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            ABSTRACT 

In this study, the differences between the Kastamonu City and Daday Districts 

language has been described. 

 This study has been made of approximately 17 hours of audio recording from 

60 villages of the Daday District, between the years 2013-2014. The study is made 

up of  "Introduction", "Sound Knowledge", "Shape Knowledge", "Conclusion", 

"Texts", "Dictionary". In the "Introduction" section, Daday Districtions geography, 

how Kastamonu and Daday have been named, from Kastamonu to Daday Districts 

regional history, Daday Districts socio-economic and cultural state of ethnicity has 

been studied. "Sound Knowledge" and "Shape Knowledge" are the examination part 

of the study. These sections have been prepared with the texts that contains oral 

compilation from the villages of the Daday Disrict. In both of the sections the 

examples that have been taken from the texts are numbered with its text or line 

number given in brackets. In the "Texts" section, there are writen texts analyzed from 

the 60 villages of the Daday districts people audio recordings from different ages. In 

the "Dictionary" section, there are words that are not contained in the standart 

language or words that have different sounds and meanings are listed from the texts 

that have been compiled. Besides, the written compiled lexical units are given in bold 

, in the "Dictionary" section. 

 The reason we have choosen this study called "Daday Language" is because 

there has never been a wide compiled study at Daday District and its villages. With 

this study it can be seen which language group the "Daday language" is in and to see 
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the differences between other language groups to define its place in the Anatolian 

language. 

 The people that have been choosen for the source of the study are the original 

inhabitants, generally old and illiterate, people that have not left their villages or have 

not been to any other settlement, people that have not lost their language specialty. 

  

 Key Words : Kastamonu City Daday District Language, Sound Knowledge, 

Shape Knowledge, Anatolian Languages.   
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ÖZ 

               Bu çalışmada, Kastamonu İli, Daday İlçesi ağzının ölçünlü dilden farklı 

yönleri belirlenmiş ve ayırıcı özellikleri betimlenmiştir. 

               Bu çalışmanın veri tabanını 2013-2014 yılları arasında Daday İlçesine bağlı 

60 köyde yapılan yaklaşık 17 saatlik ses kayıtlarından çözümlenmiş metinler  

oluşturmaktadır. Çalışma ''Giriş'', ''Ses Bilgisi'', ''Şekil Bilgisi'', ''Söz Varlığı'', '' 

Sonuç'', '' Metinler'' ve ''Sözlük'' kısımlarından oluşmaktadır. Çalışmanın ''Giriş'' 

bölümünde Daday İlçesinin coğrafyası, Kastamonu ve Daday adının kaynağı, 

Kastamonu İlinden başlayarak Daday İlçesi ve yöresinin tarihi, Daday İlçesinin 

sosyo-ekonomik ve kültürel durumu ile etnik yapısı üzerinde durulmuştur. '' Ses 

Bilgisi'' ve ''Şekil Bilgisi'' bölümleri çalışmanın inceleme kısmıdır. Bu bölümler 

Daday İlçesine bağlı köylerde sözlü derlemelerden oluşturulan metinlere 

dayandırılarak hazırlanmıştır. Her iki bölümde de metinlerden alınan örneklerin 

yanına parantez içinde metin numaraları ve satır numaraları verilerek gösterilmiştir. 

''Metinler'' bölümünde, Daday İlçesinin 60 köyünden farklı yaş grubundaki kaynak 

kişilerden yapılan ses kayıtlarının çözümlenmesiyle oluşturulmuş yazılı metinler 

bulunmaktadır. ''Sözlük'' kısmı ise derlenen metinlerde geçen, ölçünlü dilde 

bulunmayan ya da ses ve anlam farklılığıyla kullanılan kelimelerin tanımlı listesidir. 

Bunun yanında yazılı olarak derlenen söz varlığı birimlerine de koyu renkle ''Sözlük'' 

bölümünde yer verilmiştir. 

               ''Daday Ağzı'' adını verdiğimiz bu çalışmayı seçmemizin sebebi, Daday 

İlçesi ve köylerinden geniş bir  derlemeye dayanan çalışmanın daha önce yapılmamış 

olmasıdır. Bu çalışmayla Daday ağzının hangi ağız grubuna girdiğini ve diğer ağız 
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gruplarından farklılıkları tespit edilerek Anadolu ağızları içindeki yeri belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

               Çalışmada seçilen kaynak kişiler çalışma kapsamında belirlenen yerleşim 

bölgesinin yerlilerinden, genellikle yaşlı ve okur-yazarlığı az olan, köy dışına 

çıkmamış veya kısa süreliğine başka bir yerleşim yerinde bulunmuş, ağız özelliğini 

kaybetmemiş kişiler seçilmiştir. 

 

    Anahtar Kelimeler: Kastamonu İli Daday İlçesi Ağzı, Ses Bilgisi, Şekil 

Bilgisi, Sözlük, Anadolu Ağızları, Batı Grubu Ağızları       
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Bölüm 1 

              GİRİŞ 

1.1 Fiziki Coğrafya 

            Daday, Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alır. Kastamonu'nun kuzeybatısında 

bulunan  Daday 997 km2 yüzölçümüne sahiptir. Daday'ın güneyinde Kastamonu'nun 

diğer ilçelerinden Araç ve İhsangazi, doğusunda da Kastamonu ili bulunur. 

Kuzeyinde ise Kastamonu'nun ilçelerinden Azdavay, Pınarbaşı ve Ağlı 

bulunmaktadır. Karabük ilinin Eflani ilçesi Daday'ın batısında yer alır. 980 rakımlı 

Daday'ın 60 köyü bulunmaktadır. 2011 verilerine göre toplam nüfusu 9481'dir.  

            Daday, Köroğlu dağ sıraları içerisinde yer alan bir ova görünümündedir. 

Vadiyi ortadan bölen Gökırmak'ın kollarından birisi yer almaktadır. İklimi tipik 

karasal iklimdir. Kış ayları genellikle kar yağışlı, ilkbahar ve sonbahar ise keskin 

soğukları içersinde barındırmaktadır. Yazları ise sıcak ve çoğunlukla kurak 

geçmektedir. Arazi yapısı açısından çok verimli topraklara sahip değildir. Ormanlarla 

çevrili oluşu ekilebilir arazi bakımından Daday'ı sınırlamaktadır. Ayrıca ilçe engebeli 

bir yapıya sahiptir. Tarım ve sanayi bitkileri alanında büyük boyutlara ulaşmayan bir 

üretim yapısı vardır (http://www.daday.gov.tr/ default _B0.aspx?content=195). 

1.2 Kastamonu İli - Daday İlçesi Tarihi 

1.2.1 Daday Adının Kaynağı 

             Daday adının nereden geldiği ve  anlamı konusunda kesin olmayan bilgiler 

ve görüşler bulunmaktadır.  
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             Daday'ın adının M.S. VI. yüzyılda yaşayan Herakles'in (Synekdemos) 

eserinde Dadybra olarak geçtiği görülmüştür. Dadybra, ''orman yetişmesine elverişli 

toprak'' anlamına geldiği ileri sürülmektedir. Dadybra adının ne zamandan beri 

söylendiği kesin olarak bilinmemektedir.  

1.2.2 Daday'ın Tarihçesi 

             MÖ II. binin sonlarında bölgedeki kültürel yapı Kastamonu’nun Devrekâni 

ilçesi sınırlarındaki Kınık kazıları ile ortaya konmuştur. Bu kazılardan elde edilen 

gümüş sanat eserleri klasik Hitit sanatının özelliklerini yansıtırken, kazılarda bulunan 

diğer arkeolojik buluntular da bölgenin Erken Tunç (MÖ. 3000) döneminden itibaren 

iskân edildiğini gösterir. 

             Kınık kazıları, Hitit kültürünün somut kanıtlarını Kastamonu’da ortaya 

koyarken bir yandan da bu kazılarda bulunan özel bir metal kap sayesinde de 

önemini ortaya koydu. Taprammi Çanağı adı verilen üzerinde kabartma şeklinde av 

sahneleri bulunan kap, ismini üzerindeki Hitit hiyeroglifleri ile yazılmış “Taprammi” 

kelimesinden alır. Bu kelime bir isim olmakla beraber, bu ismin Hitit’in başkenti 

Hattuşa’da çok önemli bir tüccara ait olduğu da vakit geçmeden belirlendi. 

  MÖ. 1200’lü yılların sonlarına doğru Hitit Devleti yıkılırken Anadolu'ya 

Balkanlar’dan gelen ve özellikle Eskişehir, Afyon dolaylarında hâkimiyeti bilinen 

Frigler Kastamonu bölgesinde de siyasal bir güç olmayı başarmışlardı. M.Ö. 7. yy.da 

Kimmer istilasına maruz kalan bölge, daha sonra Lydia kralı Alyettes’in Kimmer 

tehlikesini ortadan kaldırması ile kral Kroissos döneminde ( MÖ. 561-546 ), Lydia 

egemenliğine girmiştir. MÖ. 546 yılından itibaren ise bölgede Pers hâkimiyeti başlar 

(http://www.kastamonu.gov.tr /sayfa.asp?id=1).  

  Büyük İskender'in 3. Darius'u yenerek Anadolu'yu Makedonya Krallığına 

bağlamasından sonra bugünkü Taşköprü'ye Pompeipolis adı verilerek eyalet merkezi 
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yapıldığını görmekteyiz. MS. 1100 yılına kadar bölgeye Doğu Roma 

İmparatorluğunun hâkim olduğu bilinmektedir.  

             Akpınar, Siyahlar, Honsalar, Sorkun, Çayırlı, Bolatlar yakınlarındaki 

Lidyalılara ait tümülüsler bulunmaktadır. Bunun yanısıra, Roma ve Bizans 

döneminin kültür ve yaşayışını, günümüze kadar gelen ve en önemli kalıntılardan 

biri olan, şu anda Gökgöz Köyü'nde bulunan Meyre Mabet'inin kitabesinden 

öğrenebiliyoruz. ''Mabet'in temelini Amastris (Amasra) Şehri'nin yönetimini üstlenen 

Arimios atmıştır'' kaydından yola çıkıldığında, Amasra, Eflani ve Daday'ın ticaret ve 

kültür alış verişi hemen ortaya çıkmaktadır (Bıyıklı, 2000: 9-10).  

  Malazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra, Süleyman Şah’ın 

komutanlarından Kara Tekin, 1075 yılında Kastamonu’yu da fethederek, Türk 

idaresine katmıştır (Yücel, 1980: 34) (''Şahin, 2009: 2''den). 

             Daha sonra Danişmendli hâkimiyetine giren Kastamonu bir yüzyıl kadar 

Danişmendli, Selçuklu ve Bizans mücadelelerine sahne olmuş (Turan, 1993: 220 

''Şahin, 2009: 2''den). Nihayet Sultan I.İzzettin Keykavus zamanında kesin olarak 

Selçuklu idaresine geçmiştir. Bu hükümdar zamanında, Kastamonu’ya vali olarak 

atanan ve dönemin ünlü komutanlarından olan Hüsameddin Çoban, daha sonra 

burada adına bir Beylik kurmuştur (Taneri, 1998: 513) (''Şahin, 2009: 2''den). Bu 

Beyliğin yüzyıl kadar süren hakimiyetine Şemseddin Yaman Candar’ın oğlu 

Süleyman Paşa son vermiştir. Böylece Kastamonu Candaroğulları’nın eline 

geçmiştir. Fatih Sultan Mehmet 1461'de bu beyliğin varlığına son vererek 

Kastamonu’yu Osmanlı topraklarına katmıştır (Uzunçarşılı, 1997: 50) (''Şahin, 2009: 

2''den). 

  Kastamonu Ulusal (Millı̂) Mücadele sırasında lojistik destek açısından en 

güvenilir bölge olması nedeniyle büyük yarar sağlamıştır. Hasan Rıza Bey'in Daday 
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Müdafa-i Hukuk Cemiyetini kurduğunu tarihı̂ kaynaklardan öğrenebiliyoruz. 

Özellikle İstiklal Yolu adı verilen yol ile İnebolu'dan başlayarak Kastamonu 

üzerinden Ankara'ya yiyecek, giyecek, para, cephane ve silah gönderimi yapılmıştır. 

Kurtuluş Savaşı'nda cepheye en çok asker gönderen ildir. 

 Türk egemenliğine geçtikten sonra hiç düşman istilasına uğramamış olan 

Kastamonu, Çanakkale ve İstiklâl savaşında en fazla şehit veren illerimizden biridir. 

İl, Çanakkale Savaşı'nda 2.527 şehit vermişrir. En çok kaybı, o yıllarda Daday'a bağlı 

olan Azdavay'ın verdiğini biliyoruz. Meşhur "Çanakkale Türküsü", Kastamonulu 

âşık Yorgansız Hakkı'ya aittir. 

 Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk Ağustos 1925 tarihinde 9 günlük bir 

Kastamonu gezisi yapmıştır. Bu gezi sırasında İnebolu'da 25 Ağustos 1925 Şapka 

Devrimini açıklamıştır. İnebolu gezisinden sonra 30 Ağustos 1925'te Daday'ı da 

ziyaret etmiştir ve bir konuşma yapmıştır. O konuşmasında '' Dadaylı'ları bana ve 

benim gibi buraları görmemiş olanlara tanıttıranların ne kadar yanlış tanıttırdıklarını 

anlamış olmaklığımdır...'' demiştir.  

 Daday'ın 1935 yılında nüfusu  45.929 iken Azdavay'ın ilçe olması, 

bazı  köylerin  Ağlı ile Pınarbaşı ilçelerine bağlanması ve ilçemizin sürekli göç 

vermesi nedeniyle bugün Daday'ın nüfusu  9.481’e düşmüştür. 
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(http://www.daday.gov.tr/default_B0.aspx?content=184) 

1.3 Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Durum 

 Daday sanayi bakımından gelişmemiş bir ilçedir. Halkın geçim kaynağı 

çiftçilik, ormancılık, hayvancılık, el sanatları ve ahşap ürünleridir. 

           Bölgede tespit edilen madenler incelendiğinde 422.000.000 tonluk muhtemel 

rezerv miktarıyla kuvarsit dikkat çeker. Kuvarsit, zengin madenler kategorisinde 

bulunmaktadır. Cam, seramik, boya, deterjan, dolgu malzemesi, hafif gazbeton, 

silika tuğla ve ferrosilisyum üretim sanayilerinde kullanılmaktadır. Ayrıca 642.000 

tonluk fosfat rezervi ve 57.000.000 ton feldispat rezervi bulunmaktadır. Bu üç 

madenin işletimi yoktur. 

           Daday'da büyükbaş hayvancılık köylerin temel geçim kaynağını 

oluşturmaktadır. Hayvancılıkta süt üretimi köylünün geçimini büyük oranda 
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karşılamaktadır. Daday ormanlar bakımından zengin bir ilçe olduğu için ormancılık 

halkın geçim kaynağında önemli bir paya sahiptir. Orman işletmesinin yapmış 

olduğu kesimlerde halka iş olanağı tanımaktadır. Tarım çok büyük boyutlarda 

yapılmamaktadır. Çünkü ormanlarla çevrili oluşu ekilebilir arazi bakımından Dada'yı 

sınırlamaktadır. Tarım bitkileri olarak; buğday, arpa, yonca, korunga, fiy, vb. ürünler 

ekilmektedir.     

           Daday'da turizm tam anlamıyla bir gelişme gösterememiştir. Küre Dağlarının 

bir uzuantısı olan Ballıdağ ''Millı̂ Park'' kabul edilip koruma altına alınmıştır. Burada 

doğa yürüyüşleri, at sporu, bisiklet sporu yapmanın güzelliği tarif edilemez. Bu 

ormanların birer oksijen deposu olması, dünya çapında vazgeçilmez bölgelerden 

birisi olmasını sağlıyor. Bu nedenle yıllar önce ikinci sanatoryum Daday Ballıdağ'a 

yapılmıştır. İlçenin doğal güzelliklerinin yanında tarihı̂ yerleri de buraya gelen 

insanları kendine çekiyor. Honsalar Tepesi Tümülüsü, Meyre Mabeti, Kaya 

Mezarları, Alipaşa Cami, Asar Kalesi, Mahmut Bey Cami görülmesi gereken yerlerin 

başında gelmektedir. Daday yöresel yemekler yönünden de oldukça zengin çeşitliliğe 

sahiptir. İlçenin en meşhur lezzeti etli ekmektir. Yakın il ve ilçelerden sadece bu 

lezzeti tatmak için gelenleri görebiliyoruz. Etli ekmeyin yanı sıra; cırık, gözleme, 

gatmer, burmalı çörek, tirit, banduma, bestil, erik pelverdesi, erik soyması, bulgur 

pilavı, ekşili pilav gibi yiyeceklerin her biri ayrı bir lezzettedir. Her damak zevkine 

uygun bir lezzeti bulunmaktadır. 

           Yörede en dikkat çekici âdet düğün gelenekleridir ve eski âdetlerin çoğu 

devam ettirilir. Görücü usulüyle evlilikler yapılır ve günümüzde de bu âdet çoğu 

köyde devam etmektedir. Görücü usulüyle kız görülür, beğenilir ve baba kızı verirse 

şerbet içilir bu söz yerine geçer. Sonra urba (kızın ihtiyaçları) görülür ve düğün günü 

kararlaştırılır. Düğün pazartesi günü başlar ve cuma gün biter. Pazartesi, sepet (çehiz 
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kız tarafına gider) arabası kız köyüne gider. Kıza kına yakıldıktan sonra giden 

cehizler ve kızın yapmış olduğu cehizler salı günü damat evine gelir. Çarşamba gün 

damat evinde yemek verilir ve kına yakılır. Perşembe gün haka (gelin almaya) gidilir 

cuma gün semet olur. O gün kızın ailesi erkek tarafına gelir sadece kadınlar eylence 

yaparlar ve kızın çarşafına bakarlar. Daday'da yaşamaya çalışan el sanatları da 

mevcuttur. Ağaç tırmık, sepet ( saman sepeti, el sepeti, pazar sepeti, ekmek sepeti), 

çul kilim, yayık, çalmaç, Daday sandalyesi, dokuma gibi el emeği isteyen sanatlar da 

yaşatılmaya çalışılmaktadır. 

             Önceden de belirttiğimiz gibi Daday ilçesinde sanayileşme, turizm yönünden 

gelişmiş bir yöre olmaması, dışarıdan göç almaması gibi nedenlerden dolayı  kültür 

büyük ölçüde korunmuştur. 

1.4 Etnik Yapı 

             Kastamonu ili ve Daday ilçesinin tarihinin milattan önceye dayandığını 

''Daday'ın Tariçesi'' bölümünde incelemiştik. Bölgenin etnik yapısını incelerken, 

Türklerin bölgeye hâkim oldukları tarihten itibaren ele alacağız. Daday ilçesinin 

tarihi hakkında elimizde geniş bir bilgi olmadığı için Kastamonu tarihi içinde yer 

vereceğiz. 

             Kastamonu ve yöresinde Osmanlıların hâkimiyetinden önce kurulan Türk 

beylikler: 

1) Danişmendliler 

2) Çobanoğulları 

3) Candaroğulları 
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1.4.1 Danişmendliler Dönemi 

             Sultan Melikşah'ın emirlerinden Emir Danişmend eliyle, kurulan, şekil ve 

hukuk bakumlarından Anadolu Selçuklu Sultanlığı'na bağlı Danişmendli Emirliği, 

bilindiği gibi Selçuk Sultanları arasındaki anlaşmazlıklardan yararlanarak 12. yüzyıl 

ortalarında yer ve güç bakımından Anadolu'nun en önemli emirliği haline gelmişti 

(Eren, 1997: 12).  

  Danişmend Gazi'nin oğullarından Emir Gazi zamanında Fırat'tan Sakarya 

menbalarına kadar  uzanan Orta ve Kuzey Anadolu'ya yayılmış, böylece Malatya, 

Elbistan, Kayseri, Ankara ve Çankırı'dan başka Kastamonu bölgesini de ele geçirmiş 

bulunuyordu. Bugün Kastamonu, Araç ve Daday bölgelerinde  Danişmendli 

emirlerine atfedilen bazı türbeler bile vardır. Fakat bölgede bu emirlik devrine ait 

tarihi bir eser bulunamamıştır. Bu emirliğin asıl faaliyet alanı Malatya, Amasya, ve 

Sivas bölgeleri olduğundan Bizans ve Komnenoslar ile Danişmendliler arasında bir 

sınır bölgesi kuran Kastamonu ve yöresinin bu emirlik zamanında ne dereceye kadar 

Türkleşmiş olduğu ve Danişmendli Türkmen unsurunun bu bölgede o zaman ne 

dereceye kadar yer aldığı konusunda, eldeki tarihı̂ kaynaklar bize kesin bir yargı 

verdirecek durumda değildir (Korkmaz, 1994: 50-51).  

  Ancak bugün, Kastamonu'da Cide'ye bağlı bir Danışman Köyü ile 

Zonguldak'ta Kurucaşile'ye bağlı Danişmentler, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı iki 

Danişmentli Köyü, Bolu'nun ilçelerine bağlı Danışmantlar ve Danışmant, Köylerinin 

bulunması, Kastamonu, Zonguldak ve Bolu yörelerinde Danişmendli Türklerinin 

yaşadıklarına işaret etmektedir. Bilindiği gibi Danişmendli Emirliği'nin yıkılışından 

sonra, Türkmenler Danişmendli adıyla Anadolu'nun eşitli yörelerinde köyler kurarak 

yerleşik hayata geçmişlerdir (Eren, 1997: 12). 
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1.4.2 Çobanoğulları Dönemi 

             Danişmentlilerin varlığı, Selçuklu Sultanlarından II. Kılıç Arslan tarafından 

ortadan kaldırılmıştır. II. Kılıç Arslan, tarihin eski dönemlerinde Paphlagonia olarak 

bilinen, Kastamonu ve Çankırı yörelerinin yönetimini oğlu Muiniddin Mes'ud'a 

bırakmıştır. 1214 yılında Selçuklu Sultanı I. İzzettin Keykavus tarafından Kastamonu 

ve dolaylarına hücum edildiği, Sinop'un zaptedildiği, Trabzon İmparatorluğu'nun da 

vergiye bağlandığı tarihı̂ kaynaklardan bilinmektedir. I. Alâeddin Keykubat devrinde, 

Kastamonu ve yöresinin Selçuk emirlerinden Hüsamettin Emir Çoban'a bir atabeylik 

olarak verildiğini ve burada Çobanoğulları Beyliği'nin kurulduğunu görmekteyiz 

(Eren, 1997: 12-13). 

             Selçuklular devrinde Anadolu'daki yayılış alanları Ankara-Kastamonu 

arasında bulunan otuz bin çadırlık Türkmen grubu arasında büyük bir Kayı kolunun 

bulunduğu, Ankara ve Kastamonu bölgesinin Emir Hüsameddin Çoban'ın Malikânesi 

olduğu yolundaki tesbitler, Kastamonu ile Bolu arasındaki bölgede Kayı boyuna 

giren Oğuz unsurlarının da yerleşmiş olduğunu göstermektedir. Bu gerçeği 16. yüzyıl 

Kastamonu defterlerinde Kayı, Kayılu adını taşıyan köylerin bulunmuş olması da az 

çok desteklemektedir. Öyle ki, bu köylerden biri ve büyükçesi de, doğrudan doğruya 

iskân tarihi bakımından Bartın'ı beslemiş olan Daday ilçesine bağlı bulunmaktadır. 

(Korkmaz,1994: 53) 

             Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubad, devlet hizmetinde önemli bir mevki 

sahibi olan Hüsameddin Çoban'a Kırım'a yapılacak seferin idareciliğini verir. Bu 

hususta tek kaynak İbn Bibi'ye göre Hüsameddin Çoban Bey'in bilinen siyasi ve 

askeri faaliyetlerinin en önemlisi olan bu seferde, kumandasındaki Türk donanması 

Kırım sahiline başarılı bir çıkarma yapmış ve Suğdak şehrini teslim almıştı. 

Kumandasındaki ordu yalnız Suğdak'ı almakla kalmamış bizzat Kıpçak Hanına ve 
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Rus Meliklerine elçiler gönderip itaatlerini istemişti. Hüsameddin Çoban Bey, 

Sultanın geri dön emrine uyarak beraberinde bol ganimetle Sinop ve buradan da 

Kastamonu'ya dönmüştür. (Eren, 1997: 13) 

             Çobanoğulları döneminde Kırım Kıpçaklarıyla ilişkilerin geliştiğini gösterir. 

Al- Umarı̂, Masâlik al-Absâr'ın da Candaroğulları devrindeki Kastamonu 

Beyliği'nden bahsederken bu bölgenin Kırım, Kıpçak, Bulgar, Rus ve hatta Mısır ile 

olan deniz ticaretinin önemini belirtmektedir. Kastamonu ve Bartın bölgesinin Mısır 

ile olan münasebetinden 17. yüzyılda H.1050 tarihinde Evliya Çelebi Karadeniz 

gezisi dolayısıyla ''Bartın nehri, azim bir nehirdir. Mısır gemileri yüklenip giderler'' 

diyor ki, bu kısa bilgi Kastamonu dolaylarının Mısır Memlükleri ile olan ticarı̂ 

münasebetinin 17. yüzyıla kadar devam ettiğini göstermektedir. (Korkmaz, 1994: 56) 

             Zeynep Korkmaz ve Emin Eren'in Bartın ve yöresi ağızları için tespit etmiş 

oldukları Kıpçak dil özellikleri ve Kastamonu ve yöresi hakkında vermiş oldukları 

bilgiler doğrultusunda bölgeye Kıpçak Türklerinin de yerleşmiş olmaları 

muhtemeldir. 

1.4.3 Candaroğulları Devri 

             Selçuklu hükümdarı II. Mesud’a karşı, kardeşi Rükneddin Kılıç Arslan 

tarafından başlatılan isyan hareketini bastırmada Candar olarak gösterdiği 

başarısından dolayı İlhanlı hükümdarı Geyhatu tarafından Eflani ve çevresi Yaman 

Candar’a ikta olarak verilmiştir. İşte bu hadise Candaroğulları Beyliğinin kuruluşunu 

teşkil etmektedir. Candaroğulları Beyliğine; beyliğe kırk yıla aşkın bir süre 

hükümdarlık yapmış olan sekizinci hükümdarları İsfendiyar Bey’e izafeten 

“İsfendiyaroğulları” da denmiştir (Karakök, 2012: 1094). Beylik merkezinin 
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Eflâni'den Kastamonu'ya aktarılması Şemseddin yaman Candar'ın oğlu Süleyman 

Paşa zamanındadır.         

             Eldeki tarihı̂ kaynaklar Candaroğulları Beyliği'nin etnik yapısını 

aydınlatacak bilgiler vermemektedir. Genel olarak bir ''Türkmen Beyi'' diye 

gösterilen Şemseddin Yaman Candar'ı yalnız Amasra Tarihi yazarı Hüseyin 

Hüsameddin, yararlandığı kaynağı da göstermeksizin Alayuntlu Türkmen aşiretine 

bağlamıştır. Bu yazara göre Candaroğulları ailesi, asıl Arslan Bey adlı bir beyden, 

Arslan Bey'de Alayuntlu Türkmen oymağından gelmektedir (Eren, 1997: 14-15).  

  Zeynep Korkmaz Bartın ve Yöresi Ağızları adlı çalışmasında, Hüseyin 

Hüsameddin'in ifadesi belgelenmedikçe Alayuntlu boyu ile Candar ailesi arasında 

kavmi bir münasebetin bulunduğuna dair görüş ileri sürülmeyeceğini belirtmiştir. 

Kastamonuu, Bartın ve yöresini Candaroğulları topraklarına bağlayan devirlerdeki 

gelişmeler sırasında, bu bölgeye Alayuntlu'lardan olmasa bile, başka Türkmen 

zümrelerinin gelip yurt tutmuş olduklarını belirtmiştir (Korkmaz, 1994: 59). 

              16. yüzyılda Kastamonu'da Oğuz boylarına ait yer adları: 6 Kayı (1 tanesi 

Daday'da), 2 Bayad (1 tanesi Daday'da), 2 Kara-Evlü, 5 Dodurga, 3 Bayındır, 4 

Çavundur, 9 Avşar (1 tanesi Daday'da), 5 Çepni, 2 Salur, 8 Eymür (4 tanesi 

Daday'da), 6 Üreğir, 8 İğdir (2 tanesi Daday'da), 3 Büğdüz, 1 Yıva, 4 Kınık (1tanesi 

Daday'da) bunlardan ibarettir (Sümer, 1999: 405-426). 
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Bölüm 2 

SES BİLGİSİ 

             Zeynep Korkmaz ''Bartın ve Yöresi Ağızları'' adlı çalışmasında yörede üç 

ayrı ağız tabakasının olduğunu belirtmiştir: Oğuz, Türkmen ve Kıpçak. 

             Oğuz Türkçesinin belirleyici özellikleri olarak şunları vermiştir: Ünlü 

daralması domatis (10-83), pençiresi (31-47), yaramıyánı (26-71); ünlü incelmesi 

mermelet (59-41), Ehmet (60-5); /r/ düşmesi  ġada (16-70), sōna (1-6); görülen 

geçmiş zamanın birinci çokluk ekinin yuvarlaklığı yeŋildúg̱ (72-88), geyindúg̱ (21-

63). 

              Türkmen Türkçesinin belirleyici özellikleri olarak da şunları göstermiştir: 

Ön damak /g/ ve /k/ sesinin orta damak /g̱/ ve /ḵ/ sesine dönüşmesi ve yanındaki ö-ü 

seslerini yarı kalınlaştırması g̱órdúḵ (6-17), g̱órevime (13-9), ḵóyde (1-8). Korkmaz,  

zamir kaynaklı birinci çokluk şahıs ekinin -vAn/-vUz>-yIn/-yUz biçimine 

dönüşmesini de Türkmen Türkçesine bağlamaktadır: ġardeşı  ̇̊yüz ''kardeşiz'' (20-10), 

varuyuz ''varız'' (76-14). 

              Kıpçak Türkçesinin belirleyici özellikleri: art damak /ŋ/ sinin /y/ sesine 

değişimi, metinlerimizde örneği bir iki tanedir;  g, ğ>v değişimi örneği de nadiren 

bulunmaktadır. 

              Yukarıda belirttiğimiz özelliklere baktığımızda Daday yöresinde Oğuz ve 

Türkmen ağız özellikleri belirgin olarak görülmektedir. Bartın ve yöresinde belirgin 

olarak görülen Kıpçak unsurları, Daday ağzında yaygın olarak görülmemektedir.   
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1.2 ÜNLÜLER 

1.2.1 Yazı dilinde olmayan ünlüler 

              Kastamonu ili Daday ilçesi ağzında sekiz ana ünlüden başka, á, ȧ, å, ė, e̊, ı́,ı̊, 

ı̊̇, ó,ȯ, ö̇, ú. 

              á ünlüsü: /a/ ile /e/ arası bir ünlüdür: ziyá̄de (2-5), yá̄ni (2-22), Máyir (6-7), 

geliyá (11-96), farḳátmiyo (7-42). 

             ȧ ünlüsü: /a/ ile /ı/ arası bir ünlüdr. a ünlüsü hafif daralırken ı ünlüsü ise 

hafif genişler: açȧldı (9-23), çağȧrıyala (58-62),  yaprağȧdı (13-67); yapȧcak (18-60), 

yalnȧyaḳ (10-35).  

             å ünlüsü: a ile o arası bir ünlüdür, /a/ ünlüsü hafif yuvarlaklaşırken /o/ 

ünlüsü ise hafif düzleşmektedir. Bu ses {-(I)yor} ekinin o sesinin hafif düzleşmesi ve 

dar yuvarlak kullanılan eklerdeki ünlünün gerisindeki düz ünlüyü 

yuvarlaklaştırmasıyla ortaya çıkmıştır: yapıyåduḳ (<yapıyorduk) (2-33), gidiyåsı̊ŋ (4-

7), ediyådum (5-11), ekiyåsuŋ (7-36), yaşacåyuz (11-27). 

            ė ünlüsü: /e/ ile /i/ arası dar ve kapalı bir e ünlüsüdür. Eski Türk 

lehçelerindeki /ė/ sesi Daday ağzında korunur. /e/ ünlüsü hafif daralırken /i/ 

ünlüsünün hafif genişlediği de görülür: yėmeya (14-61), vėrceklerimiş (21-27), 

yėdúḵ (21-83), mekgėme (67-133), değerlendiremėyosuŋ (71-23). 

            e̊ ünlüsü: e-ö arası, /e/ ünlüsünün hafif yuvarlaklaşmış biçimidir. Bu ses 

dudak ünsüzlerinin yanında ve yuvarlak ünlülü kullanılan eklerin öncesinde yer alan 

/e/ ünlüsünde görülmektedir: alıve̊dı̊̇ğnú (11-20), ve̊rúleridi (14-17), açıve̊rúleridi 

(20-70), e̊vlet (21-56). 
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              í ünlüsü: ı-i arası dar bir ünlüdür. Bu sesin /y/ ünsüzünün inceltme etkisiyle 

ortaya çıktığı anlaşılmaktadır: vazíyetde (6-25), çırpíyán (20-92), sıyírayken (24-35), 

yapcáysíŋ (4-14), uvacáysíŋ (21-82). 

            ı̊ ünlüsü: ı-u arası bir ünlü olup /ı/ ünlüsünün hafif yuvarlaklaştığını, /u/ 

ünlüsünün ise hafif düzleştiğini gösterir. Eski Anadolu Türkçesinde yuvarlak ünlülü 

kullanılan eklerde ve bu eklerin yanındaki hecelerdeki ünlülerde görülür:  sonacı̊ğma 

(1-10), gidiyåsı̊ŋ (4-7), çacı̊ḳla (11-50), çıḳmadı̊ğmuzdan (7-31), sıḳıntı̊luydu (13-

15). 

              ı ̊  ünlüsü: i-ü arası bir ünlüdür, /i/ ünlüsünün hafif yuvarlaklaşmasıyla ve /ü/ 

ünlüsünün hafif düzleşmesiyle ortaya çıkar. Eski Anadoludaki yuvarlak ünlülü 

eklerde ve bu eklerin yanındaki hecelerin ünlülerinde görülür: ēgidı̊̇dü (1-30), gendı̊̇ 

(3-15), ġoyverı̊̇p (6-30), hacimlendirı̊̇yoduḳ (8-26), bı̊̇lüseŋ (9-39). 

             ó ünlüsü: o-ö arası bir ünlüdür ve Daday ağzında sık olarak 

kullanılmaktadır. Daha çok /k/ ve /g/ ünsüzlerinin orta damağa gerilemesi sonucu 

ortaya ıkmıştır: g̠ótú̄rüz (53-60), g̠órdúḵ (2-29), ḵóyde (1-8), ḵózlersiŋ (4-19), ḵómúş 

(5-13), ḵóḵnarlarıŋ (6-31). 

              ȯ ünlüsü: o-u arası bir sestir ve fazla rastlanmamaktadır: bȯbam (21-28), bȯ 

ğezde (21-176), bȯ ğada (23-20), ġȯyarsıŋ (36-96), yȯḳarı (41-23). 

              ö  ünlüsü: ö-ü arası bir ünlüdür: bö̇ğezde (11-63), te̊nö̇ḵe (73-47), yö̇rúyelek 

(83-51), ö̇ğúdü (13-103), bö̇yúḵbaŋ (38-49). 

            ú ünlüsü: /u/ ile /ü/ arası bir ünlüdür ve yörede sıkça kullanılmaktadır: 

girdúḵden (1-18), gendúmúzü (2-25), döndúḵ (3-9),  öḵúz (4-11), kiremúdú (7-9). 

1.2.2 Uzun Ünlüler 

            Daday ağzındaki uzunluklarının çoğu doldurma (ikame) uzunluktur. 

Herhangi bir ünsüz düşmesi, ünlü kaynaşması sonucunda ortaya çıkmıştır. Birkaç 
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örnekte de bireysel söyleyişten kaynaklanan uzunluk görülmektedir. Alıntı 

sözcüklerin birkaçında da asli uzunluk korunmaktadır: 

            Ünsüz düşmesi sonucu meydana gelen  uzunluklar: 

             /ğ/ düşmesi sonucu: bālamışla (28-38), dōruduve (25-48), dōrarsıŋ (36-19), 

ġaşūnan (36-91), āzı (18-14), dōra (81-41), bālarla (21-210), ōlum (21-205), ūraşdım 

(81-8), dōrusunu (85-29), ȫretmenle (13-65), aşāsını (4-23),  bayā (8-147), isdedı̄̇miz 

(8-45), aşā (11-10),  topladūmuz (15-32), ābisiniŋ (18-100), ēbime ''ağabeyime'' (21-

42), bızāmız ''buzağımız'' (53-84). 

             /h/ düşmesi sonucu: rāmetli (3-7), Ēmet (16-5), velāsıl (9-30), tātalara (18-

16), bāşiş (21-99), ēliyet (27-8), ġāvesinde (22-98), kütüPānede (13-59), zabālayın 

(17-34), mu͜āsebe (18-46), ġāvaltı (72-132),  sabā (81-24), zābıyın ''sahibiyim'' (32-

51), Allāmıza (25-21), ilā ''ilahi'' (43-80).  

             /l/bdüşmesi sonucu: evvēsi (14-14), bēki (5-34). 

            /n/ ve /ŋ/ düşmesi sonucu: sōra ''sonra'' (7-14), sēki ''sanki'' (70-41); ānadıŋ 

(aŋnadıŋ<aŋladıŋ) (10-56), dı̄̇ne (diŋne<diŋle) (11-7).     

            /r/ düşmesi sonucu: dutādı (84-84), otūruz (11-29), düzlēdúḵ (17-16), çıḳā 

(20-68), vā (36-118), gidēdúg̱ (37-21), yetişdǖrüz (40-33), ġānıŋı (81-87), döğēdi 

(46-69), edēdi (13-65). 

            /y/ düşmesi sonucu: ȫle (1-15), dēcek (81-54), benzē muydu (<beŋze-yå 

muydu), dēsuŋ (<de-yå-sun) (72-84), demá̄suŋ (<de-me-ya-sun) (67-130), bȫle (19-

22), şē (51-73).  

            Ayın ve hemzenin Türkçede kullanımdan kalkması sonucunda gerisindeki 

ünlü uzar: (Ar.) ya 'nı̄̇>yá̄ni (3-18); (Ar.) te'cı̄̇l>tēcilli (9-16), (Ar.) ma'āş>māyişsüz 

(19-14), 
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             Arapça sözcüklerdeki uzunlukların zaman zaman korunduğu da görülür: 

(Ar.) ziyāde> ziyá̄de (2-5), (Ar.) ẕāten>zāten (5-30), (Ar.) cāmi>cēmi (4-21), (Ar.) 

ẕātu'r-rie>zētüreye (15-15), 

               Ünlü kaynaşması sonucu meydana gelen uzunluklar: inşāt (13-16),  

Mısdā Beyiŋ (4-34),  

1.2.3 Ünlü Uyumu 

1.2.3.1  Kalınlık İncelik Uyumu 

             Daday ağzında büyük ünlü uyumu tamdır diyebiliriz. Alıntı sözcüklerin de, 

yazı dilinde ünlü uyumuna aykırı olan kelime ve eklerin de ilerleyici ya da gerileyici 

benzeşme ile ünlü uyumuna girdiği görülür: (Ar.) Kemāl>Kemel (1-7), (Fa.) verdāne 

> merdane>merdene (17-16), (İtal.) lira>lire (41-13); (Fa.)h̬asta-h̬āne>hesdenede 

(23-11), (Ar.) 'arefe>elife (21-230), (Fa.) dāne>dene (22-33),  (Ar.) raḥmet>rehmet 

(32-78), (Fa.) sāde>sēde (32-59). 

             Ek-fiilin ölçünlü Türkiye Türkçesinde hep ince ünlülü kullanılan {-ken} ulaç 

eki çoğu zaman Daday ağzında kalınlık incelik uyumuna girer: yoğuḳan (68-19), 

yazarḳan (79-17), varıḳan (82-24), daşırḳan (84-47). 

            başdaḳı (79-12), arasındaḳı (85-93), +ki ilgi ekinin (aitlik ekinin) zaman 

zaman uyuma girdiğini görebiliriz.   

            ‘haŋḳısını (53-53), hanġı (32-97)’ sözcüğü de kalın ünlüsünü korumuştur. 

            ‘birez (7-44)’ birleşik sözcüğünde ‘az’ adının ünlüsünün kalınlık incelik 

uyumuna girdiği görülmektedir.  

            Birçok kelimede yarı kalınlaşan ünlüler kalınlık incelik uyumunu 

zayıflatmıştır: ḵóyuŋ (18-6), g̠órdüm (27-32), g̠óğüs (40-39), öḵúzümüz (30-38).     
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1.2.3.2  Ünlü Uyumunun Bozulması 

            {+ki}ilgi eki zaman zaman uyuma girmekle birlikte, oğu kez yazı dilinde 

olduğu gibi ince kullanılarak kalınlık-incelik uyumunu bozar: yaşındaki (22-94), 

aradaki (25-16), ordaki (31-18).  

            {+gil} eki de ince ünlülü kullanıldığı için, kalın ünlülü sözcüklere 

getirildiğinde kalınlık-incelik uyumunu bozar: babamgil (41-55), amcamgil (5-13).               

              ‘i-ken’ zarf fiili uyuma girmekle birlikte, ince ünlülü kullanıldığı da görülür: 

varıken (53-79), aşındayken (55-12), olmuşken (20-43). Arapça, Farsça sözcükler 

uyuma uydurulurken. 

            {+lik} ekinin de ince ünlülü kullanımına rastlanmıştır: faḳırlik (15-29). 

            Daday ağzında Eski Anadolu Türkçesinde yuvarlak ünlülü ekler ve ikinci 

hecesinde yuvarlak ünlü bulunan sözcüklerde yuvarlaklık korunur: yap-

duk+u+m>yapduğum (1-7), art-u-u->arturuya (19-18), tanı-duk+u+m>tanı̊duğum 

(15-34), yastuk>yasduḳ (21-95), karşu+lık+lu>ġarşuluḳlu (22-27), emekliyüz (6-19), 

sene-dür>senedü (8-47), dė-r-üz>derüz (10-51), sat-ı-l-ur>satulu 68-25), say-

gu>sayġu (5-36).  

            altun (36-44), (OT.) temür>demür (65-15), gendúmúz (2-25), 

              (Ar.) sāndūk>sanduḳdan (34-65). 

1.2.4  Ünlü Değişmeleri 

            İncelme 

            a>e değişmesi: Daday ağzında sıkça rastlanan bir değişmedir. Yabancı 

sözcükleri ünlü uyumuna uydurma çabasıyla böyle bir değişime gidilmiştir: esgeriŋ 

(16-24), elife (13-36), tene (40-14), Ehmet (60-5), cēmi (4-21), ēbey (82-24), 

mermelet (59-41), seet (25-131), misefirliğe (24-19). 
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            a>á değişmesi: /a/ ünlüsünün yarı incelmesidir: zorlaşıyá (26-8), mübárek 

(19-59), yázıya (22-49), ásgerliyindeymiş (21-7), arabáynan (11-80), meseláki (13-

28), ortağındáydı (14-31), ifádeyi (52-19), yá̄ni(2-30). 

              ı>i değişmesi: /ı/ ünlüsünün /i/ ünlüsüne değişimidir: misir (4-19), direkdor 

(11-34),   israr (32-15). 

            ı>í değişmesi: /ı/ ünlüsünün yarı incelmesi olayıdır: ġadáríyle (6-14), 

yápíyåduġ (14-9), doḳumayí (14-51).    

            Kalınlaşma 

             e>a değişmesi: /e/ ünlüsünün /a/ ünlüsüne değişimidir. Genellikle yabancı 

sözcüklerde görülür: (Ar) 'acem>acemi>acama (17-9), (Fa.) āteş>ataş (19-118),  (Fr.) 

mathématique > matematik>matamatik (28,18), (Ar.) h̬idmet>hizmet>hızmat (16-

31), (Ar.) h̬aber>habar (37-45).                                                                                                            

       e>á değişmesi: /e/ ünlüsünün yarı kalınlaşarak /á/ ünlüsüne değişmesidir: 

sandalyá (79-58), áhliyet (11-17), Ermánılar'a (24-24), ávlendim (27-81), Másud'uŋ 

(32-27), ásgiden (47-30). 

             i>ı değişmesi: /i/ ince ünlüsünün /ı/ kalın ünlüsüne değişimidir: hızmatçı 

(16-27), vaḳıt (25-95), , Isdanbul'a (48-7), zabahlayın (62-65). 

              i>í değişmesi: Yarı kalınlaşma olayıdır: síġortaya (65-28), vazíyetde (6-25), 

níşan (13-21), patatís (30-81), itíbaran (32-89), Manısa (66-12). 

             ö>ó değişmesi: Bu değişim örneklerde de görüldüğü gibi, ön damak /g/ ve 

/k/ ünsüzlerinin boğumlanma noktasının orta damağa kayması ve yumuşak /ğ/ 

ünsüzünün yanındaki ünlüyü kendi çıkağına doğru çekmesi sonucunda ortaya 

çıkmıştır: ḵóyleri (2-13), ḵózlersiŋ (4-19), g̠órevimi (9-19), g̠órmeyeyken (10-21), 

g̠ózúğú (11-64, dóğdú (25-140). 
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             ü>ú değişmesi: Yukarıda belirttiğimiz üzere /g/ ve /k/ ünsüzlerinin orta 

damağa kaymasıyla gerçekleşen bir ünlü değişmesidir: gitdúḵce (26-8), bölüğúnde 

(34-7), gitdúḵ (28-15), büyúg̠ (39-19), öğúnú (45-38), Ġarabúḵ (50-12), g̠únne (67-

25). 

             Yuvarlaklaşma 

             ı>u değişmesi: /ı/ düz ünlüsünün /u/ yavarlak ünlüsüne dönüşümüdür: 

madalyåsu (43-19). 

             ı> ı̊ değişmesi: /ı/ ünlüsünün yarı yuvarlaklaşması durumudur: varı̊lu (21-

119), ayrı̊lduḳ (23-14), yalı̊ŋuz (24-39), yarı̊lu (25-69). 

             i>ü değişmesi: /i/ ünlüsünün yuvarlak olan /ü/ ünlüsüne değişimidir: olabülü 

(1-33), (Yun.) keramida>kiremit>kiremüd (17-28), bı̊̇türemedúḵ (28-18), te̊müzlerüz 

(61-79), dine̊müt (67-103).       

              i> ı  ̇̊ değişmesi: /i/ ünlüsünün yarı yuvarlaklaşmasıdır: bit-> bı  ̇̊t(ümez) (6-29), 

bil->bı  ̇̊l(üseŋ) (9-39), gidı  ̇̊lúdü (14-16), İtal. cimento>çimento>çı  ̇̊mento (25-61). 

            i>u değişmesi: /i/ düz ünlüsünden /u/ yuvarlak ünlüsüne değişmesidir. Az 

görülen bir değişimdir: (Fr.) police>polus (19-103). 

            e>ö değişmesi: /e/ ünlüsünün /ö/ yuvarlak ünlüsüne değişimidir: (ET.) 

erük>örúḵ (45-56), (ET.) bėr->vėr->vör(úleridi) (46-64), Ar. cevz>ceviz>cöğúz (52-

10), (ET.) çevür-> çevir->çöğúr(údüm) (61-19), tönı  ̇̊keden (12-13), alıvörüdü (17-

56). 

            e>e̊ değişmesi: /e/ düz ünlüsünün yarı yuvarlaklaşmasıdır: Ar. 

devlet>devlet>de̊vlet (49-32), deyve̊rúlú (54-17), (Fa.) rişte>erişte> e̊rúşde (59-51), 

(Ar.) veled'in çoğulu evlād>evlat> e̊vlet (21-56), de̊rúz (21-64). 

             e>ó değişmesi: /e/ ünlüsünün o-ö arası olan yuvarlak ünlüye dönüşmesidir: 

vórúleridi (5-46). 



       

 

35 

 

            a> å değişmesi: /a/ ünlüsünün yarı yuvarlaklaşarak a-o arası bir ünlüye 

dönüşmesi ile ortaya çııkmıştır: yok i-di>yåğudu (22-61), (Fr.) mazout < (Rus) 

>mazot>måzotumuzu (27-47), (ET.) çaruk>çarık>çåruḳ (47-23), dåğulu (48-30), 

çavuş>çåğuşluḳ (50-19). 

             a>o değişmesi: Yörede az rastlanan bir değişmedir: çalı̊şdurcoyuz (35-24). 

            Düzleşme 

            ü> ı ̊  değişmesi : /ü/ ünlüsünün yarı düzleşmesiyle gerçekleşen değişimdir: 

bı  ̇̊sbütün (7-55),  başmüdürlı  ̇̊ye (9-33), yı̊̇zü (10-21), sürı  ̇̊yan (66-8), ı̊̇retir (85-73). 

             u>ı, ı̊ değişmesi: /u/ ünlüsünün tam ve yarı düzleşmeleri birlikte verilmiştir:  

(ET.) yumurtġa>yumurta>yımırta (30-82), olıya (65-39), yı̊laf (4-24), tomrı̊ḳ (9-14), 

savı̊ruduḳ (17-44), olı̊ya (44-40), doğurmıyá (26-28).  

            u>i değişmesi: /u/ yuvarlak ünlüsünün /i/ düz ünlüsüne değişmesidir. Bu 

değişimin örneği az görülür: olmiyá (51-26), fasilye (40-33). 

            o>a değişmesi: /o/ yuvarlak ünlüsünün /a/ düz ünlüsüne dönüşmesidir: 

çacuḳla (49-61), yatıyaz (53-13), aḳıya (1-12), veriyaz (19-100), vamaya (46-80). 

             ö> e̊ değişmesi: /ö/ ünlüsünün yarı düzleşmesi olayıdır: ne̊bet (17-11), 

de̊şerüz (61-81), e̊yünde (62-68), öğḵe̊lenúse (26-46). 

             Daralma 

             a>ı, ȧ değişmesi: /a/ ünlüsünün /ı/ sesine değişimi ve a-ı arası ünlüsüne 

değişmesi örnekleri bir arada verilmiştir: annıcaŋız (7-33), yaramıyánı (26-71), 

yakȧcak (18-70), olmȧyan (51-83), mağȧş (19-29), aşȧğdan (67-100), yatȧcak (52-

29), saçıcaḳsıŋ (83-61). 

             e>i değişmesi: Bu değişim /e/ geniş ünlüsünün /i/ dar ünlüsüne değişmesidir: 

domatis (10-83), pençiresi (31-47), didemgil (13-54), patatis (40-33), yimesi (60-

108), desdire (82-51). 
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             ö>ü, ö  değişmesi: Geniş ünlü olan /ö/ ünlüsünün dar ünlü olan /ü/ ve yarı dar 

olan ö-ü arası ünlüye değişmesinin örnekleri bir arada gösterilmiştir: dö̇ğúp (25-122), 

ö̇ğútdúḵ (42-10).  

             o>u, ȯ değişmesi: Geniş /o/ ünlüsünün dar bir ünlü olan /u/ ve yarı dar olan 

o-u arası ünlülere değişmesidir: bakıyȯruz (27-29), yȯğudu (31-67), çȯcuḳluḳdan 

(65-42), çalışıyȯrum (71-44), unuŋ (86-42), ġuyarsıŋ (36-21), pantulun (83-21). 

            Genişleme 

            i>e, ė değişmesi: /i/ dar ünlüsünün geniş bir ünlü olan /e/ ünlüsü ile yarı 

genişlemiş e-i arası ünlüsüne değişimidir: heç (19-52), geyeneceg (21-178), acemė 

(9-17), haydė (85-55). 

            ı>a, ȧ değişmesi: /ı/ dar ünlüsünün /a/ ve a-ı arası olan /ȧ/ ünlüsüne 

değişiminin örnekleri birlikte verilmiştir: ünlüsağȧr (87-63), aşağȧ (8-16), açȧldı (9-

23), yaralaya (16-83), dutamayala (19-127), çalḳalayoz (40-38). 

             u>o, ȯ değişmesi: Bu değişimler yörede az görülmektedir: Isdanbol'a (81-8), 

yȯḳarı (41-23), bȯğada (23-20). 

1.3 Ünsüzler 

1.3.1 Yazı Dilinde Bulunmayan Ünsüzler 

             ġ ünsüzü: : Süreksiz, tonlu, art damak ünsüzüdür. Yazı dilindekine göre 

daha geriden boğumlanır, kalın ünlülü sözcüklerde bulunur. Sözcük başında ya da 

hece başında /ḳ/ ünsüzünün tonlulaşmasıyla da görülür: Maġosa'da (2-26), 

Zonġuldaḳ (3-20), başlanġuşdan (6-17), ġurtardıḳ (5-9),  istiġameti (10-14), ġabadayı 

(11-57). 

             g̱ ünsüzü: Orta damak ünsüzüdür. İnce ünlülü sözcüklerde öndamak  /g/ 

ünsüzünün orta damakta boğumlanmasıyla oluşmuştur: g̱úcüm (1-33), g̱úzel (3-6), 

g̱órdúḵ (6-17), g̱órevime (13-9), g̱órúcú (13-19). 
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             ǵ ünsüzü: Kalın ünlülü sözcüklerde kullanılan ön damak g'sidir: rüzǵȃr (5-

57), talimǵȃḥa (9-17), tezǵȃhlarda (10-61), dirǵȃn (11-60),  cinǵȃnla (25-82). 

             ḳ ünsüzü: Daday ağzında yaygın olarak görülen arka damak ünsüzüdür. 

Kalın ünlülü sözcüklerde bulunur: doḳuz (1-6), oḳuyamadıḳ (2-7), oḳulu (3-6), 

pulluḳ (4-11), taḳsi (5-14). 

             ḵ ünsüzü: Ön damak /k/si orta damağa kaymaktadır, dolayısıyla yanındaki 

ünlü de yarı kalınlaşmaktadır: ḵóyde (1-8), ḵómüşlerimiz (2-34), döndúḵ (3-9), 

ḵózlersiŋ (4-19).        

  ḱ ünsüzü: Yazı dilimizdeki /k/ye göre biraz daha önde telaffuz edilen 

ünsüzdür. Kalın ünlülerle kullanılan ön damak /k/ ünsüzüdür: ḱȃğat (1-29), meḱȃn 

(8-5), hiḱȃyeyi (11-45). 

             ŋ ünsüzü: Art  damak /ŋ/si hem sözcük bünyesinde, hem de eklerde eski 

Türk lehçelerinde olduğu gibi korunmaktadır. Ayrıca kimi eklerde dil ucu diş eti 

ünsüzü de art damak ünsüzüne dönüşmektedir: oranıŋ (1-22), biŋ (2-13), arḳadaşıŋ 

(3-19), dizersiŋ (7-9), oŋ ḱȃğat (15-60), alamassıŋ (10-77), bulcaysıŋ (35-25), 

baḳmıssıŋ(19-59). 

             Ç ünsüzü : ç-c arası yarı tonlu bir ünsüzdür: bekÇilik (6-7), çifÇilik (13-13), 

aÇ çok (28-17).              

             F ünsüzü : f-v arası yarı tonlu bir ünsüzdür: çerçeFeleri (19-83), hoşaFı (25-

46), keşFine (52-33). 

             K ünsüzü : k-g arası olan yarı tonlu bir ünsüzdür: geşdiK (2-35), ettirmediK 

(3-7), demek Ki (4-7). 

             P ünsüzü : p-b arası yarı tonlu bir ünsüzdür: AdaPazarı (10-15), çaPaladuḳ 

(19-11), heP (20-45). 
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             S ünsüzü : s-z arası yarı tonlu bir ünsüzdür: herkeS (7-32), Sebze (10-12), 

öḵúS (13-14). 

             T ünsüzü : t-d arası yarı tonlu bir ünsüzdür: yapTım (1-5), mikTarda (2-20), 

İsTanbul (3-19). 

1.3.2   Ünsüz Değişmeleri 

            Tonlulaşma 

              Daday İlçesinde bulunan tonlulaşma olayının başlıca türleri şunlardır: k>g, 

ḵ>g̱, ḳ>ġ, t>d, p>b, f>v, s>z, ç>c. 

             k>g değişmesi: Ölçünlü Türkiye Türkçesinde ince ünlülü sözcüklerde 

korunan ön ses /k-/ ünsüzü, Daday ve yöresinde tonlulaşır: gendúmúzü (2-25), geçi 

(12-38), gemüğúnden (24-37). 

            /k/ ünsüzünün tonlulaşma olayı sözcük içinde ve sözcük sonunda karşımıza 

çıkar: esgi (1-5), çūn ki>çünki>çüngi (2-20), (Ar) 'asker>asger (3-8); girdig (10-6), 

İznig (10-16), g̱ótúreceg (13-81),. 

             ḵ>g̱ değişimi: Metinlerimizde bu tonlulaşma son seste görülmektedir: 

geldúg̱ (19-11), búyúg̱ (36-99), serdúg̱ (58-25).  

             ḳ>ġ değişimi: Diğer Batı grubu ağızlarında olduğu gibi yöremizde de, ön 

ses, iç ses ve son seste yaygın bir şekilde görülür: ġurtardıḳ (1-9), ġonuşma (2-5),  

ġamyonculuġ (3-6), başġa (4-24), (bulg) şapka> şapġa (4-35), ayaġġabı (5-22), 

doyurduġ (8-11), olduġ (10-11), oynarduġ (11-43). 

             t>d değişimi: Bu değişim, ön seste, iç seste ve son seste görülür: daḳılı̊du 

(13-21), lesdik (4-6),  muh̬tar> mıḳdarı, (1-5), çeşid (26-73), semed (12-24). Yazı 

dilinde ettirgen çatı eki {–(I)t-} tonlulaşmazken, Daday ve yöresinde ağzında 

tonlulaşır: patladusuŋ (4-19), ġızardusuŋ (36-16),  
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             p>b değişimi: Daday ağzında p>b değişimi kelime başında, ortasında ve 

sonunda görülür: Isbarta (7-14), ġatıb (13-80) Silobi (5-18), isbiyoncu (21-61), 

bazártesi (18-34). 

             f>v değişimi: Bu tonlulaşma alıntı kelimelerde görülmektedir: (Fr.) 

asphalte>asfalt> asvalt (1-9),( Ar.) iṭfa ͗ iyye>itfaiye>etvaye (19-121), (Fa.)h̬oş-

āb>hoşaf> hoşav (21-266). 

             s>z değişimi: Daday ağzında bu değişim kelime başında, ortasında ve 

sonunda görülür: zabāleyin (6-23), zerhoşluḳ(11-87), herkezin (1-11), seyiz (47-12). 

             ç>c değişimi: cizmesinden (10-43), cizer (33-37), Fa.çereş>'çerez'>cerez 

(21-120). 

             Tonsuzlaşma 

              d>t değişimi: dāne>tene (25-118), (Ar.) murād>Murat (1-33). 

             z>s değişimi: otus (18-59), ġıs (61-45). 

             v>f değişimi: HafSa (<Havza) (10-123), Uyg. kovġa<kova>ġofaya (19-

143), (Fa.) çuvāl< cuvāl> çufal (21-288), çerçife (41-101). 

              b>p/P değişimi: (Ar).h̬arāb>harap (2-29),İtal. fabbrica>fabrika>faPrıḳa 

(10-18), paḳla (21-266),  paklava (30-86). Genellikle ön seste korunan buŋar 

sözcüğündeki /b/ ünsüzü bazen /p/ ünsüzüne değişebilir: Punarbaşı (11-94), 

             Ünsüz Uyumu  

             Daday İlçesi ağzında da diğer Batı grubu ağızlarında olduğu gibi ünsüz 

uyumu yoktur. c, d, g ünsüzleri ile başlayan ekler, tonsuz ünsüzle biten sözcüklere 

getirildiğinde tonsuzlaşmaz: gitdı  ̇̊ḵ (12-6), oḳutdum (2- 8). 

             Süreklileşme 

             Süreksiz ünsüzlerin, sürekli ünsüzlere değişimi olayıdır. Sızıcılaşma ve 

akıcılaşma olarak ikiye ayrılır. 



       

 

40 

 

             Sızıcılaşma 

             ḳ>ġ>ğ değişimi: Bu sızıcılaşma /ḳ/ ünsüzünün tonlulaşmasından sonra 

gerçekleşmiştir: buğada (1-14), başġan+lık+ı+n+a>başġannığna (2-17), çaruk + a > 

çaruğa (10-38), bacak+ı+ı+n+a>bacağna (11-27), yaprak i-di>yaprağȧdı (13-67). 

             g>ğ değişimi: tög-> dóğ- (47-42), taġuk>toğuk (79-50) 

             ç>ş değişimi: Türkiye Türkçesi ağızlarında yaygın olarak görülen ç-ş 

değişimi Daday ağzında da sıkça görülür: geşdim (16-25), ġaşdım (35-9), 

aşduruvedim (1-9), geşdiK (2-35), üş (4-27), başlanġuşdan (6-17), g̠óşdü (7-32), 

uşduḳ (64-83), ölşdü (84-91). 

             Akıcılaşma 

             k>y değişimi: Bu akıcılaşma, k>g>ğ>y değişimi sonucu ortaya çıkmıştır: 

yiyceyiŋ (80-32), gitceydi (1-28), giyeceysiŋ (4-36), bı  ̇̊türeceyidi (6-30), yapcaysıŋ 

(10-69), bulcaysıŋ (35-25). 

             Süreksizleşme 

               z>ç değişimi: aÇ çoḳ (76-18) Bu kelimede gerileyici, yakın, yarı benzeşme 

olayı vardır. 

             Sürekli Ünsüzler Arasındaki Değişmeler  

               ğ>y değişimi: (Fa.) legen>leğen> leyen (21-81), (Fa.) eger>eğer>eyer (25-

141), buyday (75-13), eyitim (2-12). 

             ŋ>y değişimi: /ŋ/ ünsüzü hem sözcük bünyesinde hem de eklerde 

korunmaktadır. Bartın ve yöresinin belirgin özelliği olan ŋ>y değişimi Daday 

yöresinde nadiren görülür:  köŋlek>göŋlek>göŋnek>göynek>g̠óynek (29-13). 

               ğ>v  değişimi: dovrå̄suŋ (72-16) 

             r>l değişimi: kurtar-ı-dı-m>ġurtaldım (60-22), yürü-y-erek>yürúyelek (5-

15), Serdal (72-49), serbest i-di>selbesidi (15-75), güreş>g̠úleş (8-11). 
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             Diğer Ünsüz Değişmeleri 

             g>g̱ değişimi: Ölçünlü dildeki /g/ sesi yöremizde orta damak /g̱/ sesine 

değişmiştir: g̠órdúḵ (2-29), g̠óreve (5-8), g̠ótürüyoz (7-26), g̠úzeldi (8-73), g̱úllaç 

(36-108), g̠ózúmü (62-87), g̠únden (69-16).  

             g>ġ değişimi: Daday ağzında /g/ sesi art damak /ġ/ sesine değişim 

göstermiştir: dalġa (62-24), síġortaya (65-38), ġıreyder (43-58). 

             k>ḵ değişimi: Bu değişimde ölçünlü dildeki /k/ sesi yörede orta damak /ḵ/ 

sesine değişim göstermiştir ve yanındaki ünlüyü yarı kalınlaştırmıştır: ḵóyde (1-8), 

gitmedúḵ (4-7), öḵúzúnen (53-19), şüḵúr (80-7), söḵúyoz (8-10). 

             Daday ağzında ölçünlü dildeki /k/ sesi hiçbir zaman art damak /ḳ/ sesine 

değişim göstermemiştir ve değişime girdiği zaman da orta damağa kadar gerilemiştir. 

             j>c değişimi: Yabancı sözcüklerde görülmektedir: cip (21-16), 

candarmaydım (44-6), enerci (14-59). 

             ŋ>ğ değişimi: öŋünde> öğúnde (21-166), aŋ+la-dı-ŋ mı>ağnadıŋ mı (62-15). 

            f>h değişimi: (Yun.) furun>fırın> hurun (40-60). 

            t>ç değişimi: Gerileyici benzeşme yoluyla oluşmuştur: neÇceyüz (16-67).  

1.3.3  Ünsüz Benzeşmesi 

             -nl->-nn- benzeşmesi: İlerleyici, tam, yakın bir benzeşmeye uğramıştır: 

ḳurşun+lar +ı>ġurşunnarı (2-29), hayvanna (5-55), düğúnne (12-22), çalışannara (15-

58), yorġannara (21-98), odunnarını (24-44), nişannanmış (54-18), zamanna (15-79). 

Aşağıdaki örneklerde ise gerileyici, yakın, tam benzeşme görülmektedir: ġafaynan 

(48-19), sabannan (49-18), öḵúzünen (59-8). 

              -ml->-mn- benzeşmesi: Daday ağzında bu benzeşme örneğine az 

rastlanmaktadır: çamnardan (83-65). 
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             -rl->-ll- benzeşmesi: Bu benzeşme örneğinde de gerileyici, yakın tam 

benzeşme görülmektedir: gezelleridi (4-22), tallayı (7-35), doḳullardı (8-32), 

oynallarıdı (12-35), yelli (17-15), ġoşallarıdı (19-125), yapalla (25-46). 

             -şh->-şş- benzeşmesi: Derlediğimiz metinlerde örneğine az rastlanmaktadır: 

meşşurdu (10-107). 

             -zs->-ss- benzeşmesi: Bu benzeşme örneğinin gerileyici, yakın , tam 

benzeşme yoluyla gerçekleştiği anlaşılmaktadır: tanımassıŋ (5-34), yüzmessem (16-

82), bilemessiŋ (22-80), olmassa (27-19). 

             -şs->-ss- benzeşmesi: Yukarıda belirtmiş olduğumuz benzeşme örneği 

şeklinde gerçekleşmiştir: baḳmıssıŋ (19-59), girmissiŋdü (25-56), barıssın (32-79), 

oḳumussuŋuzdu (48-10), almıssıŋ (58-49). 

             -hs->-ss- benzeşmesi: Bu benzeşme örneği Daday ağzında nadiren 

görülmektedir: İssan (37-41). 

             -kt->-tt- benzeşmesi: elettirik (31-55). 

1.3.4  Ünsüz Düşmesi 

             Türkiye Türkçesi ağızlarında görülen ünsüz düşmesi olayı Daday yöresi 

ağzında da görülür. Sık düşen ünsüzler şunlardır: r, y, ğ, h, düşmesi yoğundur t, d, l 

seyrek görülür.  

             r düşmesi: Daday ağzında görülen en yaygın ünsüz düşmesidir: sōna (1-6), 

savuruyåsuŋ (4-12), bayramlaşularıdı (5-33), ġada (16-70), vamadı (48-14), bi tek 

(49-48). 

             y düşmesi: Daday ağzında /y/ sesinin sözcük ortasında ve sözcük sonunda 

düştüğü görülmektedir: bȫle (13-67), şȫle (30-17), dēze (21-305), ȫle (34-69), şē (51-

73),koşa͜ u-ma-yor i-di>ġoşamādu (19-114), dēceklerim (28-80), hesiyet (55-24). 
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             ğ düşmesi:  /ğ/ ünsüzü düştüğü zaman yanındaki ünlünün uzamasına neden 

olur. Bazen de ünlü ikizleşmesine neden olmuştur: aşāsını (4-23), isdedı̄̇miz (8-45), 

ābeysi (11-16), ȫretmenle (13-59), ōlanı (21-22), ayāmıŋ (24-28), āzı (18-14), 

doğru+l-t-u ver>dōruduve (25-48), oca͜an (16-28), bıça͜a (52-14). 

             h düşmesi: /h/ sesi düşme esnasında yanındaki ünlünün uzamasına sebep 

olduğu gibi bazen de ünlüleri ikizleştirmiştir: Ēmet (16-5), tātalara (18-16), Vallā 

(63-24), ēliyet ( 27-8), tāriyi (76-72), şe͜ere (1-36), imta͜an (9-25), da͜a (5-63),  

              /h/ sesinin düşmesi sonucu ulamanın gerçekleştiği görülmektedir: İmam͜ 

atibe (5-6).    

             l düşmesi: Kelime ortasında düştüğü anlaşılmaktadır: azalttı>azatdı (2-23), 

altmış>atmış (4-29), evvelki>evvēsi (14-10), kalkıyor>ġāḳıya (19-61), belki>bēki(5-

34). 

           n düşmesi:  ı̄̇şallah (23-14), geşle (26-56), yarınsı>yērisi (72- 32), 

sümerbank> sümerbaḲda (79-71). 

             ŋ düşmesi: Bu düşme örneğinde /ŋ/ düştüğü zaman bazen yanındaki ünlünün 

uzamasına neden olurken, bazen de ünlülerin ikizleşmesine neden olmaktadır:aŋ+la-

dı-ŋ > aŋnadıŋ> ānadıŋ (10-56), soŋra>soŋna>sōna (9-7), soŋra>sōra (7-14), 

baŋa>ba͜a (58-82), saŋa> sa͜a (75-22). 

             t düşmesi: çif (12-32), çifcilik (13-50), çiflikleri (18-88), üş dört çif (19-

125), (Fa.) durust> dürüst> dürüs (50-22). 

1.3.5  Ünsüz türemesi 

             y türemesi:  Alıntı kelimelerde /y/ türemesinin olduğu görülmektedir: dáyire 

(76-83), vesayireyle (39-11), Ġara Ismayıl (75-29), fayiziynen (72-122), haydė (85-

55), Háliyme (53-5), hāla>hayla (68-15). 
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             h türemesi: Derlediğimiz metinlerde örneğine az rastlanmıştır: (Fa.) enbār< 

(Ar.) >ambar > hambarda (22-36). 

             n türemesi: (Ar.) merḥamet > merhamet>merhemend (58-65). 

             m türemesi: mı  ̇̊mḱȃn (40-8). 

1.3.6  Göçüşme 

             Yöremizde göçüşme olayı pek yaygın olmamakla birlikte zaman zaman 

görüldüğü anlaşılmaktadır: Eğirdir>Eyridir (72-41), terhis>Tehriz (39-31), 

ahlat>alhat (54-36). 

1.3.7  Hece Düşmesi  

             ğ, ŋ, h, ve b, ünsüzlerinin düşmesi sonucu sözcükte bir hece azalması ile 

gerçekleşmiştir: aşağıya>aşa͜a (51-9), g̠órdú̄ŋúz (8-10), aya͜ama (41-85), ipli͜ ini (13-

71), yaŋa>ya͜a (28-23, ilahi>ila͜a (29-26), büyük babaŋ>bö̇yúḵbaŋ (38-49). 
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Bölüm 3  

2 ŞEKİL BİLGİSİ 

  

2.1 İsimler 

2.1.1 İsim Yapım Ekleri 

2.1.1.1 İsimden İsim Yapan Ekler 

             {+lIk} 

             Bu ek, ünlü uyumuna uygun olarak kullanılmaktadır: hasdalıḳ (43-37), ġışlıḳ 

(46-56), hazırlıḳ (61-50),  samallıḳ (11-44), asgerlik (44-28), gençlik (51-39), dizlik 

(53-67), başlıġ (10-72), fidanlıġ (39-34), hafızlıġ (50-6); hırsı̊zluġ (<hır+suz+lug) 

(16-60), yolluġ (29-14), şóforluḳ (1-19),  çocuḳluḳ (8-58), bolluḳ (10-77), tohumluḳ 

(13-98),  çamaşurluḳ (19-140), memurluḳ (41-36) dürüslúḵ (22-57), g̠únlúḵ (39-66). 

             {+lI}              

             Eski Anadolu Türkçesinde genellikle yuvarlak ünlülü kullanılan bu ek, 

yöremizde ünlü uyumuna girmektedir: devletli (31-29), emekli (38-9), çeşitli (36-

56),  bıyıḳlı (34-29), ġazlı (46-77), aḳıllı (58-60), ġarşuluḳlu (35-34), hamurlu (61-

26), ġabuḳlu (21-266), davullu (26-39), ce̊vúzlú (21-192), içg̠úlü (11-85), ḵóylú (51-

80), g̠ózlú (38-95), ḵóḵlú (19-65), türlü (59-42), süslü (10-91).  

             {+sUz /+sIz} 

             Daday İlçesi ağzında {+sUz} yokluk eki, Eski Anadolu Türkçesindeki gibi 

genellikle yuvarlak ünlülüdür. Bazen ünlü uyumuna udurulduğu da görülmektedir: 
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sessüz (79-15), delı  ̇̊ḵsüz (15-14), ebdessüz (19-129), yemeksúz (15-72), yoḳsuz 

“yoksul” (11-15), huysuzudu (14-30), yağsuz (21-209), nămussuz (22-65), susuz (24-

33), ġabuksuz (34-79), rahatsız (78-21), terbiyesiz (85-67), kimsesizler (51-46). 

             {+cUk} 

             Bu ek Eski Anadolu Türkçesinde olduğu gibi yuvarlak ünlülüdür 

(Gülsevin,1997, 116): ufacuḳ (18-49), acuḳ (<az+ı+cuk) (21-183), azcuḳ (48-14), 

öcúḵ (14-11), dağarcuḳ (21-291), Elicúḵ (25-112), Mehircúḵ (25-112).  

             {+duruḳ} 

             Metinlerde az rastlanan bir ektir: boyun+duruk>bonduruḳla (8-72), olduruḳ 

(10-39).  

             {+IncI} 

             ġaçıncı (59-18), birinci (82-17), beşinci (84-6), ikinci (8-11), altıncı (66-13). 

             {+şer} 

             ikişer (84-21), ellişer (19-141), beşer (26-9). 

             {+ÇI} 

             Bu ek kelimeleri bir meslek adı bildiren isimler yapar. Genellikle tonlu 

ünsüzle kullanılır.Ünsüz uyumuna her zaman uymaz, ünlü uyumuna uyar: hızmatçı 

(16-27), açÇı (25-14), icÇi (39-68), yabancı (9-23), loḳantacı (15-30), etfáyeci (19-

120), elekci (21-52), mesci (22-11), ormancı (35-15), yardımcı (78-63), yolcu (1-36), 

topcu (16-14), sütcü (53-33), düğúncü (54-16), túrḵúcú (21-127). 

             {+daş} 

             arḳadaşıŋ (3-19),  vatandaş (10-97), ġardaşı̊duḳ (12-27). 

2.1.1.2 İsimden Fiil Yapan Ekler 

             {+lA-} 
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            Ölçünlü Türkiye Türkçesinde olduğu gibi işlek bir ektir: başlaylım (1-7),  

hazırlaylım (2-25), faydalancáysıŋ (4-24), ḥasdalandı (40-7), kiralamışla (38-85), 

zayıfladı (51-104), evlendúḵ (11-32), yüḵleya (13-104), g̠úzelleşdi (55-44),  

deyerlendürüz (70-43), yerleşdúrúdúḵ   (76-31), haberleşmeyi (39-38). 

2.2 Filler 

2.2.1  Fiil Yapım Ekleri   

2.2.1.1   Fiilden İsim Yapan Ekler 

             {-mA} 

 Bir eylemin sonucunda olan işin adını yapan {-mA} mastar eki, herhangi bir 

varlık, nesne adı da yapar: banduma (36-104),  mıḳlama (21-192), serme “yufka'', 

g̱ózleme (59-48), sıḳma (75-37), salma (15-58), otuma (49-46), ıslama (67-89), 

burmalı (20-84). 

             {-mAk} 

            Eylem adları yapan bu ekin nesne adları yaptığı da görülür: çakmaḳ (27-62), 

ekmek (2-24), yemek (86-16); tanışmaḳ (83-38), yapmaġ (85-106), içmek (81-84). 

             {-men} 

             seçmen (84-66), g̱óçmen (19-45), ȫretmen (21-12), eyitmen (38-11). 

             {-(y)Um} 

             dönüm (25-92), geçim (56-20), seçimde (71-59). 

             {-(y)IcI}, {-(y)UcU} 

             sıḳıcı (55-48), yanıcı (85-73), satıcılar (8-57), dondurucu (21-265), oḳuyucu 

(43-88), üzücü (85-64). 

             {-mUr} 

             Türkçede az kullanılan bir ektir: yāmur (58-87). 

             {-enek} 
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             gelenek (73-37), derenek (31-68), ödenekleri (71-61). 

             {-AcAk} 

             içecek (24-34), yiyecek (26-61), giyecek(24-37). 

             {-ġun} 

             Aslında hem geçişli hem geçişsiz fiillere gelerek 'edilgen çatıda -mış' anlamı 

taşıyan kelimeler türeten bu ek, EAT.'de işlektir ( Gülsevin, 1997: 134): yaŋġun (22-

107),  dutġun (32-12), arġun (76-58), olġunlaşdumuş (39-59),  darġunuyuz ''dargınız'' 

(58-32).       

             {-mük} 

             Derlemelerde sadece bir örnekte rastlanmıştır: kesmúḵ (27-67). 

2.2.1.2 Fiilden Fiil Yapan Ekler 

             {-(I)n-} 

             Bir ünlüyle veya /-l/ sesiyle biten kelimelere edilgen çatı eki olarak /l/ 

getirilmez, onun yerine dönüşlü çatı eki, edilgen işleviyle kullanılır: yúḵlenirdi (69-

46), toplanudu (10-89), yaḳalanduḳ (15-15), bağ̥lanacak (18-86), elenmiş (82-46), 

okundu (52-41). 

             {-(I)l-} 

              Edilgenlik ifade eden fiilden fiil yapan ektir: atıldı (1-17), çevrilmiş (2-31), 

ġaḳılmaduġ (10-113), asılıya (16-73), yeŋildile (32-52), ġırılu (37-36). 

             {-(I)ş-} 

             İşteş çatı ekidir. Bir işin karşılıklı ve birlikte yapıldığını gösterir aynı 

zamanda bir işin tekrar tekrar yapıldığını bildirir: bayramlaşuruz (70-33), toplaşu 

(72-143), ḳaynaşır (8-54), bölüşürüz (27-74), g̠úlúşerek (55-56), ġaruşduruduġ (30-

80). 

             {-DIr-/ -DUr-} 
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            Ettirgen çatı eki çoğunlukla yuvarlak ünlülüdür: durdurula (32-74), 

çalı̊şdurcoyuz (35-24), bandurusuŋ (36-101), otutdurduğmuz (9-40), yetiştirme (7-

51). 

 

2.3 İsim İşletme Ekleri 

2.3.1 Hal Ekleri 

2.3.1.1 İlgi (Tamlayan) Hali 

            {+Iŋ/+nIŋ} 

            orman+ıŋ arabaları (1-30), arḳadaş+ıŋ kitabını (13-63), Süleymen'+iŋ ġızı 

(19-101), sanduğ+uŋ inēterini (21-99), mator+uŋ parasını (25-102), ḵóy+üŋ noḳsanı 

(54-40), bura+nıŋ halḳı (87-27), ġapı+nıŋ öğúnü (26-49), keçi+niŋ ḳılını (29-17), 

dürü+nüŋ máliyeti (43-72), tırafå+nuŋ lambası (15-66). 

            Yazı diline özenen kişilerin ağzında art damak /ŋ/sinin /n/’ye dönüştüğü de 

görülür: {+In/+nIn} mendil+in ucuna (21-122), hayvannar+ın südünü (61-27), 

2.3.1.2  Belirtme Hali 

             {+I/+U} biçiminde kullanılır. Ünlüyle biten kelimelere eklendiği zaman 

araya /y/ sesi girmektedir. Üçüncü çokluk iyelik ekinden sonra ad durum eki 

geliyorsa  araya zamir /n/ sinin girdiği de görülmüştür: esgerliyi (48-77), parayı (58-

9), doḳumayí (14-51), bunnarı (60-19), ipli͜ ini (13-71), ġoyunu (61-66), g̠ózü (16-45). 

2.3.1.3  Yönelme Hali  

             {+A} biçiminde kullanılmaktadır. Ünlü ile biten kelimelere eklendiğinde 

araya /y/ sesi girmiştir. İyelik üçüncü teklik ve üçüncü çokluk kişisinden sonra ise 

araya /n/ sesi girmiştir: ḵóye (16-66), tepsiye (30-87), taḳsiye (35-95), çarşuya (41-

90), harmana (42-7), altına (10-53), üsdüne (13-89).  
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2.3.1.4  Bulunma Hali 

             İsim ya da isim soylu sözcüklere {+dA} durum eki getirilerek kullanılır: 

emniyetde (19-24), içinde (28-17), evde (30-22), dağlarda (37-8), ramazanda (41-

59), bayramlarda (43-26), yanımızda (52-31). 

2.3.1.5  Ayrılma Hali 

              {+dAn} şeklinde kullanılır: yazdan (53-49), damdan (60-24), ilḵoḳuldan 

(63-5), orlardan (71-27), esgiden (77-41), elinden (84-83), depesinden (1-12), 

mekTepden (19-104). 

2.3.2  Çokluk Eki 

             {+lAr} 

             oḳullar (8-18), taḳılar (7-21), giysiler (8-32), yemekler (49-59). 

             Bu ekin son sesi genellikle düşmekte, ilk sesi de ünsüz benzeşmesine 

uğramaktadır:   deliġannıla (19-52), ġadunna (4-17), onnarı (1-20).               

2.3.3  Aitlik Eki 

             {+kI} 

             Ölçünlü dilde ünlü uyumuna aykırı olarak kullanılan bu ek, Daday ilçesi 

ağzında çoğunlukla uyuma girer: şindiki (13-104),  bizimki (21-252), ileriki (51-59), 

aşağḳı (77-5), başdaḳı (79-12), o zamaŋḳı (85-58), öteyaŋki (11-59). 

2.3.4   İyelik Ekleri 

             1. Teklik Şahıs 

             {+(I)m/ +(U)m} 

             Ünlü uyumuna uygun olarak kullanılır: ōlanım (11-80), başım (14-27), adım 

(19-5), bubam (32-51), ġardaşım (45-9), işim (78-46), şoforum (80-8), g̱úcüm (1-33), 

sözüm (16-81). 

             II. Teklik Şahıs 
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             {+(I)ŋ/+(U)ŋ} 

              İkinci teklik şahsında bu ek art damak /ŋ/ ünzüzüyle kullanılır: öḵúzúŋ (81-

77), ōluŋ(32-22), altunuŋ (58-35), bö̇yúḵbaŋ (38-49). 

             III. Teklik Şahıs 

             {+I /+sI/+U/+sU } 

             Genellikle ünlü uyumuna uygundur: ġardaşı (38-9), yağı (21-258), irmúğú 

(13-106), ġuyruğu (42-36), naḳliyesini (34-76), zelvisi (59-64), turşusu (36-7), 

ġuzusu (53-17), türḵúsü (30-47), kilōsu (19-93), madalyåsu (43-19). 

             I.Çokluk Şahıs 

             {+(I)mIz / +(U)mUz}  

             Düz ünlülü sözcüklere yuvarlak ünlülü getirildiği gibi, ünlü uyumlarına 

uydurulduğu da görülür: yaşantumuz (72-90), ġomşularımız (20-50), erkeklerimiz 

(21-240), hayvanımız (25-22), evimiz (45-65), lambamız (61-35), bubamız (62-83), 

ḵóyümüz (68-7),  düğúnümüz (20-42), öḵúzúmüz (17-41). 

             II. Çokluk Şahıs 

             { +ŋ(I)z / +ŋ(U)z} 

             Daday yöresinde bu ek art damak /ŋ/ ünsüzüyle kullanılır: ḳardeşleriŋiz (13-

60), dedeleriŋize (77-41), ḵóylüleriŋizinen (6-10), ġızıŋızdan (21-150), māşıŋız (49-

35),  malumuŋuz (51-31). 

             III. Çokluk Şahıs 

             {+lArI, +nArI} 

             ifadeleri (52-32), liseleri (28-47), ġurşunnarı (2-29). 

2.4 Zamirler 

2.4.1 Şahıs Zamirleri 

             I. Teklik Şahıs 
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             ben (14-31), beni (10-20), bana (44-23), bende (16-78),  benden (22-47), 

benim (1-15). 

             Daday ağzında birinci teklik şahıs zamiri Eski Türkçedeki art damak /ŋ/ 

sesini koruyarak 'baŋa' şeklinde de kullanılır: baŋa (46-54). 

             Yörede /ŋ/ ünsüzü /ğ/ ünsüzüne dönüşür ve bu ünsüzün de düşmesiyle 

diftonglu kullanım görülür: ba͜a (16-65). 

            II. Teklik Şahıs 

           Birinci teklik şahsında olduğu gibi burda da /ŋ/ li ve diftonglu kullanım vardır: 

sen (47-22),  seni (80-33), sana (31-109), sende (67-49), senden (11-6), senin (50-

19), seniŋ (19-134), saŋa (27-44), sa͜a (37-43). 

            III. Teklik Şahıs 

            o (40-9), onu (5-34), , onda (42-13), ondan (10-95), onnan (52-41), onuŋ (58-

27), ondan sōna (21-14), ondan sōra (48-11). 

            Eski Anadolu Türkçesindeki 'a' zamirinin yerine günümüz Türkçesinde 'o' 

zamiri almıştır. 'o' zamiri kullanıldığında da zamir /n/ si yönelme durumundan 

kaynaklanan art damak /ŋ/sini korumuştur: *a+n+ġa >aŋa>oŋa (19-105) 

            I. Çokluk Şahıs 

            Ölçünlü dildeki biçimleriyle kullanılmıştır: biz (59-17), bizi (60-63), bize 

(11-54), bizde (19-90), bizden (72-167), bizim (74-5). 

            II. Çokluk Şahıs 

            siz (49-15), sizi (80-29), size (76-82), sizde (86-15), sizin (18-67), siziŋ (32-

79). 

            III. Çokluk Şahıs: {o+n+lar>onnar} 
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            Çoğunlukla ünsüz benzeşmesi yoluyla /l/ sesi /n/ sesine değişmiştir: onna 

(64-55),onnar (71-37), onnarı (39-45), onnara (41-32), onnarda (12-26), onnardan 

(27-41), onnarıŋ (74-13). 

            Ölçünlü dildeki biçimiyle kullanıldığı da görülmüştür: onları (39-91).       

2.4.2  Dönüşlülük Zamiri 

            Dönüşülük zamiri ünlü uyumuna uydurularak kullanıldığı gibi, eski Türk 

lehçelerindeki gibi ikinci hecesinin ünlüsü dar-yuvarlak da kullanılır. Önses /k-/ 

genellikle /g-/ ye değişir. Ölçünlü dilden etkilenme ile /k-/ sesinin korunduğu da 

görülür: kendi (7-25), gendi (69-31), gendı̊̇ (3-15), gendü (80-44), gendú (8-62). 

            Bu zamir iyelik eklerini ve ad durum eklerini alır: kendim (20-17), kendiŋ 

(85-21), gendüŋ (18-98), kendisi (3-11), kendimiz (44-39), kendúmüz (77-45), 

gendimiz (7-47), gendümüz (54-55), kendimizi (81-35),  kendine (87-28), 

kendilerine (87-33), kendúleri (20-56), gendúmúzü (2-25), gendúne (10-115), 

gendúmúŋ (15-78), gendüsü (17-57), gendı  ̇̊müze (18-54), gendúmúzúŋ (20-32), 

gendúleri (42-18), , gendúmúze (63-43), gendüme (62-76), gendüm (65-37), gendüŋú 

(82-78). 

2.4.3  İşaret Zamirleri 

            bunu (11-50), bundan (19-76), bunnan (45-5), bunla (39-85), bunna (41-109), 

bunnarı (60-49), bunnara (35-40), şuŋa (48-84),   şunnan (65-28), şunna (4-27), (11-

10), onnan (51-34), onnarı (53-51),  

            Daday ağzında kullanılan (şu) işaret zamirinde /u/ sesi genişleyerek o sesine 

değişmiştir: şo (45-35), şonna (53-51), şorda (16-50), şordan.  

            Ölçünlü dilden farklı olarak art damak /ŋ/ li kullanıldığı da görülmüştür: buŋa 

(14-61),  bunuŋ (48-50), bunnarıŋ (60-30), şunuŋ (30-71), oŋa (21-100), onnarıŋ (74-

20). 
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2.4.4  Belgisiz Zamirler 

            Daday ağzında kullanılan belgisiz zamirler biçim ve kullanışları bakımından 

ölçünlü dile göre bazı farklılıklar göstermiştir. Belli başlı kullanılanları şunlardır: 

kimisi (8-39), hepsi (42-8), hepisi (53-20), bi ġaç (51-47), filenkesiŋ (13-24), falan 

(18-54), başġa (20-14). 

2.4.5 Soru Zamirleri 

            haŋḳısını (53-53), naŋgi (hangi) (11-60),  kimiŋ (38-56),  neydi (53-21). 

2.5 Sıfatlar 

2.5.1 Niteleme Sıfatları 

            esgi düğúnne (14-13), ağşap bina (38-91), ġara saban (44-37), altun tabaġ 

(36-44), ġoca ġarı (48-57), ġoca ḳútúḵ (58-25), ġara lesdik (82-43). 

2.5.2 Belirtme Sıfatları 

2.5.2.1 İşaret Sıfatları 

            Daday ağzında ölçünlü dilde olduğu gibi (bu, şu, o) işaret sıfatları kullanılır. 

Ama 'şu' işaret sıfatı genişlediği takdirde 'şo' daha uzağı göstermek için kullanılır: o 

zaman (84-20), şo ḵóyde (84-32),  şordaki tarlayı (32-102), bu ekmek (36-21).             

2.5.2.2 Sayı Sıfatları 

            Sayı sıfatları ve sayı sıfatlarının alt başlığı olan üleştirme sayı sıfatları ile sıra 

sayı sıfatlarının kullanımları ölçünlü dilden pek farklılık göstermez: 

            bi kile (5-58), iki g̠ún (7-49), üş děne (45-48), on lire (49-28), beş nümere 

lamba (60-100). 

            ikişer kişi (84-21), birer ġatır (38-85), ellişer lire (19-141),  ikişer gece (21-

187),  

            birinci bayram (4-22), birinci ġıyemeT (27-23), ikinci aharı (60-44). 
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2.5.2.3  Soru Sıfatları 

            Ses değişimi dışında ölçünlü dilden pek farklılık göstermez: ġaç ġıram (62-

62), ġaç para (72-87), ġaç kişi (25-38), hanki ġız (21-58), hanġı hikeyesi (32-87). 

2.5.2.4 Belirsizlik (Belgisiz) Sıfatları 

            Belgisiz sıfatlar nesneyi belgisiz yönden belirten sıfatlardır: filen zamanıŋ 

(13-26), bi ḡún (15-10), bi şeyle (75-43), her bi türlü (59-42), hėr tarafda (72-156). 

2.6 Zarflar 

2.6.1 Yer-Yön Zarfları 

            Fiillerin yerini ve yönünü gösteren zarflardır. Ölçünlü dilden farklı olarak ses 

değişimlerine uğrayarak kullanıldığı görülmüştür: dışa gideyken (45-43), aşāḳı evde 

duruya (77-51), aşā dürterdi (21-256), geri yollacaḳla (60-91), beri gelenne (24-33), 

çaydan beri geçdimmiydi (25-63), yoḳarı çeker (52-36), bu yaŋda vadu (80-40), 

Ballıdağ'ı öte geçince (46-50).  

2.6.2 Zaman Zarfları 

             Eylemin oluş zamanını bildiren sözcüklere zaman zarfı denir. Bölgemizde 

kullanılan başlıca zaman zarfları şunlardır: ilkin oraya getdúḵ (82-17), sōnadan onna 

falan da satıldı (56-17), sōna gidēdúg̠ (54-21), biz sōra arḳalarından giderdı  ̇̊ḵ (78-

57), zabahlayın bitı  ̇̊dúḵ (32-52), ha bo ğún gelúrün ha zabah gelúrün (60- 85), gine 

bı  ̇̊türeceyidi (6-30),  bıldır da edemedim (45-59), āşam oluncaḳ (21-315), hedi git, 

ġalan (67-92), artıḳ gezilmiyo (87-18),  bilmezdúg ̠͜  evvelsi (30-92), yērisi g̱ún dağa 

odun hazırlamaya (72-32), bürg̱úsü g̱ún şu ḵóy gider̥dúḵ (52-56), soŋ̠͜  evvel beş, om 

milyara çıḳdı (19-70), aḳşam̠͜  üzeri bi ȫreniyin deye gitdim (18-35), āşam geliya 

zabālayın gidiya (32-20).      
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2.6.3 Durum Zarfları 

             Bir eylemin anlamını nitelik bakımından etkileyen zarflardır. (Nasıl) 

sorusuna cevap verir: ȫle aḳdarmalı oludu (13-64), şȫle vurardım (30-17), bȫle çoḳ 

şey͜ olurdu (78-44), g̱úzel çalışanna bı  ̇̊türüdü (6-28),  g̱úzelce bıdıyåsuŋ (72-15),  

ilkoḳulu zorunan bütüdúḵ (64-8),  burda yaluŋuz bi tek͜ ev va (22-67), sulamasını da 

ġolay yapıyoruz (55-71), epeyi çaba sarfetTik (71-57) 

2.6.4 Azlık-Çokluk Zarfları 

             Sözcükleri azlık-çokluk, miktar ve derece yönünden bildiren zarf çeşididir: 

fazla olmáya (7-29), irmük fazla çıḳmasıŋ (13-109), bu çoḳ yėmeya (14-61), çoḳ 

uğraşduḳ (15-32), ecúḵ şey ġo (40-65), oğ̥lum öcúḵ de ba͜a ve (24-35),  birez de sen 

ġonuş (54-53), bires sōna soğur (82-72), şindi ta̠͜ a ġolay͜ alması (73-28).      

2.7 Eylem Çekimleri 

2.7.1   Fillerin Basit Zaman Şekilleri 

2.7.1.1 Bildirme Kipleri 

             Şimdiki Zaman: {-(I)yA / -(I)yo} 

             Derlediğimiz metinlerde -(I)yor'un değişkeleri gözlenmiştir. Ölçünlü dilden 

farklı olarak /-r/ sesi genellikle erir ve /-o-/ sesi düzleşir: {-yA}. 

             Şimdiki zamanın {-(I)yA} lı biçimi ''Uşak İli Ağızları'' nda 3. bölgede, 

birinci ve üçüncü tekil ile birinci ve üçüncü çoğul çekimlerinde görülmüştür 

(Gülsevin,2002: 106). 

             ''Zonguldak-Bartın-Karabük İlleri Ağızları'' ve ''Aybastı Ağzı''nda ise {-

(I)yA} biçimine üçüncü teklik ve üçüncü çokluk şahıslarında rastlanmıştır 

(Eren,1997: 70; Aydın,2002: 47). 

             Daday yöresi ağzında ise, {-(I)yA} biçiminin bütün şahıslarla çekimlerinin 

olduğu görülmüştür.      
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             1. Teklik Şahıs: {-(I)yo-m, -(I)yo-n, -(I)ya-n} 

             {-(I)yo-m}: Bu kullanımlarda /-r/ sesi düşmüş ve ölçünlü dilden etkilenme 

sonucunda birkaç kaynak kişinin ağzında birinci teklik şahıs eki /-m/  görülür: 

oturuyom (41-31), yürütüyom (71-40). 

             {-(I)yo-n}: Daday ağzında yaygın olan birinci teklik kişi eki /-n/ dir: ediyon 

(21-24), atıyon (22-30), gidiyon (58-58), biliyon (61-11). 

             {-(I)ya-n / -(I)yán}: Burada da /-r/ sesi erimiştir ve /-o-/sesi düzleşmeye 

uğramıştır: g̠órúyan (11-40), ediyan (16-21), g̱údiyan (66-5), uğraşíyan(20-75), 

yarıyán (48-55), biliyán (64-93), gidiyán (84-87.    

             Yazı diline özenti nedeniyle, {-(I)yor-um}biçiminin kullanımına da rastlanır: 

uğraşıyorum (73-7), baḳıyorum (2-17). 

             2. Teklik Şahıs: {-(I)ya-ŋ / -(I)yo-ŋ; -(I)yå-suŋ /-(I)yo-suŋ} 

           Daday ağzında şimdiki zamanın ikinci kişisinde hem iyelik hem de zamir 

kaynaklı kişi eki kullanılır.    

             {-(I)ya-ŋ / -(I)yo-ŋ }: Daday yöresinin belirleyici özelliklerinden biri ikinci 

teklik şahıs ekinin iyelik kaynaklı olmasıdır. İyelik kaynaklı ikinci teklik kişi eki 

görülen geçmiş zaman ve koşul kipinde beklenirken şimdiki zamanda da karşımıza 

çıkmaktadır:  biliyaŋ ''biliyorsun'' (31-105), geliyaŋ (49-52), ānayoŋ (76-32), g̠úlüyoŋ 

(77-15). 

             {-(I)yå-suŋ /-(I)yo-suŋ}: Zamir kaynaklı {-sIn} ikinci teklik kişi ekinin 

Daday ve yöresinde son sesi art damak /ŋ/ sine dönüşür: alıyåsuŋ (32-97), ānayåsuŋ 

(64-46), yeyåsuŋ (67-137),  yǖseldiyosuŋ (37-59), biliyosuŋ (9-26), ġonuşuyosuŋ 

(16-57), geçı  ̇̊rúyosuŋ (19-78), gidiyosuŋ (25-121), sürüyósuŋ (59-59), yapíyósuŋ (67-

130).  

             3. Teklik Şahıs: {-(I)ya/ -(I)yá; -(I)yå /-(I)yo} 
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             Yöremizde üçüncü teklik şahısda, /-r-/ sesi düşmüştür ve /-o-/ sesi bazen tam 

bazen de yarı düzleşmeye uğramıştır;{-yor>-yAr>-(I)yA / -(I)yor>-(I)yå}: veriyo 

(10-89), oturuyo (31-15), yapıyo (46-34), aḳıya (1-12), ġonuşuya (14-53), oturuya 

(16-73), atıyá (58-152), gidiyá (78-65), oluyå (74-40), ġarışıyå (20-41), duruyå (71-

62) . 

             Yazı dilindeki biçimini kullanan kaynak kişiye de rastlanmıştır: çekiyor (55-

43), g̠órúyor (73-10). 

  1. Çokluk Şahıs: {-(I)yo-z /-(I)ya-z}  

             Zonguldak, Bartın ve Karabük ağızlarında olduğu gibi -(I)yo-z biçiminde 

kullanımı vardır: çekiyoz (74-12), faydalanıyoz (2-38), yapıyoz (20-38), geçı  ̇̊rüyoz 

(3-20). 

             ekiyaz (53-20), g̠órüyaz (65-46), uğraşıyaz (11-27), inanıyáz (49-39), 

yapıyáz (20-83), varıyáz͜ (53-83),  

             Yazı dilindeki biçimini kullanan kaynak kişiye de rastlanmıştır: çekiyor (55-

43), g̠órúyor (73-).   

             2. Çokluk Şahıs: {-(I)yå-suŋuz /-(I)yo-suŋuz}  

             Çoğu zaman olduğu gibi burada da /-r/ sesi düşmüştür ve ikinci teklik 

şahısda olduğu gibi, ikinci çoğul kişi ekinin /n/ünsüzü de art damak /ŋ/ sine 

dönüşmüştür. Ayrıca /-o-/ sesi bazen yarı düzleşmeye uğramıştır: ġaçıyåsuŋuz (25-

133), biliyåsuŋuz (69-33), g̠órúyosuŋuz (46-64). 

             Ölçünlü dile özenti ile /n/ biçimine de rastlanır: biliyo musunuz (51-33).  

             3. Çokluk Şahıs: : {-(I)yo-lar/-(I)yola; -(I)ya-la} 

             {-(I)yo-lar/-(I)yola}  

             /-r/ erimesi üçüncü çokluk kişi ekinde de görülür: bútúrúyola (26-30), 

ekiyolar (87-28), oḳuyolar (8-7), öğrediyola (18-27), yapıyola (21-66). 
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             {-(I)ya-la}: Şimdiki zamanın bu çekiminde ünlü üşmesi daha yoğun görülür: 

bekleyala (16-21), içiyala (28-38), süzülüyala (32-91), kesiyala (34-36), 

çözüyala(21-278).    

             Şimdiki Zamanın Olumsuzu 

             Şimdiki zamanın olumsuz çekiminde bazı örneklerde ölçünlü dilin etkisinde 

kalındığı görülmüştür. Ancak yöredeki çoğu örnekte de olumsuzluk eki /-mA/ nın 

genişliğini koruduğu  gözlenmiştir.  

             1. Teklik Şahıs 

             bilmiyom (5-53), geçiremiyom (7-31), yapamıyon (6-22), g̠ótüremeyon (14-

33),  bilmeyon (17-71), g̠órmeyan (25-99), bilmeyán (82-15),  beceremeyan (37-26), 

gidemeyan (45-51),  ġarışmayan (47-53), uğraşıyorum (55-11), yönetiyorum (71-41),  

             2. Teklik Şahıs 

             çıḳmıyosuŋ (43-77),  otumayosuŋ (21-249), değerlendiremėyosuŋ (71-23). 

             3. Teklik Şahıs:              

             sürdümeya (11-27), yėmeya (14-61), gitmeya (20-37), olmaya (6-15), 

ermeye (29-29), beyemmeye (84-54). 

             1. Çokluk Şahıs: {-mA-yo-z / -mA-yA-z} 

             ekmeyoz (12-30), bilmeyoz (30-46), vemeyoz (74-17), yapmayoz (20-30), 

yaḳmayoz (46-21),  yapmayaz (20-31), almayaz (20-32), vemeyos (86-38).  

             2. Çokluk Şahıs: {-mA-yA-suŋuz} 

             Metinlerimizde örneği azdır: vemá̄suŋuz˂ver-me-ya-suŋuz “vermiyorsunuz”  

(58-145). Bunun yanında şu şekilde de geçer: gelmeyosuŋuz, bitúmeyosuŋuz 

             3. Çokluk Şahıs: {-mA-yA-lAr>-mA-yA-lA} 

             bıraḳmıyola (71-45), gelmiyola (78-66), çıḳartmayala (20-65), vemeyala (82-

79), döğmeyala (84-75),  vemeyala (86-38), giymiyolar (87-55).  
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             Geniş Zaman 

             Yörede geniş zaman eki -Ar, -Ur, -Ir, -r şeklindedir. Bütün şahıslarla 

çekimlerinde bazen geniş zaman ekinin /-r/ sesinin düştüğü görülmüştür. 

             1. Teklik Şahıs: {-Ur-Un / -Ar-In, -r-In} 

             Birinci tekil kişi eki zamir kaynaklıdır: {ben>-vAn>-In}. Geniş zaman eki 

genellikle yuvarlak ünlülüdür. Geniş zaman eki yuvarlak ünlülü olduğu için kişi eki 

de yuvarlak ünlülüdür: varun ˂var-ur-un “varırım” (32-64), dururun (25-97), 

ġonuşurun (27-36), alurun (32-13), gelúrün (60-86), vörún (19-71), öldúrún˂öl-dür-

ür-ün “öldürürüm” (21-25), bilúrún (22-115). 

             Geniş zaman eki /-Ar/ ve ünlüyle biten sözcüklere /-r/ getiriliyorsa, kişi eki 

de dar düz ünlülü kullanılmıştır: giderin (16-49), ederin (58-121), dutarın (64-72), 

yirin (32-8). 

             Ölçünlü dilden etkilenilerek kişi ekinin yazı dilindeki gibi {-Im} biçimine de 

seyrek olarak rastlanır: ġırarım (85-104), çalarım (27-33), bilirim (69-21) 

             2. Teklik Şahıs: {-Ir-sIŋ /-Ur-sUŋ, -r-sUŋ / -r-sIŋ, -Ar-sIŋ} 

             İkinci tekil kişi eki zamir kaynaklıdır {-sIn} ekinin son sesi art damak ŋ'sine 

dönüşmüştür:  ġarı̊şdurusuŋ (21-268), ġorsuŋ (72-182), alusuŋ (75-73), ġavurusuŋ 

(36-8), harcarsıŋ (38-96), ġatarsıŋ (10-93), elersiŋ (40-62), atarsıŋ (64-70). bağlāsuŋ 

(72-106), dovrå̄suŋ (72-16). 

             3. Teklik Şahıs: {-Ar/-Ur, -Ir, -U, -r} 

             Geniş zaman kipinin /-r/ sesi genellikle düşer: çevúrú (79-46), geçúrú (10-

41), ve̊rú (21-31), g̠ótúrú (10-64), alu (13-104), olu (34-30). 

             Geniş zaman eki /-Ar/ kullanıldığında genellikle /-r/ sesi korunur: vurar (82-

69), yıḳar (7-10). 

             Ölçünlü dilden etkilenildiği de görülmüştür: geçirir (78-31). 
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             1. Çokluk Şahıs: {-Ar-Uz /-Ir-Uz, -r-Uz} 

             Birinci çoğul şahıs eki zamir kaynaklıdır: {biz>-vUz>-Uz}. Daday yöresi 

ağzında I.çoğul kişi eki genellikle yuvarlak ünlülüdür, zaman zaman düz kullanıldığı 

da görülür:  ġuyaruz (6-28), otūruz (11-29), yaparuz (20-84), baḳaruz (21-77), 

bayramlaşı̊ruz (27-73), yaparuz (33-22), ılıdı̊ruz (40-30), ġōruz (40-32), vórúz (53-

43), giderúz (58-89), yirúz (76-42), ekerúz (86-39), döşērúz (59-53); I. çoğul kişi 

ekinin seyrek olarak uyuma uydurulduğu da görülür: severiz (2-9), gideriz (7-30), 

çıḳartırız (8-55) 

            2. Çokluk Şahıs: {-Ir-sIŋIz} 

           İkinci çoğul kişi ekinin /-n/ ünsüzü art damak /-ŋ/ sine değişmiştir: {-sIn-

Iz>sIŋ-Iz}.  ettirirsiŋiz (2-52), eklersiŋiz (28-79). Yörede kişi eki yuvarlak ünlülü de 

kullanılır; ama metinlerimizde örneğine rastlanmamıştır.     

            3. Çokluk Şahıs: {-Ur-lAr/-Ur-lA; -Ar-lAr/-Ar-lA} 

            Üçüncü çokluk şahısda ünsüz benzeşmesi ve /-r/ düşmesi görülür: yaparla 

(10-56), yaḳarla (12-23), toplarla (72-89), alula (13-72), oynalla (5-43), ġolla (21-

238), yapalla (68-30),  saralla (31-74), doḳurlar (79-32), yaparlar (69-35). 

            Geniş Zamanın Olumsuzu 

            1. Teklik Şahıs: {-mA-n / -mA-m}  

            yaḳman (4-8), ġonuşman (14-6), çağırman (30-50), vaman (21-24), 

beceremen (37-57), bilmen (40-49), ġonuşmam (37-57), bilmem (11-79), gelmen 

(21-23),ġalmāruz (38-87),  

            2.Teklik Şahıs: {-mAz-sIŋ>-mAs-sIŋ} 

            tanımassıŋ (5-34), yapmassıŋ (36-90), alamassıŋ (46-46), bulamassıŋ (47-56), 

bilmessiŋ (58-23). 

            3. Teklik Şahıs: {-mAz} 
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            olmaz (7-50), inanmaz (16-41), çaldumaz (24-68), yanaşmaz (31-75), 

bı  ̇̊tümez (6-29), beŋzemez (21-70), g̠órmeZ (27-43), geçmez (32-17).       

            1. Çokluk Şahıs: {-mA-y-Uz} 

           Birinci çokluk şahıs eki genellikle {-mA-y-Uz} biçiminde kullanılmıştır, 

ancak Kapaklı Köyü Ören Mahallesi'nde ve Köşeler Köyü'nde {-mA-r-Uz} biçimine 

de rastlanmıştır:  bakmayuz (33-16), çıḳmayuz (53-43), ġullanmayuz (83-105), 

yapmayı̊z (59-42), bilmeyüz (18-14), vemeyüz (26-77), almaruz (74-51), yimerúz 

(74-52), bulamaruz (79-67) 

            2. Çokluk Şahıs: {–mAz-sIŋIz} 

            İkinci çokluk şahıs eki belirttiğimiz biçimde kullanılır; ama metinlerimizde 

örneğine rastlanılmamıştır. 

            3. Çokluk Şahıs: {-mAz-lAr>-mAz-lA}           

            almazla (10-97), ġuymazla (25-63), vemezle (58-36), demezle (83-99). 

            Görülen Geçmiş Zaman 

           Daday yöresi ağzında görülen geçmiş zaman ekleri {-dU/-dI} şeklindedir. 

Yöremizde bu ekin farklı fonetik şekilleri de görülmektedir. 

 1. Teklik Şahıs: {-dUm/-dIm} 

            Görülen geçmiş zamanın I. tekil kişi ekinin ünsüzü ünsüz uyumuna girmez: 

bıraḳdım (3-10), çalışdım (15-8), ayrıldım (16-5), yutdum (14-7), ġuydum (16-88),  

unuTdum (31-51), dutdum (35-12), g̠órdüm (8-35), ḵúsdüm (9-12), g̠útdúm (15-7), 

g̠ótdúm (62-13). 

            2. Teklik Şahıs: {-dUŋ/-dIŋ} 

            Görülen geçmiş zamanın II. tekil kişi eki Eski Anadolu Türkçesinde olduğu 

gibi art damak /ŋ/ siyle kullanılmaktadır: eTdiŋ (16-51), galdıŋ (18-87), vediŋ (32-
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42), dutduŋ (58-74), vurduŋ (63-27),  aluduŋ (56-19), işliyoduŋ (8-73),  soyduŋ (16-

76). 

            3. Teklik Şahıs: {-dI/-dU} 

            Ünlü uymuna uygun olarak kullanılmaktadır: oldu (59-19), vurdu (66-71), 

ġaçudu (64-74), döḵúldú (85-104), indı  ̇̊dú (11-10), dóğdú (25-140), g̠ótdú (35-56), 

deyişdi (8-18), bitdi (10-25), yetişdi (15-80).   

            1. Çokluk Şahıs: {-dUk / -dUg} 

            Görülen geçmiş zamanın birinci çokluk eki genellikle yuvarlak ünlülüdür: 

dutduḳ (34-8), satduḳ (33-8), yazduḳ (35-28), başladuġ (54-6), geldúḵ (25-126), 

çe̊ğúrdúḵ (37-55), serdúg̱ (58-25), yeŋildúg̱ (72-88), geyindúg̱ (21-63). 

            Ölçünlü dilden etkilenilerek bazen ünlü uyumuna uyduğu da görülür: bitirdik 

(7-47), gezdik (2-30), temizledik (8-11).     

            2. Çokluk Şahıs: {-dI-ŋIz} 

            İkinci çokluk {-nız} şahıs ekinin /-n/ ünsüzü art damak /-ŋ/ ünsüzüne 

değişme göstermiştir: yaşadıŋız (8-58), yeŋdiŋiz (72-88), geldiŋiz (25-122).  

            3. Çokluk Şahıs: {-dU-lAr/-dU-lA,-dI-lAr/-dı-lA} 

            Üçüncü çokluk şahıs ekinin /-r/ sesi çoğunlukla erimiştir: ġodula (15-66), 

vurdula (16-96), ġapadula (18-75), ġuşadula (34-66), g̠ótúrdüle (39-16), çekdúdúle 

(48-74), g̠ótúdúle (60-42), g̱órdúle (21-86), atlatdıla (60-65), dediler (44-9), yapdılar 

(50-11). 

            Görülen Geçmiş Zamanın Olumsuzu 

            1. Teklik Şahıs: {-mA-dIm} 

            gitmedim (22-113), vemedim (32-85),  etmedim (49-15), ġoşmadım (5-13), 

oḳumadım (14-7), çalışmadım (24-39), yapmadım (25-45). 

            2. Teklik Şahıs: {-mA-dIŋ} 
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            olmadıŋ (48-13). 

            3. Teklik Şahıs: {-mA-dI} 

            ġalmadı (22-20), bitmedi (28-19), g̠óndermedi (30-94). 

            1. Çokluk Şahıs: {-mA-dUk/-mA-dUg, -mA-dIk/-mA-dIg} 

            yatmaduḳ (1-30), yaşamaduḳ (11-82),  almaduġ (21-124), ġalmaduġ (82-47), 

gitmedúḵ (4-7), g̠órmedúg̠ (10-44), oḳuyamadıḳ (2-7), yaşamadıḳ (41-64), 

bulamadıġ (10-120). 

            2. Çokluk Şahıs: {-mA-dI-ŋIz} 

            utanmadıŋız (58-145), g̠órmediŋiz (8-58). 

            3. Çokluk Şahıs: {-mA-dI-lAr/-mA-dI-lA} 

            vemedile (15-19), etmedile (21-89), almadıla (67-101), bıraḳmadıla (71-42), 

yapmadıla (17-73). 

            Öğrenilen Geçmiş Zaman 

            Öğrenilen geçmiş zamanın çekimlerinde ölçünlü dilden pek fark yoktur. 

İkinci tekil ve ikinci çoğul şahıs eklerinde art damak /-ŋ/ si kullanılmıştır ve üçüncü 

çoğul şahıs ekinin /-r/ sesi düşmüştür. Ünlü uyumuna uygun olarak kullanılır. 

            1. Teklik Şahıs: {-mIş-I-yIn/-mIş-I-yIm} 

            Eski Anadolu Türkçesindeki birinci teklik kişi eki {-vAn}nın ön sesinin /-y/ 

ye dönüşmüş biçimi olmalıdır (Aydın, 2009; 64): yazılmışıyım (41-7), yakmışıyın 

(30-74), yapmışıyın (39-36), gitmişiyin (62-58). 

            2. Teklik Şahıs: {-mIş-sIŋ>-mIssIŋ} 

            gitmissiŋ (55-55), etmissiŋ (60-80). 

            3. Teklik Şahıs: {-mIş / -mUş} 

            vemiş (38-27), gelmiş (43-19), dóvúrmúş (58-42), döndúmúş (53-76), ölmüş 

(81-60). 
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            1. Çokluk Şahıs: {-mIş-Iz /-mIş-Uz} 

            etmişüz (71-57), varmışız (18-25). 

            2. Çokluk Şahıs: {-mIş-sIŋIz>-mIssIŋIz}  

            gelmissiŋiz (58-149). 

            3. Çokluk Şahıs: {-mIş-lAr / -mIş-lA} 

            sıvamışla (12-15), yapmışla (21-275), vemişle (46-65), yemişle (79-43), 

ġomuşla (24-26),  dutmuşla (25-72), düşmüşle (84-37), dóḵmúşle (48-5). 

            Öğrenilen Geçmiş Zamanın Olumsuzu 

            Derlediğimiz metinlerde olumsuz çekimin birinci ve ikinci tekil kişi çekimi 

yoktur: ağlamamış (21-56), çalınmamış (25-73), olmamış (43-76), ġurulmamış (44-

22), gelmemiş (79-41), g̠órmemiş (83-86), yazdumamışla (48-58). 

            Gelecek Zaman 

            1. Teklik Şahıs: {-AcAyIn (˂-AcağIn˂-Acak-In)} 

            Geniş zaman, şimdiki zaman ve öğrenilen geçmiş zamanda olduğu gibi 

gelecek zamanın birinci tekil kişi eki {-ın} dır: geçinceyin (15-40), ġuyacayın (16-

85), danıccayın (18-30), satacayın (64-88), öğreneceyin (32-99), yollaycáyın (19-66), 

yatacáyın (21-62).  

            Konuşmacı kendisi için de birinci çoğul kişi ekini kullanmıştır: bascuz 

“basacağız” (86-5). 

            2. Teklik Şahıs: {-AcAŋ(˂-Acak-I-ŋ) / -AcAy-sIŋ(˂-AcAk-sIn)}   

            Gelecek zamanın ikinci teklik kişi eki olarak hem iyelik kaynaklı {-(I)ŋ} hem 

de zamir kaynaklı {-sIŋ(<-sIn} kullanılmaktadır: soracaŋ (57-5), duracaŋ (67-64), 

yapacaŋ (72-33), gideceŋ (64-58),  geçeceŋ (72-46), gezceŋ (81-57); giyeceysiŋ (4-

36), donduráceysıŋ (21-192), g̠ótürceysiŋ (32-54), bulacaysıŋ (35-21), yapcaysıŋ (10-

69), açacáysıŋ (13-47), ġuyacáysıŋ (40-18). 
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            3. Teklik Şahıs: {-AcAk/-cAk, {-AcAg/-cAg} 

            oturcaḳ (19-132), bulacaḳ (21-211), yatacaḳ (81-54), vēcek (34-62), yakȧcak 

(18-70), yapduracaġ (13-81), açacaġ (35-45), durcaġ (49-47),  

            1. Çokluk Şahıs: {-AcAyUz˂-Acak-Uz} 

            Birinci çoğul kişi eki yuvarlak ünlülüdür: yapacayuz (23-22), savuracåyuz (5-

57), yaşacåyuz (11-27), satacayuz (18-66), bekleyceyüz (19-106), veyceyüz (21-

103), oynáycáyuz (32-50),  çalı̊şdurcoyuz (35-24). 

            2. Çokluk Şahıs: {AcAysIŋIz˂-AcAk- sIŋIz} 

            geçı̊̇receksiŋiz (13-62), alacaysıŋız (66-10). 

            3. Çokluk Şahıs: {-AcAk-lAr /-AcAklA} 

            yapacaḳla (19-86), alıcaḳla (21-42), ġalduracaḳla (60-85), alcaḳla (67-133), 

yapȧcaḳla (18-87),  ödeycekle (72-122). 

            Gelecek Zamanın Olumsuzu 

            Bu örnekte /-ğ/ sesi /-y/ sesine dönüşmüştür: yazmacaysıŋ (60-19). 

2.7.1.2 Tasarlama Kipleri 

            Emir Kipi 

            Bu kip hareketin yapılmasını emirle ifade eder. Üçüncü teklik şahıs emir kipi 

art damak /-ŋ/ siyle kullanılmıştır. Daday ağzında emir kipinin çekimi aşağıda 

gösterildiği gibidir.  

            Hem emiri hem de isteği karşılamaktadır. 

            1. Teklik Şahıs: {-Ayın}   

            dēyin ''diyeyim'' (19-100), g̠ósderiyin (20-76), varıyın (21-45), yapıyın (32-

17). 

            2. Teklik Şahıs: Eksizdir 

            vur (42-38), ve (21-152), gel (35-46). 
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            3. Teklik Şahıs: {-sIn / -sIŋ} 

            çıḳsıŋ (42-28), barıssın (32-79). 

            1. Çokluk Şahıs: {-AlUm} 

            gelelim (10-14), bölelim (67-142), alalım (21-60) sarılalım (36-60). 

            2. Çokluk Şahıs: {-Iŋ} 

            yaḳıŋ (22-96), alıŋ (25-123), geçiniŋ (31-12),  çıḳıŋ (58-140). 

            3. Çokluk Şahıs: {-sUn-lAr} 

             bilmesinle (24-27),  

            Emirin Olumsuzu 

            alma (49-15); duymasın (10-23), çıḳmasıŋ (13-110); ġorḳmaŋ (16-101), 

sıḳılmaŋ (38-86). 

            Dilek-Şart Kipi 

            Dilek-şart kipinin çekimi ölçünlü dilden pek farklılık göstermez. İkinci tekil 

ve ikinci çoğul şahıs eklerinde art damak /-ŋ/ kullanılmıştır. Üçüncü çoğul şahıs 

ekinin de son sesi erimiştir. 

            1. Teklik Şahıs: {-sA-m} 

            öğretsem (60-80), desem (72-63), oḳusam (14-34). 

            2. Teklik Şahıs: {-sA-ŋ} 

            ekseŋ (19-39), g̠órseŋ (46-12), yúḵleseŋ (56-49), asılsaŋ (64-32), satsaŋ (56-

19). 

            3. Teklik Şahıs: {-sA} 

            baḳsa (19-91), vursa (63-46), ġırılsa (72-151), g̠órse (77-27), gelse (31-83). 

            1. Çokluk Şahıs: {-sA-k} 

            gitsek (32-9), bulsaḳ (43-52), uyusaḳ (10-121). 

            2. Çokluk Şahıs: {-sA-ŋIz}  
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            geşseŋiz (25-121), sorsaŋız (77-41). 

            3. Çokluk Şahıs: {-sA-lAr /-sA-lA} 

            etsele (72-78), gelsele (77-48), ġaldusala (21-207), baḳsala (35-55). 

            Dilek-Şartın Olumsuzu 

            vermesem (49-28), sığmasaŋ (25-11), olmasa (84-93), yapmasaḳ (61-76), 

geçmeseŋiz (25-121). 

             Gereklilik Kipi: {-mAlI /-mAk lâzım} 

            Derlediğimiz metinlerde bütün kişilerle çekimlerine rastlanmamıştır: 

yollamalı (25-130), vamalı (16-51), inanmamaḳ lȃzım (28-77). 

2.8 Ek-Fiil 

            İsim ve isim soylu sözcüklerin yüklem görevinde kullanılmasını sağlar. 

Daday ağzında diğer Anadolu ağızlarında olduğu gibi ölçünlü dile göre bazı ses 

farklılıkları dışında bir ayrılık yoktur. Ancak birleşik çekimli eylemlerde de olduğu 

gibi ek-fiilin görülen geçmiş zamanın üçüncü tekil şahsında da /-n/ sesi 

kullanılmıştır.            

2.8.1 Ek-Fiilin Geniş Zamanı-Şimdiki Zamanı 

            1. Teklik Şahıs: {-yIn / -In} 

            Zamir kaynaklı kişi ekleri ile çekimlenen diğer fiillerde olduğu gibi, ek-fiilin 

geniş-şimdiki zamanının birinci tekil kişi eki {-In} dır. Ünsüz ile biten sözcüklerde 

birinci tekil kişi ekinin {-yIn} olduğu anlaşılmaktadır. Bu da {ben>-vAn>-yAn>-

yIn} gelişiminin sonucu olsa gerektir: hasdayın (45-60), yorġunuyun (10-121), 

sayġı̊luyun (11-95),  

            2. Tekil Kişi:  {sen>-sIn>-sIŋ} 

            çocuğusuŋ (25-89), adamsıŋ (46-41), ortaḳsıŋ (58-147). 

            3. Teklik Kişi 
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            hasda (24-29), va (56-9). 

            1. Çokluk Kişi: {-yUz / -Uz} 

            Birinci çoğul kişi eki genellikle yuvarlak ünlülüdür. Eski Anadolu 

Türkçesindeki {-vUz} biçiminin {yUz} biçimine dönüşmüş olduğunu 

düşünmekteyiz: ḵóydeyiz (78-5), burdayız (51-14), ġardeşı  ̇̊yüz (20-10), varuyuz (76-

14). 

2.8.2 Ek-Fiilin Görülen Geçmiş Zamanı 

            Derlenen metinlerimizde bütün şahıs çekimlerine yer verilmiştir.    

            1. Teklik Şahıs: {-dI+m} 

            Van'daydım (67-37), yaşımdaydım (67-48), sáneyideydim (46-28),  

            2. Teklik Şahıs: {-dI+ŋ} 

            nerdeydiŋ (73-50). 

            3. Teklik Şahıs: {i-di-n} 

            öyleydin (63-12), varıdın (45-45), g̠óyneyidin (53-66), yoğudun (63-38). 

            1. Çokluk Şahıs: {-dIk} 

            kişiydik (78-13), yerindeydik (78-69), ġalabaydıḳ (78-13). 

            2. Çokluk Şahıs: {-sIŋIz} 

            yaşıŋızdasıŋız (22-48), nesiŋiz (49-16). 

            3. Çokluk Şahıs: {-lAr+dIr} 

            yerlerdir (10-123),  

2.8.3 Ek-Fiilin Öğrenilen Geçmiş Zamanı 

            Metinlerimizde ikinci tekil ve üçüncü çoğul şahıs örneklerine 

rastlanmamıştır.    

            1. Teklik Kişi: {-mIş+yIn} 

            avanaḳmışıyın (44-11). 
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            3. Teklik Şahıs:  

            Genellikle üçüncü tekil kişi çekiminde ek-fiil korunup, ünlü uyumuna 

uydurulmaktadır: parasıymış (58-39), yoğumuş (30-56), bolumuş (38-84) 

            1. Çokluk Şahıs: {-mIş+Iz} 

            varmışız (18-25),  

            2. Çokluk Şahıs: {-mIş+sIŋIz} 

            şanslıymıssınız (46-72). 

2.8.4 Ek-Fiilin Şartı 

            Metinlerimizde ek-fiilin bütün kişilerle çekimi bulunmamaktadır. 

            3. Teklik Şahıs 

            neyse (21-170), oysa (58-38), ġalabaysa (13-95). 

            1. Çokluk Şahıs 

            burdaysaḳ (23-42)           

            Ek-Fiilin Birleşik Çekimi 

            Tahmini bildirmek için ek-fiilin belirsiz geçmiş zamanlı çekimi üzerine 

bildirme eki {dIr} gelebilmektedir. Bildirme ekinin son sesi /-r/ genellikle yöremizde 

erimektedir: yoğumuşdu (45-40), yaşlarımdaymışı̊yundu (16-59), varumuşuyundu 

(14-55). 

2.8.5 Ek-Fiilin Olumsuzu 

            Ek-fiilin olumsuzu deyil (<değil) koşacıyla sağlanır: alan͜ elden deyiliyin (19-

98), sağ deyil (14-58), öyle diri deyilı  ̇̊yüz (32-39), biz çoğuş deyilı  ̇̊yüz (16-32), 

şindiki gibi deyilidi (17-34), hiç bi şey menşür deyilidi (19-54), ġafam tam deyil tabi 

(24-13), şindi öyle deyil (25-86), heni iş bitmiş deyil (28-45), Valla͜a yalan deyil (30-

62),  çoḳ ġıymetlı  ̇̊dü az filen deyil (31-63), annatmaynan filen bitecekleyin deyil (38-

73), oğdar deyil (45-21), sedece bizim ḵóyde deyil (51-80), deyilidin (54-35). 
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2.9 Fiillerin Birleşik Zaman Çekimleri 

2.9.1 Hikâye 

            Hikâye çekiminin üçüncü kişisinde /-n/ kullanılmaktadır. Daday ağzının 

belirleyici özelliklerinden bir tanesidir. 

2.9.1.1 Geniş Zamanın Hikâyesi 

            Geniş zamanın hikayesinde birinci, ikinci üçüncü tekil şahıslar ve birinci 

çoğul şahıs yuvarlak ünlülü kullanılmıştır. 

            İkinci tekil ve ikinci çoğul şahıs ekinin art damak /ŋ/si ile kullanıldığı 

görülmüştür. 

             

            1. Teklik Şahıs: {-Ur-U-dUm} 

            ġazanudum (11-68), ġızdırı̊dum (16-35), doḳurdum (29-10), ġaçı̊rudum (42-

20), yatı̊rudum (50-18), aludum (62-36). 

            2. Teklik Şahıs: {-U(r)-U-dUŋ) 

             oturuduŋ (46-38), aluduŋ (60-80), ġaluduŋ (17-29), uğraşuduŋ (53-38). 

            3. Teklik Şahıs: {-UdU(n) ˂-Ur i-di(-n)} 

             oludun (54-20), ġurududun (82-26),  ġonuşudun (63-25), oḳunudu (56-31), 

aludu (47-40), oludun (76-23). 

            1. Çokluk Şahıs: {-ArdUk˂ -Ar i-dük / -IrdUk˂-Ir i-dUk} 

             giderdúḵ (11-37), g̠úderdúḵ (15-47), ve̊rúdúḵ (16-53), düzlēdúḵ (17-16), 

gidēdúḵ (32-34), alı̊duḳ (35-52), yaḳarduḳ (37-20). 

            2. Çokluk Şahıs: {-Ar-dIŋIz} 

            yıkardıŋız (54-54). 

            3. Çokluk Şahıs: {-ArlArIdI / -AllArIdI(˂-Ar/-Ir-lAr i-di)} 
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            oynarlarıdı (4-20), beklelleridi (5-57), çağurularıdı (5-9), dikelleridi (10-39), 

gezelleridi (12-21), atuludun ''atılırdı'' (54-22). 

2.9.1.2 Şimdiki Zamanın Hikâyesi 

            Şimdiki zamanın hikayesinde üçüncü çoğul şahıs hariç diğer bütün şahıslar 

yuvarlak ünlülü kullanılmıştır.  

            1. Teklik Şahıs: {-(I)-yo-dUm} 

            duruyodum (13-54), biliyodum (21-198), yapíyodum (67-46), ġalıyodum (71-

37), baḳıyodum (25-53). 

            2. Teklik Şahıs: {-(I)-yo-dU-ŋ} 

            işliyoduŋ (8-73), dolduruyoduŋ (72-34). 

            3. Teklik Şahıs: {-(I)-yo-dU-n/{-(I)-yo-dU/-yA-du} 

            oluyodun ''oluyordu'' (54-43), dutuyodu (64-66), oluyodu (67-24), g̠órüyodu 

(20-8), ısırıyodu (31-52), yanaşmayadu (22-117). 

            1. Çokluk Şahıs: {-(I)-ya-dUk /-(I)yo-dUk} 

            dutuyoduḳ (1-31), oturuyoduḳ (55-19), yapıyåduḳ (13-14), yaḳıyáduḳ (54-

49), ġoşuyoduḳ (73-17). 

            2. Çokluk Şahıs: {-(I)yo-dU-ŋUz}  

            gidiyoduŋuz (30-8). 

            3. Çokluk Şahıs: {-(I)yo-lar i-di}  

            yapıyolarıdı (26-17), sayyalarıdı (72-83). 

2.9.1.3 Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesi  

            Metinlerimizde ikinci teklik ve üçüncü çokluk çekimlerine rastlanılmamıştır. 

Birinci ve ikinci çokluk çekimlerinde yuvarlak ünlülü kullanılmıştır, üçüncü teklik 

şahısta ise nadir olarak rastlanmıştır. 

            1. Teklik Şahıs: {dI-y-dIm} 
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            yapdıydım (3-13).  

            3. Teklik Şahıs: {-dI-y-dI/-dI-y-dIn} 

            aldıydı (1-35), çıḳdıydı (19-62), bağladıydı (20-61), yetişdiydi (11-80), 

bitdiydi (19-33). 

            1. Çokluk Şahıs: {-dU-y-dU-k}  

            alduyduḳ (38-75). 

            2. Çokluk Şahıs: {-dU-y-dUŋUz} 

            oḳuduyduŋuz (22-6). 

2.9.1.4 Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikâyesi 

            Metinlerimizde ikinci tekil, birinci ve ikinci çoğul örnekleri kullanılmamıştır.       

            1. Teklik Şahıs: {miş-dim} 

            evlenmişdim (39-31). 

            3. Teklik Şahıs: {-muş-du} 

            yapmuşdu (30-45), kesmüşdü (21-126). gelmemişdi (51-66). 

            3. Çokluk Şahıs: {-miş-ler-idi} 

           Üçüncü çoğul şahsın çekiminde ek-fiil korunmuştur. içmişleridi (84-38). 

2.9.1.5 Gelecek Zamanın Hikâyesi 

             Derlemelerimizde ikinci ve üçüncü çoğul şahıs örneklerine rastlanmamıştır.  

            1. Teklik Şahıs: {-AcAk i-di-m˃ -AcAydIm} 

            deyceydim (44-25), çalacaydım (58-169), yazacaydım (36-71),  

            2. Teklik Şahıs: {-AcAk i-di-ŋ˃AcAydIŋ} 

            veceydiŋ (32-29). 

            3. Teklik Şahıs: {-AcAk i-di˃-AcaydI} 

            gitceydi (1-28), vereceydi (19-143), keseceydi (58-164). 

            1. Çokluk Şahıs: {-AcAk i-dUk˃AcAydUk} 
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            ısmallacayduġ (58-133). 

2.9.1.6 Şartın Hikâyesi  

            Daday yöresinden derlediğimiz metinlerimizde birinci ve üçüncü tekil şahıs 

çekimlerine yer verilmiştir. 

            1. Teklik Şahıs: {-sA-y-dIm} 

            olsaydım (67-34). 

            3. Teklik Şahıs: {-sA-y-dI/-sA-y-dIn} 

            olsaydın (21-20), etmeseydi (32-23). 

2.9.1.7   İsteğin Hikâyesi  

            Yalın çekimde kullanılmayan istek kipi eki {-A} birleşik çekimde karşımıza 

çıkmaktadır.    

            1. Teklik Şahıs: {-A i-di-m˃-AydIm} 

            olaydım (<ol-a i-di-m)  (36-79), soraydım ''sor-a i-di-m) (36-82). 

            3. Teklik Şahıs: {-A i-di˃-AydI} 

            bozulaydı (81-31), duráydı (32-29), doḳunáydı (58-15). 

            1. Çokluk Şahıs: {-A i-dUk˃-AydUk}  

            gideydúḵ (32-67). 

2.9.2 Rivayet 

            Derlediğimiz metinlerde rivayet birleşik çekiminin sadece üçüncü tekil ve 

üçüncü çoğul örneklerine yer verilmiştir. 

2.9.2.1 Geniş Zamanın Rivayeti 

 {-Ar i-miş˃-ArImIş} 

            giderlerimiş (5-62), derlerimiş (22-120), döğerlerimiş (34-31), edēlerimiş 

(54-32), g̠órerlerimiş (76-49), yaḳarlarımış (73-48), sarallarımış (34-57). 
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2.9.2.2 Şimdiki Zamanın Rivayeti 

 {-(I)yo i-miş˃-(I)yomuş; -(I)ya i-miş˃-(I)yAmIş} 

            yazıyomuş (58-38), geliyamuş (35-22), ġazıyåmuş (84-34), yatıyåmuş (16-

70), geçiyåmuş (20-90). 

            dikiyalarımış (73-21), soruyalarımış (34-58), (19-71). 

2.9.2.3 Gelecek Zamanın Rivayeti 

 {-AcAk i-miş˃-AcAymIş} 

            üzeceymiş (58-162), alcaḳlarımış (21-27). 

2.9.2.4 Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayeti 

            gitmişimiş (37-23), gelmişimiş (52-11), ilerlemişimiş (28-76), almışımış (58-

24) 

2.9.3 Şart  

            Derlediğimiz metinlerde şart birleşik çekiminin sadece geniş zamanın 

şartında bütün kişi çekimleri bulunmaktadır. 

2.9.3.1   Geniş Zamanın Şartı 

            1. Teklik Şahıs: {-Ur i-se-m˃ -UsAm; -Ar i-se-m˃ -ArsAm} 

            bulusam (72-45), dersem (22-93), búlúsem (30-96), gidersem (32-80), 

düşersem (64-95). 

            2. Teklik Şahıs: {-Ur i-se-ŋ˃-UsAŋ; -Ar i-se-ŋ˃-ArsAŋ} 

            derseŋ (8-15), ve̊rúseŋ (19-71), giderseŋ (47-32), ekerseŋ (74-11), bulursaŋ 

(81-79), alusaŋ (4-36). 

            3. Teklik Şahıs: {-Ur i-se-˃-UsA; -Ar i-se-˃-ArsA} 

            durarsa (11-29), yağarsa (13-97), ederse (49-14), olusa (25-76), gelúse (26-

45), yeŋilı  ̇̊se (31-73).  
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            1. Çokluk Şahıs: {-Ur i-se-k˃-UsAk; -Ar i-se-k˃-ArsAk} 

            g̠órersek (11-66), ekersek (56-37), çekersek (64-95), bulusaḳ (53-64). 

            2. Çokluk Şahıs: {-Ur i-se-ŋiz˃-UsAŋIz; -Ar i-se-ŋiz˃-ArsAŋIz} 

            ve̊rúseŋiz (21-25), gelüseŋiz (33-42), isterseŋiz (42-17). 

            3. Çokluk Şahıs: {-Ar-ler i-se-} 

            derlerise (13-29), giderlerise (20-78). 

2.9.3.2   Şimdiki Zamanın Şartı 

            Derlediğimiz metinlerde birinci teklik ile birinci ve ikinci çokluk kişi 

örnekleri bulunmamaktadır.  

            2. Teklik Şahıs: {-(I)-yor i-se-ŋ>-(I)yosaŋ} 

            yapıyosaŋ (30-87), çalışmıyosaŋ (80-45),  

            3. Teklik Şahıs: {-(I)-yor i-se>-(I)yosa} 

            düşüyosa (21-187). 

            3. Çokluk Şahıs: {-(I)-yor-lAr i-sA>-(I)yolarsa} 

            satıyolarsa (87-30). 

2.9.3.3   Görülen Geçmiş Zamanın Şartı 

            Derlemelerimizde sadece üçüncü teklik kişi örneği bulunmaktadır.  

            3. Teklik Şahıs:  

            birikdiyse (38-53), vediyse (53-5), yandıysa (20-86), başladıysa (21-12), 

ġorḳduysa (60-24). 

2.9.3.4 Gelecek Zamanın Şartı               

            Metinlerimizde zamanın şartının da sadece üçüncü teklik kişi örneği 

bulunmaktadır. 

            içileceyse (21-110), sürúcekse (8-77), nolacaysa (21-153). 
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2.10 Birleşik Fiiller 

            Birleşik fiilleri iki ana başlık altında verebiliriz: isimlere gelen yardımcı 

eylemlerle kurulanlar ve fiillere gelen yardımcı fiillerle kurulanlar. 

2.10.1   İsimlere Gelen Yardımcı Fiillerle Kurulanlar 

            ad+yardımcı eylem şeklinde kurulur. 

            al-: gelin͜ al- (13-31), ebdes͜ al- (64-24), ataş͜ al- (21-248), ḳız͜ al- (83-34). 

            et-: inḱȃr͜ et- (52-17), ġabul͜  et- (53-10), yardım͜ ed- (5-11), asgerliy̥͜ et- (9-20), 

baş͜ et- (11-78), ekmey͜ et- (10-81).     

            ol-: emekl͜  ol- (6-16), asger͜ ol- (8-26),  hanım͜ ol- (10-79), ilazım͜ ol- (16-54). 

          sür-: dúğen sür- (27-59), çif sür- (28-24), sap sür- (59-8). 

2.10.2 Fiillere Gelen Yardımcı Fiillerle Kurulur 

            b)asıl eylem+yardımcı elem: Asıl eylem ünlü ulaç ekini alarak tezlik, 

yeterlik, sürerlik eylemlerine bağlanır. 

            Derlediğimiz metinlerde yeterlik ve tezlik yardımcı fiilleri sıkça kullanılırken 

süreklilik örneğine sadece bir metinde rastlanılmış, yaklaşma yardımcı fiiline ise hiç 

yer verilmemiştir. 

            Yeterlilik:  

            dönüştürebilir (<dönüştür-e bil-ir) (71-52), olmuyåbülüyo (55-25), 

verebı  ̇̊lúrün (57-5), g̠órebúldúğúŋ (63-40), gidebúlúsek (64-94), dönebúlúrler (71-

30), sorabúlúsek (72-62), sayabúldúğúm (73-40), alabúlúseŋ (77-14). 

            Yeterliliğin Olumsuzu  

            Yeterliliğin olumsuzunda kullanılan yardımcı fiil ''u-'' du; ünlü, ulaç ekiyle 

kaynaşmaktadır. ( yap-a͜ u-maz>yapamaz / yapamaz (i)- se-k> yapamazsak > 

yapamassak) yapamassaḳ (14-11), bilemeyån (14-7), alamazdıḳ (87-56). 
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            Tezlik: 

            çekivemiş (<çık-ı ver-miş) (37-37), deyvemiş (58-47), sürüvemiş (38-27). 

gelivemeya (60-85), inmeyve (30-6), gidivörüdüm (30-63). alıveremezleridi (74-21). 

            Süreklilik: 

            dura ġo (<dur-a ġo!) (37-46). 

2.11   Fiilimsiler 

2.11.1 İsim Fiiller 

            Yöremizde kullanılan isim fiil ekleri ölçünlü dildeki kullanımlara büyük 

ölçüde uygunluk göstermiştir. İsim fiille kurulan nesne adları yöremizde ölçünlü 

dilden fazladır. Bkz. fiilden isim yapan eklere. 

            {-mA}: ġıyı dutması (17-41), vurmaya başlaya (58-146), doğramaya başladıla 

(60-90), yatmaya böyle gelüleridi (61-58), hayvan satmaya giderdúg̠ (63-43), birez͜ 

uyanmaya başladı (67-57), göçmeye başladı (71-48), ġışın yimeye (86-34).  

            {-mAḳ}: oranıŋ işi saymaḳla (6-31), hayvan satmaḳ zorunda ġalıyoz (26-28), 

dürüs yaşamaḳ (50-22), fırında çalışmaġ (81-68), işini ayarlamaḳ zorunda (85-109), 

bunnan hayvan beslemek (51-30), gine yemek verı  ̇̊dúg̠ (59-15). 

            {-Iş}: yiyiş yarıya düşdü (77-47), dışardan hayvan gelişi (51-59). 

2.11.2 Sıfat Fiiller 

            {-AcAḳ}: ġalacaḳ yer varsa (69-50). Bu sıfat fiil eki kalıcı adlar da yapar: 

öyle yiyecekler yapallarıdı (56-36), yiyecek yoḳ, içecek yoḳ, giyecek yoḳ (24-37).  

            {-dIḳ}, {-dUḳ}: Eski Anadolu Türkçesinde olduğu gibi yuvarlak ünlülü de 

kullanılır; ama uyuma girdiği de görülür: istedúğŋúz (76-82), çam͜ işde g̠órdüğüŋ 

çam (4-26). g̠órdüğüŋúz (32-5),  g̠órdú̄ŋúz gibi (8-10) hiç bi iş yapdığım yok (18-81), 

herg̠e ġoduğuŋ (4-14), yúḵsek olduğundan (8-42),  
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            {-An}: gelen geçen yolculara (36-81), asgere gidene ġadar (39-12), geride 

ġalan yedi kilometresi (51-9), bi davlum g̠ótürüvörüdü çaruḳ dikerdi hedi git ġalan 

(67-92), onu yapan oluya (86-46). 

            {-mAz}: Selalmaz (21-72), asgere gitmezden͜ önce (15-45), milletde birbirine 

birez isdememezlik ġırġınnuḳ var (26-31). 

            {-mIş}: biliyåsuŋuz o gelmiş geçmiş g̠únner (49-9), dolmuş çıḳdı (73-22). 

            {-Ur}: uşaḳla baḳıya bi gelúrúm yoḳ (48-56).    

            {-AsI}: {-AsI} ortaç eki yönelme durum ekiyle birlikte ulaç kurar : şarteli 

çaḳasıya her taraf aydınnıḳ (15-67), doldurasıya işdi g ótúresiye şöyle geldúg̠ bi 

yerde eylenmedúg̠ (25-132), Yēni orda bi yereden alınmış bizim biz varasıya (28-

36), Fişek vurardı̊m he işde yağ olasıya vurarduḳ (29-8), Bi ġayıntam varıdı neyle 

deyveyin sa͜a dağdan, çifden gelesiye öğúne inerdúg̠ (30-5). 

2.11.3   Zarf Fiiller 

            {-A}: Ölçünlü Türkiye Türkçesinde olduğu gibi ikileme ve ulaçlı birleşik 

eylemlerde görülür:  vura vura (65-56), çeke çeke (30-37), bata bata (59-22). 

            {-ken}, {-ḳan}: Ek-fiilin ulaç ekidir: deyeyken (60-65), gideyken (61-59), 

yaşımızdáyken (62-81), yoğuḳan (68-19), yazarḳan (79-17), ordayḳan (79-62). 

            {-ıb}: ġatıb (13-80).   

            {- IncAk}: {- IncA} ulaç ekinin ok/ök pekiştirme edatıyla kaynaşmış 

biçimidir: varıncaḳ (21-93), çıḳıncaḳ (59-16), alıncaḳ (71-48), ölüncek (59-26),  

sürüncek (59-59), gelincek (61-81), gidincek (62-42), delininceg (18-78). 

            {-IncA}: hazırlayınca (20-16), yapınca (21-68), geçince (22-42),  girince (23-

34), ġaçurunca (31-14), ġuruyunca (38-96), sönünce (46-21),  g̠ótúrünce (73-30). 

            {-Ip}: ġıyıp (58-123), alıp (71-42), çekip (60-17), geçip (70-33), 

oğuşladdurup (79-34). 
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            {-AlAḳ (<ArAk)}: baḳalaḳdan (49- 28), olalaḳ (59-51), yörüyelek (15-45). 

            {dıḳca} / {dUḳca}: Eski Anadolu Türkçesindeki gibi yuvarlak ünlülü 

biçiminin korunduğu da görülür: gitdikce (51-47), atladıḳca (2-35), basduḳca (37-

49),sarılduḳca (11-96), zayıfladuḳca (43-71), basduğmuzu (16-45), yapduğum (1-7), 

vedüğú (22-31), alduğumuzda (25-103). 

            {-dUğUndAn (<dUk+U+n+dAn)}: olduğundan (69-45), satduğundan (79-

53), öldüğúnde (84-30), alıvedúğúnden (11-19). 

2.12 Edatlar 

            Tek başlarına bir anlam ifade etmezler başka bir kelimeyle kullanıdıkları 

zaman anlam kazanırlar.  

            Daday ağzında kullanılan edatlar aşağıdaki gibidir:  

            ġada: Ölçünlü dildeki ''kadar'' edatının bölgemizde /ḳ->ġ/ değişimine 

uğradığı görülür ve sözcüğün son sesi de düşer: bu ġadar (52-35), bu zamana ġadar 

(3-25), esgiyene ġada (4-36), açuḳ ġalmáycaḳ ġada (114-36), buğada bi iş (77-40), 

buğda (23-35), elimizden geldüğú ġáderi (65-12). 

            deye (<dė-y-e): Daday ağzında ''diye'' edatının yerine kullanılmıştır: ticeret 

yapıyon deye (67-24), ormanda çalışıyaz deye (70-8), yaluŋuzuyun deye (16-43). 

            keri (<kerü): Eskicil bir edattır. Divanü Lûgat-it Türk'teki gibi ön ses 

korunur: ''sonra'' edatının yerine kullanılmıştır: çıḳduḳdan keri (73-23), yapduḳdan 

kēri (53-47). 

            için (<uç+ı+n): Neden bildiren edattır: olduğum͜ üçün (55-15), onuŋ͜ üçün 

alduduḳ (62-92), ġırsal yer͜ olduğú͜ çün (78-65), yapmağ͜ ı̊çún (31-75), onuŋ͜ úçún (62-

30). 

            -nAn: ''ile' edatının kendinden önceki kelimeyle birleşerek, ünsüz benzeşmesi 

yoluyla /-nAn/ şeklini aldığı görülür: bıçağnan sığarduġ (62-73), biz ġara sabannan 
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sürüyoduḳ (2-33), Emekli parasıynan ne alabilirsiŋ (9-41), öḵúznen giderdúg̠ ormana 

(10-51), ḵúrtúmünen para ġazanmışıyın͜ emme (11-23). 

            gibi (<kip+i}:  Metinlerimizde eş, benzer anlamları katmıştır: rediye gibi bi 

şey varıdı (73-60),  şindiki gibi bolluḳ yoḳ (79-24), aynı şindikisi gibi gine düğúnne 

(7-19). 

            göre (<kör+e): Yönelme eki almış isimlerden sonra gelir: yerine g̱óre 

zenginne davul g̱ótúrúdú (19-53),  ġayrı doğumuna g̱óre dēyin (19-99).    

            soŋra (<soŋ+ra): ''sonra'' edatının ses değişimlerine uğrayarak kullanıldığı 

örnekler de görülür:  ondan sōra (21-14), ondan sōna (25-15), eğitimden soŋra (34-

6). 

            başġa (<baş+ġa): Çıkma durum eki almış zamir ve adlardan sonra 

kullanılmaktadır: ortoḳuldan başġa (64-7), bunnardan başġa (72-107), ġuşburnundan 

başġa (86-31). 

             beri: ordan beri (67-123), o zamandan beri (71-33), on͜ iki yaşımdan beri 

(11-92). 

              evel: yatsudan͜ evel (23-29), çaruḳdan evvel (10-34). 

              sıra: o sırada (16-82), ġızıŋ͜ arḳa sıra (21-172), huyun sıra (30-63).   

            eyer((Fa). eger>eğer): Ölçünlü dildeki ''eğer'' sözcüğünün ses değişimine 

uğramış halidir: eyer arabada yer varısa (78-24), eyer bura olmasa (84-97), başım 

böyle olmasa eyer bi ḵóyüŋ͜ işini g̠órüyon (14-27).  

            doğru: bu tarafa doğru atdım (52-26), öte tarafa doğru baḳ (19-123),   

2.13 Bağlaçlar  

             Sözcükleri, söz öbeklerini ve cümleleri birbirine bağlar. Edatlar gibi 

bağlaçlar da tek başlarına kullanıldığında bir anlam ifade etmezler. Fakat 



       

 

82 

 

dilbilgisinde bir görevleri ve kimi bağşaların cümlenin öğelerinin üzerinde bir değeri 

vardır. 

             Daday ağzında kullanılan bağlaçlar şunlardır: 

             emme, amma, emma (<Ar. ammā): çifcilik yapamıyon͜ emme o işi yapıyoz 

(6-22), ondan͜ oluya emme bizim bullarda bek bulummaya (20-23), şindi hēr şey 

ġolaya bindi emme ġocaduḳ ġayrı (29-29), biz gelçi g̠órmedúḳ͜ emma (24-22), 

aslında otuz sekiz olması lazım amma (42-6), bir g̠únde işi yapar akşama evde amma 

ireçber ne decek (81-54).  

             faġat: faġat (10-19), faġat (35-38), faġat (45-21), faġat (51-59). 

             -nan (<ile+n): buğdaynan saman 'buğday ile saman' (29-24), ba͜a bi tataynan 

bi urġan g̠ótürüŋ (32-53). 

             veya: veya (41-40), veya (43-43), veya (49-23). 

             veyahut: veyahut da (51-83), veyahut da (78-19), veyahut (84-77), yahut 

(81-16), yahut (34-51). 

             hem......hem: orda hem muğabbet͜  etdik hem herfleri öğrendik (79-9), hem 

kesim çekimini yapduġ hem ēgitdúg̠ (34-75), hem dayım hem ġayın pederim͜ oldu 

(38-24). 

             ya........ya: ya er ġaḳacaḳ o işleri yapacaḳsıŋ ya da işdi bunu böyle 

çekeceksiŋ (40-22), ya amcamdan͜ aluduŋ mesela ya başġasından͜ aludu (78-51,52). 

             ne........ne: ne birbirlerine bi ziyafet ne bi hediye ne bi dōru dürüs sohbet 

muhabbet yoḳ (85-55). 

             yá̄ni: yá̄ni (3-29), yá̄ni (38-8), yá̄ni (87-35). 

           hetda: hetda (19-31), hetda (51-91), hetda (13-44), hatda (43-13). 

           yoḳsa (yoḳ ise): yoḳsa (81-80). 

           oysa: oysa (11-20), oysa (58-38). 
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2.14 Ünlemler 

             Kişinin duymuş olduğu; korku, heyecan, şaşırma... gibi duygu ve düşünceleri 

anlatır. 

             Daday yöresindeki kişilerin ruh halini belirten ünlemler aşağıda verilmiştir: 

             ya: yoḳ ya ġıreyderinen devlet yapdı (4-32), püsḵúllü tek tek telleri olur ya 

şöyle (7-52). 

            oh: ya şindi herif motorunan oh sür bit (62-47). 

            Oooğooh: Oooğooh nerden başlaylım (48-27). 

             ah: onnarnan seyidı  ̇̊dúḵ biz ah geşlik gibi yoḳd͜ emme (16-57). 

              ey: ey sen on dörd͜ aşlaḳ soyduŋ (16-76). 

              la /lan / ulān:: ġullanıyaz la yavrum (11-40). iki hefte oldu ulān sesli herf 

deyala (79-15), lan oğlum ḵóyúmüzde düğún va (25-70).  

            yav: nerden bulcaysıŋ sen ekmeyi yav (35-25). 

              eyvah: eyvah bunu ȫrenmeliymiş (21-203).       

            Onaylama ünlemleri: 

            he he: he he işdi böyle yavrum (45-36).  

              hı hı:  hı hı bubam da iyiydi yá̄ni zamanında giderdúg̠ (46-24). 

            heh: heh ombaşı mombaşı (4-34). 

2.15 İkilemeler 

             Aynı Sözcüğün Tekrarıyla Oluşan İkilemeler 

      öyle böyle (14-48), böyle böyle (30-85), ince ince (36-19), şöyle şöyle (32-9), 

bata bata (59-22), kese kese (40-56). 

             Aynı Sözcüğün Başına ’’m’’ Sesi Getirilmesiyle Oluşturulan İkilemeler          
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 doğul moğul (17-20), ombaşı mombaşı (4-34), yüzúg̠ müzúg̠ (4-19), ġoruyu muruyu 

(86-47), araba muraba (54-49), accıla mıccıla (19-55), taḳsi muḳsi (22-85),  uraşdıḳ 

muraşdıḳ (44-38). 

             Yansıma Sözcüklerle Kurulan İkilemeler  

              fıḳır fıḳır (74-20), şaḳur şuḳur (21-277), taḳır taḳır (21-33), taḳ taḳ (40-56). 

             Ses Benzerliği Yoluyla Kurulan İkilemeler 

             arabayı darabayı (11-80), bacca bosdan (61-16), bağ bacca (46-15). 

             Yakın Anlamlı Sözcüklerin Bir arada Kullanılmasıyla Oluşturulan 

İkilemeler 

              yırtıḳ bırdıḳ (13-62), haşır neşir (6-9), çoluḳ çocuḳ (27-12), ġap ġaşuḳ (61-

69), şöyle böyle (25-115), doğru dürüs (54-50). 

             Kökeni Aynı Sözcüklerden Oluşan İkilemeler 

             ġolu ġomşuya(74-15), bet bereket (72-33). 

             Zıt Anlamlı Sözcüklerden Oluşan İkilemeler 

             Zıt anlamlı sözcükler biraraya gelerek nesne adı oluşturmuştur:öteberi (61-

60). 

             Diğer İkilemeler 

              emekli çomaḳla (85-41). ġıldır g̠úcük (27-21). 

2.16   Daday İlçesinin Söz Varlığı 

  Bir dilin söz varlığı denince, yalnızca, o dilin sözcüklerini değil, deyimlerin, 

kalıp sözlerin, kalıplaşmış sözlerin, atasözlerinin, terimlerin ve çeşitli anlatım 

kalıplarının oluşturduğu bütünü anlıyoruz (Aksan, 2006: 7)  

 Daday İlçesi ağzının söz varlığını sadece derlediğimiz metinlerdeki 

örneklerle sınırlandıramayız. Anadolu ağızlarının genelinde olduğu gibi, Daday 

İlçesi ağzında da ilginç deyimler, atasözleri ve kalıp sözler (ilişki sözleri)  
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bulunmaktadır. Ancak yüksek lisans tez süresi içinde hepsini derlemek mümkün 

olmamaktadır. Daday yöresinin kültürünü de yansıtan bu öğelerden birkaç örnek 

vermekle yetineceğiz: 

            ḵúrtúmünen para ġazanmışıyın (11-23). Daday yöresinde “fazla, çok” 

anlamına gelen bu sözcük ''ḵúrtúm'' benzetmelerde sıkça kullanılır: Buğday bu sene 

ḵúrtúmúnen.  

 

             iyi kiremütledúḳ (27-87) “Güzel sohbet ettik”. 

               boḳ ḱȃyası mısıŋ (32-53) .   

    samallıḳ g̠ótü lafı bitmezidi (11-44) “Samana giden insanların karşılaşıp 

samanlığın arkasında oturup laflaması, sohbet etmesi için kullanılır”.  

               dúğen boyunduruğu gibi senede bi g̠ózúḵme (11-63)          

               benim͜ olduğum yerde ot çúmen biterdi (11-84)                                                                   

             g̠úccúḵ yaşında yidı ̇̊ ğú bulamaç çorbasını unutmaya (29-30). Bu sözün 

değişik kullanımları da vardır: ġırḳ içinde yidúğú uğmaç çorbasını umutmaya 

“Hafızası kuvvetli olan insanlar için kullanılır”. 

             Metin Dışı Derleme Örnekleri 

             Atasözlerinden örnekler: 

             Sarmaşuḳ yapraḳ açmaynan bağ oldum sanarımış, Türḵ beş ġuruş 

g̱órmeynen ağa oldum sanarımış ya öḳúzú deyişdúrúmúş ya ġarıyı (Hasanşey Köyü). 

''Türḵ'' kelimesi burada Divanü Lûgat-it Türk'teki anlamıyla kullanılmıştır (''Türḵ'' 

sözlüğe bkz.). 

               Yüzü yımışaġ͜ olanıŋ donunuŋ͜ ağı ġurumaz (Hasanşeyh Köyü).  

             Sıçandan āza kediden de mıḳdar͜  olusa buğada hayır çıḳar (Hasanşeyh 

Köyü).  
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               G̱órmedúğún ama ḵómúş boḳunu yama.  

             Birkaç Deyim Örneği 

               Öḵúz g̱ótúne oḳlağaç soḳmasını bilmeyåsuŋ.  

             Eşek g̱ótú yağlamaya gitmek “Sinirliyken bir kişiye ''nereye gittin?'' veya 

üçüncü kişi için ''nerde?'' sorularına verdiği cevap”. 

               G̣ırōyu ġış ediyala osurmuğu puşd͜ ediyala “Gereğinden fazla abartmak”. 

               Ḵópek boḳu gibi aralaşmamak “Sırnaşmak”. 

             Tarımda makineleşmeden dolayı, Batı dillerinden giren terimler de 

bulunmaktadır: (Fr.) batteuse>patoz>patos ''harman döğme makinesi'' (72-91), (Fr.) 

remorque>römork>ramuḳ (19-42), (Fr.) tracteur>traktör> direkTor (82-50), (İng.)  

bale>balya ''kuru ot ve samanın makineyle sıkıştırılıp bağlanmış hali'' (7-38), (Fr.) 

silage>silaj (20-89). 

             Eskicil Biçimler 

            sekiz on> segizen (1-6), dokuz on>doġuzan (41-62) sayı adlarında ilk 

sözcüklerin ikinci hecesindeki dar-düz ünlüler  korunmaktadır. 

            kerü>keri eskicil bir edattır. Divanü Lûgat-it Türk'teki gibi ön ses 

korunmaktadır: çıḳduḳdan keri (73-23). 

              Türḵ kelimesi Divanü Lûgat-it Türk'teki anlamıyla kullanılmıştır: Kaba 

saba, görgüsüz. 
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SONUÇ 

             Kastamonu İli Daday İlçesi ağzı üzerinde yapmış olduğumuz incelemede 

sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: 

             Daday İlçesi ağzında sekiz ünlünün dışında on iki tane ara ünlü 

bulunmaktadır: á, ȧ, å, ė, e̊, ı́, ı̊, ı̊̇, ó,ȯ, ö̇, ú. Eski Anadolu Türkçesindeki yuvarlak 

ünlülü eklerin çoğunda yuvarlaklık korunur. Bunun yanında düz ünlülerin 

yuvarlaklaştığı da görülür. Bu yuvarlaklaşma bazen tam bazen de yarım olmaktadır. 

Ünlü yuvarlaklaşması, dudak ünsüzlerinin yuvarlaklaştırıcı etkisiyle  (kiremüd, 

te̊müzlerüz), yuvarlak ünlülü eklerin gerisindeki hecenin düz ünlüsünü 

yuvarlaklaştırmasıyla  (vórúleridi) oluşur. 

              Yöremizdeki uzunluklarının çoğu doldurma (ikame) uzunluktur. Ünsüz 

düşmesi ve ünlü kaynaşması sonucunda ortaya çıkmıştır: ȫle, bızāmız, g̠úyȫ, döğēdi.  

             Daday ağzında büyük ünlü uyumu tamdır. Yabancı sözcükler bile kalınlık-

incelik uyumuna uydurulur. Eski Anadolu Türkçesindeki yuvarlak ünlülü eklerin 

yuvarlaklığını koruması ve sonradan oluşan yuvarlaklaşmalar düzlük-yuvarlaklık 

uyumunu bozmaktadır:  ({-dUk} ortaç eki, {-dU-k} görülen geçmiş zaman eki, {-

Ur} geniş zaman eki, {-gU} fiilden isim türeten ek): yasduḳ, sayġu, düzlēdúḵ, 

alurun, gelúrün. 

             Ön damak /g/ ve /k/ ünsüzleri orta damak /g̱/ ve / ḵ/ olduğu zaman yanındaki 

ünlüyü de yarı kalınlaştırır:  g̠órevim, ḵóyleri, gitdúḵ, g̠únne.   

             Daday ağzında ölçünlü dildeki ünsüzlerin yanında art damak /ŋ/ sesi sözcük 

bünyesinde ve eklerde (İyelik ikinci teklik kişi eki, görülen geçmiş zamanın ikinci 

teklik kişi eki, koşul kipi ikinci teklik ve ikinci çokluk kişi eki) Eski Anadolu 



       

 

88 

 

Türkçesinde olduğu gibi korunmaktadır: biŋ, soŋ, öŋ, arḳadaşıŋ, adamsıŋ, ekipmanıŋ, 

ḳardeşleriŋiz, vurduŋ, yaşadıŋız, ekseŋ, sorsaŋız. Sonradan art damak /ŋ/ ünsüzüne 

dönüşen /n/ ünsüzü de vardır. 

             Bartın yöresi ağzında ŋ-y değişimi yaygınken Daday yöresinde bir iki örneği 

geçmez:  g̠óynek. 

              Çalıştığımız yörede diğer Anadolu ağızlarında olduğu gibi yirmi bir aslî 

ünsüzden başka ara ünsüzler de vardır: ġ, g̱, ǵ, ḳ, ḵ, ḱ, ŋ, Ç, F, K, P, S, T. 

              Daday yöresi ağzında tonlulaşmaya sıkça rastlanmaktadır. Orta damak 

/ḵ/sesi orta damak /g̱/ sesine değişim gösterir: geldúg̱, búyúg̱. 

              Art damak /ḳ/ ünsüzünün art damak /ġ/ ünsüzüne değişimi olayı Daday 

yöresi ağzında sıkça görülmüştür: Bu tonlulaşma olayı ön ses, iç ses ve son seste 

görülür: ġonuşma, ayaġġabı, doyurduġ. 

              Daday yöresinde /-ğ->-y-/ değişimi ise gelecek zaman ekinde görülür: 

alacaysıŋız,  giyeceysiŋ. 

              /-r/ sesi düşmesi, Daday ağzının belirleyici özelliklerindendir. Daha çok 

geniş zaman ekinde, şimdiki zaman ekinde ve çokluk ekinde /-r/ ünsüzü düşmüştür. 

alu, içiyala, ġuşadula. 

              Daday yöresinin diğer belirleyici bir özelliği de şimdiki zaman ekinin 

genellikle {-ya} biçiminde kullanılmasıdır. Zonguldak, Bartın, Karabük illeri 

ağzında {-ya} biçimi  üçüncü tekil ve üçüncü çoğul şahısta kullanılırken, Daday 

yöresi ağzında {-ya} ekinin bütün kişilerle çekiminde kullanıldığı görülür: g̠órúyan, 

geliyaŋ, oturuya, uğraşıyaz, ġaçıyåsuŋuz, kesiyala. 

              Yörede adıl kaynaklı birinci tekil kişi eki genellikle /-In/ biçimindedir: 

g̱údiyan, alurun, yapmışıyın, satacayın. 
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              Emir kipi Eski Anadolu Türkçesinde olduğu gibi /-AyIn/ biçiminde 

kullanılır: g̠ósderiyin, varıyın.  

              Ek-fiilin belirli geçmiş zamanında ve hikâye birleşik çakiminin üçüncü tekil 

kişisinde /-n/ kullanılmaktadır: ġonuşudun, oluyodun, olsaydın, varıdın.  

              Yörede ''ile'' edatı kendinden önceki sözcükle ekleşip gerileyici ünsüz 

benzeşmesi yoluyla ''-nAn'' biçimini alır:  öḵúznen, bıçağnan. 

              Daday ağzına yukarıdaki incelemelerimizden anlaşıldığı üzere Batı grubu 

ağızlarının alt grubu içersinde yer verebiliriz. Leyla Karahan da Kastamonu ağzını 

Batı grubu ağızlarının üçüncü alt grubunun dördüncü sırasına dahil etmiştir. İ. Kúnos 

ve Caferoğlu Türkiye Türkçesi ağızlarını gruplandırırken Kastamonu ağzını hiçbir 

gruba dahil etmeyip apayrı bir grup olarak göstermişlerdir. 
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Ek 1: METİNLER 
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             ANLATAN                      : Satı Çetin, 65 yaşında, İlkokul, Emeki, Eski muhtar 

             DERLEME YERİ          : Çayırlı Köyü  

             DERLEME KONUSU  : Köy hizmeti  

             Satı Çetin, Çayırlı Ḵóyü mıḳdarı, esgi mıḳdar. Yirmi sene mıḳdarlıḳ yapTım bu mu  5 

deya?  Ondan sōna Ballıdağı̥ Ḥesdenesinden emekli olasıya segizen doḳuz yılında mıḳdar͜   

olduḳ, yirmi sene mıḳdarlıḳ yaptıḳ. Yapduğum hizmetle nerden başlaylım Kemel? Kóyün 

yolundan başlaylım, ḵóyde yol yoğudu yolu yapTuduk, dört tarafından, aşdık, ġumlattıḳ,         

asvaltını yapduruvedim. Ondan sōna dere yataḳlarını aşduruvedim, selden ġurtardıḳ. İçme 

sısuyunu yaptırdık, mezerlik edrafına ġıyı duTtum. Ondan sonacı̊ğma içme suyunu yapduḳ, 10 

içme suyu sondajlı yaptık. İlkin gendi aḳarıynan sonr̥a sondajlı herkezin terkozu va, terḳoz 

akıya, depesinden aḳıya su. Ondan sona eŋ son cemiyi yaptırdıḳ, yeniden esgi cemiyi yıktık 

yeŋiden cemi yaptık, cemiyi yapınca mıḳdarlığı aldıla benden bıraḳtıḳ. İki oyunan ġáybetTim, 

buğada başġa decek bişey yok. Beton ḵóprü devlet su işlerine puroğram͜ aldırdım onla 

yapdıla. tabi bizde hizmetini yaptık benim zamanımda yapıldı ȫle.               15 

             İlḳoḳul mezünüyün burda. Hesdeneniŋ hizmeti soŋsuz. Bin doḳuz yüz elli yedi de 

ḥesdeneniŋ temeli atıldı, Ballıdağ'ın temeli. Atmış beşde hasta hizmetine girdi atmış beşde 

girdúḵden sōna yirmi yirm͜ altı sene üzerinden͜ emekli oldum ben orda çalışdım. Ondan sona 

ḵóy mıḳdarlığı yaptıḳ, oranın temelinden çalışdım ben. Tabı̄̇ şindi şóforluḳ yapıyaz, taḳsicilik 

emekliliğimizde, ġayrı onnarı. Ġayrı o işi boş ve. Yağmur yağduğu zaman selden durulmazdı 20 

ḵóyüŋ͜ üs yanından.  

Menderes͜ atdı oranıŋ temeline elli yedide, bin doḳuz yüz elli hasdáneniŋ temeli o attı. 

Atmış beşde hasda hizmetine girdi. İḥtilal͜  oldu, iḥtilal͜  olunca iki sene sōna bitdi ora. Mıkdarın 

orda börek múrek yapdıla ġurumda da vedile millete aç. Bakımevi va ya orda Ġorcoluk da. 

Gördúḵ canım, ben ufağıdım o zaman mekdebe gidiyodum. Azdavay yolu ġapalıydı Azdavay 25 
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yolu Azdavaylıla Ġırnezin ḵóprüsüneden biz de orayadan vacáyduḳ. Ġırnaz Kóprüsü vadun͜ 

ötede öyle derleridi esgiden. Tek çamdan da͜a aşağda, Solcoğnuŋ͜ orda bi yerde Söḵúce anadıŋ 

mı? Dadaylıla Gırnezin ḵóprüsüneden gitceydi Azdavaylıla da. On ḱȃğat iki buçuġ lire 

yevmiye. Ġar çoğudu canım, esgiden çok ġar yağardı. Bi şey yok. Yatmaduḳ geldúḵ. Araba 

varıdı ormanıŋ arabaları ēgidı  ̇̊dü. Hetta ramazanıdı oruç da dutuyoduḳ yá̄ni ramazanda 30 

oruçluyduk oruç dutduk ġayrı, ben beş gün duttum. Anamınan gitdim ben uşağıyın ben 

anamınan baŋa da yȫmiye yazdıla iki buçuk lire yevmı  ̇̊ye vedile. Tabi canım ḵúreye g̱úcüm 

yetiya. Para nerde Kemel o zaman para yoḳ. Murat değil mi la o? Çok çoḳ olabülü ya ġırmuzu 

taksiydi yo ġırmı̊zu ondan soğna şey͜ aldı Gücü͜ Eli'niŋ Memetcúḵ, G̱úcü͜ Eli'niŋ MemeTcüğüŋ͜ 

arabayı Doŋġuş͜ aldıydı he o zaman araba yoḳ Daday'da ne geziya la üş dört kişide va işde. Dē 35 

sona aldım. O zaman servis yapıyoduk şe͜ere, yolcu dürtüyoduḳ demi. Dört kişi bi depō 

dolduruyodu
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              ANLATAN                       : Şakir Demir, 61 yaşında, muhtar-çiftçi 

              DERLEME YERİ           : Davut Köyü Merkez Mahallesi 

              DERLEME KONUSU    : Sohbet  

            Sen şindi ġonuşma şeklinden ziyá̄de sen sor biz cevap verelim. Şakir Demir (yaş?) 5 

atmış bir ortoḳulu bitirdim bin doḳuz yüz atmış yedi atmış sekiz döneminde burda lise 

olmadığı͜  çin oḳuyamadıḳ orda ḳaldıḳ, liseye devām͜ edenne ya K̇asdamonu'ya gitdi veya 

K̇arabúḵ'de oḳudu burdakiler tahsil hayatını son verdik ama çocuḳlarımı oḳutdum dört 

çocuğum var dördü de ünúversiteyi bitirdi Daday͜ olaraḳ biz e oḳumayı çoḳ severiz biz çekȃdı 

satar çocuḳları oḳuduruz biz biz oḳuma alışġanlığımız iyi köy gelirimiz var çifcilikle 10 

uğraşıyoruz, çifcilikle uğraşıyoruz köy gelirlerimiz var. 

             Daday'ımız iyi milli eyitim düzeyinde baya yüksekdir Daday herkez çocuğnu oḳudur 

oḳudanna gider buraya burda ḳalmaz nufusumuz͜ azaldı on sekiz biŋ olan Daday ve ḵóyleri     

çevre nufusu şu anda on biniŋ͜ altına düşdü hep gitdiği yere yerleşdile burda ḳalan yoḳ durum 

bu sor cevap verelim. 15 

             Şuğanda ben esnafdım emekliyim Dovut K̠óyü'ŋ muhtarıyım esnaf kefalet ḳoparatif 

başġannığna baḳıyorum esnaf͜ odası yönetim ḳurulundayım ḵóylere hizmet götürme birliğinde 

görevim var efendim ḵaymaḳamlıḳda yine mütevelli heyeti üyesi olaraḳ görev yapmaḳdayım 

sosyal faliyetlerimiz var başġa. 

             Çifcilikde yapıyoruz çifciliye devam͜ ediyoruz ama fazla mikTarda deyil çüngi 20 

ilçemiz yáni bölge olaraḳ soğuḳ hava olduğu üçün anca ḳabuḳlu meyvalar şey veriyo şuğanda 

şeyler daha çoḳ hayvancılıḳda ota yönelik oldu yá̄ni pancar ekimimiz çoḳ varıdı mesela şu 

anda ḳalmadı eken bi de fabriḳanıŋ direk fabriḳaya teslim yapılması burdaki şeyi azatdı ekim   

şeyini azatdı bi zamanna ḳato vardı herkez͜ ekmek istiyodu ḳato bulamıyodu dur͜ efendi bi kere 

gendúmúzü hazırlaylım͜ önce.   25 
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            Sen sen nerde okuyyo suŋ? Neresinde Ġıbrıs'ıŋ Maġosa'da mısıŋ? E bende Erbil' 

deydim Ġıbrıs Ġıbrıs'daydım şeyitlerimi orda gezdim, g̠órdüm, dua etdim, fatiya etdim 

efendim, asgerleri ziyaret͜  etdim Ġıbrıs, Ġıbrıs iyi Ġıbrıs bizim͜ üçün tarihi Maraş Bölgesi     

harap, ġalmış, kimse yoḳ, baḳım yoḳ ġurşunnarı atmışla duvarlara hep orları g̠órdúḵ͜ öyle 

gezdik yá̄ni biz bizde boş durmuyoz yá̄ni orlarda beya gezdüḵ Gıbrıs'da öğrenci ve asgerimiz 30 

çoḳ yeni ḳapılar͜ açılmış, kiliseler cá̄miye çevrilmiş e ziyaret͜  etdik͜ oraları bayā gitdik tabi 

gitdik͜ oralara gitdik sor cevap verelim. 

            Tabi çifcilik yapıyåduḳ biz ġara sabannan sürüyoduḳ çifti tabi ben bizzat sürdüm        

böyle ḵómüşlerimiz varıdı manda derüz biz yá̄ni mandalar vardı onnarınan sürüyoduġ sōna 

saban varıdı pulluğa geşdik pulluḳ bitdi tıraḳdöre geşdiK yavaş yavaş böyle çağ atladıḳca 35 

ilerledik. Köydeki şeyler esgiden imecė usulü ḵóyleriŋ yollarını veseyiresini yapardıġ şimdi 

artıḳ tabi ḵóylerde de kimse ġalmadı yá̄ni muhTara yap diyola artıḳ muhTar yapıyo şindi 

şeyden faydalanıyoz ḵóylere hizmet g̠ótürme birliğinden faydalanıyoruz ḵaymaḳamlıḳ 

bünyesinde köylerimiz hizmet g̠órúyo mesela Daday'ımız şu anda atmış ḵóy iki yüz yirmi beş 

mahallesi mevcut beş yüz͜ elli kilometre yol͜  ağı var yerleşim olaraḳ böyle bütün sıḳıntımız 40 

nufus başġa şeyimiz yoḳ durum böyle beyfendi. 

             Elekdirik bin doḳuz yüz yetmiş dörtde geldi sanırım yetmiş beşde Daday'a evet ama 

ondan önce esgi ġazlı lambalarınan şe yapıyåduḳ onuŋ ġaz ġazını biraz da içimize çekiyåduḳ 

böyle gidiyådu uyuyup uyanıp çalışıyåduḳ esgi şartlar͜ öyle o şartlarda oḳuduḳ. 

            Esgi şindi bizim geleneklerimiz çoḳ g̠úzel gine düğünnerimiz iyi mesela yalınız 45 

esgiden düğünnerde şey varıdı semet filen varıdı onna filen ḳaḳdı artıḳ yá̄ni semed͜ olayı filen 

esgiden͜ evlerde yapılıyådu şindi salonnara geşdik yá̄ni baya terfi etdik şeyler yüḵseldi. Yine 

mesela bayramlarda biz cāmiden çıḳmadan büyúḵleriŋ͜ ellerini küçúḵler͜ öper sıraynan dua  

yapılır o şekilde şe͜ yapar ādetlerimiz devam͜ ediyo arefe g̠únneri mezarlığa gideriz burda 

simiT dağıtılır orda herkez mezarlarınıŋ başında oḳur efendim hoca dua eder gelen şeyler bi 50 
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yere döḵúlür herkeze dağıtılır esgi geleneklerimizi g̠óreneklerimizi devam͜ ettı̊̇rüyoruz inşallah 

yeni nesilde bunnarı devam͜ ettirir sizler devam͜ ettirirsiŋiz durum böyle iyi mi tamam mı?                 
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             ANLATAN                     : Metin Tuzcu, 51 yaşında, Nakliyeci ve Şoför 

             DERLEME YERİ          : Bastak Köyü                    

             DERLEME KONUSU  : Hayat hikâyesi 

           Yetmiş yedi yılında ortoḳuldan mezún͜ oldum Ġasdámonu'dan. Ya tabi o zamannarı 5 

ġamyonculuġ falan güzel yá̄ni meslek çok g̱úzel meslek zeten onuŋ şeyine biz oḳulu devam͜ 

ettirmediK bilerek. Sebzeye başladıK͜ işdi rāmetli babamınan işdi bi müddet sebzeye çalışdık 

ondan sōna asgere gittim, asgerden geldim. Tekrar bi araba da͜a aldık ben  nakliyeye çalışdım 

babam sebzeye çalışdı falan derken işdi babam bıraḳdı biz sebzeye döndúḵ. İki bin on yılında 

sebzeyi bıraḳdım dolmuşculuğa başladım. Üç ay sōna biliyósuŋ başıma geleni bi ġaza yapTım 10 

ben burda Ġasdamonu yolunda Çölmekc̠ileriŋ͜ imamı kendisi öldü tabi zĕten dolmuşculuğu da 

severek yapmadım. Tekrar bi bi buçuḳ͜ iki sene falan bi dolmuşculuḳ yapdım yá̄ni 

isdemeyerekden yapdıydım. Hani alı̊şduḳ biz dışarda yaní burda bi cezāe̥vine girmiş gibi ya 

bóyúḵ bi para değildi yá̄ni şindi bi de dışarı hayatı va bizde yá̄ni. Tekrar gine naḳliyeye 

başladım, çalışdım on sene falan naḳliyede çalışdım tekrar gendı̊̇ ġamyonumla ondan sonra 15 

bıraḳdım nakliyeyi de bıraḳdım emekl͜  olduğum g̱ún bırakdım yá̄ni. İki sene önce bir 

temmuzda emekl͜  oldum bıraḳdım. Kóye çekildik ḵóyde de vaḵít geçiremedik yá̄ni alışkın͜ 

olduğumuzdan yá̄ni bu işlere alışdıḳ yá̄ni yıllardır͜ otuz beş yılım dışarda geşdi. Alışġın͜ 

olduğumuzdan ............. bu seferde arḳadaşıŋ birisinin arabaynan on beş yıl Anḳara, İsTanbul, 

Çaycuma, Zonġuldaḳ öyle vaḵít geçı  ̇̊rüyoz yá̄ni. Hayat bu yá̄ni hayat illeki yá̄ni bi şeylere 20 

ittiyacımız yoḳ da yáni vaḳıt geçiremediğimden, vaḳıt geçiremediğimden şöyle tekrar gine 

ġamyonculuğa başladuġ baḳalım. Deyil arkadaşımıŋ͜ arabası ya hasTayın dedi işdi bi sefere 

git gel dedi arabaynan arabayı üsdúmüze yıḳdı temelli. Onnan͜ işdi şöyle bi çalışıyoruz yá̄ní 

ḳısaca anlatdım ben ġısaca. 
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             Yav neresini soruyosúŋ baŋa? Ya bu zamana ġadar nerleri sayyın ben saŋa? Antep, 25 

Urfa, Maraş, Adana, Mersin, İskenderun tabi canım Tırabzon tabi Tırabzon efendime söy̥leyin 

Samsun, Bafra gel bu tarafa Tekirdağ, Çorlu, İsTanbul, İzmit, Bursa geç Çanaġġale, Antalya, 

IsParta efendim Zong̱uldaḳ zeten bu tarafları biliyósuŋ yeni bu taraflarda gitmediğmiz yer çok 

nādir yá̄ni, çoḳ nadir yá̄ni  Türkiye'de doğu ḥaricinde, doğu haricinde hiç bir yere gitmedim. 

Ya doğuya iş mi çıḳmadı çıkdı ama gitmedim yá̄ni doğuya. Ya belki insannarı bizim 30 

insannarımızdan daḥa iyi, daḥa deliġanlı, daha mert ama yá̄ni bi ḵúrt Türḵ ayrımı va ya bizde  

ḵúrtleriŋ çoğu bizim Türḵlerden çoḳ çoḳ͜ iyi, çoḳ çoḳ͜ iyi. Bizim gitmediğimiz yer çok nēdir 

azdu yá̄ni gitmedúğmüz yer hocam. Tabi tabi emekliyim bağḳurdan iki yıl͜  önce bağḳurdan 

emekli oldum. Hayır esnaf bağḳuru tabi ben ee seksen beşin bir temmuzundan bağḳura 

girdim. Asgerden geldiğimde arabayı alınca mecbur zēten esnaf oluyósuŋ bağḳura ġayıt 35 

oluyósuŋ isder͜ isdemez. Olduḳ iki bin onuŋda bir temmuzunda emekli oldum. Olduğum g̱ún 

ġamyonumu saTdım zĕten burda nakliyeciler ġōparatif başġanıydım. Başġanlığı devreTdim, 

isdifa etdim, üyelikden ayrıldım bırakdım ama nasip gine ondaymış ekmeyimiz dedim          

mesleyimizden bir͜ aydır falan çalışıyorum çalışmaya da devam edeceyin, hayat devam ediyó 

yá̄ni. 40 
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             ANLATAN                    : Sabahattin Kösemehmet, 70 yaşında, ilkokul mezunu, çiftçi 

             DERLEME YERİ        : Bayır Köyü 

             DERLEME KONUSU : Karışık sohbet 

           Sabayitdin K̠ósemēmet, (yaş?) yetmiş (okul?) ilḵåḳul Daday hayır hayır yoḳ araç 5 

bunna yayan lesdik, lesdik lesdik oḳul bitdúḵden sōna çifcilik (ortaokula gittiniz mi?) hayır 

gitmedim demek Ki ġafa çalışmadı gitmedúḵ o zaman ana buba olmayınca nereye gidiyåsı̊ŋ 

yaḳman sağol. 

             (Durum nasılıdı o zaman?)  

             Hayır iyi deyil yoḳ şindi nerde buluyåsı̊ŋ bu devri o zaman yoḵki, reçberlik öḵúzünen 10 

atınan e işde onna öḵúz saban ġara saban, pulluḳ e işde öḵúzünen çif sürüyåsı̊ŋ buğdayı 

ekiyåsı̊ŋ hasıl͜  oluya dúğeninen sürüyosuŋ aḳşam tınar savuruyåsuŋ çeci alıyåsı̊ŋ sırtıŋa doğru 

ambar samanı samannığa esgiden aynı aynı arpa, buğday ot yoḳ esgiden͜ ot yoḳ ġır͜ åtu 

derleridi herg̠e ġoduğuŋ yerde ot͜  olu onu alı̊duḳ. Va hayvan͜ olmayınca neynen yapcáysíŋ 

hayvan͜ olmayınca áynı normal ġara sığır yoḳ yoḳ davar yoḳ iki öḵúz üç͜ inek beş hayvan va 15 

heh. 

             Eleddirik yoḳ öyle ġaz yağ, lamba, fener e nasılı áynı onnan ġadunna el͜  işi yapardı o 

lambáynan yedi númere lamba olunca he lö̇ḵús derdiŋ beş nümere varıdı ufaḳ heh onnarınan. 

Otuma ó̄ğoğ meŋşür misir patladusuŋ, patatis ḵózlersiŋ ya yüzúg̠ müzúg̠ oynardı altı ġol                

oynarlarıdı bilenne atmış͜ altı öyle işde. 20 

             Bayram, bayram biz͜ esgiden burda şey yåğudu cēmi varıdı da bárāt yoğudu çarşuya 

giderdı  ̇̊ḵ Daday'a namazı orda ġılardıḳ ordan ḵóy, bayram gezelleridi yemek yoḳdu birinci 

bayram aşāsını ikinci bura he sen nerde memür müsüŋ nesiŋ? Ne öğretmeni bundan ne 

faydalancáysıŋ e başġa böyle işde hayat. Şindi şindi hayat meşşúr ya aynı arpa, buğday, yı̊laf,  

mısır yoḳ fiy çoğaldı baḳ dey mi esgisine baḳınca su yoŋcası, ġoruŋġa iş deyişdi on͜ iki. 25 
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             Orman işde aha çam͜ işde g̠órdüğüŋ çam, meşe böyle hayat. Burda mı? Burda şindik 

iki, dört, altı kişi va bi de aşağda va yedi dördü ġapalı bunnarıŋ şunna ġapalı baḳ üş bi de şu 

ġapalı yedi hene va yedi kişi.  

             Ne yol ne gezer ya yol yoḳ atmış doḳuzda filen burda yol yoḳ atmış doḳuz yıllarında  

yol yoḳ öḵúz͜ arabası yolu va burdan çamur bullarda. Ben giymedim çaruḳ, çarı̊ğu kime 30 

öreceŋ ağbeyim giymişdü benim͜ ağbeyim bu (tobaç͜ oynarduḳ talebeyken de) ben oynamadım͜ 

ollarda. Bura yol yetmiş͜ ikide filen yoḳ ya ġıreyderinen devlet yapdı varı̊muşdu tabi devlet 

yapdı ġazma, ḵúreynen yål͜  olu mu? O esgiden ormanda varıdı ġazma , ḵúrey͜ işi G̠óḵdepe'de 

ġazmáynan Mısdā Beyiŋ zamanına heh ombaşı mombaşı çåğuşudu biliyo musuŋ͜ orda ombaşı    

ombaşı K̠úten K̠óyú'nüŋ. Aynı işde böyle pantul, ceket, şapġa e bol nerde buluyosuŋ işde bi 35 

daḳım şey alusaŋ esgiyene ġada giyeceysiŋ öyle biri orda asġuda biri eyniŋde yoḳ emme şindi 

var o başġa. 
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               ANLATAN                    :  Hüseyin Kösemehmet, 50 yaşında, ilahiyat mezunu, çiftçi 

             DERLEME YERİ        :  Bayır Köyü 

             KONUSU                    : Yaşam Öyküsü  

             Bin doḳuz yüz͜ atmış dört doğumluyum, adım Hüseyin K̠ósemehmet, merkez 5 

ilḵoḳulunda Daday Merkez İlḵoḳulunda oḳudum ilḵoḳulu. İlḵoḳuldan sōna Ġasdamonu İmam͜ 

atibe gitdim, yedi sene orda oḳudum, seksen bir seksen͜ ikide ordan mezun͜ oldum. Ordan 

Çıllar'a vekil imam͜ olaraḳ gitdim, orda g̠óreve başladım. Asıl g̠órevime Ġavaḳyaylası'nda 

başladım bin doḳuz yüz seksen͜ üçúŋ ġasım͜ ayında, halȃ g̠órevime devam͜ ediyorum. Evet ḵóy͜ 

imamıyım. 10 

             Çifcilik yapıyårum. Babam yapıyådu, ben de geriden oŋa yardım͜ ediyådum şuğ̥anda 

gendú ḵóyúme tayinim çıḳdı g̠órevim burda çifciliğe hayvancılığa devam͜ ediyorum. Öḵúz, 

ḵómúş ġoşmadım, onu amcamgil ġoşdu babam ġoşdu. 

             Yaşam tarzı üç kilometre yere ilḵoḳula yürúyelek gidiyoduḳ. Böyle taşıT araba, taḳsi 

falan yoḳdu, servis yoḳdu, bes sene Daday merkeze yürúyelek vadıġ geldik. Yol da yoḳdu, o 15 

patiḳa yollardan tarlanıŋ sunurlarından öyle yellerden gelir giderdik. Öyle böyle işde zaman 

geldi geşdi. 

             Asgerliyi seksen altı seksen yedide Mardin Silobi Habur g̠úmrúḵ ġapısında yapdım.     

Çavuş͜ olaraḳ g̠órevimi orda tamamladım, ordan gine gelince gine aynı görevime imamlığa 

devam͜ etdim. 20 

            Oḳulumuza giderken bizim burda ġara lesdik derle, bilir misiŋ sen he ġara lesdik 

giyerdik, çizme giyerdik, şindiki gibi ayaġġabı falan bulummazdı, üs baş iki üç yamalıḳ͜ 

olurdu muhaġġaḳ bu ġada. Ġar çoḳ yağardı ġarda işdi biz ufağıdı̊ḳ da bö̇yúḵ ağbeylerimiz 

varıdı, ablalarımız vardı, onnar͜ önden giderdi, yol͜  açallarıdı, biz de onnarıŋ arḳasından 

giderdik böyle. 25 
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             Şimdi arpa, buğday, yulaf, fiy başġa bizim burası sulaḳ bölge olmadığından tarım͜ işi 

işdi. Onnarınan devam͜ ediyo hayvancılıġ var; yirmi hayvan var, simenter, montofon, hoştáyin 

cinsi. Meyva aşlaġ͜ olaraḳ burda bek bi şey bulunmuyo bi ġaç cevüz͜ ağacı var, alıç var, yabani  

alıç, ḳış burnu var başġa tek túḵ, tek túḵ erik, elma, armut var hayır hayır tabi yemeye 

yetmiyo. Olmuyo zāten, burda erken ḳırağı̊ yağıyo; onuŋ͜ úçün çiçekdeyken meyvalar solup 30 

gidiyo. 

             Ufaḳlığmızda, benim͜ ufaḳlığımda bizim burda imam yoḳdu, merkeze gidelleridi, 

camiye bayram namazına orda bayramlaşularıdı. Ordan Nayil K̠araġaş deye biri varıdı,           

tanımassıŋ sen bēki, Bey Mahallesinde; ḵóycek onu ziyeret edelleridi, ordan Hamurcu 

K̠óyú'ne gelúleridi, onu ziyaret͜  edelleridi, üç dört g̠ún bayram devam͜ ederdi, şimdiki gibi 35 

deyildi büyúḵlere ġarşu sevgi sayġu o muhaġġaḳ. 

             Eleddirik feneri bilir misiŋ sen? Fener vardı, lamba vardı beş númere ġazlı lamba, 

onda derse çalışırdıḳ. Eleddirik dē sōna geç zaman geldi, ben Ġasdamonu imam͜ atipdeydim 

eleddiriyiŋ geldiğinde. İlḵoḳulda biz ġazlı lambaynan ve fenerle derse çalışaraġ oḳulu öyle 

tamamladıḳ. 40 

             Aḳşamları oturma yapallarıdı; yüzúg̠͜ oynallarıdı, ḵúl çöreyi varıdı, onu g̠ómelleridi, 

ġatmerli çörek yapallarıdı; ama otuma böyle saat sekiz onda falan bitmezdi, gece bir, iki, 

üçeden oturularıdı, yüzúg̠͜ oynalla işde onu saydım háralde. Evet o yüzúg̠den sōna oyun 

yapallarıdı, yenilenlere ceza. (baḳıyan hocayı çoḳ ġonuşdumaya başladıŋ) Sen ġonuşmadıŋ 

mı? (ānadıvedim hayatımı daha ne annatıyın emme saŋa çoḳ ġonuşduruya hoşuna gitdi.) (Ne 45 

ceza verirlerdi yüzük oynarken?) G̠órúḵ çekme deye bi ceza varıdı onu vórúleridi, ben͜ onu 

biliyan. Bi de duvar͜ örelleridi, dizlerine vurallarıdı, öbúrúnde de g̠órúḵde de bacadan ġurum͜ 

indürleridi, onu bulamaç yapallarıdı, yüzlerine sürerleridi, onu biliyon ama o zaman biz 

çocuḳduḳ da, onnarınan ben͜ işdi zāten on͜ iki yaşımda ḵóyú terketdim. Ġasdamonu'ya gitdim, 

haftada bi kere veya om beş g̠únde bi kere ḵóye gelirdim tabi tabi. Ġasdamonu'ya şeyinen de 50 



       

 

106 

 

arabaynan da ḵóye Daday'a yörúyelek bizim ḵóyde zatdi bi tane dıraḳdör varıdı, taşıd͜ olaraḳ 

tabi taḳsi falan yoḳdu.  

             Ya onna varıdı da, ben onnarı ġoşmadım da, bilmiyom da olduğnu biliyom da, evet 

işde yetmiş beşde leyland tıraḳtör͜ aldıḳ, ondan öncesi öḵúz, at, ḵómúş vardı, çif süreyken ben 

onnarıŋ önünde yö̇rúrdüm, heni önünde yürúme vardır ya, çif süreyken bazı hayvanna işitmez. 55 

Cizinen, he evet düzen gine onnarınan devam͜ ederdi, harman͜ işde harman͜ işleri. Buğdayı, 

çeci rüzǵȃr beklelleridi rüzǵȃr çıḳıp da, tınar savuracåyuz deye rüzǵȃr çıḳınca tınarı 

savullarıdı, zar zor tabi tabi evet o zaman böyle şey mahsul fazla deyildi, zāten g̠únde bi kile 

altı yarım anca  tabi tabi satma olayı yoḳ. 

             Deymene, neydi ya şu şey varıdı, Beddiş'e giderdik, orda bi deymen varıdı. Tabi öḵúz 60 

arabasıynan. Su deymeni su deymeni, ben deymene fazla gitmedim, bi iki defa oraya gitdim, 

başġasını bilmiyom. Babamgil burda Teyir͜ A͜anıŋ deymeni varımış oraya giderlerimiş, şurda 

bi deymen da͜a varımış, oŋa gidermiş. Fazla deymene gitmedim ben, onuŋ͜ úçún bek 

malumatım yoḳ o ḳonuda. 
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               ANLATAN                      : Tahir Kütahyalı, 72 yaşında, İlkokul, Emekli 

               DERLEME YERİ          : Bayramlı Köyü 

               DERLEME KONUSU  : Karışık 

             Tekke Ḵóyü'ndekilerin hepisi de benim yanımda çoḳları çalışı̊du devamlı. He orda 5 

çalışmaya gelenle de oludu háTda bayannardan da gelen varıdı, hep geldile bunna. Onlar̥dān 

bi kimidi yaa da bi Máyir͜ Ağala filen varıdı bekÇilik yapdı, Abdullā varıdı TeKgeli orda     

çalışı̊du gece bekçisiydi, ġozalaḳ toplatduruduḳ ḵóylülere teslim͜ almaya giderdúḵ falan bi 

şeyler orlarda devamlı. Otumala yaparduḳ, çağurularıdı bēzi öyl͜  öy̥le haşır neşir͜ olduk 

ḵóylüleriŋizinen. Bütün herkezide tanırduḳ yeni he otuma yaparduḳ çağı̊rularıdı, sob̥bet 10 

edēdúḵ. Gelip gideyken fidanlığa uğrarlarıdı ĠasTamonu'ya öyle. Çay͜ içı  ̇̊rúdúḵ, ġopĕrėtife 

gelúleridi, çağı̊rularıdı bize kefil oluduḳ bilmem bi şeyler, her türlü bi şeylerimiz varıdı 

ilişgile varıdı yeni hep . Elimizden geldúğú ġadar millete bi hizmet͜  etmeye çalışduḳ. Oraya 

gelenlere yol gösderı̊̇dúḵ bildúğúmüz ġadáríyle fidannık şeylerinde, ne dēyin daha. Ya 

tamamen Sorḳun͜ işleri olsun orla olsun çalışdı̊ğumuz müddetÇe herkeze yararl͜  olmaya    15 

çalışdı̊m. Doġuzān ikide de emekl͜  oldum, böyle.  

               Çōk o tam başlanġuşdan başlayınca. Orman͜ åkuluna giTdúḵ, alt͜  ay bi ġurs g̱órdúḳ 

böyle Ne deyin daha. Uzun müddet çalışdı̊m yirmi yedi sene, yirmi seḵiz sene hizmet͜  etdúḵ  

orda vaḳdimiz͜ öyle geşdi. Şimdi ḵóyde emekliyüz. Gışın ĠasTamonu'dayın yazın ḵóyde 

elimizden geldúğü ġada bi şeyle yapmayá çalışıyoz, hayvan muyvan beslemiyóz emme 20 

ġavaḳcılıḳ va, ot͜  ekiyoz, ot satıyoz meyvecilík var bende her çeşit meyva cevizi de var, elması 

da var. Tarlalara ot͜  ekerúz onu öyle ik͜ üç sefer satıyáz mutuyoz͜ işdi çifcilik yapamıyon͜ emme 

o işi yapıyoz ot satmasını, öyle daha benim sorabileceyiŋ. İşciler öyle zabāleyin bi kere işe 

başlamadan öŋce vijdeni yönden yeni helalı heramı öğrededúḵ sora he. Böyle herkeze eşit 

vazíyetde yasduḳları ot ayıtlama yasduḳlarını haK geçmemesi͜  çün herkese eşiT͜ olaraḳ 25 
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dağıduduḳ. Fidan yasduḳları, fidan yetişı  ̇̊yó ya orda, o fidannarıŋ içiniŋ otunu ayıtlamaya 

böyle çoḳ ot olu orda. Yasdıklama yasdı̊ḳ şöyle bi metre şeyinde yasduḳla va onnara iki kişi 

ġuyaruz ġarşuluḳlu öyle ot ayutlatdumada  çalışı̊larıdı devamlı, bunu bütürenne g̱úzel 

çalışanna bı  ̇̊türüdü, hĭle eden bı  ̇̊tümez onu tekrar devam͜ etdı  ̇̊rü bitütdürüdúḵ yeni bi se͜et geç 

ġoyverı  ̇̊p gine bı  ̇̊türeceyidi yeni aynen de onu da bitı  ̇̊ddı  ̇̊dúḵ yeni hep haksızluḳ yapdumazduḳ 30 

böyle ne deyin daḥa oranıŋ işi saymaḳla da bitmez. Çamlarıŋ, ḵóḵnarlarıŋ dibini toplaması olu 

onnarı topladduruz, arabalarınan naḳliyesi varıdı, fidannıḳlara ǥúbre alımı varıdı çoḳ çeşitli 

işle uoo oldu yá̄ni yapıldı hatırda ġalan bunna, ne g̱únne. 
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               ANLATAN                       : Hüseyin Gökmen, 40 yaşında, lise mezunu, çiftçi 

               DERLEME YERİ           : Boyalılar Köyü 

               DERLEME KONUSU    : Karışık sohbet 

             İsmim Hüseyin G̠óḵmen on͜ üç bir biŋ doḳuz yüz yetmiş dört Azdavay Pınarbaşı 5 

şindiki Pınarbaşı doğumluyum, ilḵoḳul Azdavay'da Daday'da bitirdim liseyi Daday'da işde 

ünüversiteyi ġazanamayınca asgere gitdiḵ geldiḵ ondan sōna hālen hayvancılıḳ çifcilikle 

ūraşmaḳdayım evliyim iki ḳızım var hayat bu şekilde devam͜ ediyá. 

             Genelde burda futbol şey doḳuz kiremit; doḳuz tāne kiremúdú üsd͜ úsde dizersiŋ 

uzaḳdan topu atarsıŋ ondan sōna onu yıḳar ebe de onu sen topu şey yapmadan almadan üsd͜ 10 

üsde dizer ondan sōna orda unutdum ya o çocuḳluğumda med varıdı işdi ondan sōna 

sopaynan ġısa sopayı en͜ uzağa vurup da atma sopaynan o vardı futbol oynardıḳ ondan sōna 

başġa ḵórebe, yaḳan top bunna. Asgerliyi K̇ars Sarıġamış, Sivas Divriyi, Erzincan İliç usda 

birliyi tabi bunna acemi birliyi şey Isbarta ondan sōra bu. 

             Tabi va eleddirik televizyon sá͜at yedide açılırdı aḳşam o zaman yirmi dört seēt 15 

yayın yåğudu terete biriŋ yedide açılırdı on͜ ikide biterdi tek ġanal ondan sōra doḳsandan 

sōra falan çıḳdı o diyer͜ özel ġanalla falan şeyde tek ġanalıdı başġā. 

             (Düğünne şindiki gibi miydi?)  

             Aşşağ yoḳarı aynı ya aynı şindikisi gibi gine düğúnne (ne adetle varıdı düğünde hala 

esgisi olan?) esgise olan mesela urba g̠órúlür ondan sōna táḳı mecburidir taḳı (urba?) elbise 20 

geline elbise alınır he alacağıŋ͜ íŋsana yáni ḳıza elbise o ailesine elbise e taḳılar (o ailesine 

alduğnuza ne diyosunuz?) ya o da bilmiyorum ne diyo (dürü mü?) heralde öyle bi şeydir ya 

bilmiyorum onnar͜ alınırdı ondan sōnā yemek verilir͜ işdi ḳına yaḳılır aynı erkeklere de 

ḳızlara da bunnar. 
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             Şindi buğday, arpa, mısır ekiyoruz mısırı sílajlıḳ yapíyoruz kendi makinelerimiz 25 

falan var ekmesi biçmesi ondan sōra işde hayvannarı dağa g̠ótürüyoz yazın g̠úndüz gelip 

gidiya aḳşam g̠ótúrüyoz tekrar sütü süt toplama merkezi var oraya veriyoruz İnciyez'de 

bunnar hayat böyle devam͜ ediya. Ya işdi ḵóyde devamlı hayvancılığnan uğraşduğuŋ͜ üçün 

her hangi bi sosyal yaşantuŋ fazla olmáya devamlı tarla, hayvan, bağ bahçe o tür şeylerinen 

devam͜ ediyoz. Tabi arada bazí çarşuya cumartesi g̠únneri işiŋ͜ olduğu zaman onnara gideriz 30 

çarşıya pek vaḳít geçiremiyom ya ordan aşağ yoḳarı on senedir fazla dışarı çıḳmadı̊ğmuzdan 

bu işle uğraşduğmuzdan kimsede ġalmadı zēten herkeS g̠óşdü gitdi arḳadaşlardan fazla 

çarşıya taḳılmıyom yá̄ni annıcaŋız.  

             Balya makinásí çif çeker tıraḳtör, ḳazayağ, pulluḳ, dizer, sılaj makinesi he hepsi var 

bütün͜ aletleriŋ dizer doḳuz͜ ayaḳlı tallayı aynı ġazayağ gibi derin sürmeye yarayan ālet balya 35 

makinesi balyaları yapan saman͜ ot ondan sōra şey mısır͜ ekme makinesi mısır͜ ekiyåsuŋ 

sēdece (ekinneri biçer dövere mi veriyosunuz?) biçer dövere veriyoz biçer dövere veriyoz 

onuda balya yapıyoz kendı  ̇̊ makinemizinen ondan sonrā tabi hayvancılıḳla büyükbaş 

küçükbaş yoḳ bizim burlarda zeten hep büyükbaş başġa başġa ne var inek, dana, bıza buzağı 

he dişi ineyiŋ düve erkeyne dana ondan sōra inek zeten͜ inek manda yoḳ bullarda esgiden 40 

vardı manda bullarda bizim çocuḳluğmuzda hep mandáydı burlar ḵómüş ḵómüş malaḳ hı hı 

farḳátmiyo ya bildiğim öyle yá̄ni malaḳ deye öyle giderdi. 

              Bayramlarda bu bayramda birinci bayram g̠ún; ġurbannarı keser herkez ikinci 

bayram herkez yáni evi müseyit͜  olan evlerine davet͜  eder bütün ḵóylü orda toplanır erkekler 

orda çay ikramedilir genelde tatlı kimisi tatlı, börek o tür şey͜ ikram eder o şekilde devam͜ 45 

eder şindi üçüncüsü g̠ún; ġadınnar dolaşır ondan sōra biter o āyle etrafı hısım aḳraba gezilir.     

Ya tabi biz fazla oḳumaḳ͜ ístemedik gendimiz tabi onuŋ͜ için bıraḳdıḳ yá̄ni liseyi bitirdik bi 

da͜a ilersini şe yapmadıḳ devam͜ etmedim. 
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             Ormana işdi vesiġa kesim͜ işi yoḳ bizde sádece vesiġa verilir vesiġa da iki g̠ún odun 

getirilir ondan sora başġa bek dağınan bi iş͜ olmaz yá̄ni. Meşe, ḵóḵnar, ḳayın ondan sōna     50 

söğüt, çam bunnar genelde. Mantar yetiştirme yoḳ da tabi dağlarda var var var ḳannıca, ġoç, 

ayı̊ca ondan sōna meşe mantarı, içi ġızıl, ḳadın barmağı̥ he püsḵúllü tek tek telleri olur ya 

şöyle o başġa aḳlıma gelen he dilburan o ondan sōna bunnar çoḳ çeşit mantar var da 

bilmeyince heni almıyoz o yüzden. 

             Var var doŋuz hele misirlere bı  ̇̊sbütün musallat onnar baş belāsı yá̄ni yoḳ sadece 55 

balıḳ balıḳ meraḳım var burda ırmaḳ var arada bāzí gideriŋ ġafa dinnemeye esgiden büyúḵ 

balıḳ vardı şindi bek pislikden ġalmadı çayda balıḳ onuŋ͜ üçün yoḳ yá̄ni balıḳ da az ufağ 

ufaḳ,  

             Şindi om beş hāne var otuz h̥áneydi tabi otuz͜ āne ful doluydu şindi herkes yaşlı 

insanna ġaldı ḵóyde kimse gençden doğru dürüs insan yoḳ ondan sōra hepsi yaşlı öldü filen 60 

falan her sene aşağ yuḳarı iki senede bi ev ġapanıyo gibi bi şey oluyå bullarda.  
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             ANLATAN                       : Tevfik Kaş, 58 yaşında, ilkokul mezunu, çiftçi 

             DERLEME YERİ           : Budaklı Köyü Kazıklar Mahallesi  

             DERLEME KONUSU    : Karışık Sohbet 

             Adım Teyfik Ḳaş e ben Budaḳlı'ya Sarpun'dan geldim buraya bi meḱȃn ḳurduḳ yá̄ni 5 

gelip geçici olaraḳ devamlı da burda iḱȃmet͜  etmiyom ḵóyüm Sarpunm'da çalışıyom ben orda 

istisal͜  işleriyle falan uğraşıyoz burda çocuḳlarım torunnarım var oḳuyolar iki tá̄ne torunum 

var birisi imam͜ atipde oḳuyo birisi Miralay'da oḳuyo e biz çifcilikle uğraşıyoz orman    

üretiminde ḵöyde her hangi bi tarım işleriyle hayvancılıḳ gibi bunu peyidár͜ işler yapıyoz. 

Şimdi bosdan söḵúyoz havuçları falan çıḳarıyoz işde ey g̠órdú̄ŋúz gibi yá̄ni bu bosdanı filen 10 

ayıtladıḳ, temizledik işde hayvannarımızı doyurduġ, otladdıḳ yá̄ni bunuŋ gibi ḵóyde olan͜ işler 

bunnar. 

             Yaşım elli sekiz oḳul ilḵoḳulda oḳuduḳ bizim zamanımızda öyle bi imḱȃnnarımız    

yoḳdu e bizim ġıl͜  olduğmuz ḵóyde de deyildi oḳul yá̄ni bayā bi beş kilometre falan vardı 

oḳulumuzuŋ͜ arası hep bö̇yúḵlerimiz bizi önümüzden giderdi ḳışın öyle taşıllardı ḳar derseŋ 15 

tabi bizim͜ orlarda yüksek olduğu için Ballıdağ'da yá̄ni bir buçuḳ metreden aşağȧ ḳar 

düşmezdi orda ona nazaran genede heni eyitimimize devam͜ etdik ordan işde yá̄ni bu tabi 

şimdi ortam deyişdi ordaki oḳullar taşındı merkeze yiboya daşımacılıḳ derken daşımacılıḳda    

deyil͜  oraya yata yatılı oḳula tayin͜ edildi şimdi ḵóy͜ oḳulları ḳapandı işde çocuḳlarımızda burda 

eyitimlerine devam͜ ediyola. Orta oḳula gidemedik tabi bizim bu imḱȃnnarımız yoḳdu o 20 

zaman tabi şimdiki imḱȃnnar da olsa belki yá̄ni giderdik tabi yá̄ni illáki yeni. 

             Bi ormanda çalışdım yetmiş işde atmış doḳuz yetmiş͜ altıya ġadar ilḵoḳulu bitirince 

orman͜ üretiminde çalışdım orda yer iş, orman işletmesinde yá̄ni üretimiŋ hacimlendirmesi    

yá̄ni tomruḳlarıŋ sınıflandırması onuŋ  gibi vesayir ya ḳuturlarını veriyåduḳ mesela ḳaç 

desiyse ḳaç metre ḵúpúse onnarı falan ölçüyoduḳ yapıyåduḳ onnarıŋ şeylerini 25 
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hacimlendirı̊̇yoduḳ yá̄ni bi daha işde ondan sōra yetmiş͜ altıda asger͜ olduḳ bi da͜a devam 

etdirmedik dışardan siġortayı yatırdıḳ hamd͜ olsuŋ yá̄ni Allah nasib͜ etdi yá̄ni dışardan 

tamamladıḳ emekli olduḳ burdan ḵóy͜ aldıḳ evet burda oturuyoz çocuḳlarımız tabi burdan       

taşımacılıḳ oluyo burdan servisle gelip gidiyolar burda çocuḳlarıŋ şeyine mutlaḳa iḱȃmet 

ediyoz yá̄ni işdi bundan͜ ibá̄ret. 30 

             Esgiden ya esgiden şindi bizim zamanımızda tabi şindi pantolon falan gene yá̄ni 

oluyodu o esgiden o şalvar denilen şeyler vardı giysiler vardı dóğme al vala doḳullardı vala 

dellerdi yün vala doḳumacılıḳ yapallardı bunnarı onnardan şe͜ yapallardı heni keçi ḳıllarından    

falan yá̄ni ne yağış alırdı ne bi su alırdı yá̄ni üşüme olayı bi kere kesinnikle olmazdı yá̄ni diz 

báni tabi ben yá̄ni çarıḳ giymedim ama biz tabi siyaḥ ḳara lesdikle yaşadıḳ yá̄ni g̠órdüm tabi 35 

bu şeyleri falan çarıḳları falan yá̄ni giysileri ya bunnarı yaşadıḳ tabi böyle. 

             Esgi bayramlarımız tabi onnarıŋ özlemini her zaman çekiyoz devamlı zāten şindi 

ḵóyler esgisi gibi deyil ḵóylerde zēten kimse Ḳalmadı zāten şindi bu bulunduğum ḵóyde üç     

kişi yaşıyoz üç hane var hep yazlıḳcı kimisi Aŋḳara'ya g̠óçüyo kimisi Almanya'ya kimisi 

İsdanbul'a neyse burda ḳışın ḳalan üç kişiyiz yá̄ni burda yaşantular öyle devam͜ ediyo, yazın 40 

evet yazın buraya tatile geliyolar işde ġomşular ama bizim tabi bu ḵóyler civar ḵóylerde her 

yerde bizim tabi biraz şeyi yúḵsek olduğundan yolu uzaġ͜ olduğundan ey fazla biraz g̠óç͜ oldu 

tabi dışarlara İsdanbul͜  olsuŋ mesela başġa yerlere olsuŋ iş aramaya çıḳdılar gençler zaten        

ġalmıyolar ḵóyde durmuyolar͜ işde yá̄ni dediğim gibi birez tabi geçim sıḳıntıları fazla iş yoḳ 

şindi tarım elverişli deyil isdedı̄̇miz͜ ürünü alamıyoz mesela aḳar yaḳıTdan vesayire gibi 45 

masrafları ġarşılamıyo yá̄ni yapdığmız ürünner hey hayat pahalılığı şindi bu g̠ún mesela ben e 

beş͜ altı senedü ekin mahsul almıyon yapmıyon mesela çünki e yá̄ni ol yapduğum masrafla iki 

kere şeyimi ġarşuluyom ihtiyaçlarımı yá̄ni pahalılıḳda. Şindi şuğ̥anda biz bi yapdığmız bi iş 

yoḳ burda şurda üç beş hayvan var işde bunnarı eyliyoz işde yá̄ni ḵóy͜ işleriyle meşġul͜  oluyoz 

yá̄ni hayat böyle devam͜ ediyor hocam.         50 
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             Bayramlarda bizim şindi şöyle; bizim bayramlarda ki adetlerimiz tabi çoḳ farḳlıydı e 

tabi ḵóylerde ḳalabalıḳdı o zaman bi fazla bi dağılma olmadı ġurbete çıḳan͜ olmadı yá̄ni o 

zamanki çocuḳluğmuz bizim yá̄ni bu g̠úŋki şeye g̠óre yá̄ni çoḳ cıvıl cıvıl͜  ortam böyle herkez  

birbiriyle mutlu ḳaynaşır şekilde eylenceli bi şekilde bayram ġutlardıḳ mesela bizim şindi 

daha halȃ devam͜ eder ordaki geleneklerimiz bayramlarda yemek çıḳartırız ḵóy her evden 55 

haneden üçer beşer ḳap bi yemek gelir orda ḵöy odasına da ikram͜ edilir gelen misafirlerimiz 

olur mesela yá̄ni orda pazar seyyar satıcılar falan gelirdi böyle esgiden tabi bu şeyler 

meŋşurdu yá̄ni çocuḳluḳ hep yaşadıŋız bēki siz͜ onnarı g̠órmediŋiz o mantar tabancaları     

bilmem ne öteberi yá̄ni bi şeyler yáni çoḳ neşeli olurdu ama şindi ḵóyler mutlu deyil ḵóylerde 

hiç mutluluḳ yoḳ kimse de Ḳalmadı zāten herkeS birbirine bi husumeti var bi uzaḳlaşma var 60 

yá̄ni bi muhtarlıḳdı seçiminden͜ olsuŋ ve her hángi biş şeyden͜ olsuŋ herkez birbirinden bi nem 

ġapıyo yá̄ni kimseniŋ kimseye de şindi şuğ̥anda herkez gendú itdiyacını kendisi g̠órúyo yá̄ni 

kimseniŋ kimseye muhtaçlığı yoḳ bundan da bi uzaḳlaşma oluyo mesela esgiden biz pazara bi 

tıraḳtör çekerdik ġompile herkez haberleşidi çarşıya öyle gelirdik römorḳdan römorḳunan 

mesela tıraḳtörünen şindi e ġapı bir ḳomşuŋ͜ oluyo ḳarşı ḳarşıya arabasını çekiyo pazara 65 

gidiyo yá̄ni sende işiŋ͜ olunca sende çekip gidiyosuŋ yá̄ni birbiriŋden haberiŋ͜ olmuyo yá̄ni bi 

ḳopuḳluḳ var yá̄ni bi şey yá̄ni mutluluḳ yoḳ esgi samimiyet yoḳ ḵóylerde sevgi, sayġı, húrmet 

yoḳ yá̄ni şindi yá̄ni bu ortada olan şeyler bu da tabi deviriŋ háralda g̠ótúdúğú şeyle hayatıŋ 

şartları.  

             E biz şindi zēten biz ḳoşumuz öḵúzdü, öḵúz, ḵómüş olaraḳdı mesela şindi heni 70 

tıraḳtörler o olayı kesdi yá̄ni şindi ne öḵúz ġaldı ne ḳatır ne ḵómüş yá̄ni e sabanna mesela bi 

pulluḳ vardı ḳoşu bonduruḳla bunnar yapar tabi o üretim bu g̠úŋki tıraḳtörúŋ yaptığı 

üretimden daha farḳlıydı yá̄ni üretimi çoḳ yá̄ni g̠úzeldi heni şeyi g̠úzel işliyoduŋ toprağı 

mesela şindi az tabi yá̄ni bu g̠úŋki verimi alamıyåduŋ o ayrı ḳonu bu g̠úŋki verimi alamıyåduḳ 

tabi o g̠únki şartlarda tabi daha verimliydi yá̄ni topraḳ yá̄ni tam şeyiyle işliyoduġ yá̄ni tam 75 
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anlamıyla şindi arasında çiy ġalıyo bi şey͜ oluyo mesela e şindi aḳar yaḳıtdan ġaçıyon deye 

adam mesela şu tarlayı üç kere sürúcekse bi kere de hepsini yapıp çıḳıyo içinde yá̄ni ondan da 

üretim bekliyo yá̄ni, yá̄ni böyle hocam bundan͜ ibāret.  
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               ANLATAN                      : İbrahim Çakal, 66 yaşında, Emekli, Çiftçi 

               DERLEME YERİ          :Görük Köyü 

               DERLEME KONUSU  : Hayat hikâyesi 

             Bin doḳuz yüz ġırḳ͜ altı yılında Daday G̠órük K̠óyü'nde doğdum, muşum veyatTa. 5 

İl̥kokul hayatım köy oḳulunda üçüncü sınıfa ġadar o zaman biliyásuŋ eyitmennik varıdı. 

Üçüncü sınıfa ġadar köy͜ oḳulunda okudum. Üçüncü sınıfı bitirdikden sōna Daday'ıŋ merkez 

ilkoḳuluna geldim, ilkokulu orda tamamlamış bulunmaḳTayım. İlkokul hayatım bittikden 

sōna ort͜  oḳula yine aynı şeḥirde, ġazada Daday'da başladım. Ort͜  okulu da orda bitirdim. 

Ondan sōna Kastamonu Sanat Oḳulu o zaman sanat͜  oḳulu deye geçiyodu sanat͜  oḳulunda 10 

oḳumaya başladım. Birinci sınıfı okuduḳdan sōna ikinci sınıfa geçdiğimde devamsızlıḳdan 

ġalaraḳ, devamsızlıkdan ġalaraḳ hayata ḵúsdüm ve okuldan͜ ayrıldım. Ondan sōna işdi köy 

hayatında sağda solda tomruḳ yığmaḳ taş, ee Ballıdağ'da tomruḳ yığdım çok, arabalaarınan. 

Ġar ḵúrümedim, ġar ḵúrümedim; tomrı̊ḳ yığdım ıı barajlarda barajlara daş daşıdım yoḳ 

arabaynan ġamyonnan. Amele, amele olaraḳ çalışdı̊k yá̄ni daha doğrusu. Zāten bu dönemde 15 

de tēcilli olduğum͜ ı  ̇̊çin bir sene sōna asgerliğim çıḳdı. Asgere gittim, acemi birliyim Balıkesir, 

Ordu dağtım üçüncü tabur ee üç͜ ay acemė eğitimi g̠órdükden sōna talimǵȃḥa alındım. 

Talimǵȃḥı orda tamamladım çavuş͜ olaraḳ Gelibolı̊'ya sürdüle, sürme değilde dağıtım olduk   

yá̄ni daha doğrusu. Hiç izine gelmeden g̠órevimi orda tamamladım. On dokuz͜ ay bir fiil 

asgerliy̥͜ etdim. Biz asgerdeyken zeten yirm͜ aya düşdüydü. Bir͜ ayda izin olmaḳ şartıyla on 20 

dokuz͜ ayda asgerliğimi bitirdim geldim.  

             Köyde  ufak defek tabi köy͜ işleriyle, reçberlikle uğ̥raşdıḳ ondan sōna Ptd sınavları 

açȧldı Zonguldaḳ'da. Biz burdan dokuz͜ arkadaş çıktıḳ gitdúḵ oraya. Bilmediğim yer, yabancı 

yer neyse yĕrisi g̠ún sabaleyin imta͜ana girdik. Yok canım ne zoru benim gibi adama  zor͜ olu 

mu imta͜an. Atmış ġızıŋ͜ içine üç͜ erkek imta͜anda diğer erkekle başġa binalarda filen böyle biz 25 



       

 

117 

 

biliyosuŋ haliyle köy çocuğu olduğumuz͜ üçün birez da͜a utnġaÇ͜ oluyoruz. Fırtına Kemel gibi 

uyanık deyilüyüz yá̄ni. Velāsıl kelam ordan imta͜anı girdik çıkdıḳ geldim baş müdürlüğümüz 

de Çankırı o zaman Çanḳırı bakıyo Daday'a geldim yine de işdi çalışmalara devam͜ etTik. 

Evlı  ̇̊yüz bu şeyde asgere gitmeden͜ evlendim çoluk çocuḳ biliyosuŋ he var. Babaŋ eline 

bakması da zor͜ oluyá yá̄ni. Velāsı kelam tabi tabi velāsıl kelam ordan imta͜andan çıkıp 30 

geldı  ̇̊kden sōna işde altı yedi ay sōna baḳdım benim tayin gelmiyo, ġazanduğmuzu öğrendúḵk 

bu sırada şeye gitTim Anḳara'ya giderken, gitTim dönüşünde Çankırı'ya uğradım 

başmüdürlı  ̇̊ye başmüdürlúḵ de tamam dedile orda arkandaŋ tayin emriŋ gelir dediler. İlk 

tayinim K̠úre'ye çıktı, K̠úre'de on͜ ay durdum. On͜ ay sōna Daday Ptd'ye tayinim çıḳdı. 

Şöyledir böy̥ledir yirmi beş yılı Daday'da tamamladı̄m. Emekli oldum, bin doḳuz yüz doksan 35 

beşde emekli oldum ondan sōna tabi ḵóyümüz͜ olduğu için köyde şeyire yaḳın.  

             Biz ḵóyde ufak defek işdi tarım͜ işleriyle, hayvancılıḳla böyle işlerle hobi olarak yá̄ni 

devam ettiriyoruz. Allamıza yüz biŋ kere şüḵúr maaşımazda iyi zarărı yok yá̄ni düzg̠ún 

ġullanmasını bı  ̇̊lüseŋ döke saça yetiya yá̄ni. He öyle olmasa yetmeye tăbi, birez de esgi 

birı  ̇̊küntüler de tabi temelini sağlam şeylere otutdurduğmuz͜ için yoksa gi emekli olduḳdan 40 

sōna bi şey alamassıŋ zeten. Emekli parasıynan ne alabilirsiŋ hiç bi şey alamassıŋ. Ee biz͜ 

evde üç kişiydik babam emekli, ben emekli, bilader emekli beraberiz zāten biladerle, gine 

beraberiz. Bi ġoca ġarı onda va bi ġoca ġarı bende va bunna filen hep çıḳar mı lan? Iıı böyle 

hayatımızı idam͜ ettı  ̇̊rüyoz͜ işde ufak defek reçberlik yapıyoruz, hayvancılıḳ. Eee tıraktör iki bi 

tek taksim va bi iki taraktörüm va işdi zire͜i eletleriŋ aşa͜a yokarı çoğu var. Ramuğu var ondan 45 

sōna mibzeri var, tamburu var, pulluğu var, patåsu var bunnar hep var. Ee olsa da ġayrı 

bundan sōna bek zirayi işleri birezúḵ yá̄ni. Gücümüz de zor yetiyo sıḥi durum sağlık 

durumlarda ġayrı yavaş yavaş yaşlandıḳca bozuluyá yá̄ni. Onuŋ͜ için böyle işdi iş͜ olunca 

ḵóyde olmayınca çarşıda he ġavede böyle hayatımızı idam ettiriyoruz͜ işdi. 
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             ANLATAN                       : Hüseyin Sabri Ünal, 76 yaşında, ilkokul mezunu, çiftçi 

             DERLEME YERİ           : Görük Köyü Yumurtacı Mahallesi 

             DERLEME KONUSU    : Karışık sohbet 

             Hüseyin Sabri Ünal ismim. (Okula gitdiniz mi?) Gitdim beşi bitirdim biz ön ġapıdan 5 

girdig arḳa ġapıdan çıḳdıġ o zaman öyleydi şindiki zaman yoğudu annadıŋ? He ilkoḳulumuz 

bizim üçe ġadarıdı ḵóyümüzde üçden sōra yoḳdu Boyallar deye bi ḵóy va ordaydı beşi orda 

devam͜ etdiK dördü orda bitirdiK bizim örfümüz asgere gitdim merkeze geldig buraya Hacı      

Osman deye bi ȫretmen varıdı burda Hacı Osman deye zinciri ġuvvetliydi bu adamıŋ şip 

vurdu mu zinciri başıŋa başıŋ cırr yanardı bizim zamanımıza öyle ȫretmende oḳuduġ biz 10 

burdan biz mezún͜ olduġ elli ikide, elli iki mezúnúyun ben. 

             Elli bir de mezún͜ oldum ondan sōra da biz pazarcılığa başladıḳ Sebze düḵḱȃnı falan 

Türkiye'de gezmedúğmúz yer ġalmadı Türkiye'de aşāa yuḳarı çoḳ͜ az yer ġaldı Tıraḳya'yı     

ġompile Adana, Mersin o istiġameti Niğde Ġırşeyir, Ġırıġġale, Ġaman gelelim Çaŋḳırı 

efendim o istiġametlere geç bu tarafa artıḳ Bursa, AdaPazarı, Manisa o tarafları devamlı 15 

gezdig İzmir, Bursa'ya çoḳ çalışdıġ ḵóylerini ḵóylerini dahi bilirim ḵóylerini İznik, İznig 

devamlı orlarda çalışdım işdi aşa͜a yoḳarı om beş sene filen devam͜ etdi işlerimiz aşağ doḳuz 

yüz yetmiş beşde de faPrıḳa açıldı Çaycuma ḱȃğat faPrıḳası efendim İzmit'de Seḳa ḱȃğat      

faPrıḳası varıdı faġat benim Seka'da adamlarım varıdı aḳrabalarım varıdı kimisi müdür kimisi 

māsebe müdürü falandı bu vasıtáynan beni ġoparatif varıdı naḳliye ġoparatifi burda bizim 20 

burda para alamayayken bu memleketde para yı̊̇zü g̠órmeyeyken ben para alırdım ordan çünkı̊̇ 

māsebe müdürü, māsebe şefler adamlarımdı benim bóyúḵ parayı yağdudum o devirde yetmiş 

beşden seksen͜ altıya ġadar seKSen͜ altıda da devam͜ etdi işdi sesli herkeS duymasın onuŋ͜ üçün 

o zamāna ġader devr͜ etdúḵ faġăt Amasya'sından, Zoŋġuldağ'ından devamlı giderdig orlara 

ihalelerine dāhi giderdik fağá̆t Seḳala bitdi, bitdi Seḳala biz bitdik Seḳada bitdi zeten seksen͜ 25 
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altıda biz devir bıraḳduḳ Seḳa faPrıkaları ġapandı zāten Giresun ġapandı, Antalya ġapandı, 

İzmit ġapandı bitdi zēten ḱȃğat fabriḳası şey Ḳasdamonu'da varıdı bizim çay şey Taşḵóprú'de 

o sıġara ḱȃğadı úretúdú efendim şeyi sorarsaŋ İzmit sorarsaŋ İzmit'de Rusya'dan gelúdú 

keresde Türkiye keresdesi yetmezdide ġabuḳlu odun ordan gelúdú ḱȃğat yapallarıdı o da ġaba 

ḱȃğat ince ḱȃğat yapallarıdı Çaycuma'da çimento ḱȃğdı yapardı fabrıḳada orada öyleydi şeyi 30 

sorarsaŋ Zoŋġuldaḳ sorarsaŋ orayada maden ḵómúr direyi giderdi maden͜ ocaḳları olduğu͜ çin 

burda maden sarf͜ ederdig ben de ordan para almaya giderdim naḳliyeleriŋ İzmit'e şeye 

Çaycuma'ya Amasra'ya o semtderede orda çoḳ çıldır ay͜ efendi şindi mazimiz da͜a fazla da. 

             Ayağmıza biz çaruḳ giydig çoḳ çaruḳ giydig önce biz çaruḳdan evvel şu memleketde 

yalnȧyaḳ gezerdúg̠ ayaġġabı bi şey yoḳ yalnȧyak gezerdig ḵóyde taḳuyya varıdı taḳuyya, 35 

taḳuyya ağaçdan yapallarıdı taḳuyya giydúg̠ biz çoḳ zaman önnerden şey bağlallarıdı ġayış 

onu giyerdúg̠ ayağmıza ondan sōra ġavaḳdan oluḳlu taḳuyya yapdıla oluḳlu toḳuyya onu    

giyerdig ondan sōra çaruğa başladıġ ġış devrinde çarıḳ sarım onuŋ sırma ondan sırmasıynan 

çaruḳ dikelleridi olduruḳ derdig esgiyince altı delúnúde altı delúnúdú oraya olduruḳ ġorduḳ 

olduruḳ derle ona çaruğuŋ͜ altını delincekden sōna delinince bi da͜a ayağmıza su geçmesiŋ 40 

deye zeten ayağmıza su geçúrú çaruḳ zāten bunuŋ͜ aslı onu giyerdik zamanna lesdig çıḳdı 

lasdiK çıḳdı lesdiye devam͜ etTik bir müddet tabi devir deyişdi her şey  ayaġġabısından, 

cizmesinden. 

             Hiç fener g̠órmedúg̠ fener, fener g̠órmedúg̠ ocaḳda ḵútúḵ yaḳarduḳ da onuŋ͜ ışığıynan 

oḳurduḳ onuŋ͜ ışığıyınan oḳurduḳ, oḳurduḳ ondan sōra da idere çıḳdı idere feneriŋ g̠úccúğú 45 

idere şöyle bi şey ġaz ġuyālarıdı onuŋ͜ içine fitil daḳallarıdı onnan oḳuduḳ bi müddet ondan  

fener çıḳdı fenerle gezerdig çıraynan çoḳ gezdúg̠ çıra da ḵóylerde çıraynan gezerdig ḵóy ḵóy  

otumaya filen giderken fener çıḳdıḳdan sōra artıḳ lúḵs çıḳdı çıḳdı ondan sōra çoḳ zaman lóḵús 

devam͜ etdi on dört numara lambala varıdı lambala varıdı yapmaduğmuz şey ġalmadı ay͜ 

efendi çayımı içiyim mi? 50 
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             Esgiden ormannarımız odun sürg̠ú derüz sürg̠ú sürg̠ú öḵúznen giderdúg̠ ormana 

ormanda kes bi çam incesinden hayvanıŋa g̠óre o sürg̠úynen dağdan gelúdúg̠͜ emme ġar 

bullarda orda çaruḳla esgirdi olduruḳ giyerdúg̠ olduruġ yanımızda olduruġ daşırdıḳ altına 

yapuşdumaya olduruğ mu? K̠ómúş g̠ónúnúŋ ġalın yerinden öḵúz g̠ónúnuŋ ġalın yerinden 

zeten çarıḳ ondan͜ álu. Esgiden et bilen yoḳTu eti kim yerdi çaruḳ davlumbaz derle davlumbaz 55 

ondan kesilen şeye davlumbazdır dan çaruḳ yaparla davlumbazdan ānadıŋ onnarı çōḳ zaman o 

hayvan derisinden yapı̊lu bunnar.  

             O zaman aba va aba, aba, abayı búlú múŋ? Ġırhanıŋ doḳummuş ḵóyde ġırha yaparla 

pantul, aba sırtımıza giyerdúg̠ ġırha, ġırha, ġırha bacāmıza ondan giyerdúḵ bu tarihi şey 

ġırhala, ġoyuŋ he işde ondan zeten da͜a başladuġ ya onun yününü iyirı  ̇̊leridi, iyirı  ̇̊leridi onu 60 

halḳa yaparla ġolunda onu iyirı  ̇̊leridi ondan doḳurlarıdı tezǵȃhlarda ḵóylerde doḳurlarıdı 

ondan sōrada onu bi de şey͜ ederleridi çekelleridi ġırhayı çekelleridi dört kişi haydi baḳalım 

haydi baḳalım hadi yavrum hadḁ́ oğlum böyle bağıra bağıra çekelleridi annadıŋ mı? Ondan 

sōra o meydana geldi miydi terziye g̠ótúrú terzi de ġırha, aba yaparlarıdı aba cekediŋ bi nevı̄̇si 

aba, ġırha da pantul hani bunnarı giyerdiK annadıŋ, çaruḳ bot, lasdik devam͜ etdi taḳıyye falan 65 

çayımı içiyin. Başlıḳ, başlıḳ, başlıḳ, dolaḳ çaruğuŋ dan͜ evvel dolaḳ yaparduḳ dolaḳ düzge bağ 

vadu bi de onuŋ dolamaya o düzge bağını dolarduḳ onnan dutardıḳ tam bu şekle ġader  

g̠ótúdúg̠ dolağı onuŋ͜ úzerine çarıḳ giyerdúg̠ yá̄ni. Şindi o herkeS o dedı  ̇̊ğúŋ dolağı yapamazdı 

burdan g̠úzelce yapcaysıŋ ġafaya tabi canım bağlayacaḳsıŋ şulları süs yapacaḳsıŋ onu şekle 

g̠ótúrceksiŋ şekle şemale öyle ġaba deyil o (neden yaparlarıdı o gafadaki dolağı?) dolağı da 70 

geçi ḳılından keçi ḳılından yapallarıdı onu doḳullarıdı böyle beyaz͜ olu o toḳullarıdı 

doḳuyunca ondan da dolaḳ yaparlarıdı başlıġ yaparlarıdı hem dolaḳda ondan yapı̊ludu ġafaya 

esgiden şapġayı kim bı  ̇̊lú serpuşu kim bı  ̇̊lú esasında serpuş bu zeten serpüşü kim bilcek onu o 

zaman dey mi yoḳdu o zaman serpuş sōra ortaya çıḳdı onnarı giyerdúg̠ bol bol.                      
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             Efendim, şimdi esgiden tarhana çorbası deye bi şey varıdı tarhana çorbası var heh 75 

sabahlıġ tarhana çorbası, tarhana çorbasınıŋ yanında turşu, turşu yerdúg̠ acı turşu dağda 

ısınalım deye hayır turşu yemessek şindiki gibi böyle bolluḳ çayımış, peynirimiş,zeytinimiş   

yoḳ çarşu ekmeyi deye kim biliya ḵóy͜ ekmeyi, ḵóy͜ ekmeyi yerdig biz esgiden burda çarşuda 

kim biliya şindi hep efendi oldu hanım͜ oldu millet de çarşu ekmeyne ġoşuya ḵóy͜ ekmeyni 

bilen yoḳ. K̠úl çöreyi deye bi şey varıdı ḵúl çöreyi o moda şindi tarihi şey onu bilen yoḳ zeten 80 

şindi yapan da yoḳ onu ḵúle g̠ómelleridi sacıŋ alavına ekmey͜ etdúḵleri sacıŋ alavına 

g̠ómelleridi şöyle bi şey onu azığ͜ aluduġ dağda yavan yirdúg̠ ġatıḳ yoḳ yavan domatis gibiydi 

o zaman domatis yoḳ, yoḳ domatis o zaman elma elmaynan yerdúg̠ elmaynan dağda evet. 

              Şimdi efendim bayramda esgiden bayramlarda ḵóylerimizde cāmi filen yoḳdu 

ḵóyúmúzde cēmi olmadığ͜ için Yımırtacı K̠óyú yaḳın Yımırtacı K̠óyú anasınıŋ ḵóyú, esgiden 85 

biz bayramlarda sabāleyin͜ erkenden Ḳolḳoroğlu Cāmisi varıdı Ḳolḳoroğlu Cāmisi şurdaki           

cāmiye Ḳoluḳaraoğlu, Ḳoluḳaraoğlu Cāmisine geliyåduḳ sabah namazımızı burda dualarımızı 

ederdik bütün dúğeden sōra bayramlaşuduḳ yolumuzuŋ kenerinde de bütün ḵóylúlerimiz 

toplanudu bizim orda tek tek bayramlaşuduġ biz burda ondan sōna dağılırdıḳ herkez ḵóyúne 

giderdi, ḵóyúmüzde herkeziŋ ne işi varısa işini taḳıb͜ ederdi ḵóyde fazla bayram şiniki gibi 90 

şeker meker öyle süslü şey yoğudu ezme şeker Eliş yapardı burda ezme şeker onna varıdı 

zēten͜ onna şindi entiḳa ezme şeker yapan yoḳ şindi onu aynı hamur gibi şeyden yaparla pudra 

şekerinden renk ġatarsıŋ onu kesersiŋ ḵúçúḵ kese kese ondan bitirdiŋ mi şeker yapar satar͜ 

ondan ezme şeker o e şindik o ezme şekeri bilen zāten yoḳ bitdi onna Aliş varıdı bi tek burda 

yapan ondan başġa da yoğudu İsdanbul'dan geldi o zaman çoḳ zaman İsdanbul'da çalışanna 95 

şindi olsa da onu yapmıyo şindi bahalı çüŋḳú ḵóy͜ alamıyo ḱȃğat ḱȃğatlı şeker beş lire, altı lire 

o varıken onu om beş yirmi ḱȃğda alula mı almazla dey mi vatandaş alamadığı içinde şindi 

onu untdu helve şekeri helve bitdi. 
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            Ben hiḱeye bil o zaman bizim işimiz çoḳ olduğundan hiḱeye filen el deymezdi ne 

hiḱeye sabāleyin işe git ağşam gece yatmaya eve gir işiŋi bútúde çocuğken de öyle elbet oḳul 100 

çaḳdım oḳulu bitirdim çifTe gitdim öḵúzúnen çif sürdüm pulluğnan ġara saban ekdim beşi 

bitirdikden sōra fağát doḳuz yüz elli ikide de İsdanbul'a gitdim ḵóyúmúzde baḳ ġalaba 

İsdanbul faġat İsdanbul'da duramadım sarmadı baŋa tekrar geri döndüm ḵóye memlekete 

geldim sebzeciliye başladım sebzeciliye işde faġát sebzecilikde e mevsimine g̠óre mevsimine 

g̠óre o işe devam͜ etdúḵ çifcilik, sebzecilik devam nerde ne sebzesi va şindi mesela mevsim 105 

ocaḳ, şubat͜  ayı Mersin'e çalışacaḳsıŋ bullarda o sebze çıḳmazdı ağusdosdan sōra da Bursa  

efendim Ġırıḳġale, Ġırḳġale üzümü meşşurdu şindi yoḳ o üzümden şeyde öyle Bursa'nıŋ 

İznik vadu İznik'iŋ misg̠ú üzümü varıdı o da menşúr o da yoḳ şindi o da bitdi millet oraya 

şindi şeftāli, zeytin baccası yapdıla üzüm bağlarına ḵóy ḵóy gezdúg̠͜ orlarda efendi ḵóy ḵóy 

gezdúg̠ ḵóy gezmediyim ḵóy ġalmadı. Araba kiralarduḳ, ġamyon yoğudu o zaman ne geziya 110 

acuyuz͜ o zaman biz ancaḳ sermeye paramız yoḳ onuda bulamıyoz gitdúğmüz yerden 

bilmezleridi sōna veresiye almaya başladuġ paramız yetmedide Allağ şüḵúr arnımızdan 

ġaḳılmaduġ hiç bi yerde borcumuzu aluduġ gine aluduġ orlardan faġát devamlı deyil bir 

müddet ḵóylerde İzmit'iŋ her ḵóyünde Halilbey'li var İnikli var Ömerli var artı Cúmáyanı var 

çeşitli ḵóyle var Çamdibi var her ḵóyúŋ bi zevki var gendúne g̠óre orlara giderdúg̠ velhasılı 115 

efendi çayım soğudu dadı ġalmadı. Orlarda sonbahar aylarında da Tıraḳya'ya Eymana        

çalışdım Tıraḳya'ya her yerine gitdim Tıraḳya'nıŋ burdan bi Çorlu, Lüleburġaz, Babasgi, 

Hayrabolu, Ḳırḳlareli, Edirne he Tekirdağ, Malḳara, Keşan, Gelibolu ne sayyım͜ artıḳ hepisini 

saymaya gerek yoḳ hep ḵóy ḵóy gezdúg̠. Gitdi biz Ġırḳlareli'ne vardıḳ Ġırḳlaneli'nde otel 

bulamadıġ gece yataḳ yoḳ bi oda va dedile bize çıḳduğ͜ oraya cam da ġıruḳ cam ġıruḳ ānadıŋ 120 

fağát yorġunuyun da yatduġ emme orda uyusaḳ da rahat edemedúg̠ velāsı sabah͜ oldu ışığayke  

çıḳduḳ rahat edemedúḵ orlarda da diyer zamannarda her yerde rahat͜  etdúg̠ ocağmız hazırıdı 

gelúdúg̠ mesela Uzunḵóprú'ye gelúdúg̠ Uzunḵóprú iyi bi yerlerdir HafSa orlar çoḳ iyi yerler 
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velāsıl dolaşdıḳ orlarda e bu taraflarda burdan geç Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Havza o tür 

orlara çoḳ giderdig orda işimiz͜ oluyodu oraya çoḳ gidip geldúg̠͜ efendi yeter mı  ̇̊zúḵ?  125 
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-11- 

               ANLATAN                       : Ali Çelik, 70 yaşında, okur yazar, çiftçi-esnaf 

               DERLEME YERİ           : Karacaağaç Köyü 

               DERLEME KONUSU    : Karışık sohbet 

             Selamın͜ aleykim (sen raḳı filen içmişsı  ̇̊ŋdü?) ben neler naŋḳı birini deyveyin ben 5 

(ondan sōra hovartalıḳ etmişsı  ̇̊ŋdú?) onnarı filen deyceyin͜ emme senden ġorḳuma 

deyemeyanki (ben seniŋ ne olduğŋu biliyan) deyvereydiŋ (dı̄̇ne bi kere baḳ Ġasabalı 

Haḳġı'ynan iyi ġonuşuyaz yaŋya gelince noldu?) yatıyaz (çay?) çay͜ işdúḵ adamım orda (siz       

Şükrü abi çay içer misiniz?) (içmen adamım sağol bi tek yavrum sen benim tanuduğum 

adamıŋ͜ evladısın) öleymiş öleymiş şey indı  ̇̊dú beni şordan aşā arabadan dıraḳdordan. 10 

             Benim͜ adım Ali Çelik yaşımız yetmiş işimiz bitmiş ondan sōra doğum yerimi filen 

deyim mi? (den) ben Ġavaḳyayla'sında doğdum o ḵóyde şimdi Ġaracaağaç'dayın orda iḱa ̄ met 

yapıyon, adam ġıtlığında mıḳdarlıḳ yapıyon, ġoparatif başġannığı yapıyon ordan geçelim        

(ilkokulu falan okudunuz mu?) oḳuduḳ üç͜ ay oḳuduḳ üç͜ ay üç͜ ay he he (okur yazarsınız?) 

işde ider͜ ediyoz yá̄ni yoḳsuz yerde üç͜ aylıḳ fener nağda yanar ( üç sene mi gitdiŋ?) üç͜ ay 15 

nereye üç sene deyil üç͜ ay oḳul mu varıdı hacı bilmē musuŋ? Oḳudum ondan sōna baḳ ābeysi 

diplámamı aldım, áhliyet aldım, dabanca aldım, rŭsat aldım her bi şeylerden bi armağan͜ 

aldım. 

             Ġırḳ yaşımadan hiç bubamıŋ͜ alıvedúğúnden başġa bi şey bilmēdum bubamıŋ 

alıve̊dı  ̇̊ğnú biliyåduḳ biz orda va sanduḳ sēde oysa ellerde neler varımış azduḳ atmış atmış beş 20 

yaşımadan da indi iş başa devām͜ etdim he oŋa devam͜ etdim çoḳ para ġazandım çoḳ para 

yedim şindi de geri siyyáz, tēcirlik filen͜ ediyådum, arabacılıḳ çoḳ çoḳ para ġazandım 

ḵúrtúmünen para ġazanmışıyın͜ emme yeye yeye atmış beş yaşımadan túḵedemedim emekli  

oldum emekli oldum işde mıḳdarlıḳ maaşı üç dönem onu aldım yirmi sene filen͜ olmuş emekli 

olalı sıġortadan o da va uşağım devşeyim herkezi savdım; oğlanım͜ Isdanbul'da emekli oldu 25 
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belediyeden şindi ḵótúrúm bi ġarım va bi de arabam va iki şeyim va tōğğum, kedim ömrúmde 

bi şey yoḳ ikimizı  ̇̊yúz yaşacåyuz deye uğraşıyaz onuŋ bacağ iyi deyil bacağna el sürdümeya 

benim de şeker va g̠ózlerime vurdu dadım duzum͜ orda ġalmadı, la dizimiŋ biri yoḳar iki üç 

merdiman çıḳınca ağrıyya şu dizime durarsa da nedelim ġayrı otūruz öyle yavrum başıma 

gelen. 30 

             İşde asgere gitdúḵ atmış üşde iki sene asgerlik yapduḳ, geldúḵ asgere gitmeden͜ 

evlendúḵ dört çåcuğum va bi teyi oğlan iki ġız sağol dey mi neyle böyle benim başıma gelen 

g̠únnerim bu yoḳsuzluğ da çekdúḵ varlığıda çekdúḵ velhasılı o zamanki devırde, araba yōḳ      

herkezde direkdor yoḳ çileliydúḵ ya. 

             (Bi yere gideyken neyle giderdiniz?) 35 

               Bi ḵótü arabamız varıdı bizim fordson deye bi şey onnan͜ işde bazara, ḵóylere, dağa 

giderdúḵ işde bu dáymene filen (araba yoğuken) araba yoğuken yörüyelek yayan beygiriŋ 

varısa beygir, ben beygirsı  ̇̊z durmadım durmadım ben at͜  üsden boyna ekin bişdim (at üstünde) 

he öyle bi yaşantı̊yu hiç bıraḳmadım baḳ yetmiş yaşımdayın yaşım g̠ósdermeyá emme 

g̠ózlerim şey͜ edince boḳ͜ etdi iyi gine g̠órúyan arabam murabam va ġullanıyaz la yavrum üç 40 

yedi yirmi bir he he sağol. 

             (Esgiden napardınız?) 

               E uşaḳlığmızda mı? Uşaḳlıḳlı̄mızda meT͜ oynarduġ, çelig͜ oynarduġ öyleydi esgiden     

samallıḳ g̠ótü lafı bitmezidi böyúğ͜ adamları diynerdúḵ böyle ( hikaye falan biliyo musunuz?) 

bilmen hiḱȃyeyi beceremen hiḱȃyeyi beceremen yá̄ni velhāsılı bizim işimiz dayısınıŋ böylem 45 

böylem başġa da bi sıḳınTı̊muz da yoḳ, dağda kesim kes, çek ormana teslim͜ et yaŋ yatdı 

çamura batdı biterdi şindi ondan sōna ġamyon mumyon aldım ne dağa doydum ne daşa 

doydum ne ormanıŋ hırsı̊zluğna doydum ne ġaçaḳcılıḳ hee Nasurlağ’ȧŋ meydana gece on͜ 

ikiden sōna mı óğden he on͜ ikiyeden üç kere ġamyonnan oduna döndüm üç kere he oraya 

çünki gece olmayınca yıḳılmå̄du hacım şindi çacı̊ḳla va ordan ġaḳdı dedileki a dayı bunu 50 
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dedile Subaşı K̠óyú'nden mi yığıyåsı̊ŋ şurda Hacorta'nıŋ doruḳdan mı yığyası̊ŋ dedile üç 

uşağam va emme yığma yıḳma ġalıbet ḵóyüm bura hemen ġapıŋ͜ úğúnde odunum va üç      

kere döndüm üç kere Nasurlah'a ne para bu parala biter mi ḵúrtün gibiydi parala böyle şimdi 

de yoḳ maaşa bakıyáz maaşda bize yetiyá işde Allah razı olsuŋ çoḳ param varıdı yoḳ sıġorta 

bi milyarıŋ͜ úzerine ileçden͜ alamayaz. 55 

             (Traktör yoğuken neyle çif sürerdiniz?) 

             Öḵúzle öḵúzle öḵúzle ağlardı, ġabadayı öḵúz ġabadayı ḵómüş ġoşardım gendüm͜ işi    

g̠órmesemde g̠órdúrúdüm yá̄ni böyle şeylerinen desdimiz͜ işde öḵúzúnen ḵómúşünen çek  ( ne    

alet edevat varıdı?) ālet mi? Adı desde arabası varıdı ondan sōna öteyaŋki öḵúz͜ arabası varıdı 

o dört tekerli o da varıdı naŋgi yığdūmuz; anadut anadut, dırmuḳ ondan sōra he dirǵȃn aḳ sen 60 

her şeyi bizden͜ iyi biliyåsuŋ he anadut, dırmuḳ onna başġā başġa başġa urġan urġannarduḳ 

urġan he he urġannarduḳ ondan sōna işdi bu böyle araba işi orda biterdi harmana gelı  ̇̊dúḵ yıḳ 

yığ gine bö̇ğezde dúğene ġoşarduḳ dúğen varıdı ‘dúğen boyunduruğu gibi senede bi g̠ózúḵme' 

derdúḵ adamlara mesela dúğen boyunduruğu senede bi keren g̠ózúğú hasılda masılda la 

oğlum dúğensilik gibi dúğen boyunduruğu gibi senede bi g̠ózúḵme derdúḵ adama bēzi senede 65 

bi kere adamı g̠órersek he öyle derdúḵ başġa başġa neyle neyle direkdor͜ alduḳ, ġamyon alduḳ, 

alduḳda alduḳ sekiz tekerliyi alduḳ altıyı beyenmedúḵ para ġazammayı sıḳı óğrendúḵ işdi 

dedim ya sağa hırsı̊zluğum varıdı orman ġaçaḳcılığı hırsı̊zluḳ  başġa yoḳ ya para ġazanudum 

üç kere Nasurlah'ı dönerdim o zaman para ġıtlığında üç milyara yaḳın beni eyleme yavrum he 

baḳ direkdordan͜ indim seniŋ şeyiŋe iyi böylelik başġa türlüde işdi dağ daş böyleydúḵ bi şey 70 

olup da bi şey däymene gitseŋ tam Ġavaḳyayla'sından Dörtdäymenner'e giderdúḵ óḵúzúnen 

óḵúzúnen orda iki gece yat üç gece yat óḵúzünen deymende sıra gelmez ordan sōna şey çıḳdı 

deymen fabrıḳa deye Hacorta'nıŋ beri yanında orda deymene giderdúḵ fayda yoḳ orada öyle 

ununan deymene buğdayı deyı  ̇̊şú ḵóye gelı  ̇̊dúḵ ġayrı netceysiŋ o zaman ġamyon varıdı ġayrı 

ḵótú ġamyon varıdı bende ḵóylúleriŋ ununu şeyini üğúdü gelúdúḵ buğada işlerimiz varıdı 75 
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başġa türlü samanımız biterdi Şabırlar nere Şabırlar tam ollara öḵúzünen saman g̠ótúrúdúḵ, 

saman tātasına yığ Ġavaḳyayla'sından gel geceli g̠únúzlü dön͜ oraya zabāleyin bi da͜a gėt 

ġariban Ġavaḳyayla'sı böyle böyle çilelerinen bu g̠únneri böyle baş͜ etdúg̠͜ adamım.  

             Çoḳ yaşadım hele ġırḳ yaşımdan sōna zeten turpanı bilmem ēlime bi şey͜ almış 

deyiliyı  ̇̊ndü ōlanım yetişdiydi o zaman yetişince arabayı darabayı altımda bi arabáynan gez 80 

dur başġa bi işim yåğı̊du, hasıl harman bilmezdim yá̄ni o yaşantuynan öyle dünyayı baş͜ etdúḵ 

adamım velhāsılı kelam ḵótü g̠ún yaşamaduḳ. 

             İçerdim, şindi beni düğún müğún toplantı̊ya kesin ēgı  ̇̊dúleridi (sebep) muhabbetim 

çekiliya muhabbet çoḳ benim͜ olduğum yerde ot çúmen biterdi muhabbetimiz çoḳ͜ iyiydi baḳ 

sor Daday'a sor icābında, nerde düğún varısa davullu zurnalı oraya içg̠úlü on sekizli 85 

dabancam varıdı bi kerem çekdimmiydi soŋunadan durdumazdım mermiyi ġıçımıŋ͜ arasına 

yığardım ordan at babam͜ at bit tek ciŋġallık bilmem, zerhoşluḳ bilmem çoḳ severleridi beni  

işde arḳadaşlarım böyle mıḳdar arḳadaşlarım͜ olsun başġaları bende mıḳdarıyuz üç dönemdü 

mıḳdarıyuz yá̄ni ġala cá̄hil filen böyle mıḳdarlığıda baş͜ etdúḵ bu sene. Hiç bi yärde bi yärde 

çoḳ här yere gitmişı  ̇̊yúndü hariç yerlerede burlardan başġa yerlere Azdavay'ına şuraya buraya 90 

oḳumuşladu bizi beni çoḳ severle. 

             Tēcirlik yapdım on͜ iki yaşımdan beri teciridim beş on sene oldu işde bırağalı çoḳ 

sayġı̊luydum çoḳ mal para filen sormazlarıdı baŋa her yerde Bartın, Ġarabúḵ, Azdavay, 

Punarbaşı ne Şenbazar efendim bu yana geç Devreḱȃni safran şey bize baŋa bi şey soran͜ 

olnazdı alış verişde para pul çoḳ bi sayġı̊luyun on͜ om beş sene oluya heral bırağalı hep selam 95 

geliyá herkezden selam geliyá, şeğere vadım mıydı hıyy sarılduḳca çoğuda benim gibi 

ġocamış ġayrı emme iyi böyle adamım başġa.  
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              ANLATAN                     : Avni Kömürcü, 75 yaşında, ilkokul mezunu, çiftçi-emekli 

              DERLEME YERİ          : Küten Köyü 

              DERLEME KONUSU   : Karışık sohbet 

            Avni K̠ómúrcü efendim Avni K̠ómúrcü, yaşım yetmiş beş ḵóyde reçberlik yapıyoz 5 

arpa, buğday, ot, yonca bu ġada hayvanda var hayvancılıḳ da var. Oḳula tabi gitdı  ̇̊ḵ g̠eçlikde 

ilḵoḳul sōna ġader beşe ġadar Sorḳun'a gitdı  ̇̊ḵ ondan sōna yo ilkin Daday'a geldúḵ iki sene iki 

yıl sōna Sorḳun'a oḳul yapıldı Sorḳun'a devam etdı  ̇̊ḵ. Yayan yayan çamurda ayaḳda  lesdik 

çoruḳ lesdik yá̄.  

            Oḳul bitdúḵden sōna ġuraŋ ġursuna geldim bi sene ondan sōna onu da baş edemedúḵ 10 

ḵóycülúğe devam͜ etdúḵ. K̠óy͜ işlerini yoḳ öḵúzünen, öḳúzünen sürerdúg̠ çifti at, öḵúz böyle 

hasılda öḵúzünen böyle işde. Buğdayı rüzǵȃrınan savuruduḳ tınar, tınar savuruduḳ ya. 

Eleddirik ne geziya eleddirik yoḳ ġaz lambası, idāre derleridi tönı  ̇̊keden oŋa ġaz yağ             

ġuyarduḳ öyle yaḳarduġ ışıḳ o bi de çıra çam çam çırası böyle. 

             Tuğla bizim͜ evle çıvtaḳdan, çıvtaḳ dolma direy͜ etmişle çıvtaḳ üsdünü sıvamışla 15 

öyleydi bizim͜ evle tuğla yoġ o zaman kerpüç kirecinen sıvamışla bizim zamanımızda evvelde 

kerpúcúnen yapar yapmışla (kerpiç neden yapılıya?) topraḳdan ya. 

             Bayramlarda üç dört ḵóy gezerdúg̠ üç g̠ún Sorḳun, Helveci K̠óyü, Yazıcımeydan         

bizim ḵóy sıraynan öyle yaparduġ bayramları Sorḳun'da ġırāduḳ bayram namazını. Bayramda 

bi yemek vórúleridi namazdan çıḳduḳdan sōna bayramlaşu yemek vörúleridi işdi üç g̠únde 20 

gezelleridi. 

             Düğúnne şindiki gibi deyil esKiden düğúnne ḵóyde oludu, ḵóyde yemek vórúleridi 

davul olunca davul͜  oludu davul͜  olmayan yerde ġına yaḳarla yemeyini yer herkes dağı̊ludu 

işde böyle iki g̠ún çarşamba perşembe o semet he bi de semet varıdı ġadunnarıŋ bi de semed. 
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             Ben tuğla kesdúg̠ o başġa o çalışáyken askerden gelince hacı varıdı Kahyar'dan onuŋ 25 

tuğlasını daşırdım Öncü Rafıḳ varıdı Doğut K̠óyü'nden Muşla derleridi onnarda tuğla usdalığı 

etdim iki sene asgere gidene ġadár ondan sōna asgerden gelince de beş ġardaşı̊duḳ ya üş de 

ġız sekiz sekiz ġardaşı̊z ya. Asgerliyi Erzurum Horasan'da yapdım ordan iki buçuḳ sene izine  

gelmeden asgerliyi bı  ̇̊túdúḵ otuz͜ ay jandarmayduġ biz otuz͜ ay yapduḳ evet. 

             Şindi ḵóyde reçberlik yapıyoz arpa, buğday e işdi başġa fazla bi şey ekmeyoz arpa, 30 

buğday işde ot falan ekiyoz şindi tıraḳtörúnan şindi ġolay esgisi gibi deyil esgiden çoḳ zorudu 

bir͜ ay çif sürerdúg̠ öḵúzúnen möḵúzúnen zabaleyin sabah namazı ġaḳacáysıŋ sütcüle gelü 

deye bi de doyuracáysıŋ onnarı çifden soğna sıcaḳda işde böyle.Daday'a da yayan gelı  ̇̊dúg̠ 

neynen gideceysiŋ Daday'a sōna odun satarduġ Daday'a gece ġaçağnan işdi öyleydi ya. He 

otuma yaparduḳ bi gece birinde bi gece birinde otuma yaparduḳ. Ya yúzüğ͜ oynallarıdı bazı 35 

daş͜ oynalla başġa böyle önemli bi şey yoḳ işdė.              

             Esgiden de arpa, buğday başġa bizim ḵóy ġır ḵóy başġa bi şey olmayaki olmuyo 

hayvancılıġ͜ o başda bi kere canım ḵóy, davar da varıdı ġoyun, ġoyun, geçi bizim ḵóyde iki üç   

kişide varıdı davar͜ olmayan͜ esgiden yoğudu davar kimisiniŋ͜ azıdı kimisiniŋ böyleydi beş͜ on 

şey işdi öyle geçı  ̇̊nüdü ya öyleydi kimisi ölü kimisini kesersiŋ kimisini satarsıŋ öyle geçimme 40 

öyleydi e canım ġurban da ederdúg̱ tabi o belli. 

   



       

 

130 

 

-13- 

               ANLATAN                    : Nurettin Satıoğlu, 62 yaşında, Ortokul mezunu, Muhtar 

               DERLEME YERİ        : Siyahlar Köyü 

               DERLEME KONUSU : Düğün ve bayram adetleri 

             Daday’ıŋ Siyahlar Ḵóyü'nden Nureddin Satıoğlu  bin doḳuz yüz͜ elli bir doğumlu 5 

ilkoḳulu Ali Paşa Ḵóyü İlkoḳulu'nda bitirdim. Ortaoḳulu Daday da bitirdim, askerliğimi 

yaptım, askerlikten sōra bin doḳuz yüz yetmiş beş yılında Ballıdağ Hasdánesi'ne girdim, bin 

doḳuz yüz doġuzan doḳuz yılında emekli oldum. Ḵóyde yaşıyorum, iki biŋ doḳuz yılındaki 

muhtar seçiminde muhtar͜ oldum şu anda iki biŋ on͜ üç yılında muhtar͜ olaraḳ g̱órevime devam 

ediyorum ve ḵóyde yaşıyorum. Ballıdağ Hasdánesi'nde her bölümde çalıştım. Personel 10 

servisinde, satın͜ almada, malzeme servisinde, muḥásebede, hasta ġabulde her yerde her şeyde 

çalışdım yá̄ni büroda çalışdım, santıralde çalışdım ilk önce santırallikle başladım.   

             Ḵóyde çifÇilik yapıyorum. Tabi tabi çifÇilik yapıyåduġ, çalışıyåduġ. Hayvanınan 

yapıyåduġ, öḵúz yá̄ni öḵúS esgiden öḵúzünen yapılıyodu çifçiliği öḵúzle yapıyåduḳ  yá̄ni 

tarım sıḳıntı̊luydu tabi şey değilidi şimdiki gibi herşey yá̄ni makineyle yapılmıyådu hep 15 

genelde çalışaraḳ bedenen yá̄ni yapıyåduḳ her işi inşāt͜  işi de öyleydi ḵóy͜ işi de her şey 

bedenen yapılıyodu.  

             EsKiden düğún işinde ilk başdan başlayoz dey mi? Düğún͜ işlerinde ġız͜ oğlanı 

g̱órmek yoḳdu mesela fileŋ ḵóyde fileŋkesiŋ ġızı  va bi yaşlı şeyiŋ aracılığıyile g̱órúcú 

úsúlüyle filenkesiŋ ġızı va denúlúdú münasib͜ olursa olur denilı̊̇dú ve gidilı̊̇dú, g̱órúlúdü iki 20 

taraf annaşırdı, anlaşdıḳdan sōra nışan daḳılı̊du söz filen yoğudu yá̄ni níşan oludu ondan sōra 

düğún hazırlıḳları yapuludu, urbası g̱órúlü şey önce şerbet içı̊̇lúdú ilk zēten adı şerbet͜  içmeydi 

düğún͜ işinde, verildi denilince şerbet͜  içerleridi. İki tarafınıŋ usluları ḳadın, erkek gelı̊̇dú bir 

yerde toplanularıdı, dua yapı̊ludu orda ilān͜ edı̊̇lúdú, filenkesiŋ ġızını fileŋkesiŋ oğluna şerbeti 

içildi deye ilān͜ edúlúdú ondan sōra urba g̱órúlúdú. Urba g̱órúldúḵten sōra düğún tārihi 25 
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belirlenı̊̇dú meselaki  filen zamanıŋ g̱úze veya mayıs, haziran͜ ayına o belirlenúdú, pazertesi , 

pazertesi g̱únünden başlardı. Pazertesi g̱únü meseleki sepet giderdi , sepet giderdi , efendim 

salı, çarşamba yemek verı̊̇lúdú  ḵóylúlere veya o ġarşı tarafıŋ anlaşılarısa meseláki burda  

yiyecesiŋ  derlerise erkek tarafı veya ġız tarafındaki gelirdi, ġız tarafı erkek tarafa giderdi 

yemeye. Çarşamba g̱únü ḳına yanardı, perşembe g̱únü haḳa gidı̊̇lúdú, haḳ͜ oludu yá̄ni. Haḳ 30 

dedúğúŋ  arabalarınan gelin͜ almaya gidilı̊̇dú. Cúmá g̱ún semet varıdı, semeT yaparlarıdı 

ḳadınna gelúdú. Gelin, ġız tarafınıŋ ḳadınnarı erkek tarafınıŋ evinde semet yapallarıdı, ġızıŋ 

çarşafına baḳallarıdı yá̄ni ġız mı şey mi yá̄ni onu öğrenmek͜ içı̊̇n ondan sōra ve öylelikle bi da͜a 

evirlik filen͜ oludu  meseleki ġız tarafını erkek tarafı ġabul͜  eder erkek tarafı ġız tarafını ġabul͜  

ederdi evirlik deye bi şey varıdı evirlik yaparlarıdı tanışma şeyinde böyle düğún.  35 

             Bayramla bizim esgiden dört g̱ún bayram͜ oludu , elife g̱ún başlar, birinci bayram g̱ún 

sabahleyin mesela Alipaşoğ Ḵóyü'nde başlardı ġonaġ͜ íşi sabah yemeyini üş divan Alipaşa, 

Siyahlar, Beyazlar üç ḵóy aynı cāmide toplanudu bayram namazında aynı cāmide taplanı̊du 

cá̄miden çıḳduḳdan sōra meseláki  fileŋkes fileŋkes  Ahmet͜  A͜a, Hasan͜ A͜a ġonaḳ çıḳarıyo 

onuŋ evinde yemek verilirdi o gelen üç ḵóyúŋ ġalabalıḳ insannara. Öğleden sōra Siyahlar'a 40 

gidilı̊̇dú, öğleden sōra da Siyahlar'da belirli evlerde ġonaḳ çıḳaran yemek çıḳaran͜ evlerde 

vórúlúdú. Üçüncüsü g̱ún Beyazlar'da sabah, aḳşam͜ üstü Ġúmúşlü Mahallesi'ne gidelleridi. 

Dördüncüsü g̱ún Tabucu'nuŋ ḵóyü varıdı Bağışlar, Bağışlar'a sabah gidelleridi  aḳşam͜ üstü 

Seyitbeyoğlu Ḵóyü varıdı orda oludu bayramda böylelikle soŋa ermiş͜ oludu. Hetda bu bayram 

şeyde varıdı e Honsalar'da bayram deye fesbuğu açduğuŋ zaman onda esgi bayramlarıŋ bizim 45 

yá̄ni bizim ḵóyüŋ üç ḵóyüŋ bayram şeyini almış adamıŋ biri fesbu͜a  ġayı̥detmiş. Yaluŋuz  

Hoŋsalar'da bayram deye açacáysıŋ o fesbuḳ şeyini ondan bile şey yapabiliyosuŋ. 

             Valā şindi tarım makineynen yapılıyo ve maddiyata bağlı maddiyat ne ġadar fazláysa 

çifÇilik şeyini o ġadar düzenli yapabiliyåsuŋ yá̄ni maddiyatıŋ olmaduğu yerde çifcilik düzg̱ún͜ 

olmuyo çünKi her türlü ekipmanıŋ varısa çifcilik yapabiliyåsuŋ. Her türlü ekipmanıŋ yoğusa 50 
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çifÇilik yapamıyåsuŋ, her şeyiŋ olacaġ  onuŋ͜ úçünde maddiyat lāzım yá̄ni, yá̄ni her şeye 

ulaşabilmek͜ içı̊̇n.  

             Ben ilkoḳula yúrúyelek gelirdim, Gúmüşlú'ğúnde o zaman G̱úmúşlú'ğúndeydim 

didemgil zehirlendile de G̱úmúşlú'ğúnde duruyodum yö̇rúyelek gidip geliyoduġ biz. Yoḳ 

canım ne rasdıḳ bile zor buluduḳ yá̄ni, yá ġundura mundura ne gezer lesdik yá̄ni onu bile zor 55 

ánnelerimiz nēlin giyerleridi nēlin nēlin. Esgiden şadırvannarda varıdı ġayışlı tahtadan ondan 

giyerleridi, ben͜ ánnemiŋ ondan giyipde dağa daşa her͜ işe onnan giddúğnü biliyon. Rasdıḳ 

yoğudu ḳadın rasdığı bile yoğudu çüŋḵú para bile yoḳ yá̄ni yoğudu öyleydi esgiden.  

             Oḳulda kitap, defter ȫretmenle devamlı bi üs sınfa geçenleriŋ kitaplarını kütüPānede 

birikdirirlerdi ve çocuḳlara tembih͜ ederleridi baḳ bu kitapları seneye ḳardeşleriŋiz oḳuyacaḳ, 60 

ḳardeşleriŋiz͜ oḳuyacaḳ bunnarı  muhafaza ediŋ düzg̱ún ḳap geçitdı̊̇rúleridi bunu şart 

ġoşarlarıdı ġap geçı̊̇receksiŋiz yırtıḳ bırdıḳ͜ olmayacaḳ yá̄ni şart ġoşuludu bu ki bu ȫretmenle 

sene sonunda toplardı bi da͜aki sene ben meselaki ilerdeki arḳadaşıŋ kitabını oḳurdum 

benimkini benden sōna gelen birinci sınıfa başlayan ȫle aḳdarmalı oludu. Defder, ġalem 

ȫretmenle yardım͜ edēdi yá̄ni bu çoḳ zaruriydi defder, ġalem͜ işi zaruriydi mesela bi tāne 65 

defderiŋ varısa var hocala filen sağdan soldan tedarik͜ ederleridi yá̄ni , meselá̄ki  alabilende 

varıdı meselá̄ki  bȫle ve defderle bi de saman yaprağaydı sarı yaprağȧdı mesela matamatik 

defderi  sarı yaprağıdı şimdiki böyle ḳareli, çizgili bö̇yúḵ defder filen yoḳ yá̄ni öbür defderle 

de ȫle saman yaprağıdı daha zayıf saman yapra͜a yá̄ni basit yapraḳ. Maḳḳap siyah, beyaz 

mesela patisġa var ya patisḳayı her͜ evde bi tezǵâh varıdı esgiden doḳuma tezǵâḥı hėr͜ evde 70 

varıdı , hėr͜ evde varıdı çünki ipli͜ ini alularıdı ondan meselá̄ki siyah, ġırmızı, mavi, bayaz ipliği 

alula onu boyarla ayrı ayrı beyaz, şey ġırçıl keten tohumu o ketenneri de ánnelerimiz gendileri  

üsdúmúze enteri yaparlarıdı. Böyle yaḳasuz filen böyle şey heh yá̄ni giymeye dışa da şeye de 

yá̄ni içe de ġırçıl öyle tezǵâh varıdı ondan sōra meselá̄ki evde şey yóğudu bi kere halıdır 

şudur budur eğer as çoḳ çulu filen birikdirı̊̇p eski bu eyniŋden çıḳan ġumaşla va ya esgiyenne 75 
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onnarı  keselleridi dikerle, yumaḳ yaparla, boyarla kilim yaparlarıdı, çul kilim evde o varıdı 

yá̄ni öyle halı malı bi şey yoğudu öyle b işeyle yoğudu.  

             Yoḳ yoḳ yoḳ beton kesinlikle sadece ġonaḳ varıdı içi dışı sıvalı yá̄ni o da onu da 

herkez͜ edemiyo yeni ḵóyüŋ her ḵóyde bir kişi, iki kişi heh parası olanla yá̄ni bi sebit as çoḳ bi 

gelirı̊̇ olan. Kireci şey͜ ederle kirecinen sıvarlarıdı samanı kireci birbirine ġatıb. Parası 80 

olmayanna āşap dağdan çamı şeyi g̱ótúreceg onnardan çatacaḳ veyahutda yapduracaġ ahşab͜ 

ev o derme çatma çantu o da ayrı̊ derme çatma. O meselá̄ki ağacı başlarını kertersiŋ birbirine 

geçúrereg böyle çivi ġullanmadan heh derme iki şey yapmadan çivi ġullanmadan yá̄ni mıḳ 

deye bi şey yoğudu zēten çivi yoğudu böyle heh derme çatma. İşde asıl buğdayı şeyle filen 

tahtadan çatarla öyle aynı demin dediğim gibi meselá̄ki dört ġalınında beş ġalınında hızarınan 85 

çamı biçerle tahta yaparla hatıl, hatılları birbirine düzg̱ún giydı̊̇rereg şey ederle ambar͜ olu 

buğday ġuymay͜ içı̊̇n ambar yaparlarıdı o ambarlarda saḳlallarıdı üsdünde kiremüt filen 

yoğudu evleriŋ. Meselá̄ki çıltaḳ dilerle g̱úrgenden çıltaḳ ağaçdan yá̄ni tomruḳdan o çıltaḳları 

birbirine üsdüne giydúre giydúre öyle yá̄ni oluḳlarını ġapadularıdı gine de tabi aḳıntu filen͜ 

oludu emme öylelik ġapadularıdı çatıyı.  90 

             Mesela sepkeyen oludu zeten ēbeysiniŋ benim çocuḳluğumda hėrkeziŋ buğdayı şeyi  

unu yetmezdi. Çünki yer verimsı̊̇z , şimdiki gibi g̱úbre mübre de yoḳ vadu beki tarladan 

adamıŋ böyúḵ tarlaları varısa ondan͜ işde birikdirı̊̇ mesela beş kilelik bi tarladan bi öḵúz͜ 

arabası şey gelúdú bi iki öḵúz͜ arabası şey gelúdú çünkü zayıf͜ oludu yá̄ni buğday emme 

vatandaşıŋ hayvanı filen ġalabaysa da kemre, g̱úbre çekerse o zaman͜ işde o tarladan birez͜ oŋa 95 

da derleridi arpa tarlası arpa ekerleridi iyi olsuŋ deye. Dolu yağarsa ḵótü oludu sepkeyen heh 

sepkeyen, sepkeyen yağarsa o zaman işde ġıtlıḳ yá̄ni maddiyatıŋ varısa ki maddiyatıŋ yoğusa 

ziráetden filen͜ işde tohumluḳ filen buğday vórúleridi devlet hani paŋġa aracılığıyla Ziraat 

Baŋġası aracılığıyla böyle, yine de boğazıŋı idere edeceysiŋ, çalışacaysıŋ, çabalaycaysıŋ veya 

bi ġomşuŋdan yiyeceyiŋi tēmin͜ etceysin. Zá̄ten hiç kimseniŋ ben çoḳ mesela otuz ġırḳ͜ aneli bi 100 
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ḵóyde bir yıl hiç kendi ekip biçdiğini yiyen çoḳ͜ az yá̄ni iki kişiye filen çıḳar gerisi mesela 

haziran͜ ayında hasıl͜  öŋúnde yeyintı̊̇sü biter, gider iki yarım buğday dört yarım duğday 

birinden ödüÇ͜ alu su deymeninde ö̇ğúdü öyle öyle. Ondan sōra o biter bi da͜a su deymeninde 

üç dört yarım alu úğúdü öyle yaza çıḳardı yá̄ni şindiki gibi şindi gelip bi tıraḳtörcüye yüḵleya  

yirmi kile, otuS kile efendim ununu bi ya͜a yirmúğnü bi ya͜a şey͜ ediya bi da͜a tam g̱únúne 105 

ġader  hasıl bitinceyeden devam͜ ediya. Yoḳ iyi durardı çünki irmúḵ, irmúğú içinde fazla zá̄yi 

olmaduğú͜ çün meselá̄ki şindi yetmiş kilō un, yüz kilōdan yetmiş kilō durarsa o zaman segizen 

segizen beş kilō durar ve daha da durardı çüngi o irmı̊̇ğú de elekden meselá̄ki ġaba elek varıdı 

yüğún͜ elek delleridi ince elek delleridi vatandaş maḳsuS gaba elekden͜ elerdiki irmük fazla 

çıḳmasıŋ ekmek daha bi çufaldan fazla dursun deye (irmük?) buğdayıŋ ġabuğu heh oŋa 110 

irmúḵ, buğdayıŋ ġabuğuna irmúḵ derle kepek diyola şimdi heh kepek diyola.  
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-14- 

             ANLATAN                       : Sabriye Çevik, 66yaşında, ilkokul 3, çiftçi 

             DERLEME YERİ           : Bolatlar Köyü 

             DERLEME KONUSU    : Karışık sohbet 

             Adım soyadım burdaki soydam Çevik Sabriye Çevik evet yaşımız atmış beş atmış͜ altı 5 

ollarda herálda iyce bilemayan şindi yalan ġonuşman oḳul oḳudum şindi üç dört ollarda 

beşeden oḳumadım en çoġ ġurana emek vedim onu da yutdum yá̄ni hiç bilemeyån şindi 

oḳuyamayån evet işdi böyle. 

             K̠óyde işdi hayvancılıġ da yápíyåduġ as çoḳ böyle hasd͜ ålunca onu bıraḳdım inek gibi 

manda gibi evvēsi varıdı evet hepisini sadduḳ hasda olunca bi da͜a ondan bi ġaç senedü bu yoḳ 10 

şurda öcúḵ, öcúḵ baccamız va onu edebı  ̇̊lúsek yapabiliyosaḳ yapıyoz yapamassaḳ o da ġalıya 

hep elde yerlerimiz filen bi reçberlik filen yapamayoz evet işdi böyle. 

             Esgi düğúnne yerine g̠óre perşembe g̠únden başlardı yerine g̠óre cümá g̠ún başlardı   

işdi evvēsi böyle tēdil g̠ún filen yapmazlarıdı düğúnü işde haġa giderleridi g̠órúcü usulüyle 

alularıdı, g̠órúcü usulúyle alularıdı evet işdiK yerine g̠óre ik͜ üç g̠ún͜ oludu zenginle fazla 15 

olabúlúdü evet böyle salon filen yoğudu haḳa gidı  ̇̊lúdü, semet oludu öyle işdi başġa ēdetleri 

yemek ve̊rúleridi ġınadan͜ evvēsi sōna ġına yaḳarlarıdı ee şindik gine öyle o öyle devam͜ ediyá 

cümá gecesi filen şey͜ ederleridi g̠úyȫ ġuyarlarıdı evet şindik o filen ġaḳdı tēdil g̠úne devām͜ 

etdile (döḵerin şindi). Gençliğmizde ufaḳlığmızda bayramlarda işdi gezı  ̇̊lúdü başġa 

bilemeyceyin. 20 

             Bu ḵóyde mi? K̠óyde hiç bi şindik hayvan horuz olmayınca ne yetişdürceysiŋ͜ oğlum. 

İşdi şurda ȫcúḵ baccamız va onu ekiyoz, ȫcúḵ misir͜ ekiyoz, ȫcúḵ fasulye ekiyoz, damatis 

dikiyoz, zaltalık dikiyoz, ġabaḳ͜ ekiyoz bunna (dur͜ ennem dur) işdi bunna başġa bi şey yoḳ   

hayvan filen edemeyåz ġayrı. Gençliğmizde; inek, dana gibi erkek hayvan manda hepisinden 

de varıdı yá̄ni bi ara da onuda yapduḳ ġoyun beş altı ġoyun sığırınan (yeter de enne ayaḳlarıŋı 25 
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silik enne baḳ) işdi böyle åğlum başġa bi şey yoḳ, hep elde yerimiz͜ evla ̄ dım ḵóyde insan 

olmayınca geçle ḵóyde olmayınca kim͜ edecek g̠ózüm͜ alıya başım böyle olmasa eyer bi ḵóyüŋ͜ 

işini g̠órüyon͜ emme başımda çoḳ ġımıldayamayon bilmen onna hiç ānaman. Ġurana gitdim 

ġurana çoḳ͜ emek vedim yeni yazı̊dan çoḳ oḳudum͜ emme ōlum buraya gelince bu da 

huysuzudu birez ġayınvelde işdi işe git, dama git şuraya git buraya git o zaman reçberliy͜ 30 

ediyåduḳ emme ben bubam ḵóyünde hiç g̠órmedim reçberliyi yerimiz ortağındáydı ortaḳcımız 

varıdı ondan sōna neyse g̠óz͜ açdumadı işden elime alıp oḳuyamadım şey͜ edemedim onu da 

yutduḳ o da bitdi şindik iki herfi yan ya͜a g̠ótüremeyon bi yēsini bilebiliyon yuğu da yüzünden 

esgiden͜ adıysa ezberime dăhi oḳurdum ġurānı o da hepisi de bitdi işdi zetdi oḳusam da 

oḳuyamayan başımdan g̠ózlerimiŋ͜ öğúne bakamayan͜ oğlum.  35 

             İşde açuḳ ġalmáycaḳ ġada varıdı, rasdıġ evet o lēlin filen o esgidenidi da͜a esgi bizim 

g̠únúmüzde yoğudu evet dışarlarda giyerdi bēzi insan emme eline heni ayağnı filen yıḳayınca 

öyle yåğudu yá̄ni böyleydı  ̇̊ḵ. Esgiden de aynısını ekerdúg̠͜ oğlum ekin͜ olaraḳ ekin͜ ekerdúğ͜    

íşdė ekin͜ ekerdúḵ sēde bi ekin͜ ekerdúḵ başġa buğday, arpa bēzi ekerdúḵ bēzi ekmezleridi 

burda yá̄ni ben o yaŋda bilmeyan ne ekdúḵlerini el͜  ekdı  ̇̊ğúnden burda emme işde arpa, buğday 40 

öylelik bi şeyler ekerleridi evet. 

             Yemeklerden bu hamurlu yapardı, ben tabi orda çöreK yapduğumuzdan bu 

hamurluyu beceremedim burda da fırın yoğudu bu yapardı eŋ çoḳ ekmeyi evet evet bu 

yapardı efendim  çörek işde o fırın çöreyi biz fırın çöreyini biz şey de yaparduġ Sorḳun 

tarafında yápardım buraya geldim bu hamurlu yapdı şindi bu ekmey͜ edemeya ben de g̠endü 45 

g̠endüme ediyon bazar͜ ocağında büşürüyon evet işdi böyle. Yavrum o ġırḳ yılda bi kere oluya 

bu yaŋda mantar͜ olaraḳ ḵótü mantar da oluya, ġaba mantar͜ oluya ben çoḳ mantarınan͜ aram͜ iyi 

deyil de gitmen de ġannıca olu bēzi ġoç işdi öyle böyle işde her türlü mantar olu hepisi 

yemmez͜ o başġa, ayı̊ca evet. Oḳula yörüyeleḵ giderdúḵ yoḳ yoġ o zaman burdan işdi ne dēyin 

Ömürbey gibi e̊cúḵ da͜a fazla gibiydi evet oaraya gelúdúg̠ hep bereberleşı  ̇̊dúg̠ işde öyle. 50 
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             Doḳumayí benim͜ ö̇vey͜ ennem yapardı makine de dikmeyi o yapardı, naḳış da yapardı 

şindi tabi ġayrí o da yaşlandı bi şey hasdalığı deyala oŋa ne hasdalığı heh alzáyım mı ne şindi 

o hasdalıġdan͜ oldu şindi hiç kimseyi de bilmeya g̠endü g̠endüne boyna ġonuşuya devamlı    

yatıya evet işdi altını bezleyála işdi öyle ġardaşımıŋ hanımı öldü siS sağoluŋ, yirmi yirmi beş 

yaşımda varumuşuyundu bēki evet işdi böyle uşağım başġa bi dert yoḳ. Şindi işde 55 

hasdalıḳdan iyyı  ̇̊z ziyanımız yoğ͜ işdi ölmeycek ġada gendúmüzü sürüyyoz, şindi bi ev͜ işi yaz 

olunca bi yumruḳ ġada işde o bosdan başġa bi şeyimiz yoḳ başġa işimiz yoḳ başġa hiç bi 

işimiz beyimiz sağ deyil beyim genç yaşında öldü sis sağoluŋ evet çåcuḳla g̠úccúğdü biri        

öğ̥retmen͜ oldu öğ̥retmeninen͜ evlendi birisi şeye dükǵȃn͜ aşdı Ġasdamaonu'ya evet enerci filen 

daḳıya işdi bildüğŋúz gibi işdi böyle başġa bi şey yoḳ a ġíymetlim mermelet gençle yaparla 60 

bēki bu çoḳ yėmeya ki buŋa g̠únnüḵ olacaḳ, az olacaḳ iki ġaşuḳ şey alıyada sürüveya öğúme 

işde eyşimesiŋ gibi heni atmayon ki bi de zorunan murunan ben yiyyon işdi öyle möyle işdė 

ōlum.   
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-15- 

              ANLATAN                      : Şükrü Karaer, 77 yaşında, ilkokul mezunu,çiftçi ve berber 

              DERLEME YERİ          : Dereköy 

              DERLEME KONUSU  : Anılar  

             Dereḵóy, Şúḵrú Ġaraer ondan sōna ilḵoḳula gideyken on sene dideminen davar 5 

g̠útdúm, elli iki de oḳuldan çıḳdım ondan sōna dideminen davara gitdim filen on sene gendú 

davarımızı g̠útdúm on sene. 

             Ondan sōna asgerliyim çıḳdı emme ye̊vmı  ̇̊ye gitdim ne ye̊vmı  ̇̊yelerde çalışdım ne         

eziyet yerlerde çalışdım gitdim gitdim Ġólzebel Deresi'ne araba aşdı Ġólcebel Deresi'nde 

Selalmaz yolu ḵúreynen, ġazmaynan çalı̊şduḳ͜ orda ondan sōna bi g̱ún gitmedim o g̠ún͜ araba 10 

aşdı orda bi kişi öldú, iki kişiniŋ beli ġırıldı bi da͜a ondan sōna gitmedim yērisi g̠ún de oraya 

bi şey geldi deyveseŋe síġorta müdürü e bi dá͜a da gidemedúḵ oraya ġaldı ondan sōna 

asgerliyim çıḳdı, asgere gitdim Amasya'ya şerjúrúmda hasdalandım iki ay asdım Amasya 

Hasdá̄nesinde yatdım ik͜ ay hiç delı  ̇̊ḵsüz ordan üç͜ ay hava deyişimi aldım buraya geldim bir͜ ay 

da burda yatdım Ġasdamonu'da hasdánede birez zararım yoğudu iyiydi zētüreye yaḳalanduḳ 15 

filen derken iyleşdim g̠únden g̠úne g̠únden g̠úne. 

             On yedi yaşıma girdim evlendim on yedi yaşımda ondan sōna bileder maliyedeydi 

odacıydı o ordan͜ oḳumaya gitdi ben maliyeye girdim üç͜ ay maliyede ús sene maliyede   

çalışdım üç buçuḳ sene haḳġımı vemedile yá̄ni üç búçuḳ sōna ben orda hásdalandım gine 

çıḳdım yerime bubamı aldıla, benim üç búçuḳ senelik haḳġım emekli kesı  ̇̊ntúsü ġaldı, bubam͜ 20 

ordan otuS sene üzerinden͜ emekli oldu, ben de şindi ordan çıḳınca buraya berber düḵḱȃnı 

aşdım otuz beş sene berberliğ͜ etdim burda yoḳ yirmi beş ġuruşa tıraş͜ etdim yirmi beş ġuruşa o 

zaman maḳasınan, makineynen burda otuz beş sene tıraş͜ etdim faḳír fı̊ḳara demedim  herkesi 

tıraş͜ etdim şindi çoğundan para almadım böylelikle bu zamanı g̠ótdúḵ. Yetmiş͜ iki de bāḳura 

girdim bāḳurdan emekli oldum işde üç beş ġuruş ͜  ondan ͜ alıyoz şindi ee evlendúḵ hanım tabi 25 
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ḵóyde  reçberlig͜ ediya bizim hanım bi çift iki çift öḵúzünen dağa giderdi şey çifte giderdi bi 

birine geh der bi birine geh derdi tarlalarda biz böyle meydana geldúg̠. 

             Ondan sōna epey buğdaymız filen varıdı dutdu on sene önce on sene önce evim yandı       

yüz͜ on kile buğday ġoŋpile yandı evden hiç bi şey͜ alamaduḳ bi tıraḳtör͜ alduḳ öyle faḳırlik de 

çekdúḵ gidi gidi e eşden dosdan mesela burda bi loḳantacı biŋ tuğla yolladı ġomşumuŋ͜ iki 30 

ġomşum biŋer tūla yolladıla böylelikle ev yapduḳ, ben çoḳ faḳırlik çekdim, çoḳ cezire çekdim 

hanım hanımınan ḵóylerde buğday toplayoz deye çoḳ uğraşduḳ topladūmuz buğday beş yüz 

yirmi beş yüz͜ otuz beş torba çimentoya dek geldi böylelikle ev yapduḳ biz, benim 

berberlikden ḵóylerde tanı̊duğum çoğudu da buğdayı öyle aldım, şindiki hēlim͜ işdi yetmiş 

yedi yaşıma girdim şindiki çalışamaz͜ olduḳ dedı  ̇̊ğúŋ gibi benim şindi bubamıŋ mağşını alıya 35 

alıyádum emekli maşından maaş͜ alıyádum biri beni ıḳber͜ etdi hay çalışıyådu bilmem ne 

diyådu dutduḳ ıḳbēriŋ şeyine ordan bi milyar yüz yetmiş milyon para almışyın bu parayı geri 

ödedim devlet͜  aldı ondan sōna tekrar o paranıŋ͜ úzerine úzer͜ işlemiş bilmem üç búçuḳ milyar 

da üzer parası benden͜ aldıla hiç bi ġayrı haḳġıŋ yerine ödedúḵ bunnarı işdi şindiki sekse hālim 

hiç beş ġuruş bāḳur maaşıynan geçinceyin deye uğraşıyan, hanımım͜ öldü bu arada e yed͜ ay͜ 40 

oldu hanımım͜ öldü ġaldım şindi nāçer işdi böyle bu nereye gitcek, tamam da yá̄ni devlete 

filen gitcek mi yá̄ni giderse bu halden bi şey ağnayabı  ̇̊lü mü tamam͜ oldu adamım böyle işde. 

             Ben esgiden çoḳ cezire çekmişiyin, ye̊ğmiye çalışdım yirmi beş lira şey yóğmiye o 

zaman neler çekdúḵ neler yirmi beş g̠ún Aḳbuŋar bólgesi varıdı ordan Dereḵóy'den oraya 

yörüyelek yirmi beş g̠ún͜ oraya gitdim yóvmiye ayaḳla yö̇rüyelek gitdim asgere gitmezden͜ 45 

önce çaruḳ lesdiğnen, lesdiğnen nerde ayaġġabıyı nerde g̠órúyosuŋ faḳırlikde böyle. 

             Çaruḳ ġışın çaruḳ, dolaḳ davar g̠úderdúḵ ağşam gelince davardan  ayaḳla doŋar 

çaruğnan maşayı ġızdu doŋu çezilince ondan sōna çaruğu çıḳart ayāŋdan böyle g̠únne de oldu, 

böyle g̠únne de oldu çoruğnan çoḳ davar g̠útdúm ben evet. 
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             Esgiden bayramla zabāleyin millet bayram namazına gider çıḳınca herkez bayramlaşu 50 

ġonaḳ çıḳarı̊duḳ esgiden iki üç evde ġonaġ͜ åludu ordan o ġonaḳ çıḳaranla buyruŋ bize 

derleridi o bíri derdi bize buyruŋ, ötekinde yemek yiyen ötekine çay͜ içmeye ġāve içmeye       

gider, berikinden yemek yiyen o yaŋkine gider böyle esgiden bayramlarımız iyiydi e şindi 

çıḳanna git Allā͜ smarladuḳ çıḳan Allā ısmarladuḳ, üç sene de ġonaḳ çıḳartdım ben gendüm on 

dört sene de mıḳdarlığ͜ etdim yetmiş͜ ikiden seksen͜ altıya ġader, ışıḳları ben g̠ótdüm 55 

eleddirikleri ḵóye, gitdim Ġasdamonu'ya rice etdim, yalvarduḳ beş ġuruş devletden maaş 

almadım hiç berberlikden ġazanduğum, vemeyådı̊, yol yoğudu, berberlikden ġazanduğum    

çalışannara masrafına gidiya, ḵóylú de vemedi, ḵóylú de vemedi, salma varıdı bi kişiye yirmi 

ḱȃğat, om beş ḱȃğat, on ḱȃğat öyle salma aşālı yoḳarlı ben de  hiç kimseye salma yapmadım. 

Salma demek; saŋa mesela on ḱȃğat deyceyin maḳbuzu kesceyin sen veceysiŋ ḵóy salması 60 

buydu. Ġanun ḵóy ġanunun da işdi böyle yirmi ḱȃğatdan fazla alamāyaduŋ kimseden bunda 

yapmadım kime salma yapdım hepsine salma yapdım deye yapdım yapdı bi ġuruş͜ almadan 

Allah şāyidim hep maḳbuzları yaḳdım böyle kimseden ġuruş͜ almadım berberlikden 

ġazanduğmu da o yā harcadım böyle. 

             Ābey ışıḳla yoğuḵen ġaz lambasıyna ġaz yağ, şeyiŋ͜ ışıḳları yaḳduğumuz g̠ún 65 

Ġasdamonu'dan geldile tırafåyu ġodula lamba içinde tırafånuŋ lambası yanıya şey ḵóy 

lambası tırafonuŋ͜ içinde yanıya ordan tam ışıḳları şarteli çaḳasıya her taraf aydınnıḳ o zaman  

ḵóy lambasını üfleyvedile ġapatduḳ böylelikle aşduḳ ḵóy lambasıynan yá̄ni ġaz lambası, 

esgiden el feneri de yåğudu dedı  ̇̊ğúm gibi böyle adamım neler çekdim ben ben yetmiş yedi 

yaşımdayın böylelikle vaḳıtle geçı  ̇̊dúg̠͜ işde.   70 

             Şimdi siz há̄li vaḳdi yerinde olan davul g̠ótúrü há̄li vaḳdi yerinde olmayan işde elel 

usulü düğún͜ eder işde öyle geçer gider. Yemekli düğún, yemeksúz düğún͜ olmazdı, herkez     

düğún͜ eden͜ adam yemek ve̊rı  ̇̊dú böyle. Ben͜ oğluma düğún͜ etdim davullu düğún͜ etdúḵ mesela 

Ġavaḳyaylası'nda bi tek şey varıdın, esgiden silaḥ selbesidi az buz silaḥ͜ atmazdı millet 
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düğúnnerde şindik silah selbesidi derken ġaçaḳ gine de ḵóylerde atıyådı̊ millet selbesidi ondan 75 

sōna mıḳdarlıḳdan şey͜ oldum cendermá ıḳbár deyil asgeriye iḥtilal iḥtilal, iḥtilal͜  oldu ben o 

zaman ben͜ o zaman mıḳdarıdım on dabanca topla dedile on͜ altı dabancanıŋ͜ üzerine malaḳ 

gibi yatdım da on͜ altı dabancanıŋ bi teyini almadım, gendúmúŋ de varıdı dabancam͜ onu da 

ġatduḳ teslim͜ etdúḵ öyle zamanna geldi başıma benim şindik şüḵúr hālimize ne deylim başġa, 

oğlum varıdı ormancı oldu o şindi o yetişdi işde onuŋ͜ oğlu va şindi o da suntada çalışıyá torun 80 

böylelik ider͜ edip gidiyoz ne delim. 
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-16- 

               ANLATAN                       : Ahmet Balcı, 88 yaşında, cahil, çiftçi 

               DERLEME YERİ           : Dereköy Göçerler Mahallesi 

               DERLEME KONUSU    : Karışık sohbet 

             Adım Ēmet Balcı yaşım segizen sekiS ağnadıŋ mı çoḳ g̠únnerden ayrıldım ben 5 

esgerliyinden de, hovartalıḳdanda (hovardalıḳ onu boyna ġonuş) hovardalığ mı ġonuşsaŋ 

netceysiŋ işdiyna böyle işdi. Oḳul yoḳ bende hiç yoḳ hiç o zaman ḵóyúmüz͜ uzağıdı oḳula 

oḳuyamaduḳ yoḳsuzluḳ başımızdaydı bu vaḳíde ġader şey͜ etdúg̠ iki oğlanım͜ oldu iki ġızım͜       

oldu oğlannarı oḳutdum birini oḳudamadım üçüdü rehmetliy͜ oldu Dereḵóy'de beyninden kis 

varıdı  öldü ikisi Ġasdamonu'da ġızımıŋ biri Ġasdámonu'da biri de öldü ben onnarıŋ yanında 10 

duruyon hanım͜ öldü ya benim͜ iş zora vadı ben epeyi g̠ún g̠órdüm ben öyle böyle işle. 

             Aŋġıra'ya ben Adabazarı'na gitdim Adabazarı'ndan sekiz g̠ún sōna Bolatlı'ya geldim 

Esgişehr'e yá̄ni ben sivariydim he ben çoḳ gezdim ordan atınan canım ordan Bolatlı'ya geldim    

alt͜  ay nöbetcilik yapdım͜ orda atınan Şăbanözlerine topcu topcu varıdı orda onna top͜ atallarıdı 

nebetciydim alt͜  ay durdum orda ben ordan Aŋġıra'ya geldim beşinci bölúğe Aŋġıra' da bir͜ ay 15 

ya durdum ya durmadım bi gece atdara telefon͜ ediyoz şey tımar͜ ediyon o zaman böyle şey 

varıdı arḳ atdarıŋ͜ arḳasında iyi iyi emek vemişiyin͜ ata sağlığ çavuşuna çağırdı buraya dedi 

baḳ bu adam ne goynişe düşmüş düşümüş dedi beygire hızmat͜  etmiş tozunu dedi mayne et 

dedi bundan fazla yoḳ dedi tamam͜ öyleyse dedi la böyle oldu sen gene bu adam baŋa laf iyi 

ḵótü bi laf söyler͜ emme aradan zaman geşdi bi üsteymennen bi teymen geldi yüz başı geldi 20 

arḳada bekleyala ışıḳ da ġaçmış patlamış tımar͜ ediyan beygiri emme ben maraḳ͜ etmişle yá̄ni 

maraḳ işde nerelisiŋ dedi baŋa yüz başı Ġasdamonu'luyun dedim adıŋ ne dedi Ēmet Balcı 

dedim devam͜ et dedi baŋa yaluŋuz ordan bıraḳdıla gitdile aradan zaman geşdi tallada dedi bi 

esgeriŋ başına vaduġ dedi böyle böyle dedi bi adım ileri çıḳsıŋ dedi ileri çıḳduġ beni seyisliye 

aldıla yüz başı seyisliyne seyislikde yed͜ ay durdum yed͜ ay sōna tayıncılığa geşdim yüz başı 25 
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şeye gitdi başġa yá̄ni dışarı gitdi yá̄ni şeye hizmete yed͜ ay da orda durdum tayıncılıḳda bi da͜a 

ordan temel͜  aldım emirberlik yapdım beş͜ ay emirberlik hızmatçı he emirberlik derle oŋa bi 

da͜a öyle öyle derken yirmi ik͜ ay yirmi dörd͜ ay da memlekete basmadım orlarda ġalduḳ bi da͜a 

ey ordan evliydim gideyken bi oğlan bi ġız oldu o ömürleri azımış͜ onnarıŋ da işde ben 

gelincek kimisini everdúg̠ kimisi evlendi öldüle ne yapıyın. Ben esgerde siveriydim deyan͜ 30 

işde ata hızmat͜  ederdúg̠ başġa ne hızmat edeceysiŋ esgerlikde (üsdünüzde asger elbisesi?) yoḳ 

biz çoğuş deyilı  ̇̊yüz om başı deyı  ̇̊lúyüz sı  ̇̊vari elbise kinotluydu ben yåluŋuz bol paça gėyerdim 

orda emireri olduğum͜ üçün onnarnan vaḳıt geçı  ̇̊rúdüm. 

             Cizme, cizme varıdı (küçüğken ne giyerdiniz ayağnıza?) G̠úccüğken ġırışaḳ ġırışaḳ 

çaruḳla varıdı biz özenı  ̇̊dúḵ dikeyken burnuna çes çalarduḳ e maşayı ġızdırı̊dum yá̄ni ġırılsıŋ 35 

burnu deye öyle çaruḳ giyerdúḵ biz çaruḳdan sōna rasdıḳ çığdı rasdıḳla oda burunnuydu onna 

da ondan sōna bi da͜a böyle rasdıḳla çıḳdı iş deyişdi öyle möyle işdi gezerdúg̠. 

             Segizen sekiz yaşımdayın ben o zaman yoḳsuzluḳ varıdı yoḳsuzluḳda çoğ͜ uğraşı̊duḳ    

sağa sola e bi ekmeyi eller yüzünde g̠órerdúg̠ yerine g̠óre iyiydúḵ de yá̄ni tabi mal masat 

önceden ederdúg̠ mal masat ederdúg̠; öḵúz, ḵómüş, davar, ġoyun, inek neyse ben (çif sür 40 

müşsünüzdü?) ne (çif?) ayıb͜ etdin ireçberı  ̇̊dúḵ canım işde kimse inanduma inanmaz böyle 

acıdım olayıdı deyve̊rúdú bi çift ḵómüş iki çift öḵúz bi tek ġarı va elimde ānadıŋ on͜ iki 

yaşımda düğún͜ etdim ben yaluŋuzuyun (on iki yaşınızda evlendiniz?) heh yaluŋuzuyun deye 

ānadıŋ mı? (Nasıl evlendiniz?) Beni bubam͜ everdi nasıl evleneceyi bu doğullu düğún͜ edivedi. 

             Evel g̠ózü açı̊ğduḳ geşlikde neyā basduğmuzu bilmezdúg̠ yá̄ni ey geşliğiŋ höḵmúnü 45 

veyceysiŋ eğ heh şindikile öyle teleşeleri yoḳ da biz bi kere bi şeyi g̠ózümüze dutduḳ mu onu 

pereye vemezdúg̠ düşer ġaḳarsıŋ͜ onnarınan fağát ondan da vazgeşdúg̠ insan aḳlı başına 

gelincek g̠únnerden bi çoḳ g̠únne geldi başa. 

             Ben avcıyın çoḳ ava giderin ben şindi doŋuz, ayu, elik bunnara çoḳ gitdim çoḳ giderin 

yá̄ni şindi bo ğún dizim de değát yoḳ şorda zağar çeŋ͜ etsin maraḳ işde yoḳardan dibe ġader 50 
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vamalı ānadıŋ? (Hiç ayı falan vurdunuz mu?) Ayıb͜ eTdiŋ ya üç ayu vurduġ iki arḳadaş va ben 

deyil sēde Safranbolu'da satduḳ derileri burlarda satamazduġ gelseŋe nereye gidiyåsuŋ     

Safranbolu'da derileri orda satduḳ burda yasağıdı yasaḳ ayu yağlarını yüz lireye ve̊rúdúḵ 

kilosonu (nederle ayu yağını?) çok şiddetli ilazım͜ olu ayuların yağı ayu yağı yaraya bereye, 

mala masada yutduduŋ muydun ḵótúrüm hayvan͜ olsun meydana g̠ótúrü ayu yağı ānadıŋ mı 55 

böyle g̠únne de geldi başımıza ben maraḳlıyı̊ndu ḵópeynen salıve̊rúdüg͜ esgiden ḵópekleri 

donuza onnarnan seyidı  ̇̊dúḵ biz ah geşlik gibi yoḳd͜ emme getdi oğ ne ġonuşuyosuŋ ya ne   

ḵópeklerinen yarış͜ ederdim arḳadaş g̠óvlek gibi g̠óvlek gibi giderdim he çünki ben o zaman 

otuz beş ġırḳ yaşlarımdaymışı̊yundu mesela elde avuçda durmazduġ hepisi varıdı yá̄ni yalı̊ŋuz 

hırsı̊zluġ ömrümde etmedim kimseniŋ bi ġarimcesini incitmedim örüsger͜ eserse yapraḳ 60 

ġımıldar dey mi ey beki varıp da yá̄ni zorunan ġoluŋa yapışma yoḳ he öyle ya işde böyle bu 

g̠úunnerede erdúg̠. 

             Ne bilmen ben hikeye, Hikeye ben bilmen de çoḳ şeyle geldi başımıza sekiz on͜ altı 

alma fidesi aldım ānayåsuŋ bosdana dikdim oğ bi gecede davşan on dörd aşlağ soymuş 

ġabuğnu fileŋkes habar geldi ba͜a filen yerde sürü geçmiş sürü taḳat͜  edive ne yaŋda deye 65 

mesela nerde yatıya nerde duruya deye doŋuzu ġarannuġ geldúḵ ḵóye lan bosdanda almaları 

soymuş fır dolayı aḳıl başdan gitdi neÇceyüz ḵóyúmüzüŋ͜ içinde bi adam va şeyde duruya       

nebetci Ballıdağ'da ġarayollarında ağşam gece eve geliya gece ḵóyüne geliya geleyken tarlada 

davşan çıḳdı gitdi dedi bosdandan dedi zabaleyin çağırdım hedi seni davşana ēgidiyin deye 

gitduḵ ḵóyden işdi huruŋ ġada varıncaġ bi arduç va arducuŋ yatıyåmuş sōra zağarı salıverince 70 

ġaḳdı yörúdü iki tur yapdı turun birinde dek g̠ótúremedim şöyle şey gibiydi şindiki gibi 

vurdum ḵóyden yaŋa gidiya ḵóydede bi arḳadaş va bağȧrdım davşan varıya filen yere iyi baḳ 

iyi dur͜ óğúne deye tarlaya varıya tarlada benimidi o oturuya oraya yoḳardan bu asılıya arḳa 

bacaḳlarını ġırıya bağȧrdım kesme cannı g̠ótü ġucağaŋda deye cannı g̠ótdü hemen ben 

çeŋgele daḳdım vedim bıçağı̥ burdan çoḳ ince böyle ġabuḳ çıḳdı ġānından şeyiŋ ġabuḳları 75 
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almanıŋ ey sen on dörd͜ aşlaḳ soyduŋ da bu ne deye sordum başladım bunu yüzmeye ben 

cannı yüzdüm͜ onu cannı yüzdüm ġafaya varıncayadan͜ ölmedi ġafasına varıncayadan͜ ölmedi         

ānadıŋ mı? Heh bullarda bende acıma yoḳdu bi kere bu öyle gitdi. 

             On sekiz civciyi bi gecede tilki yimiş civci dedim ḵóyüŋ͜ içine zabaleyin çıḳdımídi 

arayan lan o yaŋa seyit bu yaŋa seyit civci yoḳ civcile yoḳ on sekiz civci yoḳ tilki yemişdı  ̇̊ 80 

dedile bıraḳ yoḳ ġayrı amına ġorun dedim sözüm burdan dışarı ölmeden eyer bi tilkiyi 

yüzmessem insan deyiliyin dedim dutabúlúsem deye o sırada da bi arḳadaş geliyådu ḵóye       

atıya böğrúnden yaralaya doğru ine giriya inden ġaza ġaza burdan şu şey ġada va taḳsi ġada 

va bulduġ çıḳartduḳ belimden ġayışı çezdim boynuna daḳdım ordan asıldım meydana 

çıḳartdım gidiyoz ġayrı e ḵóye g̠ótúrüyon toğuḳlarıŋ͜ içine ġuyacayın baḳalım nedecek oğ 85 

tarlaya gelince amına ġoduğum yatdı dikildi burdan bacaḳlarıma baş yoḳarı geliya ayığıma 

yoḳarı dırmana dırmana yanımda arḳadaş varıdı ḵúreyi basdudu boşandı ḵóye geldim g̠ótdúm   

yedekledimde g̠ótdüm yörúdüyan tilkiyi yedeyimde toğuḳlarıŋ͜ içine ġuydum bi tek toğuğa 

baḳmaya toğuḳla başına vaya dodarıya şey ġalıya onu ġayrı çeŋgele daḳdım yemin͜ etdim 

çünkü tam bildı  ̇̊ğúŋ ġasap çeŋgeli oŋa daḳdım asdım şöyle tilkiyi yüzdüm cannı yüzdüm 90 

salıvedim yüzdüm salıvedim öyle yol boylarında gezdi birez bi iki seğet sōnadan gel 

ḵópekleri salıvedim ḵópekle yığılmaya (niye?) bilmen baḳıyala bırağya gidiyala o g̠únne de    

geldi başıma ānadıŋ? 

             Ne deyim ben sa͜a ġanımda merhemet deye bi şey yoḳ o adamı mafet͜  etdi adamı 

yüzdúḵ, dikdúḵ bi şeyler bi şeyler onna messele bende ey dikive dedile şeyleri yaralarını 95 

dikdim ben evet evet ölü vurdula ġardaşınıŋ͜ oğlanını döğmüş o da merdimandan basaḳdan 

yoḳardan tüfeyi dutuya burdan ġuyya tüfeyiŋ͜ ucunu ġuyruḳ soḳumuna ġader ġurşun geliya     

bulmanıŋ yolu yoḳ oya gideyken buya gideyken buldula bu yaraları dikiveceysiŋ dedile yüz͜ 

elli kişi va başımda bi tek kişiyi g̠ótüremedi toḳtor yanına o deya ben varaman o deya ben 

varaman ikimiz ġayrı onu dikivedúḵ millet aldı yörúdü seni seninen merába dememeli senden 100 
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ġorḳuluya morḳuluya ġorḳmaŋ dedim ya her insanı da böyle etcek deyiliyin ya böyle böyle 

işle.  
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-17- 

               ANLATAN                      : İbrahim Atalay, 79 yaşında, çiftçi, ilkokul mezunu 

               DERLEME YERİ          : Sarıçam Köyü 

               DERLEME KONUSU   : Hayat hikâyesi 

             Biŋ doḳuz yüz otuz dört doğumlu Sarıçam K̠óyü doğumluyun, ilḵoḳul mezünü 5 

ilḵoḳul ikinci sınıfda Daday'a gitdim ondan sōna ḵóye oḳul yapıldı  ḵóyde şey͜ etdim beşi 

bútúdúḵ de çıḳdım bi da͜a da bi yere gitmedim, beşden çıḳdım oḳumadım bi dá͜a ondan sōra 

reçberliğe başladuḳ. 

             Asgere gitdúg̠ Edirne'de asgerliyim ilk acama şeyi ondan sōna Ġırḳlareli'ye dağıtım 

birliyine şey etdim ordan Ġırḳlareli Vize ġazasında bir͜ ay͜ oŋ g̠ún orda durdum ondan sōra 10 

Sinob'a geldim, Sinop'Ta dörd͜ ay orda cezavinde ne̊bet bekledim ondan sōra Boybat'a şey 

etdile dağıtım͜ oldu orda tesgireyi aldım, iki buçuḳ sene, asgerden sōra reçberliğe devam͜ etdúḵ 

işdi, hayır hayır gendú işimizde gendú işimizde. 

             K̠óyde biz kiremüt şey͜ ederüz kiremüt, tuğla yaparduġ şeyde yaz mevsiminde, çamur 

depdim, havut çekdim kesme şeyine heni kiremüt, tuğla hayır yelli kiremüt. Hommodu fazla 15 

şeyi çamuru şey͜ ederdúg̠ böyle elimizinen ondan sōna merdene deyela merdeneynen düzlēdúḵ 

halıpcıla alula gidelleridi harmana döḵelleridi işde böyle, ġuruyunca toplarduġ ondan sōna bi 

fırın oldumuydu fırına dolduruduḳ orda bişı  ̇̊rúdúḵ kiremüt, tuğla evet. 

             Ōğ ava çoḳ maraḳlıyın ġışın͜ ava gidēr̥dúg̠ işde böyle üş dört dene ḵópeyim varıdı 

benim böyle av da böyle bi doğul moğul şey͜ edipde çalma malma öyle bi şey g̠órmedúğ heni 20 

davşan filen vurduġ başġa bi şey de yoğudu o zaman elik filen yoğudu bizim zamanımızda 

hayır ayıya gitmedim, gitmedim de g̠órmedim de, doŋuz͜ avına da giderdim onu da vurmadım 

dağda heni vurmadım. 
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             Ben tıraḳdör ġullanmasını bilmiyorum hayır halȃ bilmiyorum. O zaman öḵúz, ḵómüş 

varıdı onnarınan yapıyåduḳ şindik tıraḳtör va onu da bilēderiŋ͜ oğlu va o yapıya Memet yapíyo 25 

işde böyle.  

             Eleddirik yoğuken fener, lamba işde öyle ider͜ eder giderdúḵ gece ġaranluḳda. 

Kiremüd͜ oca͜an da gideyken bi şindiki gibi yol da yoḳ yaya yolu varıdı ordan fenerinen geçip    

bēzi rüzǵȃrda fener de sönerdi ġaranluḳda ġaluduŋ, yoḳ eleddirik filen ne geziya yoḳ.                    

             Otumalara gidēr̥dúg̠ ḵóyden ḵóye ne ḵóy ḵóyúŋ͜ içinde dışarı gitmezdúḵ. Otumalarda 30 

yüzúğ͜ oynallarıdı, kitaP͜ oḳurlarıdı bizim burda oḳuma şeyi aşdılarıdı ḵóyúŋ̠ içine odasına 

oḳuma odası deye sōnadan o da dağıldı şey͜ etdi işde böyle sen sor da͜a söyleyin ne varısa 

aḳlıma gelsin. Ġışın mı? Ġar yağardı, g̠óbek boyu ġar yağardı hee yağardı oḳula bizim            

çayırdaydı oḳul zabālayın yolu açarduġ ağşama rüzǵȃrınan ġapanudu, yağardı ah şindiki gibi 

deyilidi, ḵóy yolları filen burlarda yol mol yoğudu ḵúrtün silerdi şey gibi arabala da 35 

geçemezdi şu ḵóprúnüŋ͜ öte yanına bi adam boyu oludu orda dümdüz işde böyle. Ġar ġaḳınca 

işdi söğüt bıdaması, ġavaḳ bıdaması ḵóyúŋ͜ içinde onnarınan͜ uğraşı̊duḳ, ġıyı dutarduḳ, dikme 

dikerdú ġavaḳ dikmesi şindiki gibi ḵóḵlü deyilde ġazuḳ çaḳarduḳ böyle şeyinen dikerdúḵ, bi     

ġuyu açarduġ şöyle evet şindiki gibi şey filen yoḳ kepçe filen onuŋ ġuyu açmaya heni yoḳ 

yoḳ motor͜ olmayınca alet ne olacaḳ elimizinen hep͜ el birliğiynen bu havada işde söğüt 40 

bıdaması, ġıyı dutması işdi öyle. Harmanı öḵúzlerinen, iki çif͜ öḵúzúmüz varıdı zabalayın 

gidēdúḵ harmanı saçāduḳ bi kere desdiyi çekēr̥dúḵ óğden yığın yığarduḳ şey gibi beş͜ altı tĕne 

yığın͜ oludu, zabalayın saçāduḳ ondan sōna öḵúzleri ġoş dúğeninen dön ağşama ġada dön 

ondan  sōna da elimizinen tınar savı̊ruduḳ şindi ġolay patosunan şindi da͜a iyi biçer döğer 

geliya oŋa yapduruyoz. Hayvan ḵómüş de varıdı, inek de varıdı, varıdı ġoyun da varıdı az on 45 

om beş şey varıdı. Arpa, buğday, fiy hayvannara şindiki gibi misir filen͜ öyle ēdet yåğudu, 

hayvan yemi silaj͜  işi milaj͜  işi yoğudu esgiden hayır hayır pancar sōnadan sōnadan͜ oldu 

pancar şindi gine aynı öyle arpa, buğday, fiy, yonca, ġoruŋġa yonca da yåğı̊du esgiden bi fiy 
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ekerdúḵ sede . Daday'a yörüyelek Ġasdamonu'ya iki üç sefer gitdim evēsi heni öḵúzlerinen 

kiremüt g̠ótúdúḵ Ġasdamonu'ya K̠úten K̠óyü'ne bi ġoŋşuya egidivedim heni altına beş͜ altı tāta 50 

ġoduḳ onnarı da orda satduġ Ġasdamonu'da ormancıla şey͜ etdile yaḳaladı orda bi kere 

Ġasdamonu'da şindiki gibi bol bol nereye gidiyåsuŋ üs sefer filen gitdim heni arabayla ikinci 

sefer de yörüyelek gitdı  ̇̊ḵ. 

             Üs baş ġırha, pantul mantul öyle şey͜ ederdi şindiki gibi ġumaş da fazla şey yoğudu 

ġırha, ġırha derleridi el doḳuması şey͜ ederleridi onnarınan ġalın͜ oludu heni şey oludu, 55 

ayaḳġabı varıdı biz ayaġġabı zefilliği çekmedúḵ bubam alıvörüdü rehmet͜  olası, çaruḳ geydúḵ 

çaruḳ tabi ġışın ava gideyken çaruḳ geyerdúḵ bubam dikive̊rı  ̇̊dú o gendüsü de çåruḳcuydu g̠ón͜ 

aludu şey ederdi tavlardı satardı bazarda gendüsü de çaḳı gibi şöyle çaruḳ yapardı ayağmıza           

ayaġġabıdan iyi oludu dolaḳları da dolarduḳ bacaḳlarımıza, dolaḳ derle o da şeyden yúŋden 

doḳummuş şey dolaḳ he paçalara şey͜ eder dizlerimizeden dolarduḳ ee şindiki gibi cizme 60 

mizme yoḳ lesdik de yoḳ he çåruḳ böyle bi şeye gideyken ayaḳġabımız varıdı tabi bi çift iki 

çift nerde g̠órúyosuŋ͜ o zaman biz beş dene şeyüz ġardaşıyuz bubam bizi zefil ġomadı hiç 

rehmed͜ olası. Başġa bi iş ġışın dağa Ġıncılar'dan odunu çekerdúḵ öḵúzlerinen giderdúḵ oŋa    

şaya dağa arabalarınan beş͜ on͜ araba odun bir͜ ay şey vörüleridi naḳliye vörüle şindiki gibi iki 

g̠ún üç g̠ún deyil tıraḳdörünen şimdi iki g̠únde ediyala bi g̠ún veriyala onunan şey͜ ederdúḵ 65 

çekerdúḵ ḵómüşünen, öḵúzünen ḵómüş de ġoşduḳ öḵúz de ġoşduḳ iç͜ adamım͜ iç, çay yoğudu 

ġave o da nohut ġavesi bişı  ̇̊rüleridi nohut nohut, nohut ġavesi he şindiki gibi böyle şey yoḳ.  

             Ecevit dedesi burdan şey şey͜ etmeymiş buraya gelmiş buraya iç g̠úyō mu girdi         

evlatlıḳ mudu doğudan gelme Ecevit'de geldi buraya hatda mezerliğe şey͜ etdi ziyaret͜  etdi 

dedesi gili şeyini ġabrini orda ḵóylü ġurban͜ alduḳ ben de ġurbānı kesdim şeyde evi var 70 

restoran yapduracaḳlarıdı şindi geri ġaldı bilmeyon heralda bi şey yoḳ evi filen gezdile hep 

milletvekilleri ġalabalığdı burda yemek filen vedile onnada şindi geri ġaldı bilmeyon niye 

yapmadıla bilmen zetden şeye önem veren yoḳ ki şeye böyúḵlere bu böyle efendi Rahşan        
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Hanım͜ inmedi arabadan͜ inmedi gelmedi o efendisi geldi ḳabirleri ziyaret͜  etdi dedesigili evet 

başġa türlü bi şey bildı  ̇̊ğúm yoḳ işde bu ġada yá̄ni.  75 
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-18- 

             ANLATAN                     : Hüseyin Yeni, 69 yaşında, Emekli, 

             DERLEME YERİ          : Siyahlar Köyü 

             DERLEME KONUSU  : Karışık sohbet 

             Ġırḳ dört doğumluyun, biŋ doḳuz yüz ġırḳ dört doğumluyun. Bin dokuz yüz gırk dört, 5 

ilkokulu Daday Alipaşa K̠óyü, Alipaşa, Siyahlar, Bağışlar üç ḵóyuŋ tek oḳulu va orda 

ilkoḳulu bitirdim. K̠óyümüz buraya merkeze beş kilometre, ort̠ okulu Daday'da beş kilometre 

her g̠ún akşam sabah yürüyelek geldim. Çantamız yok kitapaları maḳġap derleridi esgiden 

heni torba şeklinde oŋa da ḵóyden bi ekmek, hamurlu va gel buraya o da buraya gelince yarı 

aç yarı doġ üç sene burda ort͜  oḳuduḳ. Ondan sōra Ġasdámonu'da lise burda yok 10 

Ġasdámonu'ya gitTim. Ġasdámonu'da ev kiraladuġ iki arḳadaş öcüg̠ gendúmüz ekmeymizi 

şimdiki gibi ocak yoḳ, gaz ocağıynan, tārana çorbası bı  ̇̊şü başġa yemek Pişimesini de 

bilmeyüz besdil, besdil, ayran, torba yoğurdu ġaymaḳlı yoğurt yeyemezdúḵ hiç ġaymaḳlı 

yoğurdu g̠ótürecek ġap yok şindiki gibi āzı ġapaḳlı deyil bakraçlarınan geliyá, işde liseyi 

bitirdig͜ orda, erik besdili, eriklerden͜ olan acı erik, datlı erik şey ḵóylerde olan͜ eriklerden 15 

mármeletiŋ bi çeşidi işdi zetdi tātalara serı̊lü ġuruduludu. Onnarda o meşagġatlerde zor 

zehmet͜  oḳuduḳ, baba da gelür yoḳ, haftada om beş g̠únde bi kere Daday'a gel yolla şindiki 

gibi iyi deyil otobüsnen iki buçuḳ lire para verı  ̇̊dük otobüse iki buçuġ beş lire geliş gidiş hafta 

da on lire da Ġasdamonu'da da ekmeyi̥miz ḵóyden fırın yakardıḳ ḵóy ek beş͜ altı çörek 

giderseŋ al da git, g̠ótürüdúg̠ orda o yarısı kirlenı  ̇̊r şey eder öyle yarısı kenarları ġazı̊nudu, buz 20 

dolabı yoḳ, buz dolabı yok, çamaşur makinesi dedim ya tüp bile yoḳdu, ġaz͜ ocağȧ iki de bi 

ġaz͜ ocağı iynesi dıḳanır git͜  onu aşdır derken öyle böyle lise de bitdik işde asgere gitdik. 

             Atmış beş de Amasya'da yapdım asgerliği yirmi dörd͜ ay  gitdiğim yerden o zaman   

ort͜  okul, lise mezúnü nadir yok. Bölüğúmüz üç yüz͜ elli kişilik acemi birliği, üç yüz͜ elli 

kişiniŋ͜ içinde biz iki kişi varmışız, iki kişi varmışız oḳur yazar deylim ġalan bırak ort͜  oḳul 25 
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lisesini gerisi tamamen oḳur yazar hani ana oḳulu derleridi oḳullarda asger de o oḳullardan 

gelme yēni oḳuma yazmayı öğrediyola öyle eyitimine asgeri eyitimine devam etdı  ̇̊rüyala öyle 

geldi bizi yezáneye aldıla bi da͜a Amasya' da ġaldım. İki sene yirmi dörd͜ ay aynı yataḳda, 

terh̥is͜ olduḳ geldúg̠ ee iş miş yoḳ hiç bi şey yoḳ bi yerde iş yok ey ort͜  okulu oḳu liseyi oḳu 

ḵóyde de çalışma imḱȃnı yoḳ o zaman faḳat aranan kişi oluyosuŋ o zamanıŋ͜ işde mezun atmış 30 

beş de mi atmış͜ altı geldúg̠ bizim peder nişannadı, evlendürceyı  ̇̊z falan iyi dedim. 

             Bacanağam maliyedeydi benim çalışıyådu ben maliye nasıl yer adliye nasıl, 

ġaymaḳamlıḳ nasıl yēni memurluğuŋ ne olduğunu bildiğmiz yok ki işde, dedile maliyede 

imta͜an va iyi dedim bazártesi g̠ún gitdig͜ imta͜ana dilekceynen bizi aynı odada imta͜an etdile  

aḳşam͜ üzeri bi ȫreniyin deye gitdim ġazanmışsıŋ dedile defTerdar dedile seŋi çağırıya gitdim 35 

şöyle baḳdı evladım hayırl͜  olsuŋ dedi, iri bi adam sağ͜ oluŋ efendim dedim da͜a asgerden geleli 

om beş g̠ún terh̥is belgemde gelmedi seni Azdavay'a verdim dedi baŋa Azdavay bizden͜ 

ayrılma orası ḵóḥneydi şindiki gibi deyil ben başġa yer yoḳ mu dememe ġalmadan bağȧrdı 

Azdavay'a gitceksiŋ saŋa dedim, dedi  asgerliğiŋ verdiği şey de hazır͜ ol vaziyete ba͜aş͜ üsdüne 

beki dedúḵ yazıvedile mȇ git dedile hemen g̠óreve başla dedi, iyi dedúg̠ alduġ tayin͜ emrini 40 

buraya geldim burdaki mu͜asebe memuru dedile buraya geldim dedim burdaki mu͜asebe 

memurunuŋ da hani tanıdıḳ arḳadaşım ōlum ben muh̥asebe memur͜ oldum nasıl şey la hemen 

baŋa g̠óreve başla dedi ordaki dedim g̠ózlúḵlü adam iri bi adam defderdar deyala falan dedim 

tamam dedi boş ve dedi yā para mı vercek sa͜a ayıŋ yirmi sekizinde yirmi doḳuzunda başlasaŋ 

yeter dedi haziranıŋ iyi dedig burda biraz ne yapıyosuŋ ne gidiyosuŋ onnara baḳdıḳ falan 45 

uzatmáylım Azdavay'a yirmi doġuzunda g̠óreve başladuḳ, mu͜āsebe memúru derken ordan 

birinde ma͜aş͜ aldım, düğúne gel telefon͜ etdile düğún dedile iyi izin͜ aldıḳ beş g̠ún geldik, 

düğün͜ etdik ev yoḳ otel͜  odasında galdıḳ hanım Dada Azdavay'da, hanım Daday'da ev 

bulamadıḳ iki mah̥allesi va ufacuḳ ev yok soŋunda bi ahşap bi ev bulduḳ eşyayı daşıdıḳ, eşya 

olup da o zaman halısı yoḳ, ġoltuḳ yok Daday sandalyesi meşşür͜ o zaman böyle sandalye yoḳ 50 
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halk͜ eytim yapíyo şindi şey͜ olaraḳ yapıyå heni canlan, ölmesiŋ deye yapıyola yá̄ni o 

sandelyele ağaç sandalye, masa dört sandelye bi yataġ͜ işde dolduma batta yapo yúŋ͜ işde ḵúrt 

kilimi derleridi esgiden͜ evde doḳuma, evde dokuma kilim ḵúrt kilimi, ḵúrt kilimi derleridi 

bizim ġoyunumuz falan varıdı ḵóyde onuŋ yüŋúnden gendı  ̇̊müze doḳurduġ en gıymetl͜  oydu 

halı, halıdan͜ üstündü o her tarafı yúŋ onnarınan͜ işde oraya serdúg̠ de yok bi soba işde o ġadar 55 

başġa bi şey yok. Bes sene Azdavay'da ġaldım iki çåcuğum͜ ord͜ oldu yetmiş͜ iki de ordan͜ apar 

topar Daday'a buraya tayinimiz çıḳdı burda göreve başladuġ, buraya g̠óreve başladı̊ğumuzda 

bi da͜a burdan͜ emekli oldum Daday'dan yirmi beŞ sene Daday'da çalışdım bes sene de 

Azdavay'da çalışdım otus sene iki sene de asgerlik otuz iki sene üzerinden emekl͜  olduġ͜ işde 

burda o zaman memüriyete girmek basiTdi soruşdurma mu yok ki g̠órev yapȧcak taḥsilli 60 

insan yoġ yaluŋuz Daday'ıŋ bi şansı var Daday'da ort͜  okul çok͜ esgi yá̄ni hiç bi ilçesinde ort͜  

okul yoğuken Daday'da ort͜  oḳul varıdı. Daday'daki ḵúltür düzeyi bütün diğer͜ ilçelerinden 

fazladır, ort͜  oḳul mezúnünden aşa͜a insan bulamassıŋ yakın çevre ḵóyleri gelip gidebilme 

imḱȃnı olanna Ġasdamonu yaḳın͜ ilçeye öyle burlarda oḳuduġ͜ işde tā asgere liseye gitdiğim 

sene bi sene oḳula ara verdim dedi demek ki peder okumícaḳ. 65 

             Kastamonu'ya hayvan sırtından meşeden ḵómür yapıp ḵómür satacayuz bi sene 

yürüyelek geldim bizim͜ altı se͜et çeker beygiriŋ sırtında hatta sizin ḵóyden  Tekke, Eymür'den͜   

ağrı giderdig Daşlıḳ, Daşlık'dan Ġasdamonu'ya Subaşı'na varmadan Daşlıġ'dan sırtdan͜ ağrı o   

he ordan͜ ağrı Ġasdamonu Topcuoğlu'nuŋ͜ oraya inerdik beygirlerinen orda ḵómür satarduġ 

yá̄ni başġa bi gelür yok ḵóylünüŋ odun satıcaḳ, ḵómür yakȧcak sōra tabi o ḵómürü de 70 

yasakladılar͜ orman ġaçak yapıyosuŋ.  

            K̠ómürü meşeleri ufağ͜ ufak kesersiŋ meşe ağacından şöyle bi ortasına bi ġazug ġakar    

edrafına çıradan ambarcuġ derle yapar edrafında, çıradan dört ḵóşe onuŋ edrafına da meşeleri 

şu şekilde ell͜  atmış santim boyunda meşele, fırdolayı yus yuvarlak yapa yapa onuŋ͜ üzerine 

toprağnan ġapadula edirafına da ġazuk ġaḳarla pürle sāde keŋerinden hava alu, ortasından 75 
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çıraynan dört köşe ambarcuḳ yapdı ya ortadaki ġazığı çekip oraya çıra yakarsa bi müddet sona 

orayı da ġapadu bi yerinden͜ ateş çıkmaz, o içinden gendı  ̇̊ gendúne yanar üzerindeki toprak 

delinirse hepsi ḵúl͜  olu gider hemen g̠ózetliy̥ceksiŋ onu delininceg yana yana kenarından 

kenarına geldimiydi ateş o zaman suyla söndürülü bi da͜a ġaçurulu ḵómür o şekilde geçünü 

giderdü. Böyle böyle derken͜ işde emekl͜  olduġ, doksan͜ altı yılında emekli şimdi dedüğúm şey 80 

hiç bi iş yapdığım yok, ḵóyde işde  arada çarşuya geliyoz, geliyoz gidiyoz. Emekliniŋ bi işi 

yok ki Daday'da ne iş g̠óriceg͜ emekli belli bi yaşa gelince ḵóyde de çalışamıyosuŋ öyle 

geçinip gidiyoz͜ işde emekli maaşı, emekli maaşları da maşallah çok fazla her tarafından 

ġırpıyola. 

            Valla Daday'ıŋ, Daday'da şindi eḵónömik düzeyde dört emekli vardır, işcisi yok, 85 

devletiŋ hiç bi yatırımı yok, ḵór͜ bi ilçe yolu yok Efláni'ye Ġarabük'e bağ̥lanacak yolu varıdı 

orayı da halȃ daha yapȧcaḳla yapmadıla Daday'a geldiŋ mi galdıŋ Daday'da. Daday aslında  

cennet bi emekli yatırım, emekli olı̊caġ mesele turizim at çiflikleri falan onnardan munnardan 

millet geçimini yá̄ni genç nesil Daday'da yoḳ hep gen̥ç nesil iş de olmayınca g̠óç veriyo 

devamlı. Benim Azdavay'dan yetmiş͜ ikide buraya tayinim çıkdı̊ğunda buranıŋ nüfusu on sekiz 90 

milyonudu on sekiz biŋidi, şindi indi sekiz biŋe yá̄ni ḵóyleriyle ḵóyleriyle sekiz biŋ Daday'ıŋ 

nüfusu üç bin düşün bu nereye gitdi bu on biŋ nüfus da͜a çoğalması lazımıken hep g̠óç. 

Ġasdamonu Ġuzeykent'de sekiz biŋ Daday'lı var diyola Ġasdamonu Guzeykent ḵóyle 

tamamen boşaldı otuz ġırḳ haneli ḵóyde üç üç hane dört h̥ane o da işde emekl͜  olmuş gelmiş 

evine geri geliya emeklile ya İsdanbul'dan emekl͜  olmuş dayım nediyin nasıl geçiniyim 95 

İsdanbul'da deye ḵóyüne geliya öyleleri var yeni genç yoḳ. Çifcilik tamamán bitdi e g̠úbre, 

mazot baḥalı arazi de bek fazla verimli deyil 

 g̠úbre oŋadan buŋadan ḵóylü ondan da vaz geşdi çünki ekdiğimiz çarşı da ekmek bu g̠ún 

yedü yüz lira sen gendüŋ͜ elde ederseŋ sekiz yüz lireye doḳuz yüz lireye elde ediyosúŋ, onuŋ 

íçin Daday bu şekilde devam͜ ederse gitdikce ufalıyo, ufalıyo böyle ābisiniŋ işde başġa bi şey 100 
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yok giderse memurumuz her tarafı bilir memurluğa meraḳlıdu Daday memúrluğa meraḳludu. 

Bunda esgiden beri yeni büyúg̠͜ adam çok Daday'da albayı, yarbayı asgeriyede, ġaymakamısı, 

valisi çünki ort͜  oḳuluŋ burda çok  esgi olması, adliye yakınlığı yēni oḳuma düzeyi fazla fakat͜  

iş yok iş͜ olmayınca böyle ġalıyo. 
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             ANLATAN                       : Şakir Bıyıklı, 86 yaşında, ilkokul mezunu, çiftçi 

             DERLEME YERİ           : Siyahlar Köyü 

             DERLEME KONUSU    : Hayat hikâyesi  

             Efendim ben bin doḳuz yüz yirmi yediliyin, adım Şakir Bıyıḳlı baba adı da söyleyceg 5 

mı  ̇̊yúz? Mēmet ana adı Hetice efendim Siyahlar Ḵóyún'ndeniyin asgere onu da söylēlim mi? 

Esgere bin doḳuz yüz ġırḳ͜ altı da gitdim. Oḳul üçüncü sınıfTan ayrıldım ḵóy oḳulu üçüncü 

sınıf üçer͜ åḳuduḳ bura yaḳın deye bizim ḵóy bunuŋ böyúğ͜ ağbeysiynen͜ oḳuduġ Fayığ'nan 

ġapatdıla oḳulu biz Daday'a geldúḵ bubam yoğudu ve öldü on sekiz yaşından bi da͜a o ġoca 

ġarıla beni üç tĕne ġoca ġarı varıdı oḳula yazdumadı he bende ḵóyde bi da͜a reçberlig yapdım 10 

he asgere gitdúg̱͜ işdi bin doḳuz yüz ġırḳ͜ altıda ordan geldúg̱ efendim çalı̊şduġ çaPaladuḳ e bin 

doḳuz yüz ġırḳ͜ ikide evlendim. 

             Efendim biŋ doḳuz yüz atmış͜ úşde mıḳdarlıḳ yapdım seçildim (o zaman muhtar       

maaşını devlet mi veriyo?) nerde on dört sene bedava çalışdım māyişsüz çalışdım on dört sene 

bedava yoḳ nerde canım iki milyondan başladı o zaman dē yüğseldi yetmiş yedide bizi 15 

ġadiroya aldıla Süleyman Demirel hay mıḳdarlara mağ̥iş bağlancaḳ oḳula gidebı  ̇̊lúsúŋúz hay 

şöyleydi eyleye eyleye e şindide öyle deyále ikremiye verceyüz deyele senede temmuzunan 

ocaġ͜ ayında bāġurlulara ikrá̄miye ne arturuya ne bi şey͜ ediya lafda ġalıya ġıymetlim he   

böyle. 

             Şimdi şeyi ġonuşalım o zaman bin doḳuz yüz segizen͜ üçüŋ om birinci ayında 20 

ayrıldım ben isteyerek (gaç sene mıkdarlık yapdınız?) yirmi iki sene mıḳdarlıḳ yapdım he bi 

da͜a ondan sōna ē ḵóylerde işde çalışduḳ çapaladuġ leyled direkdör͜ alduġ bȫle geçim 

durumunu sağlayayken ey͜ işde ḵóy durumları bȫle bi ġazaç yoḳ reçberlikle çif çubuḳla 

uğraşıyaz ondan sōna iki dĕne oğlanım varıdı oḳutdum bi teyi emniyetde bekciydi bi teyi de 

cezāvine düşdü segizende segizeniŋ͜ om birinci ayında o on sene yatdı ondan sōna doġuzan 25 
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birde çıḳdı düğún͜ etdim efendim ayrı̊lduġ herkeS gendü başına o orda o orda bu hallara 

geldúg̱ sōra berāber de geçinemedúg̱ hep ayrı̊lduġ ḵóydeykende sōna iki sene oluya buraya 

geldim ben burda ben şindi devlet baba ba͜a bu ğezeden vemediydi yedi yüz ġırḳ milyon para 

vedi mağȧş şindi mıḳdarlıḳdan emekli olduġ biz.  

             Yirmi yedi hayır onna üç yüz, üç yüzle g̱órdü doḳuz yüz yirmi yedile g̱órmedi yirmi 30 

altıla g̱órmedi üç yüz he onu om beşlilerden yirmi ikiye ġader filen onna g̱órdü hetda Eğmed͜ 

Ağ sonuna gitmiş mesela bizim͜ Ehmed͜ Ağ on͜ altılıydı üç yüz͜ on͜ altılıydı o savaşları 

g̱órmedúḵ bizim asgere vaduğmuzda ġırḳ͜ altıda Alman Harbi bitdiydi heni hepsi birleşdi 

Alman'a yúḵlendile ya. (O zaman burlarda gıtlık falan oldu mu?) Olmaz mı ya olmaz mı ġıtlıḳ 

e bu zārı bazarı derle o yaŋlardan gernik, ġabılca bütün millet o merkepleriŋ, atlarıŋ͜ öğúnü 35 

beklerdi gece hē ġırḳ͜ ikide o ġıtlıġ ġırḳ͜ ikide bin doḳuz yüz ġırḳ͜ ikide he böyle eh͜ işde bi 

ġazaç bu Daday'ıŋ bi gelı  ̇̊rú yoḳ ey ḵóylerde bi gelúr yoḳ böyle bu şimdiki gibi mal da 

edinemeya edemeyåduġ ġúbre yoḳ ekin͜ ekmeya etmeya tarlala bi şey͜ etmeya ey şindi 

geçimmesini bilen mesela Ādem'iŋ şindi tallalarını bi ġúbreleyiP de ekseŋ bunnarıŋ yerini e bi 

ġariyeyi besler yā ḵóyüŋ yannarı munnarı bunnarıŋ böyle ġıymetlim. 40 

             Şindi Daday'a indúḵ Daday'da da ev kirası veriyan onu da ġonuşalım mı? He yüz 

yetmiş milyon ev kirası veriyan bi búçuḳ ton ḵómúr͜ alıyan ḵóyden bi ramuḳ odun 

g̱ótúddürüyan üç yüz, dört yüz milyona odunnan ḵómúrú yaḳmaya efendim gine de deyin 

yedi yüz͜ om milyon maaş alıyådum bu şeyde ağusdosda yedi yüz ġırḳ milyon vedile he. 

             Daday'lı esas yoḳ g̱óçmen filen yoḳ aynı aynı ḵóyden aynı şey he bubam on sekiz 45 

yaşında ölmüş ben ġoca ġarıla besledi beni bö̇yútdü he he ey işde burlarıŋ ticareti böyle şimdi 

de geldúg̱ Daday'da hazır parayı yeyaz͜ emekli şeyimizi. 

             He bayram͜ oludu esgi ēdetlerde üç muhdarlıḳ bi cá̄miye giderdi esgilerde şimdi her    

mahalleye imam vedile cá̄mi yapdudu ḵóylü esgiden͜ öyle deyildi cümá bi cāmide bayram 

gezerdúḵ böyle esgi ādetlerimiz de böyleydi ġıymetli dayısınıŋ. 50 
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             Düğúnnerde davullu düğún͜ oludu ġaribenne davulsuz͜ etdı  ̇̊rúdü ġağnı arabası derle 

öḵúz͜ arabasına ġağnı arabasıynandı şindiki gibi filen böyle bi şey yoğudu heç he deliġannıla 

raḳı filen͜ içerdi he he yerine g̱óre zenginne davul g̱ótúrúdú Ġasdamonu davulu menşürüdü he 

he. Daday'da, Daday'da hiç bi şey menşür deyilidi bi meşe ḵómürü meŋşürüdü Ġasdamonu 

ḵómúr yaḳardı meşe ḵómúrú accıla mıccıla heP͜ öyle ben atmış͜ üşde mıḳdara mıḳdarlığa 55 

girdim yetmiş͜ ikiye ġader ḵómúr yapdım beni orman͜ ideresinde şefle filen ya mıḳdar sen 

öŋcül͜  oluyosuŋ ben şindi oca͜a biliyåsuŋ ḵómür oca͜a yaḳdım mıydı hemen beş͜ altı kişi da͜a 

yaḳardı mıḳdar ocaḳ yammış buŋa nasıl͜  olsa ormancıla bi şey deyemez biz de yaḳalım 

baḳmıssıŋ ki o da g̱óve direy͜ oluya işde cehendemden g̱ózüğúya mübárek böyle bi şey deyil. 

             İşkembe mi? Ağac͜ iskembele eved͜ efendim ilkinden͜ öyle burda Peşmeŋ Ḵóyü'nde 60 

yapallarıdı öyleydi iskembe ordan ey hāliyle hepisi de ġaḳdı şindig bunna da ġāḳıya 

g̱órúyosuŋ ey şey pilasdig çıḳdıydı onna da şey͜ edeyken ġırıldı şey͜ etdi gitdı  ̇̊ḵce de̊múr   

aḳsābına döndü a benim dayısınıŋ he buranıŋ hiç bi şeyi menşür deyildú burda hiç bi şey 

yapılmaz hiç. 

             Ġız͜ isdeme mi? Şindi ḵóyden ġız duydu muydu o ḵóyüŋ acuġ ḵóḵlú zeŋginneri halı 65 

vaḳtı iyi olannarı veyahut da mıḳdarı oŋa derleridi fileŋkesiŋ ġızına ben düŋúr yollaycáyın 

nasıldu şöyleydi e bizim mıḳdar öyleydi işde Satı Mıḳdarı biliyesúŋ sen he o dedı  ̇̊ğú dedúḵ   

vórúceysiŋ buraya ġızı dediŋ miydi vericeysiŋ böyle gidenne isderle minasıp g̱órerse 

ve̊rúleridi, başlıḳ parası varıdı e o ġayrı múrúvetiŋ͜ endezezi olmaya uylaşularıdı beş yüz 

devire g̱óre gitdúg̱ce artdı gitdúg̱ce artdı soŋ͜ evvel beş, om milyara çıḳdı ey şindi gine ey om 70 

milyar ve̊rúseŋ vörún ġızı deyalarımış yüzde yetmiş beşi almaya yirmi beşi alıyá şimdi gine 

devirde he ġıymetlim durumda aralarında rıza oldumuydu bi düğún tarihi ġoyala he düğún 

yapıyala ediyala işde. 

             Uşağnı çåluğnu çocuğnu oḳudabilen͜ oḳuduya oḳudamayan çobannığ͜ etdürúya bizim 

ḵóyde hayvan şey esgi ağala çoban͜ oldu çobanna ağa oldu şindi daha deyve ağ a ġıymetlim 75 
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Abdaloyluŋ Ḵór͜ Ismayıl'ı bizim ḵóyüŋ sığırını güdelleridi mesela inek yoḳ şey yoḳ al şu ineyi 

de bundan bi şey yetişdü nesil de siziŋ͜ olsun deye şey͜ etdúg̱. Pancar͜ ekdim pancara suyu 

geçúrúyan onuŋ şöyle kenerinden ba͜a deya demeden deye niye geçı  ̇̊rúyosuŋ sen, sen kim͜ 

olduŋ la dedim bu Ḵór͜ Ismayıl işde bildı  ̇̊ğúŋ kim͜ olduŋ la sen Toros la kim͜ olduŋ dedim sen 

dedim danıccayın ḵóyüŋ çobannarı da mı ġayrı adam͜ oldu dedim ağam dedi ḵóyüŋ çobannarı 80 

dedi şindi ağa oldu ağala dedi çoban͜ oldu duymadıŋ mı sen da͜a dedi baŋa. Öğ o Ahmed 

sıḳıymış͜ öğ ḵóylü de yapduruya öğ o dede evi yapduruya g̱órseŋ ġapısınıŋ͜ öğúne şeylere 

çıḳarma çıḳardı şu çerçeFeleri atdudu beyaz şeye ne deyela heni ondan hep camlarını etdı  ̇̊dü 

benim pezevekle de benim pezevekle de evi sıvatdım ben öbür tarafını onnarıŋ yatduğu odala 

heni misefirl ġıbla tarafı ḵóy͜ içi deyil ya benim͜ evim o ya͜a baḳıya ortancı benim o tarafını 85 

sıvatdım biz dedi ísPanya yapacayuz dedile hālâ yapacaḳla da͜a baḳ üş dört dene varıl sıva    

ġumu duruya he böyle ġapıyı kitledim bu ğez hasda olunca şey͜ etdúḵ barışduḳ Süleyman 

durdu yoğun bakımda şeyde Ġarabúḵ'de yanımda şindi de iki g̱únde bi şeyde oturuya şu 

yaŋda siziŋ͜ evden yanda e efendim üç g̱únde bi ġarısı geliya süpürüya bilmen ne Cenab͜ Allah 

hasda etme deye yalvarıyan uzun lafıŋ ġısası he böyle her bi şey bizde sōna şindi şuraya bi 90 

ḵópek gelse şöyle baḳsa hemen birini yollayan ekmek g̱ótúrúya hemen veriyan besleyan   

ġuşları deyvedim buraya geleli bi kile şey yedidüm he boyna hayra delalet uşaḳlara şeker͜ 

alıyan şo ḱâğatlı şekerle va kilōsu beş lireye beş milyona içine dolduruyan cebime öğ uşaḳlara 

şorda otureyken ġapınıŋ͜ öğúnden gelen giden͜ oluyodu faḳát bu Azdavay yolunda arabaynan 

gelen giden va ora yol keneri deyilde heni hep gelip geçici he böyle hayra delalet͜  ediyan 95 

Cenab͜ Allah ömrü de uzaldıya zeket yerine geçiya yapduğuım͜ işleri deyan he elimden 

geldüğú ġada Ġuran͜ oḳuyyan ölülere yollayan efendim her türlü Cenab͜ Allah̥ıŋ emrini 

dutmaya çalışıyan böyle hey alan͜ elden deyiliyin ben veren͜ eldeniyin benim şeyim böyle işde.  

             İki dĕne oğlanım va bi teyi atmış bir doğumlu elli doḳuz ya ġayrı doğumuna g̱óre 

dēyin bi teyi de elli yedi doğumlu emme ȫretmen͜ oḳuluna veriyaz deye yaşı dutmadıydı elli 100 
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altı bóyútdúdúm ne etdiŋ sen ne divediŋ sen deyala ba͜a he şindi bi torunum Süleymen'iŋ ġızı 

polus çıḳdı efendim ilk mağaşını bu ay almışdu zeğer bö ğún om beşi dey mi ayıŋ om beşiden͜ 

on͜ altısında alıyala her͜ ay da yüz milyon yollaya ba͜a polus͜ oldu Samsun'da yollamadılaki 

mekTepden üş dört yüz ġız varımış yedinci sıradaymış şeyi yá̄ni he ġıymetlim her͜ ay da yüz 

mülyon yollaya emme ben de oŋa gelip gitdúḵce elli, yüz veriyådum baḳdım şeyi de ġazandı 105 

ȫretmen͜ oḳulu faḳulteyi ey ağ dide dedi orda dört sene oḳuycayuz sıra bekleyceyüz bilmem 

ne emme burda dedi iki sene oḳuycayuz hemen şeye geçceyüz he he boyna taḳdir nameynen 

geşdi, oḳudu ġırḳ bir buçuḳ maşallah aḳıl emme neresinden oldu Adem bilmen he şindi de 

telefon͜ etmiş bubasına ille ġurban͜ alıŋ ben parayı yollayan heralda üç milyar alıyala fazla 

mıyki böyle ġıymetli dayısınıŋ bu geçimmele böyle şindi bullarıŋ ġazancı yoḳ bullarda 110 

hamallıġ͜ ediyalada geçiniyala bazara gelenne āmír mámur geçimmesini bilúse idere ediya. 

             Esgiden zárúret geçiniyalarıdı baḳ sa͜a deyveyin yarım çaruḳ, çaruḳ varıdı esgiden heh 

böyleynen şindi beş͜ ineyi olan esgiden bi tey͜ inek de edemeyådu besleyemedu öḵúz 

ġoşamādu doğru baḳmayınca öḵúz ġoşulu mu nerde gendü boğazlarını g̱úbre yoḳ ekdı  ̇̊ğúŋ beş 

kileyse ġuyyosuŋ sekiz kile bundan ne olu ġıymetli dayısınıŋ durumla böyle he he ben 115 

bunnarı hep g̱órdüm hep şey͜ etdimde işde bizde ānaŋ acıyyan kedisine, ġuşuna, ḵópeyne de 

böyle yardım͜ ediyan. 

             Öğ Daday aḳşabıdı be hep burla bi yerinden ataş yandı mıydı ḵóḵú gidiyådu arezóz 

yoğudu bi şey yoğudu elleriynen filen ġoşulu varıdı böyle şöyle oḳunda şey varıdı Sümúḵlú 

Hikmet derleridi birisi varıdı etfáyeci o ağnarımış matordan o da yarı çalışı̊du yarı çalışmazdı 120 

yanardı evle Ġasdamanu'dan da öyle bek etvayede yoğudu bi o devirlerde bȫle şimdi bütün 

baḳ bura Kesḵúnne'riŋ derleridi bu tarafı bȫle şura fırından͜ öyle oŋa doğru öte yėnki 

Tabucularıŋ evi va biliyåsuŋ esgi evi sa͜a deylim Ġırḳōgiliŋ öyle Arpacılarıŋ öte tarafa doğru 

baḳ şu ara va şeyiŋidi Gavalıŋ ac çoḳ búlúsúŋ Basdaḳlı he ġıymetlim böyle üş dört ağanıŋıdı 

üş dört çif ḵómúş ġoşallarıdı aman ağa beni ortaḳcı dut delleridi aşlıḳdan ġıymetlim varu 125 
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yalvarularıdı he şimdiki gibi deyil şindi yalvara yalvara bi sığır g̱útdúremeya çoban 

dutamayala ya, ya şindi sōna bu hüḵúmet şey͜ edeli hocasına veriye iki biŋ beş yüz lireyeden 

iki buçuḳ milyara ġader vallahi tallahi ezen͜ oḳumayale hocaynan çekiş͜ etdúg̱ çoğu zaman 

bazara namaz͜ üçün geldim ezen͜ oḳumadan ebdessüz ezen͜ oḳuyya bi deyil iki deyil hocaya 

çatdım ya ben seksen yaşındayın ben͜ ebdesdi dutuyanda sen niye dutamayåsuŋ niye 130 

gelmeyåsuŋ mıḳdara dedúg̱ ben teslim͜ etdim mıḳdarı bu ġayrı biliya da heni bunu 

tasdıḳletdúrúyan dayı deya iyi bi beḱâr͜ adam vórúcekle deya oğlan vórúcekle deya oturcaḳ 

cama deya ey ġızları şeyleri g̱ózetleycek bilmem ne eTcek bulummaya dedı  ̇̊ğún zaman hoca 

vemeycekle e söyle dedim seniŋ hasılıŋa çalışıveriya yedi sene oldu be geleli tarihi atıyan 

efendim pancarıŋı ġazıveriya damıŋ boḳunu da atdurusuŋ dedim seniŋ Ġara Seyin'e odun 135 

kesiveriya bilmem ne e o öyle sesetmeya āza iki devredü efendim herkeze bi şey͜ ediya Eli 

usdayı sorarsaŋ Hacı işine gelúse namaza geliya işine gelmesse gelmeya oŋa ev yapdudu yeŋi 

ev onuŋ mıḳlarını mıḳlarını ġalıpları çekivedi bilmem ne etdi ben dedim bundan bi dava 

etsem bi tek benim oyum çıḳar hayır deye dedim öbúrú hep͜ evet derle bizim ḵóy batacaḳ baḳ 

elelem şey yapdı geçen gelmússúŋdú çamaşurluḳ yapıyala heni cená̄ze yıḳamaya oraya 140 

üsdünede ev ellişer lire bēki topladıla bēki toplayamadıla ben de yüz͜ elli milyon vedim he baḳ 

Dereḵóy cá̄mi yapdudu iki yüz milyon vedim ḵóyde olsam oraya heni icābına verceyiŋ yerleri 

otunu şu bu bi milyar vereceydi e ben burda hepsi para hepsi altı onar kilōluḳ altı ġofaya beş 

milyon veriyan g̱úrleyik va ya siz o yaŋda oŋa bi taksiynen onnan g̱ótúddúrúyan eve altı atmış 

kilō deyceysiŋ onna onar kilo he çorba suyu da ondan çay suyu da ondan efendime söyleyin 145 

hepisi bȫle ġıymetlim ya geçimmele böyle hep paraya bindi Dereḵóy'üŋ cá̄misine şindi öyle 

etdúḵ.  
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-20- 

             ANLATAN                      : Semahat Sulamacı, 40 yaşında, ilkokul mezunu, çiftçi 

             DERLEME YERİ          : Tüfekçi Köyü 

             DERLEME KONUSU  : Köy hayatı, mantar adları, yöresel yemekler 

             Adım Samáğát Sulamacı, ġırḳ yaşımdayım, üç çocuğum va, oğlum asgerde yeni izine 5 

geldi on g̠únnúğne salı g̠ún gitcek͜ işde, çocuḳla da oḳuyya bi ġala eşiminen ben burdayın 

eşim de belediye de çalışıya yaluŋuzuyun ḵóyde yá̄ni, ġızlıḳ ḵóyüm͜ Eldüren ėşdi ilḵoḳul 

beşden çıḳdım ilersini oḳumadım e o zaman ḵóyde heni çocuḳla iş g̠órüyodu bi de yaşlıydı 

dedem falan iş g̠óremeyala deye biz oḳumaduḳ he oḳumadım yá̄ni oḳumaḳ isdeyådum͜ ama 

gidemedim bi tek en g̠úccúḵ ġız ġardeşim gitdi biz͜ altı ġardeşı  ̇̊yüz eŋ g̠úccúḵleri bi ġız 10 

ġardeşim va Ġasdamonu'da yeni evli iki üç sene oluya evleneli ben üçúncüyün işdi böyle. 

             K̠óyde hayvanna hayvannarınan ev de ev hanımıyın başġa bi işim yoḳ yá̄ni evet evet 

başġa bi işim yoḳ. K̠óyde bosdan͜ ediyoz, ekin͜ ekersek ekin͜ ekiyoz ve bi işdi üç hayvanım va   

başġa bi işim yoḳ yá̄ni, bahçe; fasılye, patates bunnarı başġa bi şey͜ ekmeyon bu ġada başġa. 

             Yemeklerden Daday'ıŋ mēşur͜ olan bi etl͜  ekmeyi mēşurdur Daday'ıŋ e Dadaylı 15 

tarifedive de ; mesela eti şe͜ yaparsıŋ içiniŋ şeyini hazırlayınca ben mesela çarşuda yá̄ni ḵóyde 

yapdığım kendim şeyini her şeyini yapıyán͜ içini malzemesini gendúm hamurunu yoğuruyán 

biraz bekletiyorum ondan sōra gendi gendi bildı  ̇̊ğúm ġadarıyla yapıyon, zeten g̠úccúḵ yaşda 

da evlendim on sekiz yaşımdaydım͜ evlendı  ̇̊ğúmde hiç yá̄ni kimse şunu böyl͜  et bunu böyl͜  et 

deyen͜ olmadı kendü başıma yapabüldüğúm ġadarıyla evet.  20 

             Ġannıca, ġoç, teltel mantarı, teltel mantarı dėye bi mantar var evet başġa başġa 

bilmeyán üçünü biliyán yá̄ni; ġannıca, ġoç bi de teltel mantarı bi de sarı bi mantar va elik 

mantarı derle elik evet onu satıyala bi de ondan͜ oluya emme bizim bullarda bek bulummaya o 

başġa yellerde oluya buğada ben. 
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             Buğday, arpa ot͜  olaraḳ yonca ekerúz yulaf deye bi ot var o başġa bi şey͜ ekmeyoz. 25 

Ġışlıḳ yemek͜ üçün mı  ̇̊? Yemek͜ içün ġışlıḳ turşu yaparız, tarhana yaparız yazın heni fasulye 

falan͜ olunca onu ġuruduruz denesini ġuru fasulye şey yaparız, yeşilinden dolaba buzluğa 

poşetleyaz ġoyan onnarı başġa bi şey yapmayan, ġış burnu şeyi yapdım zēten bu sene            

marmelet yapıyorum pelverde gibi elmalardan pekmez͜ oluyo da͜a ben bu sene odunum yoḳ 

deye yapmayan başġa biz bi şey yapmayoz sedece vişne falan͜ olursa dolaba ġoyoz onu şey 30 

ġışın falan şe͜ yapıyan başġa türlü ġışlıḳ hiç bi şey yapmayaz yapan yapıyo olan şey bizim 

zēten fazla bahçemiz de yoḳ gendúmúzúŋ öyle heni satun filen de almayaz bi tek maaşınan 

geçinmeye uğraşıyoz͜ işdi çocuḳla oḳuyunca oğlan da asgerde böyle işdi başġa da bi şeyimiz 

yoḳ, şindi şuğ̥anda bi şey yoḳ evet bozduḳ zēten bu sene şeyde ġıroğda erken yağdı o yüzden 

hep damatesle yeşil damatisim falan varıdı şey ġırō vurdu yoḳ yá̄ni şindi. K̠óyde 35 

hayvancılıḳdan başġa hiç bi şey yapmayan ben bunnarı da yapmaylım deyán͜ emme eşim 

benim lafıma gitmeya ḵóyde durunca bunnarı olsun yapalım deye böyle işdi bunnarınan vaḳít 

geçı  ̇̊mek͜ üçün bunnarı yapıyoz sadece.  

             Esgiden şindikile şindikinden͜ iyi oludu tabi sekiz g̠ún düğún͜ edelleridi evet mesela 

şey͜ edelleridi deyveseŋe sepet arabası çeyiz gelı  ̇̊dú giderdi, ġına geceleri oludu ḵóyde şindi 40 

salon da yapıyala her şey birbirine ġarışıyå ḵóyde yaḳallarıdı haḳ g̠únden sōna semet 

yapallarıdı evet ḵóyde bizim ḵóyd͜ oludu oldu düğúnümüz zēten semet͜  oludu yá̄ni bizim 

yapmadıla ḵóyde olmuşken bile bi düğúnnen geçişdı  ̇̊dúle düğúnúmde semeT͜ olmadı evelki     

yá̄ni düğúnne şindikinden͜ iyiydi şey yemek falan ve̊rúleridi kendı  ̇̊ evde yapallarıdı yemekleri 

falan evet o zaman yoḳdu ben doḳsan͜ iki de evlendim benim͜ ablamıŋ düğúnü falan heP ḵóyde 45 

olduydu iyiydi yá̄ni. 

             Bayramlarda da ġomşulara giderúz, hısım͜ aḳraba gelú biz giderúz onna gelúle çoḳ 

g̠úzeldi yá̄ni bayramla falan şimdi de gine giden gidiya ama uslu yoḳ deye çoğunluḳla gelen͜  

olmaya evde ben͜ uslu insan mı yapıyın yoḳ yaluŋuz gendü başımayın͜ işde bu bayram da şey 
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Allah razı olsuŋ geldile ġomşularımız falan biz de gitdúḵ çocuḳlarınan oğlum geldi deye de 50 

zēten onuŋ yanına gelen giden͜ oluyá işdi izine geldi deye sağåluŋ işdi alt͜  ay͜ oldu asgere gideli 

böyle başġa bi şeyimiz yoḳ bizden buğ̥ada. 

             Oya ben hiç yapmadım ben yaptırdım yá̄ni aldım parasıynan çünki gendúm yapasıya  

şey͜ etmedim ben gendúme deye yapdığım şeyleri ablama ġoyvedile ablam͜ evlendi benden͜ 

önce ondan sōna biz de aldıḳ yá̄ni hazır͜ aldıḳ. Çeyiz͜ olaraḳ her şey baş͜ örtúsüydü, danteliydi, 55 

ara çarşafları falan bağlatdı̊ruyala şindi her şey va yá̄ni kendúleri yapıya yapabilen yapıyo; 

dantel, masa örtúlerine şey kenar gibi heni peçete motifi deyala onnardan falan her şey 

yapıyåla yapabilen yapıyá ama ben yapmadım hiç. 

             (Düğün adetleri) 

             Düğünnerde, bağlar ġardeşi varsa ġardeşi bağlar evet ġardeşi bağlar ġuşağı, benim͜ 60 

ābim bağladıydı bizim hep bullarda da mesela ġardeşi yoḳsa babası mı bağlaya bi şey yapıya, 

var her şey var gine onna va; sanduğuŋ͜ üsdüne oturula para, para verince ġaḳarla yoḳ bek şey͜ 

etmeyala yá̄ni onu evelki ġada evet gine yá̄ni va yapan yapıyå şey͜ etmeyen onnarı bilen 

ādetleri unutmayan yapıya ama bizim hiç͜ öyle bi şey͜ olmadı gine burda onu şey͜ ediyala ġayrı  

aḳıllanmışla ayaḳġabılarımızı saḳlar deye çıḳartmayala kimisi va yá̄ni onna falan, gelini şey 65 

evden çıḳaráyken oŋa dıḳġat͜  ediyala yá̄ni işdi böyle. 

             Çoḳ yağar geçen sene doru dürüs yağmadı emme eve bi önceki sene çoḳ yağdı hiç 

ġıreyderlerinen͜ açarlarıdı saçaḳ boyu çıḳā oludu da bilmen bu sene neyle olcaḳ onu da 

Allahıŋ bileceyi iş. Çocuḳluğmuzda çoḳ yağardı biz tam oḳula Çölmekciler'e giderdúḵ şey    

yolları ġapadı̊du biz zabaleyin açıve̊rúleridi aḳşama gelesiye yolla ġapanı̊du. Nerde ayaġġabı, 70 

cizme normal cizme lesdik giyerdúḵ onna varıdı ayaḲġabı filen kim o zaman kim buluya bi 

de bizim babamgil filen çoḳ yoḳsuldu o zaman yoḳdu yá̄ni, bi at͜  arabsı odun satarduḳ onnan 

geçimmeye çalı̊şuduḳ yá̄ni ḵóyde çocuḳluḳda hiç bi isdedı  ̇̊ğmüzü alamazduḳ doğru dürüs de 

şindi çocuḳlarıma falan ben yá̄ni gendúm almayan çocuḳlara yá̄ni çocuḳluğumda bi şey 
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g̠órmedim diye her͜ istediklerini alıverceyin deye uğraşíyan işde bilmeyan g̠órmedüğúm şeyi 75 

g̠únü bunnara g̠ósderiyin deye uğraşıyán yá̄ni evet vala üç Tēne çocuğum va üçünü de 

birbirinden ayırd͜ etdúğúm yoḳdu.  

             Evet yoğurt, süt, yağ mesela yazın͜ olunca yeşil fasulye ġışın giderlerise ġuru fasulye 

falan barbunya deye geçiyo, baḳla evet de onnarı satıyala çöḵelik derüz biz cab͜ altı falan     

sütden yaparla, mesela südü yoğurt gibi uyutuyola, büşúrüyala onu torbaya ġuyup da onu 80 

satıyala caba altı derüz evet peyniriŋ yá̄ni bi şeyi deyişiği onu satalla. Biz fırın yaḳarız burda 

mesela şey fırınımız va ġapın͜ öğúnde ondan fırın yaparız, ekmek yapíyoz biz hamullu derüz 

yere yazıyoz ondan falan yapıyáz ekmeg͜ olaraḳ sac͜ ekmeyi yaparuz͜ işdi etl͜  etmek, patatis 

ekmeyi yá̄ni ne varısa evde o͜ ğan͜ üçün onnarı yaparuz. Çöreg͜ olaraḳ burmalı çörek derüz 

arasına mesela patates veya ısbanaḳ ne olusa ġuyaruz yuvarlaḳ şe͜ yaparuz onu yaparı̊z evet 85 

başġa da başġa bi şey yapman ocağa ḵúl eyer ocaḳ fazla yandıysa mesela ekmeyi 

búşúrcekleyin şe͜ yapıyosaŋ ocağa ḵúl çöreyi g̠ómerüz işdağna onnarı yapıyáz başġa ḵóyde bi 

değı  ̇̊şúḵ ekmek yoḳ ya başġa. İşdi yonca, yulaf, fiy͜ otu derüz bi de onnarı üçünü ee 

hayvannara bi de misir ekiyala silaj yapıyåla yapan yapıya bizim burda aşā mahallede  

yapıyåla şurda misiri ekiyala deneleşeyken biçip onu ġıyyıp yem yerine geçiyåmuş o neyleyse 90 

ondan yapıyola.  

             Tatlı baḳlava baḳlava yaparuz, yımı̊rta datlısı derüz datlı gibi şey çırpíyán ben üsdüne 

heni aynı şerbetini şey͜ ediyán ondan yapıyan, ġadēyif yapıyan tatlı olaraḳ da onna bi de hazır 

çarşudan͜ alıyaz ipe cizme hanım g̠óbeyi derüz onnardan öyle fazla bi şey şey͜ etmeya.    
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-21- 

             ANLATAN                      : Seher Tokat,72 yaşında, ilkokul mezunu, ev hanımı 

             DERLEME YERİ          : Akpınar Köyü, Kadı Mahallesi 

             DERLEME KONUSU   : Düğün adetleri, maniler, yöresel yemekler 

             Adım Soyadım Seher Toḳat, Daday'ıŋ Aḳbuŋar Ḵóyü'nde bin doḳuz yüz ġırḳ birde 5 

doğdum. Bȯbam ihtiyat͜  asgerliyindeymiş, ihtiyat neyse bilmiyon ek͜ olaraġ ihtiyat͜  

ásgerliyindeymiş o yoḳmuş benim nüfüs ḱâ͜adım gelince ġırḳ͜ ikide almış babam. Sōna 

bö̇yúdúḵ Daday'ıŋ Aḳbuŋar Ḵóyü'nde oḳula başladım yalın͜ ayaḳ ayaġġabı yoḳ, önnúḵ bi şey 

yoḳ diril derdúg̱͜ esgiden anamgil doḳurdu tezǵâhda o dirilden elbisem varıdı annem dikerdi 

anam dikerdi hem terziydi bi de maḳġabımız varıdı ġoltūmuzuŋ͜ altında maḳġap şöyle bezden 10 

dikilmiş saplı defderlerimizi, ġalemlerimizi şindiki çanta maḳġabımızı böyle daḳarduġ bi de 

ġoltūmuzuŋ͜ altına odun͜ alu oḳula giderdúg̱. Eyer oḳula geç ġaldıŋ ȫretmen derse başladıysa 

ġapınıŋ͜ arḳasında on daġġa tek͜ ayāmızıŋ͜ úsdúnde durarduḳ bu cezāmızıdı öğ̥retmenimiziŋ 

üçe ġadar Erg̱úl'de oḳudum ondan sōna Hasan Davşan'da oḳudum ondan sōra kitabımız falan 

böyle çoḳ yoḳtu.  15 

             Benim babam odacıydı seyisdi da͜a doğ̥rusu orman bölge şefliyinde o zaman cip, taḳsi 

öteberi yoḳdu at varıdı, atlara baḳardı bubam seyis derleridi oŋa bölge şefleri ata binerdi 

bubam yórúyelek bazara giderdi. Ondan sōna biz fakiridúg̱ yá̄ni emme ekmeyimiz͜ unumuz, 

buğdayımız varıdı ordan çoḳ da temüz yaşarduḳ böyle biliyo muŋ? Her şey datlıydı neyse 

beşi bitirdim orda bitdi beşi oḳudum bitdi oḳuma olanağı olsaydın oḳurdum şindi ȫretmen 20 

hanımıyın baḳ oḳurdum oḳutmadıla. 

            Ondan sōna on dört yaşıma filen gelince Araç'da teyzemiŋ͜ ōlanı G̱ól'de oḳumuş Yusuf 

Hoca oŋa isdedile beni, ben hayır yoḳ ben ābi diyon ben buŋa gelmen ben buŋa gitmen böyle 

ġavġa ediyon anamınan ondan sōna el yemesin felen͜ etmesin ȫretmen͜ oldu ben vaman dedim 

anama bıçaḳ bile çekdim öldúrún gendúmü dedim bu bıçağnan ve̊rúseŋiz dedim. Ondan sōna 25 
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beni başġa bi ḵóyden bi oğlana isdedile bereber͜ oḳuduḳ onu da hiç sevmezdim ondan sōna 

onuŋ ġızını benim͜ ebime alcaḳlarımış beni de oaraya vėrceklerimiş ġız deyiş toḳuş͜ 

ediceklerimiş beninen. Ondan sōna ben bu ȫretmene vamıyon ya benim bȯbam da işdi orman 

bölgede seyis ya bi de santıral memuru bizim͜ eve esgiden helva ġarallarıdı, burmalı çöreK͜ 

ederleridi geceleri böyle otuma ederleridi hep͜ adamları geldi ormanıŋda bölge kētibi Hemdi 30 

Ēbi geldi onna öteki odada ayran, çörek filen yerken biz ġapıyı tıḳlar öyle ve̊rú yanlarına 

girmek yoḳ, fener, ġaz lambası ordan sōna onnara çörek yerken öteki odada bi zil ġapı daha 

çaldı zil yoḳ ġapıya vurdu taḳır taḳır o beni isdeyen çocuġ bubasıynan telefon ġonuşı̊caḳmış 

bizim͜ evden ġonuşı̊cáymış, bizim͜ evde perelel telefon va orman bölge şeyiynen ondan sōna 

ben de ayaġġabıları çöğúrmeye indim aşşā ben şindi bu ȫretmene vamíyon ya ondan sōna 35 

oraya gitdim o orman bölge kētibi va ya o ayaġġabı böyle ġahverengi ayaġġabı giymiş bu 

beni isdeyen çocuġ da soğuḳ ġuyu lesdiyi derle ġoca ġoca üsdü tırtış o lesdiklerinen gelmiş bi 

de bunna isgembe yapıyola sandálye yá̄ni adı isgembe yapıyola Çıllar'da çifden gelmiş 

topraḳlı ondan sōna o ayaġġabıları çıḳarmış͜ oraya o bölge kētibi memur ya o da çıḳarmış͜ 

oraya ben o fener͜ elimde ġaz feneri ayaġġabıları çe̊vúrdúm, şindiK Seher dedim gendü 40 

gendúme biliya muŋ? Ben dedim şindiK bu ayaġġabılara vamıyon teyze çocuğu deye ābi 

dedim deye faḳat beni zorunan onnarıŋ da ġızını ēbime alıcaḳla ebim sevmiş onnarıŋ ġızını 

beni zorunan o ayaġġabılara vericekle lesdiklere dedim, çifden gelince yüŋ çorapları bu 

ayaġġabılarıŋ͜ içinden çıḳan çorapları mı yıḳarsıŋ, ısḳarpiniŋ͜ içinden çıḳmış çorapları mı 

naylon çorap yeni çıḳdıydı o zaman, ben dedim bu ȫretmene varıyın ondan sōra o 45 

ȫretmeninen͜ evlendim yetmiş yedide. Aŋḳara'nıŋ Ḳazan nahiye Ġazan ilçesi nahiyeydi o 

zaman Ḳazan'ıŋ İymir Ḵóyü'ne ȫğretmen gitdúḵ, Yusuf  Hocaynan͜ evlendúg̱ elli altı sene oldu 

çoḳ mutluyuz. 

             Ābimi sonradan ben vamayınca ben vaman dedim ben ısġarpin durayken lesdiye nasıl 

varıyın dedim ondan sōna ēbim esgerde esgere gitdi esgerdeyken Biŋbaşō Ḵóyü'nde bi ġız 50 
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bulmuşla esgiden Ermenile varıdı bizim Daday'da Ermeni, Ermeni elekci de ġalbur, sübúrge 

filen satar ḵóy ḵóy gezer onnara sorarlarıdı elekci derúz elek satar elek yapan bunna ġalbur 

yapannara onnara elekci derúz Ermeni o yüzden elekci adları onnarıŋ. Ondan sōna onnara 

sormuş ninem filen ninem çoḳ osmanlı bi gadı̊ndı, on doḳuz yaşında dul ġalmış on͜ üç yaşında 

evlenmiş ninem on doḳuz yaşına ġada iki oğlu olmuş on doḳuz yaşında dul ġalmış erkek gibi 55 

Şerife Bacı yá̄ni iki oğlunu esgere yollamış ağlamamış ben͜ ağlaman demiş ben iki e̊vlet 

yetişdı  ̇̊múşüyün esgere demiş ġışlaya demiş. Ondan sōna ninem elekcilere sormuş bizim 

Seyincüğú evereceyüz demiş ābeyme bizim Seyincüğú evereceyüz hanki ġız͜ iyi, Binbaşō 

Ḵóyü'nde bi ġız va anası bubası yoḳ yetim amcasıgilinen böyümüş Nazı̄̇re Hanımıŋ onu 

alalım alıŋ demişle ondan sōna halasını ġızıŋ halası da bizim öte ḵóy dērúz Aḳbuŋar'ıŋ bi 60 

parçası orda düŋúr başıydı oraya şindi beni de g̱ótúrúyola isbiyoncu olaraḳ o ḵóye, şindi oraya 

gidinceg ben ġızınan yatacáyın͜ aḳşam͜ olunca ġızıŋ͜ āzı ġoḳuya mı deye baḳcáyın, ādet. Ondan 

sōna biz g̱úzel geyindúg̱ ġuşanduḳ yörúyelek o ḵóye gitdük ġatmer, ġatmer͜ ederüz şöyle biz 

ġatmer derüz yağlı ekmek o yağlı ekmekden om bir tāne ġoduḳ poğ de̊rúz şindiki gibi naylon 

torba filen yoḳ öm beziye poğladuḳ, çıḳıladuḳ yá̄ni ondan sōna oraya gitdúḵ, yedúḵ işdúḵ 65 

aḳşam͜ oluncaḳ da böyle yataḳları yapıyola yer yata͜a ġaryola filen yoḳ oğlum şindiki gibi 

lesdiği giyince şey buluyosun yá̄ni ben de nişanlıyın͜ işde ondan sōna oraya gitdúg̱ ġız yataḳ, 

yataḳları yapınca yatağa basıya mı, çarşafa basıya mı, yasduğa basıya mı dikġat͜  ediyosuŋ 

basarsa olmaz basılmaz, basılmaz bizim örf͜ ēdetlerimizde bizim Daday'ıŋ yöresi töresi, 

ḵúltürü başġadır yá̄ni Daday'ıŋ Arac'a beŋzemez mesela Araçlı ne diyan? ne diyan? deye 70 

ġonuşu, biz ne diyosuŋ? ne diyosuŋ ? deye ġonuşuruz, Çiyleneli ne diyoŋ? ne diyoŋ? der 

ānadabiliyom mu? Selalmaz tarafı ne diyoŋ? derle onna da. Ġızı heh ondan sōna gitdúḵ͜ oraya 

herkez yatdı ben de ġızınan yatdım ġız geç geldi biráz namaz ġıldım dedi baŋa o zaman ben 

de nışanlıyın filen dedim͜ işdi ben ābimiŋ resmini g̱ótúdüm tabi isbiyoncuyun ya ābimiŋ 

resmini g̱ósderdim ġıza á̄bim de asgerde o zaman herkezde ġol se͜eti filen yoḳ emě bizim͜ ōlan 75 



       

 

169 

 

bulmuş, almış ġolunda se͜etinen böyle resim, ġız onu beyendi şindi çoḳ beyendi zabah͜ oldu bi 

de ekmek etdúḵleri tekneye baḳaruz; ġız iyi gazımış mı, yaslağaçda hamur va mı, dıḳġat͜  

ederúz her şeye. Varısa ġız yá̄ni çapaçul yá̄ni pasaḳlı her yana, tuvalet çoḳ͜ önemli önemli yá̄ni 

túválet baḳalım tellemiş mi? Tel, tel, telinen çamaşur suyu filen yoḳ anasınıŋ ḵúlúnen yıḳıyoz 

çamaşuru tellemiş he tel varıdı tuvaletleri filen tellemiş mi ıbrıḳları, ıbrıḳ ebdes͜ alduğumuz 80 

ıbrığıŋ dışı ḵúlünen uvmuş mu, pırıl pırıl mı? Zobanıŋ͜ úsdünde böyle bi leyen oludu boruya 

sarmış o leyen limonunan uvacaḳsıŋ, uvacáysíŋ onu her yere baḳaruz ondan sōna zabaleyin 

ordan çıḳduġ, yėdúḵ işdúḵ ḵóyüŋ başına geldúg̱ bi çamıŋ dibine geldúg̱ poğu aşduġ onna da 

ġatmer͜ etdi bizim ġatmer on͜ iki olmuş, om bir g̱ótúdúḵ ya biz tek, çifleşmişle yá̄ni ġızı bize 

veriyála, om bir͜ olsa vemicekle on͜ iki he on͜ iki, on͜ üç olu̥caḳ çif olucaḳ yá̄ni ya on͜ iki ya on 85 

dört öyle. Ondan sōna geldúg̱ biz bilāhir onna da bize ev g̱órmeye geldile evimizi g̱órdúle biz 

hazırlanduḳ bandumaları filen͜ etdúg̱, tavuḳları kesdúg̱. Banduma; sermeden, yufġadan yá̄ni 

şindi yufġa deyala ya oŋa ḵóyde anam yapıya anam mütiş temüz ondan sōna işde ġızı da bize 

vedile abim asgerden geldi onuŋ düğúnü olmayınca benim düğúnümü etmedile. Onuŋ düğúnü 

oldu ḵómüş͜ arabalarına bindúḳ ḵómüş arabalarıynan ġızı almaya gitdúḵ ondan sōna benim 90 

níşanlım da geldi tabi biz͜ iki sene níşanlı durduḳ o ayaġġabıları giymiş menşür͜ ayaġġabı 

ȫretmen ya mavi mavi de naylon çorap yeŋi çıḳdı o zaman ondan soğna gitdúḵ haḳa oraya 

vaduġ oraya varıncaḳ haḳcılardan biri mesela.  

             Düğún he düğún çarşamba g̱ún, salı g̱ún ya da pazertesi g̱ún sepet͜  arabası gider. Sepet͜  

arabası şindig; oğlan tarafından ġız tarafına yataḳ, yorġan, yasduḳ, sanduḳ, sandūnuŋ͜ içine 95 

öteberi ġíyefet ondan sōna biz çörek yaḳacaḳsıŋ, hurun atacáysıŋ bi hurun͜ ekmek, şeker, ġına 

ānayasuŋ? Ġınayı ġorsuŋ sepet͜  arabası düzersiŋ yataḳ, yorġan hepsi ḵóyüŋ͜ içinden ḵóyüŋ 

herkillerinden öḵúz͜ arabasına yığarsıŋ o ġurdeleleri filen bağlarsıŋ yorġannara adam onu alu 

gider sanduğuŋ inēterini de ben tam ġonuşuyan inēterini de vórúsúŋ adama oraya varu bāşiş 

almayınca inēteri vemez, oŋa acuġ para vórúle orda. O ḵóye şindi ekmeyi dörde dilerle 100 
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g̱ótúdúğmüz şekerle yolladuğmuz şekerleri de baturula ekmeye ḵóylúye şekerinen, ekmeynen 

oḳurla, davetiye o ekmeynen şeker.  

             Erkek tarafı; ġoruycuyu yollar ḵóy ḵóy yemek veyceyüz ġız tarafı sandığa gelecek 

sepet gitdi he sepet o g̱ún gitdi ondan sōna o ḵóyde o şekeri yeyceg o ġına ġıza ġına yaḳılacaḳ 

orda o bize onnarıŋ yapduğu cehiz de yatağı, yorġanı da bizim͜ arabaya yúḵlenecek bizim͜ 105 

adam tersine geliceg bizim ḵóye ġızıŋ͜ eşyası geldi salı g̱ún, salı g̱ún ya da bazertesi g̱ún dey 

mi? Ondan sōna bizim ḵóye o sepet͜  arabası geldi ġızıŋ͜ eşyası da geldi bizimki de geldi 

çarşamba g̱ún ġıza orda ġına yaḳılu ġız͜ evinde şindi oğlana da Aḳbuŋar'da bizim ġına yaḳılıya 

ġız tarafınıŋ deliġanlıları ordan saŋdığa gelú bizim ḵóye erkek tarafına, yemekle yenú 

oḳunacáysa oḳunu mevlúdüyse mevlút, raḳı içileceyse raḳı, tavuḳ böyle çayıra sayvan ġurarla 110 

böyle kilimle serı̊lú ondan sōna davul, zurna, ḵóçek ānadıŋ? Ondan sōna ġız tarafınıŋ 

deliġanlıları sandaḳ, para alu o ġız tarafınıŋ͜ odasına yardım ġız tarafına ḵóy͜ odasına yardım 

ḵóy͜ odasına yardım cēmiye, oda va o zaman misefir, tēcir gelú şindiki gibi mi? Ḵóylerde her 

ḵóyde bi oda va misefir gelú bezir yağcıla gelú İnebolu'dan yağ satmaya şindiki gibi bu salat 

yağı filen çoḳ yoğudu dē mi, esgiden zá̄de yağı bilı  ̇̊dúḵ bi tek bezir yağcıla misefirhēneye 115 

yardım ġız tarafından, ōlan tarafından ġıza. Çarşamba g̱ún orda ġıza ġına yaḳılu gece ġınası 

olu ġızıŋ, bizim sēde g̱úndüz͜ olu ōlana ġına yaḳılu yemekle yenú emme ondan sōna perşembe 

g̱ún haḳa gidı  ̇̊lú ġayrı bi ḵóyüŋ öḵúz͜ arabası, at͜  arabası ne varısa cip varısa gelini bindı  ̇̊meye 

de bi cip Ġolsuzlarıŋ bi cibi varıdı onnan gitdı  ̇̊ydúḵ biz Ġolsuzlarıŋ ondan sōna o ḵóye varı̊lu 

gideyken de ḵóyüŋ deliġanlılarına bi toğuḳ, helve, çörek, cerez ġayınnaya heybeye 120 

doldurusuŋ, ġayınna heybeyi omuzlar varu o ġız͜ evine orda bi ġadun bizi ġarşular öŋce 

hoşgeldiŋiz sefa geldiŋiz ilālarınan bizim haḳa giden ġarıla da mendilin ucuna beş ġuruş on 

ġuruş çıḳılarla oŋa atarla bāşiş ondan sōna oturuz oturuz yemek vórúle orda bu yemeyiŋ 

masrafı oğlan tarafından alınmışdu başlıḳ parası da varıdı esgiden şindi yoḳ biz almaduġ͜ eme 

o yemeyiŋ parasını zēten ōlan tarafı vemı  ̇̊şdú masraf g̱órúvemüşdü o ḵóye, o ḵóye ġoyun 125 
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kesmüşdü, piric͜ almışdu, şeker͜ almışdu ondan sōna yenilú içı  ̇̊lü ġayrı döneceyüz bizim haḳa 

giden ġadunnardan böyle túrḵúcú elemanımız͜ olu Rüveyde Abla mesela o şindi ilā söyler şey 

söyler gelini isdemeye ġayrı gelini da͜a yanımıza gelmedi gelin da͜a; 

             Geldúg̱ ġırışa ġırışa 

             Sayduḳ altını g̱úmúşa 130 

             A bizim yeŋi düŋürşü  

             Gelini veŋ gidelim  

 

             Atımıŋ arnı saḳar 

             Saḳarından terler͜ aḳar 135 

             A bizim yeŋi düŋürşü 

             Bizi çabuġ yollaŋ 

             Damat bey yollara baḳar 

he  ondan da͜a çoḳ bunna mani gibi ġayrı bússürú da͜a çoḳ işdi en soŋunda; 

             Evimiziŋ͜ öğúnde hurun 140 

             Huruna sürün ġoyun 

             A bizim yeŋi düŋürşü 

             Cümleden cúmē g̱ún  

             Semede buyruŋ  

 145 

             Aşa geldúg̱ aşa geldúg̱ 

             Damat bey eşe geldúḵ 

             Damat bey baçcada gezer 

             Fesine g̱úller dizer 

             Ġızıŋızdan ōlanımız g̱ózel 150 

işdi böyle bússürü ondan sōna gelin gelú o heybedeki öteberi va ya deliġanlıla ġapıya gelú 

ġayınna poğumuzu ve helvemizi, tavuğumuzu ve onu ve̊rú ondan sōna gelin gelú, gelin 

gelince nolacaysa ġayınnanıŋ͜ eteyine üç kere başını soḳar böyle ġayınna eteyini ġalduru gelin 

böyle üç kere ġayınnanıŋ eteyine yá̄ni ġıçınıŋ͜ arasına başını soḳar ben bilmiyon bilmen onu 

ēdet. Ondan sōna geliniŋ yüzünü açı̊lu ġayrı damat filen yoḳ damat yoḳ damat ḵóyde ya 155 

sığırda ya bi şey o yoḳ damat gelú mü. Mesela benimki ȫretmenidi ben vadım ġoyuna gitmiş 
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damat çoban varıdı çoban haḳa gelmiş damat ġoyuna gitmiş çoban haḳa gitceyin deye ölüya, 

ondan sōna yedi těne de ġoyunu ġaybetmiş ondan sōna üç kere ġayınnam ondan sōna gelini 

ordan ġayrı perşembe g̱ún ġayrı gelin gelecek ġapı kitlerle, o geliniŋ͜ ōlan ġardaşı ġapıyı kitler 

ġayın peder filen gelú böyle damat yoḳ ya ondan sōna ġayın peder o geliniŋ ġardaşına para 160 

vórú olmaz para vórú olmaz filen soŋunda tabi g̱óynü olu çıḳar gelin arabaya otutdurula ye de 

atınan gelceyse ata binceg gelin cibinen gelüse cibe binceg, ben cibinen gitdim. Perşembe g̱ún 

geldi, gelin ḵóyde haḳa gidemeyenne geliniŋ yüzüne baḳmaya gelú ondan sōna gelin āşam͜ olu 

tabi āşam͜ olunca namaza giderle cēmiye namazdan g̱úyȫyü ilāyınan oḳuya oḳuya Allahú 

ekber͜ Allahú ekber le ilehe illallah hüv͜ Allahú ekber Allahú ekber vel illehil hamd deye 165 

ġapınıŋ͜ öğúne gelúle ġapınıŋ͜ öğúnde bi dúá ederle bi loḳum filen dutarla imama hocaya 

deliġanlıla da yımırta atarla damada ondan sōna damadı geliniŋ yanına gerdeye ġuyarla.  

             Cúmá g̱ún͜ oldu, cúme g̱ún zabālayın sen bu yeŋi gelini ev͜ ev gezdürúle gelin gelü 

deye biz uyuyamayuz zabālayın el͜  öpmeye bütün he herkeze erkenden ġaḳaruz şindi gelin 

gelú şindi gelin gelú deye neyse gelini ḵóye gezdúrúle emme bu ēdet esgidenidi şindik ġaḳdı 170 

ġaḳdı ben͜ esgiyi ġonuşuyan ondan sōna gelini şindi g̱ótúrúle evde oğlan ġız tarafı semede 

gelecek e ġızıŋ͜ arḳa sıra gelecek biz hazurlanuruz gine ġayrı o g̱ún ġadunna hiç͜ adam yoḳ bi 

büyúḵ͜ evde ya da odada ya da bi oḳulda neyleyse o taraf geliceg, oynanacaḳ ġızlarını 

g̱órecekle ondan sōna yemek yeycekle baḳalım ġızıŋ gitdı  ̇̊ğú yer rahatı iyi mi evi ḵóyü damat 

ġızın yanında ġayrı damada baḳacaḳla damadı da͜a g̱órmedi ki ġız ḵóylü hiç g̱órmedi, damadı 175 

g̱órmeye geliyala ondan sōna böylelik düğún biter aradan yedi g̱ún filen geçince bȯ ğezde 

evirlik başlar. Evirlik; ġız tarafı ōlan tarafını dēvet͜  eder ġız͜ evine gitcek ya damat da gitcek ya 

evirliye giderle yedi g̱ún sōna ġız tarafına ġayrı damat ġızın ḵóyünde efe gibi geyeneceg 

ġuşanacaḳ ġızınan o ev ḵóyleri de el͜  öpmeye gezecekle ondan sōna da ōlan tarafına gine ġız 

tarafı evirliye gelecek öylelik onna ermiş muradına biz çıḳalım kerevetine, bu gelin͜ almala 180 

böyle. 
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             Eski ramazanna, bayramla şindiki gibi imam yoḳ ġatiyyen imam böyle resmi imam 

yoḳ. Böyle acuḳ teberekeyi filen bilenneri ḵóyde birez oḳuyannarı hatıba gidenneri mesela 

ben bile imamlıġ͜ edebúlúrún şindik ondan birez Ġurana gitdim ya imam teleşesi başlar 

ramazan gelmeden, ramazan gelmeden mesela bizim ḵóyde öte ḵóyüŋ Memed͜ A͜ayı ya da Sat͜  185 

A͜ayı birini imam dutarsıŋ cēmide terevi ġılıvecek fāḳát keşik va keşikcilik zıḳı. Ḵóyde yirmi 

iki hene varısa ramazanda on͜ ikiyse ikişer gece düşüyosa herkez ikişer gece imamı alu ifdara, 

evi şurdadu herif saŋa ekmek yemeye gelú emme onuŋda dadı başġadu dey mi? Ḵóylüyü 

devet͜  edersin şindiki gibi böyle hazır bi şey yoḳ biz hamur keserdúḵ, maḳarna keserdúḵ 

ondan sōna pilav dey mi bi zahanda mıḳlama; ġıymalı yımı̊rta şindiki adı asortikleşdi ya 190 

şindiki adı ġıymalı yımı̊rta, mıḳlama, mıḳlama meŋşür ānadıŋ? İncir; ġuru inciri südünen 

donduráceysıŋ, örúḵ büşürceysiŋ işdi maḳarna keseceysiŋ ce̊vúzlú filen toğuḳ banduma olu, 

sini, sini yazulu bu sarō burması sini datlı, datlı sarō burması, sarō burması edersiŋ onu ḡózel 

incecı  ̇̊ḵ açarsıŋ mis gibi ġoḳar ah şindi inanki canım çekdi, ġádēyifi filen dey mi? G̱ádēyif 

ederüz g̱ádēyif aluruz bazardan, üzüm búşúrúz işdi örúḵ búşúrúz. Hoca ġayrıḳ ekmeyi 195 

yeyince herkez mescide terēviyi ġılar terēviyi ġılan evine gider. (Davulcu va mı?) Va va 

tónúkeynen va tónúke tónúke davul yoḳ he he má̄ni söylemez olu mu söyleya ah ne deya ġız 

neydi?  Vallahi çoḳ biliyodum ġız ben͜ onu. 

             Davulumuŋ altı betmez 

             Çaların çaların͜ ötmez 200 

             Geç ġızlara g̱úcüm yetmez 

             Ah gine benim ġoca ġarı  

Eyvah bunu ȫrenmeliymiş biliyodum çoḳ mütiş mēni söylerle he: Tencire pilav yandı börek͜ 

isder, yürek͜ isder bekci deye ondan sōna oŋa parayı çıḳılarsıŋ oŋ ġuruş, iki buçuḳ ġuruş filen 

varıdı tırtıl para varıdı onu bi çulunan tırtıl para iki buçuġ ġuruş bi ġuruş la ōlum biz 205 

g̱úccú̄ken ben bekci geleceg deye ölüdúg̱ bizi imseye ġaldumazlarıdı ölüdúg̱ bizi imseye 

ġaldusala temcidde g̱ózleme ederdúg̱ her gece g̱ózleme; mayalı hamurdan pide gibi aman 
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yuvarlaḳ he oklā ekmeyi gibi o başga ġatmer başġa g̱ózleme başġa oklā ekmeyniŋ yağlısı la 

anasınıŋ ben sa͜a deyveyin oklā ekmeyi; pide gibi işde yağsuz ondan sōna o parayı bi çuluŋ͜ 

ucuna bālarla çuluŋ da ucunu yaḳarla bizim ḵóy ġonaḳla evlerimiz ġonaḳ ya üç ġatlı üs ġatıŋ 210 

camından mesela ucu yanıyá ya bekci onu iyi bulacaḳ aşşā atarla bekci onuŋ yanuğundan bulu 

çıḳıynan emme o gider iki uşaḳ daha gelú bi tenúḵeyi bālamış da ḵóyüŋ͜ uşaḳları túḵenü mü? 

Boyna bekci gece bu şindiki gibi öyle belediyeniŋ heni öyle şeyi yoḳ ki davulcusu yoK ki 

aḳlına gelen bi tónúḵe daḳıya geziya bóğrúne.  

             He gına yakayken onu dur: 215 

             Çarşudan͜ aldım daraḳ 

             Her huyuŋu  

             Anaŋ͜ evinde bıraḳ 

             Bıraḳmassaŋ atarlar dayaḳ 

              220 

             Analar besler hurmáynan 

             Eller döğer yarmáynan 

             A ġızım ġınaŋ ġutlu olsuŋ 

             Düğúnüŋ müberek͜ olsuŋ 

             A ġızım huylarıŋı burda bıraḳ 225 

bunna da çoḳ derle ay ağlarsıŋ͜ o zaman ya onnarı tǖh evde ġonuşmalıymış da gelmeliymiş 

çoḳ g̱ózeldú onna emme tüh. Ya neydi yahu benim ġınamı yaḳaykene düşünüyan da şindi çoḳ 

g̱ózel söylerle işdi bu va aḳlımda her şey derle işdi unutdum onnarı ezberlemeliymiş böyle 

düğúnne böyle işde.  

             Ramazan bitinceg bayram elife g̱ún elife oldu herkez mezerliye gider gine o g̱ózleme 230 

olu herkez taba͜ana g̱ózlemeyi ġor bazardan simiT alan simid͜ alu mezerliye gidecek o bir͜ ay 

ekmek yedı  ̇̊dúḵ ya hoca va ya o hocayı mezerliye g̱ótúrúz ekmekleri öyle öyle öyle öyle 

yığalla, dörde keselle zı̄̇raT hep͜ ekmekleri ġaruşdurula seniŋ͜ ekmek bize bizim͜ ekmek saŋa 

gider, orda mezerlikde zı̄̇rat olu ondan sōna gine tabaḳlarımıza herkeziŋ͜ ekmeyi ġaruşuḳ gelú 

eve mezerlikden geldi deye biz yemezdúg̱͜ ineklere ve̊rúdúḵ mezerliye vadı deye sēki nolcaysa 235 
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biz uşağken ġorḳarduġ mezerlikden. Āşam͜ olunca, āşam͜ olunca mescide odaya yemek gider 

her evden bayramda elife ĝún͜ āşam her͜ āşam yemek gider bayramlarda herkeziŋ͜ elinde sini, 

tas çorba, mıḳlama bóyúḵ tepsi sini meydan sinisine ġolla hep͜ adamla toplaşu bóyúḵ bi sofra 

odamızıŋ şeyinde o sofraya tezǵâhda doḳudūmuz fırdolayı herkeze şindi peçete seriyala ya o 

böyle uzun peşgir herkeziŋ ġuca͜ana yemek döḵúlmesiŋ deye orda erkeklerimiz yemeklerini 240 

yer, sohbet͜  eder, çay varısa çay yapar. Ondan sōna mesela bizim ḵóyde bi şöför Ismāyíl͜  Abi 

varıdı şöfördü yabancı yellerde hiç damatis olmaduğu bi zaman damatis g̱ótúmüş Antalya’dan 

filen dedile böğún Ismayılcuḳ damatis g̱ótúmüş odada damatis yedúḵ ġarı deya bubam eve 

gelince ya damatis filen böyle ġıymetliydi ānayosuŋ͜ esgiden. Bayram g̱ún zabaleyin herkez 

bayrama gider böyúḵ cēmiye bizim meccidde cúme namazı ġılınmaz Aḳbuŋar’a cēmiye gider 245 

cemiden gelincek herkez birbirine bayramlaşmaya gider bayram şekeri alu anasınıŋ͜ esgiden 

şimdi bu da bitdi. Esgiden bi kibrit çoḳ ġıymetliydi ben çoḳ búlúrún anam baŋa ḵúl ḵúreyini 

vórúdú hedi derdi Ġadir͜ Emmiŋgilden ataş͜ al da gel ‘ataş almaya mı geldiŋ?’ derle ya ‘ataş͜ 

almaya mı geldiŋ? derle birez otu derle niye otumayosuŋ derle heni varınca ondan ġalmış 

‘ataş almaya mı geldiŋ?’ beni yollarlarıdı ġızım geleyken de döḵme saḳın onna ḵúle āşamdan 250 

g̱ómelleridi ḵómúrü ocaḳ yakar, ocaḳ yanar zoba da yoḳ zoba ocaḳ biz de g̱ómerdúḵ͜ emme 

bizimki sömmüş bi kiprit çaḳmaylım deye oğlum he ordan iki ḵóz ġoyve̊rúleridi baŋa Bilál͜  

Abla rehmet͜  olası Bilal’ıŋ ġızı Şerif͜ Abla onu ḵúl ḵúreyiynen g̱ótúrúdúm anam çıranıŋ͜ ucunu 

üfleye üfleye tutuşdurudu ānadıŋ mı? Şindi duyġulandım vallaha baġ. Ġaz ya͜a ġıymetliydi o 

fener yanardı birez fitil va fitil yapallarıdı fenere ġaz ya͜ana şey͜ etmeyceg o yoḳarı çıḳı 255 

çıḳıve̊rúdú hemen ninem böyúḵ yorġan͜ iynesiynen aşā dürterdi az yansıŋ deye inan böyleydi 

emme her şey çoḳ datlıydı mutluyduḳ.  

          Yayı̊ğu elde çalḳarduḳ yağı, yağı her şeyi çoḳ datlıydı . Ağaç yayuḳ g̱úvleklere 

ġuyarduḳ ayranı, tarhanamızı, turşumuzuŋ dadı varıdı şindiki gibi naylon, dolap yoğudu. Yağ 

yağı nasıl durardı, yağ böyle didelerimiz yapmış hiç çivi çaḳmadan, mıḳ çaḳmadan şindi yağ 260 
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ġutularımız va, yağ ġutularımıza yağı basallarıdı, yağ ġururdu üsdüne g̱úl ġollarıdı böyle yağ 

ḳıtır ḳıtır kesdá̄ne gibi oludu acı yağ onuŋ dadı bi başġadu yemekde, o yağla şindi yoḳ 

anasınıŋ böyle ġocaman oŋa basallarıdı ağaçdan çam͜ ācından ġasnaḳdan yapma yağ 

ġutularımız varıdı. Fitil yoğurt baḳraçlarımız varıdı onnara ġuyarduḳ yayuḳ şindi derin 

dondurucu deye bi şey çıḳdı ne yağıŋ dadı va, ne fasulyeniŋ dadı va, fasülyeyi ġurududuḳ 265 

ġabuḳlu paḳla derdúg̱͜ oŋa ġabuḳlu paḳla, ġışburnuynan, ġabağınan, elmanıŋ hoşavıynan 

bulhayır͜ eyşisi ederdúg̱ bulhayır ada baġ ada şifa. Gışburnu, elma, ġabaġ, betmez her şeyi 

ġarı̊şdurusuŋ adı bulhayır içersiŋ͜ onu. 

             ( Gıgızılcuk şerbeti ne?)  

             Kiren, kirenden, kiren͜ ēşisi kireni bizim͜ evde va şindi kiren͜ eşisi. Ḵóyde hayvanna 270 

şep͜ oldu baytarıŋ vedǖ ileç fayda etmedi kiren͜ eşisini inekleriŋ͜ ağzına sürünce şep iyi oldu 

geşdi, hep bunna bi şey doğanıŋ ilacı. Ihlamur ada baḳ ıhlıyosuŋ ya hasd͜ olunca ıhlamur 

ānadıŋ mı? Daha ne ġonuşalım? 

             Doḳumamız varıdı. Anam çarşaf doḳurdu, diril doḳurdu. Tezǵâh o tezǵâh ben de 

doḳudum, o odunnardan yapmışla şindi va ya niye görmediŋ? Daday’a gitmediŋ mi? 275 

Daday’da doḳumaya gitmediŋ mi? Ayıb͜ ettiŋ. Tezǵâhlarınan böyle odundan yapıyola böyle 

onu doḳuyyosuŋ meḵú̄ va şaḳur şuḳur, şaḳur şuḳur doḳuyyosuŋ g̱óyneklik. Meḵúḵ; o iplik 

sarma şeyi tabi onuŋ dolaplarda çözüyala ninemgil ipliği çirişleyala çıḳrıḳ va o çoḳ messele. 

Çıḳrığı herkez bı  ̇̊lú, pamuḳ͜ iyiriyosuŋ çıḳrığnan. Pamuğu yay da atıyosuŋ atıyosuŋ me̊lúḵ͜ 

ediyosuŋ çıḳrığıŋ iynesine dürtüyosuŋ böyle çıḳrığı çe̊vúrúyosuŋ ip͜ oluya. Benim bubam, 280 

emmim çayırda çıḳrı̄nan ip sararımış ninem tezǵâh doḳurumuş. ( Ne dokurla onnarda?) Çadır, 

çarşaf, yataḳ yüzü, g̱óyneklik, adamlarıŋ͜ içine iç donu. Ayaḳlarda yüŋ çorap, çaruḳ, bubam 

çaruġ dikerdi.  

             (Esgi yatakların içine ne kordunuz?) 



       

 

177 

 

             Esgi yataklarıŋ͜ içine pamuḳ, yüŋ. (Yün ne?) Ġoyunuŋ yüŋü, ġırḳıyala yapō onuŋ͜ adı 285 

yapō. Bi kere yapō çıḳar ġoyundan bi kere de yüŋ çıḳar. Yüŋden çorab͜ ederúz yapōyu da 

yataḳlara ġuyaruz, yataḳlara veya yorġannara yapō. Yataḳlarıŋ yüzünü de doḳullarıdı işdi. 

Oğlum şindiki gibi naylon çufal mı va kendir, kendir va ya kendiri soy onu ısla döğ bi şeyler͜ 

et iyir kendirden çufal ġoca ġoca çufal͜  ederle iki yanından ġuplu oŋa buğdayı ġuy deymene 

g̱ótü, deymende om beş g̱ún dur. Deymende unu üğút onnara gine bas eve çıḳar herkile boşat 290 

Allāh şindi çoġ ġolay. Dağarcuḳ, dağarcuḳ hiç duymadıŋ mı? Dağarcuğŋu doldudum derle ya 

şindiki ḵómüşleriŋ yavrusu malaḳ, malaḳla ölü kesersiŋ gece ḵómúşüŋ onu bütünce yüzerle 

yarmadan ġarnını bütünce malağı yüzerle onuŋ͜ içini ġurudula, duzlalla muzlalla bacaḳlarınıŋ͜ 

olduğu yeri bağlarla iki bacağını da üs yanından böyle ederle içine un ġuyup deymenden 

daşırla sırtlarıynan dağarcuḳ he ānadıŋ mı? Bi dağarcuḳ un g̱ótdüm hurun yaḳdım delle. 295 

             Ḵóy beşiklerinde uşaḳları beşiye belerúz. O beşikleri yapanna ḵóyde vadu, ḵóyde 

vadu. Daday͜ iskembeleri işdi beni isdeyen o lesdikli oğlan iskembe yapıya daha halâ yapıya. 

İskembeyi yapıya işde g̱óḵcağaçdan öyle yapıyala da͜a halâ g̱óḵceğaçdan yapıyala, ağaç 

iskembe he he da͜a hala Memedcúḵ yapıya. Ondan sōna ölmedi ölmedi ben͜ öldüm müde o 

ölcek ġız ondan sōna biz Merg̱úze’ye ȫretmen͜ olaraġ gitdúḵ Merg̱úze’de bes sene durduġ 300 

Merg̱úze’den geldúg̱ Daday’a bizim köye ġayrı otobüs ġāḳıya at͜  arabaları filen bitmiş otobüs 

ġāḳıya herkez͜ araba bekleya böyle bi yere bi şeye binip ḵóye giTcek, baḳdı benim Yusuf 

Hoca da biz Merg̱úze’den geldúg̱ ȫretmen ya o beni isdeyen çocuġ da orda araba bekleya 

ḵóye gitmey͜ içün hemen͜ ordan bi taḳsi kiraladı beni orda ġısġandı ondan sōna taḳsiynen 

g̱ótúdú beni ḵóye, mutluydum yá̄ni dēze çocuğu vaman filen dedim͜ emme hiç͜ üzmedi beni 305 

çoḳ͜ iyiydi şindi ayzaymır͜ oldu seKsen͜ iki yaşında ya daha ne ġonuşalım?  

             Mesela biz çocuKgen bazara toğuḳ satmaya giderdúḵ nineminen bazara varıncaġ 

bazar͜ ekmeyi va ya bizim͜ ekmeye ġatıḳ sanarduḳ hurunda mis gibi ġokar hurundan çıḳar 

bazar͜ ekmeyi yeyceyüz deye ölüdúg̱, ḵóşe başlarında kásdĕne ġavurularıdı Alla͜am toğğu 
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satınca ordan͜ acuġ kesdĕne aluve̊rúdú ninem ondan sōna böyle şindiki gibi televizyon yoḳ 310 

radyo yoḳ ellerinde desdan satallarıdı bēzi kişile desdan işdi böyle desdan satallarıdı mesela: 

Bi pilot benim çocuḳluğumda İzmir’iŋ bi yaylasına düşmüş pilot orda ġalmış oŋa anası beyit 

yaḳmış sōnadan bulmuşla pilotu İzmir Hesdenesinde yuyup kefinnemişle oŋa anası desdan 

yaḳmış beyit, beyit yaḳmış oŋa onu adam bulmuş Aŋḳara’dan, İzmir’den bazallarda desdan 

satıya böyle āşam͜ oluncaḳ he āşam oluncaḳ ḵóylerde otuma ederúz nedeceŋ oyun͜ edelle bi 315 

şeyler͜ edelle herkez birbirine böyle şey söyler mesela onu ben saŋa söyleyin çocuḳluğumda 

şindi: 

             Teyyareler yürüdü 

             Dağı duman búrúdü 

             Ölemedim hay͜ annem 320 

             Her yannarım çúrúdü 

 

              Dabancamı yağladım 

              Ġayışıma bağladım 

              Teyyereden düşünce 325 

              Ġarip ġarip ağladım 

 

              Çamlıca’ya ay doğdu 

              Ben sandım sabah͜ oldu 

              Teyyáreden düşeli 330 

              Tamam͜ om beş g̱ún͜ oldu 

 

              Gidiŋ bulutlar gidiŋ 

              Anneme selam͜ ediŋ 

              Annem͜ uyḳudayısa 335 

              Uyḳusunu terkediŋ 
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              Trene bindirdiler 

              İzmir’e indirdiler 

              İzmir hesdánesinde 340 

              Yuyup kefinnediler. 

              Ya bunu anası yazmış pilot düşmüş Çamlıca’ya (Çamlıca’ya ay doğdu Ben sandım 

sabah͜ oldu.) deye (Teyyereden düşeli tamam͜ om beş g̱ún͜ oldu.) ölúsúnü bulunca anası gelmiş 

da͜a gerisi varıdı beyit yazmış 
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-22- 

               ANLATAN                       : Necati Batak, 88 yaşında, ilkokul 5, emekli ormancı 

               DERLEME KÖYÜ         : Bağışlar Köyü 

               DERLEME KONUSU    : Karışık sohbet 

             İşdiyna böyle Allah devletiŋ vedúğú fazlasıynán yetiya (ilḳoḳulu filen nerde 5 

oḳuduyduŋuz siz?) Honsalar'da cēmi hocasında oḳuduḳ üçeden dördü beşi burda oḳuduḳ orda 

oḳuduğmuz͜ oḳulda yansıŋ mı benim mi çay? Oḳuduğum͜ oḳulda yansıŋ mı ondan sōra üs 

yeŋki şindi lise heralda oraya geldúg̠ dē Kahyar'dan Dabanoğ K̠óyúnden şeyden nediyála         

Uzbannar'dan oḳula gelúleridi çanta filen yoḳ o zaman maḳġap va içinede iki dilim͜ ekmek ġo 

(üsdüŋúze ayaḳlarınıza ne giyerdiŋiz͜ esgiden?) lesdik müsdúḵ sōradan lesdik çıḳdı ayaġġabı 10 

filen şeğerden burda mesci ayaġġabıcıla varıdı ayaġġabı satarlarıdı cümártesi g̠únneri öyle 

işde öyle múyle vaḳıt geçı  ̇̊dúḵ.    

             (Asgerliyŋizi nerde yapdıydıŋız?) İsdanbul Ġartal Maltepe'de Selimiye'ye dedi   

yapdım o zaman Türkiye'de tele neydi la o taŋḳ eyce oluyodu telsüzünen telsüz İŋgiliz hocala 

İŋgilizidi Haydarpaşa Hasdánesi oteliniŋ yerinde binamız orda işdi onnarı filen öğrendik işdi 15 

ordan terhis͜ olduḳ. 

             (Ordan gelince ne işe başladıŋız ?) Ġırḳ beş yediniŋ on birinci ayıŋ yirmi yedisinde 

terhis͜ olduḳ ordan bizim tuġay Aşġale'ye gitdi Aşġale'den terhis͜ oldum ordan Erzurum'dan  

tirene bindúg̠ Çaŋġırı’nıŋ Ilġın ġazesine ġader Irmaġ͜ ístasyonu öyle terhis͜ olduġ şindiyeden 

de helim seğlim ġalmadı ġayrı. 20 

             (Ormancı neyle olduŋuz?) İmta͜ana girdúg̠ (ġaç senesinde?) ġırḳ sekiz ġırḳ yediniŋ͜ om 

birinci ayında terhis͜ olduḳ ġırḳ sekiziŋ haziranı orda imta͜ana girdúg͜ öyle imta͜an͜ olduḳ ġırḳ 

sekizde. Yüz͜ elli iki yüz͜ araba odun giderdi Ġasdamonu'ya Daday'dan naḳliyeli ordan    

ġonturol͜  ederdúg̠ naḳliyeyi (nerlerde g̠órev yapdıŋız?) sōra beni Daşḵóprú'ye vedile 

Daşḵóprú'de ġaldım sōra Ġasdamonu o zaman Ġasdamonu'ya vedile merkeziŋ͜ esas beni öyle 25 
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öyle ordan Beşdeymenner'e geldim Bosdan bölgesine ordan da Daday'da şeğeriŋ͜ áltındaki 

Dere K̠óyde'n mi ne birisi varıdı ḱȃğya varıdı orda ḱȃtibi ağnadıŋ mı işde ġarşuluḳlu dilekce 

vedúg̠ o oraya gitdi ben Sarpun'a geldim öyle müyle bu g̠únú bulduġ͜ Allağ şüḵúr vedúḵleri   

mağaşda yetiya Allah biŋ bereket vesiŋ şüḵúrler͜ olsuŋ be böyle müyle Allah ele ġola 

düşümeden şindilikde ġafamıŋ şurasında hefif bi şey oŋa da ġırmı̊zu bi hap͜ atıyon tánsiyonum 30 

yoḳ şekerim yoḳ Allağma şükr͜ olsuŋ orman şey filen naḳliye filen vedüğú yoḳ böyle müyle 

işde bu g̠únü bulduḳ.    

             (K̠óyde yer͜ ekiyo musuŋuz?) Yerleri ekemeyán üç dene torunum͜ Eli'm varıdı Hasan, 

Erdal üç torunum va Hasan İzmir Kemelpaşa'da ege seramikde Eli İsdanbul Baḳırḵóy'de 

Erdal'da burda bi ara ġalorifer ġursu açıldı oraya en bóyúḵleri o ġalorifer Daday'da ġaloriferci 35 

olan Erdal͜  oğlan. İyyüz yerleri ekiyála g̠ótúrüyala hevlüde yığılı duruya alan yoḳ hambarda  

buğdayla bozuḳ benim hambar çok bö̇yúḵ çift merdivennen iniliya o g̠únnede bi g̠únüdü 

böyle işdi . 

             (Esgiden nasıl vakıt geçerdi elektirik filen olmadan köylerde?) İşde esgiden neyle 

siziŋ͜ evde neyleyse bizim͜ evlede öyleymı  ̇̊şdú eleddirik ġaz lambası millet zeytin yağ bile 40 

yaḳdı bi ara Alman harbi zamanı dışardan gelemez͜ oldu öyle o g̠únnerde g̠órdúg̠. 

             Iḳdider filen çoḳ͜ iyiydi bi ara demoḳrat parti şeye geçince birez serteldi serteldisi 

şöyle; parti başġannarı birez ġofur gitdi hēkimiŋ yanına filen tıḳla da gir Neyil Bey varıdı Bey 

K̠óyü'nde böyle möyle işde öyle atmış͜ ihtilali oldu emme haḳ͜ etdile. Yağ ille ben 

Beşdeymenner'de ormancıyın ben tomruḳlarıŋ her şeyini ezberimize bilı  ̇̊dúḵ biz Rıza varıdı bi 45 

de Aḳbuŋar'da oğlanı o ġalender bi arḳadaşıdı onnarınan filen͜ işde bu g̠únü bulduġ vedúḵleri 

mağaş yetiyá fazlasıynan (Rıza Beyinen aynı emsalsúŋúzzdü dey mi?) benden g̠úccúḵ ağa 

derdi baŋa (ġaç yaşıŋızdasıŋız Neceti Dayı) seksen sekiz yirmi beş͜ olunca seksen sekiz oluya 

dey mi üç yüz ġırḳ biridi şindi yeni nüfüs ḱȃğatlarında doḳuz yüz yirmi beş yázıya iki tarih va 
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zēten biri rumi diyeri arāzi arablarıŋ padişahlarıŋ doğrusu öyle şindi hırisdiyannarıŋ rumi 50 

onnarıŋ peygamberleriniŋ doyuş doruş tarihleri öyle işde. 

             Ben G̠ól'de de oḳudum͜ emme çalı̊şduruyala deye durmadım (neyle giderdiŋiz oraya 

esgiden G̠ól'e?) burdan yolladıla imta͜ana girdúg̠ (vesayit͜  olaraḳ ne varıdı mesela?) veseyit o  

(ayak) e şeğere yaḳın G̠ól͜  işde o Soluḳ dedı  ̇̊ğúŋ͜ alt yanı ora böyle müyle Allah işde bu g̠únü 

bulduġ şüḵúrler͜ olsuŋ.             55 

             (Gaç sene ormancılık yapdınınız Neceti abey?) Otuz ḵúsür mağaşım͜ artıya he he 

dürüslúḵ baŋa Allah haram nasib͜ etmedi Neceti Bataḳ deyince böyle olanla adam͜ içine 

çıḳarıya ya vazifemi yapdım veyahut da idáre etdim paraya gendúmü satmadım seniŋ ḵóy     

nere la dayısınıŋ ben birez Sorḳun deresinde de durdum Tevetüroğ mu derleridi ben͜ oŋa filem 

misefir͜ oldumudu orda şeyle filen varıdı esgilerden beygirlerinen dey mi hayat şüḵúrler͜ olsuŋ. 60 

             (Esgiden beygirinen mi giderdiŋiz dağlara falan?) İlkin beygir de yåğudu sōra ġayrı 

beygir atınan atınan bit çoḳ͜ o zaman atı bağla torbayı daḳ çıḳar g̠óyneyi etlet yoḳ fanile yoḳ  

herkezde de va bit dedete ben Ġasdamonu'dáydım aslen Ġasdamonu'yá aldıla beni merkezde 

merkezden͜ emekli oldum öyle müyle dedete çıḳduḳdan tāta ġurusuna g̠úç yetmezdi bi de 

ġoḳar nămussuz siz g̠órmemı  ̇̊şsúŋúzdü işdė böyle. 65 

             Burda ev müv va emme ḵóyde duruyoz Erdal va benim torun şindi ġızımız rezalanıdı 

dördüncü sınıfda liseniŋ ġayrí ayıŋ͜ om beşinde geleceyüz ev va burda yaluŋuz bi tek͜ ev va    

şurda, boyna ölmeyennerden selam g̠ótú ararla Ġuzyaḳa'da Hálit Ayancıgil birisi varıdı o da 

ormancıydı Ġaradere'de filen durduydu, geçen͜ ağşam telefon çaldı İlimenne Helit͜  Ayatçı deye 

emme onuŋ͜ óldüğnü duydum torunuymuş alıyáz böyle Allah devlete bol vesiŋ yetiyá mağaş. 70 

             Ya ilkin evden͜ işde ekmeyi yenen kişilere gidı  ̇̊lúdü sōra va herif öğ Memed͜ Ağ 

yoğusa ġocası evli öyle sōra baḳımevleri yapıldı her yerde baḳımevi varıdı Sarpun'a yapıldı 

Ġuzcoluğ'a yapıldı her yerde şindi iyi ormancılıḳ ben şeye ġupaşa baḳmazduḳ sevk pusulası 

keseyken her  birimiz bilı  ̇̊dúg̠ çoḳ geŋciken insan  daha iyi şey͜ oluya  he şüḵúrler͜ olsuŋ  böyle. 



       

 

183 

 

             (Azdavay'da durduŋuz muydu siz?) Yoḳ Saray deye Daday'ıŋ bölgesi varıdı Ballıdağ'    75 

da orda durdum. (Ormancılara baḳarla mıydı esgiden?) Herkez deyil de hēneder͜ insanna vadı 

öteden beri hēneder͜ insanna misefir perver insanna menfeetsüz olacaġ͜ adamla varıdı şindi 

ġayrı baḳımevi filen va. (Zabut dutduğŋuz oldu mu?) Çoḳ ya sōra sorumluyduḳ o zaman sōra 

persönel ġanunu çıḳınca o ḳanun ġaḳdı ihtilelde bölge şefi ne olduğnuda bilemedi benim 

başıma gelmedi g̠órúlen vazifeŋe soŋ verilmiştir onu da bilemessiŋ Allah devlete bol vesiŋ 80 

böyle müyle bu g̠únü bulduġ şüḵúrler͜ olsuŋ. 

             G̠óbeksüz deye birisi varıdı Çaḳır'ınan Uzbannar'ıŋ o da va o da G̠óbeksüz'üŋ gızınıŋ͜ 

oğlannarı (o ne yapıya?) o da ormancı oldu bereber lise mezúnüydü ben öğretmen͜ oḳulundan͜ 

ayrıldım çalı̊şduruyala he G̠ól͜  Enstútúsü ámele gibi çalı̊şduruyala beygir va, inek va orda 

öyleydi araba taḳsi muḳsi yoḳ müdürüŋ Ġasdamonu'ya oranıŋ fayton şey yaylı arabalarınan    85 

giderleridi araba nerde böyle müyle işde yetmiş sekiz on͜ üç otuz bes sene oluya dey mi 

Ġasdamonu merkezinden emekli oldum oraya aldı beni baş müdür eh Allah biŋ biŋ bereket 

vesin şindi nederdúg̠ çalışamassıŋ͜ edemessiŋ Mısdā Bey de epeyi şeyde filen Ballıdağ'larda 

çalış he he orlarda öyle evet. 

             K̠óylerde de insaŋ ġalmadı otuS hēneydi sen blı  ̇̊úsúŋ bizim ḵóyü sekiS hēne ġaldı      90 

reçberlik öldü buğday ekenne va benim tarlam va epeyi g̠ótdü hevlúde duruya yığılı 

çufallarınan hambarı hariç uşaḳla da ḵóydeyken reçberliy͜ ederdúg̠ ḵóyúŋ ġahrini çekince 

hayvancılığ͜ edeceysiŋ meğreba (meğraba Necati Abey nasılsıŋ iyi misiŋ?) ḵótüyün dersem 

Allah baŋa ceza ve̊rú ya seksen sekiz yaşındaki adam evden geliyan nacaġ͜ elimde odunu 

benim biliya ġavağAm çoḳdu yaşlandı ġalın rüzǵȃrda ġaŋrılanlarınan͜ odun͜ etdim buraya      95 

g̠ótúreceyüz aleykim selam odun͜ etceyüz ayıŋ͜ om beşinde ayıŋ͜ om beşinde oḳul͜  açılıyá yaḳıŋ 

bi cığra, cığrada işdim nargilede işdim nargeleyi içiyåsı̊ŋ içersinde su burda Tağfığa'nıŋ 

ġāvesinde de varıdı nergile içersinde suyu unutmuşuyuz doŋunca çatladı. Epey yağmur yağdı 

dē mi yağdı yağdı. 
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             (Neceti Dayı ġaç sene ormancılıḳ yapdıŋ otuz seneyi geşdi miydi?) Otuz ḵúsür ġırḳ   100 

sekizde şeğere odun mudun ormanıŋ binası filen yoḳ şurda ġahırdan ġāveniŋ içinde bi bina 

varıdı orda durardı ormancıla sen bı  ̇̊lúsúŋ bēki sōradan yapıldı ora, şurda Molla Şakir atliyede 

araba yoḳ Molla Şekir'iŋ hanı varıdı oraya at bağlar seyis varıdı şofor deyil de seyis atlara he 

seyisde giderdi şefi neyse öyle. Dabanoğ Teggesi'nde bi g̠ól vadu duruya mı? Ziyede olsuŋ 

orda çamaşur yıḳarlarıdı şindiden deyinde çoḳ selam söyleŋ gelince gelsiŋ g̠órúşúrüz o ġaldı 105 

gibi bi şey he iki de Fikri'len o onna geç yoḳ benden g̠úccúḵ vadu seksen beş vadu bēki onna 

buynuz yandı ya orlarda çoḳ çalışdıla e bi yaŋġun ne zamanıdı ormánnárda. 

             Reçberlikde iş ġalmadı, hayvancılıġ͜ íyi edebilene o da insannan͜ oluya esgiden ġarıla 

süt, yoğurt, yağ alu omzuna satar onunan nal mıḳ͜ aludu şu bu öyleydi dey mi esgi devirde 

başġa bi ġazanç gelir yoḳ bu Sarpun'nula filen buğday satı̊ludu heybeyi iki g̠ózüne şey͜ eder  110 

buğday onu un͜ eder Dereḵóy'den esgi Eli'niŋ deymeninden üğút ḵóy öyleydi, g̠úbre 

çıḳduḳdan sōra her şey çoğaldı.               

             (Ilġaz'a duza filen gider miydiŋiz Çaŋġırı'ya?) Giden ben gitmedim giden͜ oludu 

burdan Çaŋġıra'ya ḵómúşü diri olan at͜  arabası burdan ben İnebolu'ya öḵúz͜ arabasıynan 

keresde ēgitdúḵlerini bilúrún araba nerde (ne͜ çün  ēgidiyosuŋuz keresdeyi?) oğ͜ işde oğ͜ işde 115 

İsdanbul'a gidiya vapurunan şu bu öyle ben gitmedim o zaman ben͜ esgere gitdúğmüzde 

İnebolu'ya vapur şeye yaḳışmaya yanaşmayadu iskeleye filen şindi g̠ózel ġayrı isgeleye böyúḵ 

şileple bile yanaşabiliya eh şüḵúrler͜ olsun ey şu eviŋ zağaplarını da bilúrúz ġarısını ġocasını 

şurda dükḱȃnı varıdı o dükḱȃnda patatislerde böcey͜ åludu o şeyden satardı satdı deli polis 

derlerimiş bunnara emme da͜a çif çıḳmadı dey mi? 120 
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-23- 

               ANLATAN                       : Ali Osman Batak, 62 yaşında, ortaokul mezunu, emekli   

             çiftçi 

               DERLEME YERİ           : Bağışlar Köyü 

               DERLEME KONUSU    : Karışık sohbet 5 

             Adım͜ Ali Osman Bataḳ, bin doḳuz yüz͜ elli bir doğumluyum Elipaşa İlkoḳulunda 

oḳudum ordan͜ ort͜  oḳula gitdi ordan çıḳdıḳ asgere gitdim asgerden geldim hasdáneye imta͜ana 

girdim hasdánede imta͜anı ġazanduḳ hasdaneye girdúg̠ ve ordan da emekli olduġ rötgen 

teknisyeni olaraḳ ondan sōna bu işdi. 

             Gençliğmizde işdi hásdeneye gitdúḵ, terzilik yapdım şeyde terziydim dört sene ondan 10 

sōra işde hásdeneye girdúg̠ hesdenede  Máyir͜ Ağayınan çalışduḳ rāmetliynen ondan sōna 

emekli olduġ͜ işdi ḵóyde duruyoz şindi iki dönem de mı̊darlıḳ yapdım (ben gelúrún öteberi alu 

gelúrún ben) bu iki dönem muḳdarlıḳ yapdım işde bu deyceyim başġa iki dönem mıḳdarlıḳ 

yapduḳ ondan sōna ayrı̊lduḳ bu dönem ı̄̇şallah gine olacayúz sen desdeklerseŋ sarı̊ oğlan 

onnarı iyi dut işdė böyle. 15 

             ŞindiK elimizinen zeten elde dikiyoduġ şindiki gibi makine yoḳ her şeyi makineynen 

yapacaḳ hep͜ el teyellerdúḵ elle yaparduḳ şimdi o zaman yá̄ni başġa türlü bi şey yoğudu işdi 

bilmiyom ondan sōna da ayrı̊lduġ hasdáneye girdúg̠ hasdánede de devamlı otus sene ḵóye 

gitdúḵ geldúğ̥͜ işdi yayan öylelik devam͜ etdúg̠ bunuŋ babasıyna yayan giderdúg̠ ḵóye o zaman  

böyle taḳsi yoḳ tıraḳdör de yoḳ böyle başġa bȯ ğada. 20 

             Ya düğúne bayrama ḵóylü olaraḳ ġompile bereber giderdúg̠ düğúne bayrama 

yanımızda uslu ne derse o olurdu yá̄ni bi tek͜ uslu yönetirdi o şöyle yapacayuz böyle 

yapacayuz deyince onun dedı  ̇̊ğúnü yaparduġ yá̄ni kimse taşġınnıḳ yapmazdı yá̄ni öyleydi 

düğúnde bayramda böyle. Düğúnnerde ādetle gine böyle deyil de bunnan hepimiz bereber 

giderdúg̠ bi bağardaḳdan millete bȫyle raḳı dağı̊dularıdı gidenner onu içerdúg̠͜ ondan sōna 25 
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düğún de dağılu giderdúg̠͜ işdi şindiki gibi deyil taḳı yoḳ bilmem ne yoḳ herkez görüşúğú 

bereber͜ alı̊du ḵóylü olaraḳ öyle giderdúg̠ yá̄ni. Haḳı, semedi semede mi gidceyin ben Ādem 

haḳı, semedi ne biliyin ben haḳı, semedi g̠úyó ġuyallarıdı işdi o zaman öyle aḳşam͜ olunca 

yatsudan͜ evel g̠úyó̄ ġuyallarıdı işde bu ġada başġa ādet silah͜ atallarıdı işdi tüfek o zaman 

dabanca mabanca yoḳ tüfey͜ atallarıdı ya yumruḳ͜ atallarıdı onna da millet yumruġ͜ at, yumurta 30 

atardı, yumruġ͜ atardı işde o ġada bilmiyom başġa bu ġada arġadaşım. 

             Ya eleddirik yoğuken o zaman ġazlı lambala varıdı, löḵús varıdı onnarı yaḳarduġ 

löḵúsü olan löḵús yaḳardı löḳúsü olmayan lamba yaḳardı öylelik durarduġ, o zaman eleddirik 

ne geziya tabi ben hasdáneye girince geldi eleddirik yetmiş dörtde Daday'a bizim ḵóylerimize 

yetmiş dörtde geldi buğda benim soracağıŋ şey nerde talebesiŋ sen? Esgiden elinen ekin 35 

biçerdúg̠, yığın yığarduġ bina boyu dúğen sürerdúg̠ onnarı yaparduġ yá̄ni onnarı öḵúzúnen 

dön de dön. 

             Ya bayramlarda biz Elipaşa'da toplanuduġ dört, üç ġariye dört ġariye böyle biŋ iki biŋ 

kişi oludu yá̄ni toplanınca yemek ve̊rúleridi, ġonaḳ çıḳarduduḳ her ḵóyden iki kişi ġonaḳ      

çıḳardudu yá̄ni böyle yemek͜ olaraḳ ordan ev sāyibi ne yapdıysa bizim buranıŋ yemeyi 40 

bamyadır baḳ en g̠úzel bamya, bamya yaparla pilav, bamya, etli yemek bilmem öylelik şey͜ 

ederdi millet yemeyini yerdi dağı̊ludu, bu g̠ún burdaysaḳ yarın şeydeydúḵ mesela Siyahlar'da, 

Siyahlar bitince başġa mahalleye giderleridi millet üç g̠ún bayram gezerdúg̠ yá̄ni. 

             Ben ben davar filen g̠útmedim hiç şindi benim͜ öyle heni davarımız mavarımız 

yoğudu  işdi esgiden manda boludu mandala çayıllarda böyle gezerdi başġa türlü yoğudu bi 45 

şey öyle tíraḳdör de yoğudu millet birbirine otumaya gider gece ġatmerli çörek yapve̊rleridi 

ġalan͜ öyle, atmış͜ altı oynardı uslula biz oynamazduġ altı ġol͜  oynallarıdı işdi başġa bilmeyon 

bunna varıdı bizim ḵóyde böyle yoḳ başġa ēdet bunna işdi á̄deti altı ġol͜  oynallarıdı işdi altı 

ġolda o ev sāyibi ġatmerli çörek yapve̊rü bilmem banduma yapardı işdi öylelik tabi canım 
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orda yeŋilen gine ġatmerli çörey͜ oludu yērisi aḳşam ġaybedeniŋ͜ evinde başġa bilmem bizim 50 

ḵóylerde buydu ēdet Adem. 

             Nasıl ya bu şekil nerde ben o zaman ben orta oḳula ilḳoḳula giderken naylon varıdı 

onnarı giyerdúg̠ böyle nerde buluyosuŋ ayagġabıyı mayagġabıyı naylon ayagġabı varıdı 

onnarı giyerdúg̠, oḳul ġıyafeti olaraḳ siyah, siyah͜ önlúḵ giyerdim siyah͜ önlúḵ varıdı 

ilḵoḳulda, ortoḳulda daḳım͜ elbise varıdı gine alabilen alı̊du alamayan o şeyinen giderdi yá̄ni 55 

ya defder, kitab gendiŋ͜ alırdıŋ defder, kitabı şindiki gibi devlet vemezdi işdi böyle arḳadaşım.  
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-24- 

               ANLATAN                       : Ahmet Bal, 86 yaşında, Çiftçi, Emekli 

               DERLEME YERİ            : Elmayazı Köyü 

               DERLEME KONUSU     : Karışık sohbet 

             Doġuz yüz yirmi yedi he  ilkokulu Akbuŋar'da oḳuduḳ üçe ġader ondan sōra beş 5 

buraya açıldı beşi ben burda Daday'da bitı  ̇̊düm. Ondan sōra ḵóyde, ḵóyde reçberlik yapduḳ 

efendim başġa hayvancı varıdı, hayvancılıḳ yapduḳ, sandalye yapduḳ bi devir. Nasıl ağaç 

sandalye işdi bunna gibi filen emme ağaç her yeri böyle hee, g̠ókceağaç, gökceağaçdan o 

zaman  selbesidi g̠ótürüdüg gökceağacı, gökceağaçdan sandalye yaparduk, hep elde, makine 

yoḳ hep elde. Gúvlek, yayıḳ, irende, desdire hep elde makine yoḳ hee öyle desdire, rende ēlet 10 

bunna. Buraya g̠ótürüdüK  hee burda Ġasdamonu'dan gelü̥leridi burda alu̥larıdı. 

Omzumuzunan hee sor̥ra bēzi ormancıla yákalağdı. Bi kere şey͜ alduḳ naḳliye o nakliyeynen 

g̠ótürüdük̥ bázi, ġaç sene yapduğumuzu bilmiyon ben ġafam tam deyil tabi yaşlı olunca, dört  

sene fazla yapduk fazla dört sene filen deyil hee çok yapduk̥, yok, yok şindi yapan̥ yok. 

Asgerliyimi Çanġıra'da topcu taburunda, biz otuz͜ üç͜ ay yapduḳ bizden bi evvel yirmi dörd͜ ay 15 

da ġırg͜ ikilile terhis͜ oldu biz otuz͜ üç͜ ay yapduk evet. 

             Efendim çíra, odun, çıra, lamba, ġaz lambası böyle onnarınan. Ġışları, ġışın 

toplanınca yüzug̠ müzúg̠ oynanudu ḵóylülede gelüdü başġa ḵóylüle de gelüdü öyle oynanı̊du  

ġışın. Misefirliğe giderdúḵ biz birbirimize misefirliğe başġa ḵóylede gelüdü bizim ḵóye 

misefirliğe filen, ḵúl çöreyi, ḵúl çöreyi şindi o ḵúl çöreyine hesiret gidiyoz, yoḳ ocak yaḳan 20 

yoḳ. 

             İkinci düyya savaşında gıtlıkda çok şey yapıldı, biz gelçi g̠órmedúḳ͜ emma şeyi dāhi, 

arpayı úğutdüle arpa yėdile o gıtlıḳ zamanı çok fenayıdı. Yoḳ milletde bi şey yok işde orlarda, 

babam doġuzan doḳuzan yedi yaşında öldü o şeyde Ruslara filen esir düşmüş, orlarda Ruslara 

esir düşmüş babam ordan Rusla şeyden çekilince Rus, Ermánılar'a teslim͜ etmiş orayı 25 
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Ermánıla da Rusla çekildı  ̇̊ğúnü bilmesin deye mevzilere zobå borusu ġomuşla, Rusla       

çekildı  ̇̊ğúnü bilmesinle deye. Sekis sene bi kere gitmiş sekis sene esgerlik yapmış gelmiş 

ayāmıŋ beresi gitmeden bi da͜a aldıla deye bi sekiz dá͜a yapmış, on͜ altı sene esgerlik yapmış.    

Sabrí gel, son gelişı  ̇̊mí, son gelişı  ̇̊ni yúrüyelek bi yellerden gelmiş öyle hasda halde bi ḵóyde 

iyleş, işdi o savaşlarıŋ͜ ikisine de ġatılmış yalıŋuz şeydeymiş Rus, Rus cepesinde o yaŋdaymış 30 

ġaç sene durduğunu esirde bilmiyom Rusya geri çekileyken esirleri bıraḳmış, esirleri bıraḳmış 

Ermánılara teslim͜ etmişle cepeyi. Ondan sorra da bubam o yaŋdan ġurtulmuş. Ordan 

yörüyeleK geliya aç, susuz hee hep beri gelenne aç, susuz yörüyelek geliyále bi beygir͜ ölüsü 

bulduḳ deyá yiycek yok, içecek yok şeyinen he çakım varıdı onunan deya sıyırdım otdan filen 

deya ecúḵ bi şey yaḳıyoz deya onu sıyírayken bi subay geldi deya oğ̥lum öcúḵ de ba͜a ve ben 35 

sıyırıyan sen de sıyırsaŋa demiş subaya o da ġılıcını çekdi o da sıyırdı deya beygir 

gemüğúnden otlarda filen ecük ısıdduḳ yerdúḵ hee yok yiyecek yoḳ, içecek yoḳ, giyecek yoḳ 

bit aḳıya, yok nerde o ileçle filen nerde buluyosuŋ. 

             Yoḳ ben bi yerde çalışmadım yalı̊ŋuz çalışdım yedi sene filen yol çavuşluğu yapdım 

mağfığav zamanı şindi ḵóyişleri mi oluya bi şey hee máğfığá de yedi sene yol çavuşluğu, 40 

hayır devlet͜  işi máğfığa. Yedi sene orda yol çavuşluğu yapdım he o zaman böyle makine filen 

yok ġazma, ḵúrek amelele gelú ġazma, ḵúrek, el͜  arabasıynan. Daday'ıŋ her tarafında çalışdım 

ben, ġazalarda buraya bağlı, buraya bağlı. 

             Neyi ağac͜ ískembeleri desdire şey odunnarı yar ḵókceğac odunnarını santiminen 

onnarı yónå yónå yónå yuvarlarduḳ öyle bi ālet varıdı şey şöyle bi şey yoḳ adı, desdire 45 

belmem şey balta, keser bunnarınan hee. Sandalyálere delúḵ delerdük magġaplarınan hee 

çivilerine dutduruduk̥. İki lire, iki buçuḳ lire hee epeyi yapduḳ, epeyi yapduḳ ġaç sene 

olduğunu tabi bilmiyon yapduḳ͜ epeyi. Çocuḳla da çalışdı, çocuḳla da çalışdı onnarıŋ hepsi de 

bı  ̇̊lüle, hep bizim ḵóylüle yapıya uslularıŋ yapannarıŋ yanında bakduḳ, eddúḵ, öğrendúḵ 

uslulardan, çocuḳla da bizden͜ óğrendi öyle hee. 50 
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-25- 

               ANLATAN                     : Ahmet Kaya, 70 yaşında, çiftçi, ilkokul mezunu 

               DERLEME YERİ          : Yazıcımeydan Köyü 

               DERLEME KONUSU  : Anılar, köy hayatı 

             Ocaġ͜ ayı, bin doḳuz yüz ġırḳ dört doğumluyum, ocaġ ayında doğdum, gendúm 5 

çifciyin, ilkoḳula Sorḳun oḳulunda başladım, bes sene oḳuluma devam͜ etdim hocalarımdan 

çoḳ sopa yidim, beşinci sınıfda hocalarımdan çoḳ sopa yidim, imta͜anımı Ġayabağı K̠óyünde 

oldum ordan sorra çifciliye başladım babam oḳutmadı.  

             Çifciliye başladım ta͜am atmış doḳuza ġadar ḵómúş ve öḵúzle çifcilik yapTım ondan 

sōra tirektor͜ alduḳ, tirektorlarınan çif sürdúg̠, yığın yaPduḳ, düğeninen motoruŋ͜ arḳasına 10 

düğen daḳduḳ işdi böyle uğraşduḳ eŋ son zamanlarda asgere gitdim, asgerde jandarmaydım, 

jandarmalığı yapdım geldim gine çifciliğe başladım. 

             Ondan sōrra fidanlığa gitdim, fidanlıḳda altı sene g̠órev yapdım, altı sene g̠órev 

yapdım bu fidanlıḳ dağılınca ġarayollarına girdim doḳus sene ġarayollarında çalışdım açÇı 

olaraḳ, orda aÇcılıḳ yapdım eŋ son zamannarda bi de tirektor͜ alınca ondan sōna çıḳduḳ 15 

mecbur ġaldım aradaki boşluğu dışardan yatırmaya eŋ soŋ zamannarda ġayrı dee ġırḳ doḳuz 

elli yaşıma ġader çifciliy͜ etdim. Elli yaşımdan sorra yaşımı şey͜ etdim sekiz͜ ayım ġaldı emekli 

olmaya onu bitirdim, emekli oldum, emekli olduḳdan sorra gine çifcilik yapduḳ böylelikle    

işdi ḵóy hizmetlerinde çalışıyoz işdi böyle, ne ġonuşuyun başġa? 

             Ya hayvancılıḳ şindi yapıyoruz ema hayvancılıḳ ilk zamannarda iyiydi soŋ 20 

zamannarda birez tabi para etmez͜ oldu ama gine de Allāmıza şüḵúller͜ olsuŋ iyi, dana 

besliyoruz işdi simenter hayvanlarımız var yirmi otuz tēne hayvanımız var şindi oğlan da 

beninen bereber devamlı çifcilik yapıyoz, hayvancılıġ yapıyoz, simenter simenter hepside 

simenter işdi böylelikle işdi çalışıp gidiyoruz baḳalım düyyanıŋ soŋunu bulabilcekmüyüz e 

başġa ne deyin, sor sen ba͜a sor ben cevap veyin. 25 
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             Şimdi bizim ben İnebolu'daydım o zaman ġarayollarında çadırda yatardıḳ, segizen 

kişi mevcudumuz varıdı, ġırḳ kişi zabahleyin saat doḳuz͜ on sıralarında yemek yerdi onna 

çıḳardı iki vardiyeydi on͜ ikiye ġader biri çalı̊şudu, on͜ ikiden sōna biri çalı̊şudu yá̄ni iki 

vardiye segizen kişi devamlı çalı̊şudu onnara yemek ve̊rúdüm, tabilota baḳardım eŋ soŋ 

zamannarda aÇcılığa girmeden bir sene ben bılaşıḳ yıḳadım, ondan sōna ben imta͜ana girdim 30 

aÇcılığa, ġazandım ondan sōna işde doḳuS sene g̠órev yapdım, yemeklerden eŋ çoḳ bilhassa 

zabah ġavaltısından, peynir, zeytün çorb͜ olduğu zaman vatandaş çoḳ yimezdi, emme peynir, 

zeytün olduğu zaman yerleridi, zabah ġavaltısını böyle ve̊rúdüm, öğ̥len ee şindi eŋ çoḳ 

bilhassa bizim patatis yemeyi, içinde et yemeyi şey salatası soğanı çoḳ yelleridi İnebolu'dan 

alıverince şey tarafına Cide tarafı soğanı çoḳ yer, yemeklerde mutlaḳa soğan͜ oludu, kesinlikle 35 

şoraya ġocaḳsıŋ ordan͜ alıp yiycek, yá̄ni her çeşit yemek yapardım, her çeşit yemeyi yapardım 

bilassa pilav, piriç pilavı meşşúrdü yemeklere her zaman piriç pilavı lazım çıḳacaḳ yá̄ni, ee 

bunnarı yaparduġ͜ işdi şeyleridi ay başı oldumu vatandaş mesela ġaç kişi yemek yimiş ġırḳ 

kişiniŋ͜ içinde izine giden iki kişi üç kişi olu, onnarı çıḳarduduġ yirmi g̠ún yemek yimiş, oŋ 

g̠ún izin ġullanmış, tabılota baḳarduġ tabilotda mesela herkeze ikişer͜ üçer yüz para yazarduġ, 40 

ondan sōna o izine gidennerden yirmi g̠únnúḵ aluduḳ böyle devamlı ben doḳuS sene bu 

g̠órevi yapdım, soŋ zamanda ġayrı ordan, hoşav yoğudu, hoşav yoğudu hayır hoşavı hanki 

birine veceysiŋ ki hoşav yoḳ he he hoşav yoğudu üzüm, üzüm hoşavı var, üzüm hoşavı var he 

ben elma hoşavı filen deya ağnadım hayır elma hoşavı yoğudu baḳ ben elma hoşavı 

yapmadım üzüm hoşavı devamlı yapardım. 45 

             Bizim bullarda hoşav baḳ, elmadan hoşav yapalla ondan sōna üzüm hoşaFı yá̄ni 

benim bildı  ̇̊ğúm dey mi ağa he ben başġa bi şey armutdan da yapalla, ayvadan da yapalla baḳ 

ben onnarı unuduyon he sen dōruduve he almadan da oluya, tabii, tabi tabi tabi o da üryene 

mesela hoşaFa giriya o da onuŋ suyundan ey alıyoz dey mi ağa he o da öyle, işdi böyle. 
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             Hayır, yoluŋuz şeyde ġuzu asmadım da ġuzu çoḳ geldi bize ordan bize Halacoğ'ya 50 

vedile Halacoğ'da biz beş eve bi ḵóprü yapıldı o Ilġaz'dan gelen ḵóprünüŋ yapduġ  tam͜ on 

dört metre eninde, yüS segizen metre uzunluğunda Halacoğ türbesiniŋ o ḵóye ḵóprú yapdıla 

bizim͜ arḳadaşla ben gine tabilota baḳıyodum yoluŋuz͜ orda Halacoğ'yu çoḳ ziyeret͜  etmeye    

gelen var he Haracoğ bizim şeyde Merg̠úze'dekini he onuŋ şindi orda bi ăsa suyu va bö̇yúḵ 

daşdan çıḳıya Allahıŋ bi daşı g̠órdúŋ mü sen͜ orayı vadıŋ mı, vadıŋ dey mi heh tamam tamam 55 

orda ormancıydı doğru yanına vamadıŋ mı ama şey türbeye girmissiŋdü hayır yoḳardaki suya 

baḳdıŋ mı çıḳan suya he o böyle bi ev gibi sırf ġayadan fışġırıya su onuŋ͜ at, onuŋ͜ at yanında 

da iki şöyle çoluluḳ va orda aŋması ayıp bayanla şo yaŋda erkekle şo yanda yıḳanularıdı o 

suda, ăsa suyu işdi oraya ăsayı ġaḳmış ze͜et bóyúḵ ze͜et ordan su fışġırıya he öyle deniliya, 

orda şindi bizim remet͜  olası Meyir͜ Ebim usda başıydı bu böyle olmaz dedi araba girmeya 60 

sırtlarıynan şey daşı̊tdudu çı  ̇̊mento şey ġum he oraya şey yapdudu hüsüsü yıḳanma yerleri 

erkekleriŋ ayru ġadunnarıŋ ayrı öyle orda yıḳanularıdı ondan sōna hayır yararı olsun deyil, 

vatandaş türbeye gircek o ăsa suyunda yıḳanmaduḳdan sōna türbeye ġabul͜  etmezle ġuymazla 

o zaman da şindi de, şindi de hayır şindi giriyala emme muhaġġaḳ  ordan bi su içiya, esgiden͜ 

öyleydi orda Seyin͜ Emmi varıdı şayıḳ derdi ki bize; oğlum ben doġuzan͜ üç yaşımdayın her 65 

aḳşam gelúdú bizim yanımıza ġarayollarındayken tabi biz͜ evdeyüz orda oğlum bu ḵóyde 

hayatda davul çaldumazla derdi, niye Seyin͜ Emmi derdúg̠, lan͜ oğlum burda bu ze͜et varıken 

davul çaldumaz derdi, neden deye  sorardıḳ gine böyle, doğul derdi ordan çaydan beri 

geçdimmiydi ya doğul yarı̊lu ya davulcuya bi şey͜ olu hasdalanu kesinlikle ama şindiki geçle 

ānamaya, lan oğlum ḵóyúmüzde düğún va geliŋ g̠ótúmeŋ davulu dedim deya ginede davulu 70 

g̠ótúdüle deya ordan hemen hendekden geçesiye deymen͜ ardından türbeye dek geliya 

g̠órmússúŋdü he o ḵóprúyü biz yapduġ orda davul yarılmış dutmuşla bi da͜a g̠ótúmüşle 

Ġasdamonu'dan o davul da yarılmış ġabul͜  etmezimiş hayat da da͜a o ḵóyde davul çalınmamış 

bize böyle annadıvórúdü, yaluŋuz oraya her bi ziyeretci o türbeye ziyeret͜  etmeye gelenle şey͜ 
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ederdi ġurbannan gelúleridi, ġuzu, ġoyun bilmem şu bu g̠ótúrleridi orda keselleridi adaḳ 75 

mesela hasdam benim͜ iyi olusa ben mesela orda ġurban keserin derdi, orda işdi şey͜ etdile ya 

keselleridi hedi yallah onu da ġarayolcularına, ġayrı bıḳduġ ġuzudan da bıḳduḳ, etden de 

bıḳduġ vallahi orda iki sene, iki sene ağa bıḳduḳ vallahi etden bıḳduḳ her g̠ún͜ et yemeyi o 

zaman aŋması ayıp içcileriŋ͜ içini bozdu neler çekdúḵ, hep ġayrı hepisini beş͜ eve yapılıya, o 

ḵóprú beş͜ eve yapılıya onuŋ͜ úçün devamlı bize şey͜ ederleridi böyle vórúleridi, ġayrı ordan 80 

ḵóprú bitince şeye geşdúg̠ buğezde Cide tarafına gitdúg̠ o taraflara ollarda aynı böyle yoluŋuz 

bizim esgideŋ ki ġarayolcularıŋ hēli bi cinǵȃnla heni gelúleridi şuraya çadır ġuralla iki g̠ún 

sōna bı̊rağ giderle başġa yere ġurar tam͜ öyleydúḵ biz he şuraya ḵóprú yıḳulu sel yıḳar buraya 

çadır ġurarsıŋ zabaleyine bi emir da͜a gelú oğ filen yerde bi ḵóprü da͜a yıḳılmış acale oraya la 

şindi biz çadırı ġurduġ da͜a otumadan oraya giderdúg̠ yá̄ni çoḳ oya buya sürşdúḵ biz yá̄ni 85 

ġarayolları emme şindi öyle deyil şindi om beş bölge şindi öyle deyil yá̄ni çoḳ şeyle 

başımızdan geşdi neler geşdi neler yá̄ni böyle. 

             K̠óyde biz buğday͜ ekiyoz, arpa ekiyoz ondan misir͜ ekiyoz͜ işdi fiy, yulaf, ġoruŋġa da  

va şey de va yonca da va, ekerúz ġabılca da ekerúz, geçen͜ işdi ireçber çocuğusuŋ netdiŋ 

dedim benim͜ aḳlıma gelmeya hee işdi böyle. Ben silaj yapmadım da͜a heni silaj yapmadım 90 

yoluŋuz balyaya yapduruyoz yoncadan şeyden filen devamlı ben yonca ekiyon benim yoncam 

çoḳ otuz dönüm yoncam va da ġuyyoz çoğunu balya yapduruyon oğlan ġıyıya balyasını da 

ġıyıya balyayı beyenmeya bizim͜ ağa hayvanlara vereyken balyayı beyenmeya yeŋiden bi da͜a  

ġıyıyya he he iri ediya deye bitdi böyle ağa ne delim. 

             Ben çoḳ͜ iyi vaḳıt geçı  ̇̊rüyon hiç şey ben͜ ahırada durmayon valā çoḳ͜ iyi vaḳıt 95 

geçı  ̇̊rüyon şimdi hiç͜ edemesem şorda bi ġıyı dutarın, şorda giderin hayvannarıŋ͜ öğúne giderin, 

hayvannarı çöğúr orda yanlarında dururun işdi danaları severin, buzāları severin buzālarıŋ 

şindi altısı bu yaŋda, altı yedisi şu yaŋda ufaḳları onnarı seyrederin işdi öyle ben͜ iş fazla 

g̠órmeyan şindi emme baḳ esgisi gibi şindi iş g̠órmeyan, esgiden işde vallahi gece g̠úndüz 
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uyḳu yá̄ni haram͜ ederdim, ekmek g̠ózúme dursun g̠úndüz͜ iki kere gece bi sefer suntaya 100 

açılınca böyle giderdim yá̄ni emme para o zamanımış͜ ağa para o zamanımış ben bi seneniŋ͜ 

içinde matoruŋ parasını aldımıdı o zaman, emme måtor yoḳ çevrede yoḳ yoḳ Daday'da üç mü 

dört mü måtor varıdı bizim͜ alduğumuzda he he öyleydi. Şey şindi baḳ sunta o zaman yeni 

açıldı aḳaret gibi odun͜ isdeya anadıŋ mı, odun baḳ yemin͜ ederin g̠únde iki kere dönerdim o da 

derdi şo da derdi benimkini de ēgidive benimkini de ēgidive gece de öyle bi sefer yapardım 105 

böyle şey͜ eder para ġazanuduḳ yá̄ni bi seferini epeyi para girerdi o zaman vatandaşa da para 

lazım o da satacaḳ anadıŋ mı, işdi böyle. Başġa ne yapıyım aḳlıma gelmeyáki ağa. 

             Oḳul da yidı  ̇̊ğmüz sopa asgerde yidı  ̇̊ğüm sopaynan tam bilmeyán ben şeğere varu valā, 

oḳulda mı? Oḳulda bizim yidı  ̇̊ğümüz sopa sırf doŋuzluḳdan, sırf doŋuzluḳdan böyle sopa 

yerdúg̠, şindi Memet͜  Emin Iḳdiyer deye bi hocamız varıdı Hasan Beyiŋ͜ orda ağıl varıdı ya 110 

ağa bi cüme g̠ún orda tömekden sen sığarsıŋ ben sığarın la sığsaŋ nolacaḳ sığmasaŋ nolacaḳ 

Elicúḵ va, Mehircúḵ va Çömçünüŋ Tāfığ͜ ōlan va Yaŋġunuŋ Selim şey Tehsin va, sen geçersiŋ 

ben geçerin bizim ağa da Sorḳun'a cemiye geliyåmuş hoca, o da ordan g̠ózetleya la bunna ne 

diyala deyá itiş ġakış, itiş ġakış eŋ soŋ zamanda düdúḵ zırladı, geliŋ buraya dedi, vaduḳ 

cemiye gidiyåmuş müberek cüme g̠ún nėy diyåsuŋuz orda dedi, ee hocam şöyle böyle yahu  115 

nėy diyåsuŋuz bi müneḳaşe varıdı orda nėy diyåsuŋuz, ya işde hocam şöyle böyle gine 

ġandurcayuz deye emme ġammaya g̠órmüş, yoḳardan ya hocam͜ işdi hocam tömekden sen 

geçersiŋ ben geçerin iyi, öyle geçmezle böyle geçerle bi tene baŋa ġondudu emme bi bi 

yanıma bi bi yanıma ġayrı sıradan çıḳdı lan Allah belaŋı vesin dedim içimden deyemeyåsuŋ 

ki heni, sen cemiye gideyken baḳ sevap alacayıken tam g̠únah aldı a müberek insan hedi 120 

gitme gidiŋ ordan geşseŋiz nolacaḳ geçmeseŋiz nolacaḳ müberek Allahın namazına gidiyosuŋ 

niye dö̇ğúp de gidiyåsuŋ bizi. Suya yollardı geç geldiŋiz deye çalardı sopayı, onu da nereye 

Seyin Beyiŋ ġuyusu soğuḳ ordan alıŋ hee  ordan͜ al ordan͜ alacaysıŋ, ondan sōna dutdu 

böğezde Hasan Beygil de varımış bi ġuyu o da͜a iyiymiş ordan͜ alıŋ. Bi g̠ún Meyir remet͜  olası 
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amına gorun dedi ben bu suyuŋ͜ içini işeyceyin dedi la etme saḳın dedim bunu ġatmaylım 125 

oraya he yo yo dedi etdümedúḵ tekiŋ dibine geldúḵ şindi mekdep yoḳarda ya amına ġorun şart͜  

osun işeyceyin bunuŋ͜ içine dedi oğ dedi boyna boyna biz dedi şeymüyüz g̠ózü ḵórmü ġarısı 

evde duruya bize su g̠ótúddürüya boyna na zamanadan da͜a g̠ótúrceyüz bunu dedi olmaz 

Meyir Allahıŋ nığmetine olmaz bu neyse yoḳarı vaduġ biz͜ orda epey münaḳaşa etmı  ̇̊şüyüz 

hanımı ordan bi şey dedi bize sizi dedi asmaya dedi suya mı yollamalı dedi bi şey dedi ġaç 130 

seet oldu dedi efendisi de ötü yaŋda eşitmiş bunu nerde ġaldıŋız lan dedi işdi hocam şöyle dú 

böyle dú işdi, doldurasıya işdi g̠ótúresiye şöyle geldúg̠ bi yerde eylenmedúg̠ seet ġaç dedi siz 

dedi dersden ġaçıyåsuŋuz āşam͜ üsdü de coğrafya va o g̠ún he coğrafya dersi va siz dedi 

dersden ġaçıyåsuŋuz onuŋ͜ üçün geç ġaldınız dedi, geçiŋ lan sıraya dedi birer tene biyer 

yapışdudu emme gine bize yá̄ni bıraḳ Allah dedim zehirinen zıġġım͜ olsun şu g̠ótdü işdüğúŋ 135 

su bizim g̠ótúdüğúmüz vallahi böyle yá̄ni baḳ beygirinen bazardan gelú giderdi bazarda 

yatardı Ġırcalar'dan çıḳasıya oḳul böyle süḵút böyle yá̄ni tıḳ yoğudu, hemen öğúne inerdúḵ, 

beygiriŋ tığyeni ve̊rúdü bize gezdürúŋ beygiri soğuduŋ, terini ġuruduŋ, bi de içerde ahırda 

sileceksiŋ bi de yoḳardan yemini şeyini verip tamam hocam hepsini yapduḳ deyceksiŋ bizi 

çoḳ, bizi çoḳ dóğdú o eŋ sona Ḱȃhyar'da biz şey͜ olduḳ imta͜an olduḳ Ġara Eli'de orda imta͜an 140 

olduḳ işde ordan çıkduḳ uzatmaylım ānadıŋ mı? İşdi böyle ağa başġa ne deyin eyer hepsini 

aḳıla maḳıla gelmeya ki bizim yapduğumuz şeyle vallāhi gelmeya he yeter.       
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               ANLATAN                        : Ali Teke, 58 yaşında, orta terk, çiftçi-servisçi 

               DERLEME YERİ            : İnciğez Köyü 

               DERLEME KONUSU     : Karışık sohbet 

             Ali Teke İnciğez K̠óyü (yaşınız?) elli sekiS oḳul orta oḳul terk om bes sene 5 

münübüscülúḵ yapdım Daday Ġasdamonu arası bes sene muhtarlıḳ yapdım üs sene 

belediyede çalışdım ondan sōra emekli olduḳ ḵóycülüğe başladuġ ama ḵóycülúḵde de bi 

neticeye ulaşamaduḳ gitdúḵce de zorlaşıyá zor geçimme yáni ḵóyde şuğanda durum bu 

esgiden da͜a iyiydi da͜a öncede babamız da yapıyådu elli hayvanımız varıdı esgiden şindi beşer 

şey var evet evet búyúḵ baş esgiden iki yüz͜ elli ġoyun varıdı şimdi yoḳ bitdi şimdi.  10 

             Tıraḳtör varıdı benim yedi yaşımdayken tıraḳtör varıdı da ilk biz alduġ zeten burda 

yüz͜ otuz beş fergüson almışduḳ o zaman ḳırḳ biŋ nireydi, yazılıp alınıyådu evet baŋġa 

ġıredisiyle esgidende alıyåduġ baŋġa ġıredisiynen baŋġa müdürüynen g̠órüşüp bi dört sene   

vāde alıyåduḳ esgiden da͜a rahatıdı yá̄ni. 

             Tıraḳtörden͜ önce öḵúz, ḵómüş iki çif ḵómüş bi çif de öḵúz varıdı evet (nasıl 15 

sürerlerimiş?) sabanla, saban, pulluḳ varıdı saban varıdı onnarla o tabi babalarımız yapardı biz 

onu yapmadıḳ da g̠órdúg̠ yá̄ni evet g̠órdúg̠ biz͜ oḳula giderken͜ öyle yapıyolarıdı. Daday'da 

oḳudum ilkoḳulu burda oḳudum oḳuldan çıḳduḳdan sōra asgere gitdúḵ͜ işde ondan sōra da    

münübüscülúḵ yapdım om bes sene böyle.     

             Şindi vala bi ot͜  ekiyoruz yiyceymiz ġada da buğday͜ ekiyoruz yá̄ni g̠úpre falan bahalı 20 

ekemiyoruz yá̄ni bu sene dört kile būday͜ ekdim ben esgiden ḳırḳ kile otuz kile ekiyåduḳ e 

şindi g̠úpre falan͜ alamıyoz o yüzden o yüzden de ekemiyoz yá̄ni evet. (Esgiden böyle bolluk 

va mıydı?) Esgiden varıdı para da ġazanıyåduḳ yá̄ni boludu esgiden benim mesela bundan on    

sene om bes sene önce para da ġazanıyoduġ ġazanduğmuz para da bize yetiyådu yá̄ni şindi 

şuğ̥anda mesela ben bu ay eleddirik parasını yaturamadım öyle de öyle zor durumdayuz yá̄ni 25 
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da͜a önceleri para boludu evet şindi ne ġada para alsaŋ bi milyarınan gitseŋ çarşudan 

gelemiyosuŋ ġalboluya her şey pahalı mesela çoḳ ġoparatifleri filen yatıramıyoz çoḳ zaman 

hayvan satmaḳ zorunda ġalıyoz o da azalıyá her g̠ún doğurmıyá yá̄ni böyle bu ġadar͜ işde. 

             Bayramla esgi bayramla da͜a deyişúḵ oludu yá̄ni yemek bu parçada yemek öbür 

parçada yemek ayr͜ ayrı iki üç g̠ún devam͜ ederdi ama şindi bi g̠únde bútúrúyola bayramı 30 

milletde birbirine birez isdememezlik ġırġınnuḳ var e çekemiyo millet birbirini esgi dat yoḳ 

böyle evet sayġı yoḳ yeni yetişenne usluları falan bilmiyo yá̄ni. Biz biz mesela babamız 

otururken biz gedip yanına oturamazdıḳ sayġılıydıġ ȫretmennerimize falan öğretmen geliya    

deyince biz eve ġaçardıḳ şimdi çocuḳla ȫretmenne dalġa geçiyá baḳıyon ben böyle yáni. 

             Serviscilik yapdım oḳul servisi çekdim devlet su işlerinde, ġarayollarında servisde 35 

çalışdım (niye bırakdınız o işi?) O işi de devlet sıḳışdırdı yoḳ ḳasġo yoḳ bilmem toḳoraf her 

her g̠ún bi şey çıḳdı yol şeyi ġoltuḳ sıġortası derken maliyeye iyi geliya çalışdığmız ḵóyden 

de bi hayvan satıp lesdik͜ alıyoz arabanıŋ͜ altına o yüzden bıraḳdıḳ. 

             Düğúnne sekiz g̠ún͜ olurdu esgiden altı yedi g̠ún davullu olurdu davulsuz͜ oludu yá̄ni 

böyle toplantular͜ olurdu herkez g̠úler͜ oynardı işde öyle şimdi şimdi ceyiz͜ alma deye bi şey 40 

varıdı salı g̠únünden başlar düğún çarşamba g̠ún yemek verirler perşembe g̠ún esgiden haḳa 

giderleridi şindi pazara döndü cuma g̠únde böyle ġız tarafı gelirdi oğlan tarafına orda yemek 

yirdi esgiden͜ öyleydi şimdi bi g̠únde bitiya pazar g̠únü böyle.    

             Oḳula ben çoḳ zaman yürúyerek gitdim şurda orman fidannığı var bizim ordan oranıŋ 

öğrencilerine servis çıḳardı devlet gendüsü şey orman onunda şoforu aḳlına gelúse alırdı bizi 45 

aḳlına gelmesse öğḵe̊lenúse almazdı bizi çoḳ zaman yörúdúm ben sabahları erkenden ġalḳar 

ġafayı g̠ózü sarar yö̇rúyerek giderdik evet orto oḳula öyle gitdim ama ilkoḳulda burda 

yaḳınıdı yáni yaḳın şu ilerde ḵóyúŋ͜ içinde. 
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             Ġar çoḳ yağardı ḵúreklerinen ġapınıŋ öğúnü ḵúrúr öyle geçerdúg̠ sabaleyin ġalḳarduġ 

gece doldurudu ġar ahırlara filen ḵúreyne açar giderdik yá̄ni şindi yoḳ͜ öyle ġar da yağmıyo 50 

aşa͜a yoḳarı on senedü falan yağmıyá. 

             Eleddirik yoḳdu bin doḳuz yüz yetmiş͜ altıda geldi eleddirik fener, lamba, lüḵús, lüḵús 

vardı bi zamannar͜ öyle. Eleddirik yoğuken erken erken yatardıġ yá̄ni ḵóyde öyle. Otumalara    

falan işde löḵús falan yaḳarlarıdı otuma yaparduġ gine ḵóy ḵóy gezerdı  ̇̊g̠ orlardanda burlara 

gelúleridi işde muhabbet yapallarıdı yá̄ni oyun falan yá̄ni böyle uslula oturup ġonuşudu geşle 55 

de yüzúğ͜ oyunu falan͜ oynardı, o şeye bi te filcannarıŋ͜ içine saḳlarla bi yüzúḵ hangisinde 

olduğnu bulmaḳ͜ ı  ̇̊çün bulamassa bi tarafa eziyet͜  olu birez yá̄ni her türlü eziyeti yaparla ağaç 

yomma falan derle falan öyle şey öyle şeyle yaparla mesela ayaḳlarıŋ͜ altını ġaldurula 

sopalarla evet falaḳa gibi başġa ıslarla su dışarda su döḵerle oluğa filen ıslarla g̠ótúrüle şindi 

olsa olmaz zēti olmaz zeten şindi onu çeken olmaz ġavġa çıḳar evet. 60 

             Yiyecek şindi otumalarda burlarda ġatmerli çörek derle çörek, banduma yapalla ibi, 

toğuk kesilirdi yá̄ni öyle boş͜ otuma olmazdı sıḳma yaparla o datlısı da olur normali de olur 

yağlı evet e bāzı yemek durumuna g̠óre vatandaşıŋ öyle vaḳıt geçúrúleridi. Şimdi beş͜ altı      

hayvan var işdi başġa da esgiden pancar çoğ͜ ekerdúḵ pancarı da ekmiyoz o da para 

ġazanmıyo böyle zor zor geçinip gidiyoz͜ işde.                  65 

             AğaÇ͜ olaraḳ elma var da esgisi ġada yoḳ yiycek ġadar erik, ceviz var ġavağ͜ ağacı 

falan var͜ işde başġa böyle esgiden çoḳdu yüz͜ elli iki yüz͜ ağaç elma oludu şindi yoḳ satarduġ 

tabi onuda yapmıyoz şimdi ilaçlaması falan yapılmıyá o yüzden yoḳ yoḳ. 

            Ormanda orman naḳliye veriyo bize iki g̠ún bāzı ḵóyle siter yapduruya o şekilde vala 

çam g̠ótúrüyoz meşe ikisi va zēten bizim bu ormanda öyle g̠óḵcağaç falan yoḳ orman 70 

g̠ósderiya biz de çam falan evet ġursunu murusunu işe yaramıyánı evet böylele alıyoruz böyle 

hocam. 
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             Esgiden çeşid yoğudu tarhana çorbası, bulġur pilavı bol bol he piriç yoḳ onu herkez   

alamazdı zēten yá̄ni ḵóyd͜ olan şeyle böyle maḳarna ḵóydeki patatis, fasulye böyle ġabaġ öyle 

şeylerinen vaḳıt geçúrúdúg̠ bi şekerle, tuz alı̊nusa alunudu yá̄ni çay͜ alunudu gerisi ḵóyden 75 

tedevi oludu yá̄ni şuğanda hepisi satun millet alışdı sosyeteye evet öyle såtun evet inek yağ 

işde ḵóyde oŋa para vemeyüz bi de tavuḳ yumurta diyerleri satun͜ alıyoruz.      
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             ANLATAN                      : Osman Yaman, 67 yaşında, Şoförlükten Emekli, çiftçi,     

                        İlkokul                        

             DERLEME YERİ          : Sorkun Köyü 

             DERLEME KONUSU   : Hayat hikâyesi 5 

             Şindi şeyden reçberlikden başlaylım biz. Oğlum ben beş de ayrıldım oḳula gitmedim. 

Oḳula git başġa yere annem babam beni oḳutmadı ḵóyde reçberliy͜ eTcek deye ben de 

asgereden ḵóyde çalışdım asgerden gelince ēliyet͜  aldım, bi araba alduḳ arabaynan öte baş beri 

baş ḵóy͜ işleriynen devam͜ eTdúḵ. Ordan sōna bizim şeyimizde geçimme sıḳıntısı varıdı o 

zaman şindi her şey bol anlata bildim? Yana yaTduḳ çamura batduḳ iki ġardáş, babamız 10 

yetmiş͜ üşde öldü bizim. İki ġardáş ayrı̊lduḳ, bereber çalı̊şduḳ, iki dĕne ev͜ alduḳ, ayrı̊lduḳ 

arabası darabası oğlum. Beş tĕne ġızım varıdı, ġızlarımı evlendüdüm,çoluḳ çocuḳ, torun 

sāyibi oldum, şindi ḵóydeyin emekl͜  oldum ḵóyde, ḵóy͜ işlerine bakȧyoruz, hayır͜ işlerine; ḥan, 

hamam, cemi şuraya buraya vatandaşlara yardım͜ ediyoruz ōlum.  

             Reçberlik şindi entiḳa oldu. O zaman öḵúzünen, ḵómüşünen sürüyåduḳ şindi her evde 15 

bi taksi, bi mator díraḳdör ānadıŋ? Şindi ne dersem boş ġayri reçberlig entiġa. Harman 

makinesi biTdi, biçme makinesi biTdi şindi bó ğezde iş dóğer biçere döndü, gitdúḵce iş 

ilerleya ānadıŋ?  Şindi ra͜atımız iyi bu g̠únümüze şüḵúr ḵóy yerinde bi emeklilik şart emekli 

olmassa olmuyor, gelı  ̇̊r gider yoluŋuz esgi bet bereket bitdi, esgi bet bereket bitdi, mahsül 

ekiyåsuŋ para etmeya bi hayvancılıġ para ediyådu o da durdu,zor he zor durumda o da durdu 20 

işdi Allah devlete uzun͜ ömür vesin aydan͜ aya ēcúḵ üç beş ġuruş bi para alıyaz onnan ġıldır 

g̠úcük geçiniyaz, ōlum.  

             Birinci ġıyemeT gopdu, hanım͜ öldü ben yalnız ġaldım tamam mı? Çoluğun çocuğuŋ 

bakımım iyi evlenmiyorum, hava şartları böyle ōlum nā palım durum bundan͜ iberet. Şindi      

ġayrı cemiden eve, evimiziŋ͜ öğúnde cemi var, cemiden eve evden cámiye bi de masam va 25 
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ıh̥lamur͜ ağacım var ġapının͜ önünde onuŋ dibinde eşi dosdu seyrediyóruz, ziyeret͜  ediyoruz 

başġa çēremiz çalışma faslı biTdi. İki Kere amáliyet͜  oldum bacaḳlarımdan ve kalpden, şeker 

hasdası da va ġayrí ne desem boş ōlum, hava durumu böyle öte dünyayı bekleyaz. İyi 

geçimmeye bakıyȯruz ḵóylüynen, eşinen dosdunan ġayri geleni gideni seyrediyoruz başġa bi 

yiyeceymiz içeceyimiz bu ōlum bundan͜ ibaret. 30 

             Ġamyoncuyken gitmedüğúm yer ġalmad͜ oğlum, yapmadum Türkiye'de gitmedüğúm 

yer ġalmadı, hepisini g̠órdüm Gerede Zındanı derlē yá̄ni oraya bile Gerede Zındanı derler yá̄ni 

ġonuşmada Gerede Zındanı oraya da gitdim.  Eşinen dosdunan her dilden çalarım ben 

ḵúrdünen ḵúrt Türḵúnen Türḳ ḥepisinden adamıŋ şifresinden annarıŋ ġonuşmasından oŋa 

g̠óre bende o bennen eylenı  ̇̊se ben de eylenürün onunan, o beninen g̠úzel ġonuşusa ben de 35 

g̠úzel ġonuşurun onnan ānadıŋ? Duruma g̠óre, vatandaşıŋ durumuna g̠óre idere de ederiz 

yavrum. Tankercilik yapduḳ sekis sene. İzmit'e haftada dört sefer İnebolu'ya yedinc͜ aydan on 

birinci ayadan türüsle gelir, bu ara şindiki ġamyonculuḳ oyuncaḳ hilton palas arabala. Biz iki 

búḳlüm arabanıŋ͜ içinde şu dizlerim benim͜ ondan ġalmışdır, iki búḳlüm soğuk disde yata yata,  

otur͜ otura. HafTada dört kere İzmit'e giderin yedinc͜ aydan om birinc͜ ayadan türüsle gelü 40 

vatandaşla ḵóylerine gelü sevindı  ̇̊ḳ olabilir deye bóyle geleyken yá̄ni biz onnardan ġaçarduḳ, 

biz ġayrı onuŋ şeyi. Yol yok yolla sitebize yol yá̄ni iyi yol deyil ama şindi her taraf otåban. 

Ḳarşıdan uyur gelir mesela g̠órmeZ seni, g̠ózleri açık uyur biz ġaçardık durum bunlar. SekiS 

sene Daday İnebolu çalışdım, tankercilik yapdım, ḵúlaysel kelam nerden sorsaŋ saŋa ordan   

cavap vörün͜ ōlum.  45 

             Şindi ben onnarı çoḳ hatırlaman.Mozot ġıtlığmız varıdı heh måzot ġıtlığmız varıdı 

yola giderdik burdan başġa yerden mozot͜  alamazdıġ, burdan måzotumuzu alırdıḳ Daday'dan, 

Daday'dan sıradan, sıradan måzotumuzu alırdık ondan sōna baġaja ġo bidonu onnan va gel, 

başġa yerden alabülüsek alırdık alamassak mozot vermezlerdi. Yağ ġıtlığı varıdı evde esgiden  

vita yağ deye bi yağla varıdı ġuyruḳdaydı, doŋmuş heh dommuş yağ, ġatı yağ ānadıŋ? Vita 50 
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yağ. Anḳara'dan Ġasdamonu'ya yağ yúḵledim ġaçı̊ğmış ben ne biliyin g̠úndüz geldile 

yıḳamadıla, ġaçı̊ğmış yağ ben ġaçağ͜ olduğunu bilmeyán ekkemlere, arabada yağ, g̠úndüz 

bekledim o g̠ún uyanuğyun ben şeyiŋ kirasını aldım arabanıŋ bekleme kirasını g̠úndüz yēni 

durma kira, gece yıḳdıla.  

             Her şey ġaz yoḳ, mazot yok ōlum hepisi esgiden yá̄ni çarı̊k giyerdik biz şindi isḳarpin 55 

giyyoruz. Makine derseŋ yok bulaşı şindi her͜ evde bı̊laşıḳ makinesi, çamåşur makinesi, 

budolabı, ġuyudan su çekerdik ġuyudan içerdig soğuk su başġa soğuk su yok, buzdolabı yok 

ne anlatıyım sa͜a hep böyle yēni çileli. 

             Hasılda ōlum, dúğen sürerdúḵ hiç bi şey unutaman ağşam dúğeni sürüpde tınar        

såğurması va yā; şindi tınar savurayken saman örüsger͜ eserdi boynuma gelı  ̇̊dü ġaçardım ben 60 

şindi o ḵómüşünen, öḵúzünen dúğeni, üsdüne iki temel daşı dön babam dön ıccaḳda dön 

babam dön. O dúğen ağaçdan yapılır͜ ōlum, altına daşdan çakmaḳ daşı deriz onu çakarla 

kesken he ondan dön ba, iki dúğen ġoşarduġ biz ḵómüşlere he manda veya öḳúz, at onnarınan 

şindi dön babam dön. Desdi arabasıynan sapı g̠ótürüdúḵ harmana yıḳarduġ, yığın yaparduġ   

tekrar bi da͜a şindi her şey oyuncaḳ, yığın yapması yok, sap şey͜ etmesi yok. Dĕne būday dĕne 65 

rüzǵȃrda ayrılır heh samanını atar rüzǵȃr͜ alır biz dĕnesini birikdirriz ağşam͜ oluncaḳ üç çufal, 

beş çufal, on çufal evimize g̠ótürüz. Biz kesmúḵ deriz irisi o samanıŋ irisini birikdiriz sōnadan 

onu süreriz, ḳırk g̠ún beklemiş derler hava yağar yığınnarıŋ͜ üsTünde yağmur yağardı hep 

biterdi yığınnarımız şindi iki g̠únde hasıldan çıkıyåruz, aylarca düğen sürerdúg̠͜ ōlum aylarca. 

Allah ġabul͜  etsin yēni işdi böyle. 70 

             Şindi ōlum ben yemek ee esgiden bütün cēmimiz burda olduğ͜ üçün divannarımız 

buraya gelirdi bizim tamam mı? Sabah̥leyin biz burda yemek çıḳardı̊ruz ondan sōna 

bayramlaşı̊ruz, yemek çıḳarduruz vatandaşla yemeyini yirle yĕrisi g̠ún obir parçalara gideriz 

bayramlarda sırasıyla evet böyúḵ g̠úccúḵ herkes kişi̥sine g̠óre bölüşürüz ġaç kişi yemek         

çıḳardırsa ordan bayramlaşırız, ġurban olan ġurbanını keser ikinci bayram g̠ún biz üçüncü 75 
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bayram g̠ún gideriz, birinci bayram g̠ún, ikinci bayram g̠ún gitmeyiz, vatandaş burda 

ġurbanı̥nı keser, yemeyini şey̠ eder gelen giden oluyå deye üçüncü bayram g̠ún o ya͜a gideriz. 

Şimdi esg̠i dat uslu çoḳdu şindi uslu ġalmadı ōlum böyúḵ g̠úccúḵ bilimmiyor, böyúḵ g̠úccúḵ 

bilimmiyor şindi ben ġapıdan giriyorum bizim torunum üs bucaḳ deriz biz ev yerinde esgiden     

şindi çekyat͜  oldu, sedirlerimiz varıdı üs bucaḳ deriz ben evlendim da͜a bu ġapıdan ileri 80 

gidemedim, evlendim ben mesela ávlendim, esgiden böyleydi, böyúg̠ g̠úccúḵ biliniyodu haḳ 

hörmet, şindi benim torunum orda bacaḳ bacağ͜ úsdünde duruya ben burda bekleyan kimse 

kimseyi tanımıyo ōlum haḳ hörmet esgi g̠órüntüle bitdi, şindi bizim devremiz ġaldı biz de 

gitdúḵden sōna hiç ġayrı böyúḵ g̠úccúḵ yok, kimse kimseyi, kimse kimseyi tanımaya, tanımaz͜ 

oldu. Biri dur deyince esgiden usluları biz dinlerdik otumalarda yüzúġ͜ oynallarıdı tamam mı? 85 

Biz nerde şey͜ ediyosuŋ bȫyle dinnerdik onnardan ne g̠órdúğsek biz esgilerden onu 

sürdürmeye çalışıyoruz yavrum, ānadıŋ? Hava durumu böyle uşağım, iyi kiremütledúḳ. 
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             ANLATAN                          :Cemal Yaman, 62 yaşında, Çiftçi, İlkokul  

             DERLEME YERİ              : Sorkun Köyü 

             DERLEME KONUSU       : Hayat hikâyesi 

             Ağa sen de çek cığraŋı. Hoş geldiŋiz sefa geldiŋiz. Sen şindi bu soruları baŋa sorduŋ 5 

tabi detayıynan ben sa͜a bildüğúm ġada  annatıveriyin. K̠óy͜ işi bu yá̄ni hocam anadıŋ mı? 

Hocam işdi ben Ḳastamonu, Daday İlçesiniŋ Sorḳun K̠óyü'nde doğdum. Bin dokuz yüz͜ elli üç 

doğumluyun, baba͜ dım Rasim, ánne adım Saniye işdi böyüdúḵ, doğduğumuz yerde böyüdúḵ   

normal yaşa gelince esgiden böyle siziŋ gibi oḳuma muḳuma yoğudu normal köy͜ oḳulu, 

ilkokula gitdim he he beşinci sınıfa ġader, tek hoca tek óğretmen, bütün sınıfla birden 10 

başlayınca beşe ġada varıdı. Ordan͜ işdi okuduḳ muḳuduḳ zor zehmet yá̄ni, okuduḳ ḵóy hēli 

gine genellikle hocam, oḳul bitTi beşinci sınıf bitTi, biz de ġayrı aÇ çok tabi aklımız başımıza 

geldi, babam beni, tek bi ort͜  oḳul varıdı Daday'da, Daday'da bi ort͜  okul varıdın, ‘ortokula     

gider misiŋ?’ dedi ben de giderin, dedim. Ort͜  okula yazdudu babam o zaman gitTúḵ oḳula, 

gitdúḵ͜ oḳula emme o zaman şartla da bizim burdan yayan gitdúḵ biz. Araba yok, yol çomur 15 

gidemessiŋ gelemessiŋ zabaleyin͜ erkenden ġāḳarsıŋ ġış, oraya varınca hāliyle tabi óğretmen 

va da sınıfda e ḵóyden giden çocuk orda ġafası ne ġada çalışacak he şeyir͜ içinde olanlarıŋ͜ aÇ 

çok ġafası çalışdı biz ortayı o zaman bı̊̇türemedúḵ tek dersden matamatikden ikmale ġaldım 

orta bitmedi, orta bitmeyince dönüş ḵóye he ḵóye ayırdı hē sen͜ oḳuyamadıŋ hádi baḳalım sen 

şeyiŋ͜ arkasına ġara sabanıŋ͜ arḳasına, ġara saban başladı hocam ḵóyde . O zaman tıraktör de 20 

yoḳ da͜a tıraktör yoḳ, o zaman iki tıraktör mü ne va bizim bu divanda heralda benim 

g̠úccúḵlüğme, dey mi ağa öyle oldu iki tırakdör mü ne va. Ell͜  üç doğumluyun bu g̠ún atmış 

yaşamızdayı̊z, o zamandan bu ya͜a iki tıraktör filen va işde ḵóye geldúḵ, manda derüz biz       

onnarıŋ͜ arkasına. Bıḳduḳ zor ġayrı talla, o zamanıŋ ġoşullarıynan çif sürmesi de zor, ġara 

saban devam͜ ediya, uzatmaylım hocam he şindi ġayrı o devam͜ etdúḵ öyle müyle.  25 
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            Asger̥lik çağı geldi, asgerlik çağı geldi, asger̥lik çağı gelince asgere gitdúḵ, o zaman 

yetmiş͜ üşde  Ecevit o zaman başdaydı, başbaḳanıdı Ecevit, başbaḳanıdı biz asgerde dur sus 

deyeyken zaman geşdi aradan bi gece Ġıprıs Müreddep Tabur͜ isminde tabur ġurdu asgeriye  

biz Ege'niŋ Midilli Adası'nıŋ tam ġarşusunda zeytün͜ ağaçlarınıŋ͜ içinde mum ışığıynan portatif 

ġaryola, mum ışığından yeriŋ͜ altını ġazduḳ asgerliyim orda yatdım, yetmiş͜ üşde da͜a o zaman 30 

hē evet o zaman işdi asKer dur sus deyeyken bi gece se͜et üş de alarım vurdu, n͜ oluyoz 

Ġıprıs'a çıḳartma yapılıya, Ġıprıs Hareḱ âtı oldu ağa işdi o zaman gitdúḵ, çıkartma yapduḳ 

gece üşde, gemi geldi, geminiŋ͜ içine on ton cepāneynen şófor͜ olarak girdim, şóforudum hē   

şóförüdüm, ordan hayli bi zaman devam͜ etdúḵ ışıḳsuz yanımda da ġomtan va baÇçoğuş 

varıdı. Yakma yok ġapalı her taraf  ġapalı gemi ışıkları ġapalı, uzatmaylım ordan bizi geri 35 

çöğúrdüle geri çöğúrünce tăbi asgerlik bitdi o zaman. Yá̄ni orda bi yereden alınmış bizim biz 

varasıya he Beşbarmaḳ Dağları mı? o zaman söḳemez demiş Yunan hĕni bizim yoḳardan bi 

hareket͜  oldu adamla ödek ǵȃvurla baḳ, ǵȃvurla ödek mekinelilere ip bālamışla visgi içiyala  

şeyde mevzide ağa mevzide visgi içiyala onnarıda g̠ósderdile bize, ipe asılıyala tüfeyiŋ o ya͜a 

ateş ediya onna bu ya͜a bakıya ödeK, bizim de urġannan birbirlerini komando sallandumuş 40 

selamı̊naleykim tam başlarınadan vamış, başlarına vamış adamla tüfey, tüfey͜ atmadan teslim 

alannarımız͜ oldu, ordan onnarı, ǵăvurları o zaman emir geldi yeterince alımmış heni ileriye 

müsáde etmedile biz geri döndüḵ ordan ġayrı gendü birliymize teskėreyi de şeyden alduġ ağa   

dağda, dağdan vedile gine orda beklemedeydúḵ yá̄ni şeye almadıla içeri mesela birliye 

yollamadıla orda gine bekleTdile heni iş bitmiş deyil bēki bi şey͜ oluvórü he bi ġıvılcım 45 

oluvörü gine orda bekletdile bizi ordan teskėreyi alduġ geldúg̠.  

            K̠óye geldúg̠ gine hayat başladı he gine başladı he ordan zaman geşdi aradan 

evlendúḵ, iki tá̄ne oğlanım͜ oldu işdi onnarıŋ şeyi liseye ġader͜ onnarı okutdum liseleri bitdi   

ikisiniŋde he biri imam͜ oldu, imam͜ oldu biri de artıḳ͜ işdi ḵóyde ġayrı yenilenme oldu 

Türkiye'de de şindi tırakTörümüz filen de va ġayrí. Esgiden tabi zorudu ağa çif sürmesi şindi 50 
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çifCilikde birez şey͜ olu makine olunca, makine g̠úcüynen çoğaldı yēni rahatladı öy̥le şindi o 

zamandır bu zamandır gidiyoz. Başġa ne deyveriyin sa͜a.  

            He benim bildı̊ğüm hikeye o zaman şindi esgiden bizim ḵóy͜ işlerinde ḵóy͜ otumaları 

oludu he ḵóy͜ otumaları mesela ḵóy͜ odasında toplanı̊du vatandaş esgiden şindi öy̥le yoḳ şindi 

bütün g̠úlme oynama he televizyon da yoḳ o zaman he onu sorarsaŋ televizyon da yok emme 55 

şindi her yerde televizyon va habarıda duyabiliyoz. O zaman toplantula oluyodu 

televizyonnarımız toplantı̊ydu yá̄ni birbirimizinen ġonuşmaḳ televizyonlarımız dey mi? he 

esgi köy oyunlarından oyun͜ oynarduḳ mesela yüzüg̠ denilen bi oyun. He o yüzúg̠ oynanıyådu  

o yüzúg̠ oyunu ġış, ġış çoḳ oluyodu o zaman ġış, Şindi hocam iklimlede deyişdi ġayrı artık 

yeni dünyaya giriyoz her şey ne deyveriyin şindi ḵóy tabiriynen her şey ġayrı düzelmeye 60 

başladı he düzelmeye başladı işde he şindi de ġayrı biri oğlanıŋ imam͜ oldu dedúḵ ikisi de 

liseyi bı̊tüdü ben de ḵóydeyin şuğ̥͜ anda şindi zor zehmet emekl͜  olduġ͜ işde he bāḳurdan ordan 

o ikinci oğlannan ḵóyde ġalıyon işde onnara ḵóy͜ işinde ḵóyde yardımcı olabiliyon şindi anca 

ġayrı ölmeyince iş bitmeyá hocam hee he ḵóyde öyle ölünce iş biteceK dey mi Müyı̊tdin Bey, 

ġayrı da͜a ne deyveyin ben mesela siyesete şindi girmeye lüzúm yok atmış yaşımıza girdúg̠ 65 

sen de  Türkiye'niŋ halinide biliyoz͜ işdi insanna ġayrı birbiriynen makineleşdúḵ, 

zenginneşiyoz ġayrí da͜a ne deylim Müyı̊tdin Bey, ḵóyüŋ şu anda he geçinip gidiyoz ayamızı 

ġayrı adım adım yorġanımıza g̠óre ayarlama, hayvancılığmız va şindi ḵóyde, hayvancılığmız  

va, gine çifçi normal çifÇiliğmizde va yá̄ni köy ḵóyde ġalınca hayvancılıġ͜ etmeyince de 

olmaya hocam emm͜ az emme çok dey mi Müyı̊tdin Bey olay bu ġoşduruP gidiyoz he ölümlü 70 

düyyada böyle işdi esgi geleneklerimiz tabi esgi gelenekleri bi şey dutmaya şindi yeŋile 

dutmaya, da͜a ne deylim Müyı̊̇tdin Bey, başġa.  

            Esgi hiḱȃyelerden, esgi hiḱȃyelerden ḵóyümüzde bi şey varıdı, yaşlı bi adam o    

annatıvörüdü işde Atatürḵ'ú de ġonuşuvörüdü o işdi düyya devletlerinde ġonuşudu aralarında 

olan húsümetlerini. Türkiye bi zamannarı tam düyyaya hóḵmetmiş Osmanlı düyyaya ġader͜ 75 
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ilerlemişimiş orda bizi içimizden sensiŋ bensiŋ dedi ġodularınan çöḵertmeye çalışmışla 

içimizden ġı̊rdumaya çalışmışla şindi gine dedi ġodularımız devam͜ ediya oŋa inanmamaḳ 

lȃzım, bi͜ r olmamız lȃzım, yaşacáysaḳ çalışmamız lȃzım hocam ne deyveyin siz da͜a yanına     

eklersiŋiz da͜a bunnarı ee birlikden birlik doğuya ayruluḳdan hiç bişey olmaya hocam, ǵȃlp 

ġırmaya gelmeya iyi olacáysıŋ herkezinen, iyi geçineceysiŋ benim dēceklerim sa͜a ne deyin bu 80 

işde. 

            G̠óç olayı çoḳ ġapatdıŋ mıydı? He g̠óç olayı çok ḵóyümüz yirmi beş ḥáneydi şimdi altı 

yedi ḥēneye düşdü, he millet Isdanbul, Anġı̊ra gidiya böy̥le emme dönüş͜ olacaḳ mı, dönüş͜      

olacak deniya emme da hiç kimseniŋ de geldüğú de yoḳ, he öyle bi durum va hocam sen ġayrı 

işdi ġafaŋa g̠óre neyle yazarsaŋ yaz ḵóylerde ġalmadı yá̄ni he şey͜ edip de bi ekmek alabülüsek 85 

ḵóylerden bi ḵóylüye çifÇiye şehirleşme, sanayi o da ḵóylü olmayınca da sanayi olmaz, 

sanayi olmayınca da ḵóylü olmaz ikisi birbirine eşit hocam he dey mi ağa ḵóyde biz 

üretmessek sanayi yörümez makineleşemeyüz, 'ḵóylü milletiŋ͜ efendisi' demiş yá̄ni Atatürk ē 

bunu şindi bunuŋ yolundan giden olusa daha iyi yá̄ni e bunuŋ yolundan da hiç͜ işde 

bırakmamaya he çalışıyoz eyer bıraḳduğu zaman isdob͜ ederse bu iş yörümez, en͜ azından gine 90 

de alışmaḳ lȃzım dey mi Mütdı̊̇n Bey olay bu hocam. 
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               ANLATAN                    : İsmet Yazıcı, 84 yaşında, Çiftçi, Cahil 

               DERLEME YERİ         : Sorkun Köyü 

               DERLEME KONUSU : Eski yaşam tarzı 

             Evet elimizinen çalkarduḳ yoyuğu, çalḳaya çalḳaya olmak bilmezdi ya böyle işde. 5 

Büşürüdúḵ südü uyunduruduk onu da çalkarduḳ, ayranını torbalarduk egı̊̇dü bazarda satarduġ 

yoğurdunu. Ağaç yayı̊k ağaç şey çamdan yoŋmuşla işdi yapmışla ȫle çalḳada çalḳa olmak 

bilmezdi şimdi ceyrannı hemen daḳ. Fişek vurardı̊m he işde yağ olasıya vurarduḳ ondan 

soğna işde çifciliy͜ etdúḵ, ireçberlig, çifTe gitdim, tohum ekerdúḵ şindi ġocaduḳ ġayrı. 

             Bi de tezǵȃh doḳurdum ben şak şaḳ tezǵȃḥ. Atmış númere bez doḳurdum şöyle 10 

iplikden doḳurdum. Bazara şey͜ etdúḵ bi sene öyle daşıduḳ yeni parasıynan doḳuduḳ. Bez 

doḳurdum ben bez, o bezden çarşaf͜ ederdúḵ, g̠óyney͜ ederdúḵ her şey ederdúḳ, içine evet he 

içine iç çamaşuru ġayrı aşa͜adan yoḳarı oŋa g̠óynek derleridi hehe, he dokurduġ͜ öyle. Başġā 

çul kilim çuldan şey͜ ederdim ulardım͜ ulardım kilim doḳurdum çuldan, çullardan ye yolluġ 

merdimannara, evēsi bi şey yoğudu ki yoḳsuzluḳdan hiç hiçiç evet bi şey yoğudu. Çorab͜ 15 

örerdim, ip͜ iyirı̊̇düm yüŋ, davar yüŋú he onu iyirı̊̇düm çorab͜ örerdim, şeyden kirman derleridi 

onnan͜ iyirı̊̇dúḵ şȫyle incecúġ he keçiniŋ ḳılını böyle iyirı̊̇dúḵ çövürüdúḵ kirman, kirman 

delleridi he öyle işdik. Çorab͜ örerdúġ, ġazaḳ, yelek örerdúġ uşa͜a devşeye emme şindi hepsi     

bitTi. Hazır şindi hazır öyle işdi, başġa ne yaparduġ͜ oğlum ireçber; buğday ekerdúḵ, bosdan͜ 

ekerdúḵ. Pakla, pıtana böyle ġabaġ öyle şeyle, medine, ġara ġabaḳ derleridi öyle işdi. 20 

             Öḵúzünen çif sürerdúg̠, onnarı şey͜ etdúḵ ḵómüş şey͜ etdúḵ ḵómüşlerinen sürerdim ben 

bu da çalışmaya giderdi öyle geçı̊̇ndúḵ yoḳsuzluġ͜ evesi yoḳsuzluḳ yok bi şey hiç bi şey 

yokdan͜ Allah işdi var͜ ediya insanı evesi herkes͜ öyle yoḳ. Ee dúğeninen sürerdúḵ, yabaynan 

savuruduḳ şö͜öle, öğüsger͜ esince ayrı̊ludu buğdaynan saman he öğüsger͜ esmeyince olmazdı 

böle işdi oğul ne deceysiŋ. 25 
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             Valla evēsi bi şey yoğudu ki türḵú mürḵú çağırularıdı işdi bilenle ila͜a çağırı̊du, 

oḳurdu ġına yakayken filen ġıza öyle oynallarıdı ġadunla he ....... şey͜ ederleridi. Oynallarıdı 

işdi ġaḳardı iki kişi oynardı biri de çağırı̊du türḵú çağ bilmeyån yo bi ben çok bilmeyon aḳ͜ 

oğlum he öyle işdi. Şindi hēr şey ġolaya bindi emme ġocaduḳ ġayrı hem aklımda hiç yoḳ 

ermeye bi şeye hiç, onuŋ eriya g̠úccúḵ yaşında yidı̊̇ğú bulamaç çorbasını unutmaya. 30 
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               ANLATAN                     : Şükriye Daban, 73 yaşında,Çiftçi, Cahil 

               DERLEME YERİ         : Sorkun Köyü Helvacı Mahallesi 

               DERLEME KONUSU  : Karışık sohbet  

             Vallayide baġ ben buraya gelin͜ olalı böyle yuğuruşuyon. Bi ġayıntam varıdı neyle 5 

deyveyin sa͜a dağdan, çifden gelesiye öğúne inerdúg̠ ordan inmeyve bağı̊rudu, çağȧrudu bize 

neler͜ ederdi işdi böyleyüz biz. İşinen yuğruş babam yuğruş baḳ yetmiş yetmiş͜ üç yaşımdayın 

şindi, benim geldüğúmde ben okula gidiyoduŋuz siz, da͜a böyüğúdü epeyce şöyle evet ne          

biliyin da͜a ben esgilerden mi? Esgilerden ne g̠únnerimiz geçmüşdü emme unuduyon ben, 

yaşlıyıŋ ġayrı öyle şeyleri çok bilemeyan. 10 

             Yoyuḳ mu ayy yoyuḳ çal, ağaç yoyuğumuz varıdı onnan vurarduġ şindi gibi ceyran 

filen nerde hee ağacı vur da vur doldu yayı̊ğu zımbır zımbır çabuğ͜ öldüreceyin deye, 

olduracayın deye vur da vur ağaç yayuḳ tabi. Ben͜ işdi onnarınan yağını alıduġ, satarduġ,       

ayranını torbaya ġo satarduġ onnarınan para ġazanuduġ biz evvelsi yoḳluğudu şindik herkes 

iyi evet şindi Alla͜'a şüḵúr şindi iyiyüz͜ emme çok çekdim͜ evvellerde; dikiş dik, tezǵȃh doḳu 15 

oŋa buŋa para ġazanacayın deye ölüdüm. Tezǵ ah, çul kilimi doḳurdum, çufal doḳurudum 

ordan böyle çul kilimi öyle tezǵȃ͜am da varıdı iki türlüydü. Ev tezgağȧm şaḳır şaḳır şȫle 

vurardım, aşa͜ada da ipden çözerdim de doḳurdum öyle çufal doḳurdum. Biri çufal tezǵȃḥı biri 

doḳuma çul kilimi derleridi ondan yapardım ondan sōna dikiş dikerdim, dikiş dikme̊düğúm 

yer ġalmadı bullarda hep dikerdim Sorḳun, Tekge, Meydan K̠óyü yapardım͜ işde onnarı şindi 20 

ġayrı yaşlandım gözüm başım g̠órmeya işde otduğum yerden iş g̠órüyon. Hayvan horuz 

yapıyoz bu gelinim͜ iş g̠órüya ben͜ evde öğúme iş g̠ótürüveya onnarı yapıyon͜ evde işdi böyle. 

Yüŋ, yúŋ͜ iyirmesini çok bilmezdim de ġazaḳ felen͜ örerdim hazır͜ ip alınca heni kirmannan 

filen yapallarıdı ya ben͜ onu yapamazdım emme örerdim. Çorap ordan süğeter, yelek onnarı 
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yapardım öyle şeyleri yapardım işdi. Sen Veyida͜ayı ġonuşdusaŋa o ḵóḵúnü bülü, da͜a ne 25 

deyveyin. 

             Işık yoḳ bi ḵór fener beş yüz nümere lamba da yoḳ dēmi g̠úccüḵ beş numaraynan 

durarduġ, çok yaḳıya deye gaz yağ yoġ onu ġuy saklı saklı ġayıntam doŋuzudu ışık yaḳıya     

deye ġaçurudu, iderelerinen dantel yaparduḳ ya idere varıdı bi de g̠úccüg̠ onnan, şullara ġo 

öyle yaparduġ, ışık yok işdi böyle işleri yaparduġ͜ emme ġayrı çok ışık. 30 

             Çif sürmeye, çifdi çok bilemezdim͜ emme gine giderdim çifte mifde, öḵúzleriŋ öğúnde 

yörüdüdü beni, eyri gidiyosuŋ deye üngendireyi vurardı bi kere de onu da yıldırıvörüdüm, 

çifti bilemezdim çok, sopa o şey fındıḳdan yapı̊lu ucunda da bi şey vadu nudul, telden bi şey  

daḳallarıdı ucuna mık, sivri öḵúzlere de do͜oru gitmesseŋ baŋa da vurardı, dürterdi, vallahi hiç 

ciziyi eyrı  ̇̊tdümezdi ba͜a. Ekin biçerdúg̠ o zaman döğer biçer, tırpan nerde biç biç desdi et, 35 

tırpannan elde, om beş yirmi kilelik yeri biçerdúg̠ Fetdek K̠óyü'nde desdeye yapa͜aduġ, bir͜ ay 

hasıla çalışı̊duġ bir͜ ay iki ay, sıra sıra yığ yığınnarı çeke çeke sürerdúg̠ boğezde. Dúğennen de 

döne döne bi eşek bi beydir ġoşarduġ, eşeyin beygir yoğudu emme öḵúzümüz varıdı, neyleydi 

āşam͜ üsdü düğen sürerdi hērkezinen birlik harmanı gine oldurudu, he beḳalım süpür 

kenerlerini, yabaynan çe̊vür, ġarı̊şdu öyleden sōna tınar yaparduġ savuruduġ tam bi kile 40 

buğdayımız gelüdü, zabahdan aḳşama ġada ollarda öyle işdi, işdi böyle ġayrı ne deyin. 

            Gelinimi mi? G̠órmeye gitdim esgi şeylerden bu solon filen yoğudu gine bunna yirmi 

sene oldu gelin͜ olalı uğ bak ġızla girdi otuz yaşına. Ordan g̠órmeye gitdúḵ, ġayıntam beyendi  

iyi geldi bunu g̠órmeye gitdük neyse Mēhira͜a bize vedi Allah nasibetdi ġayrí işde haḳı, níşanı, 

nışan da yoğudu ordan gece ġınasını yapdıla evde o yanı yapmuşdu zeğer gece ġınasını biz 45 

bilmeyoz işde bullarda düğün yapıyåz deye uraşduġ, semedi varıdı öyle solon filen yoğudu ki. 

İşde öyle biri͜ iya millet ġadunla cüme g̠únü semet yaparduġ esgiden ġadun ġaduna, erkek 

yoğudu, vur patlasın͜ oynallarıdı, aḳ türḵúsü de yok tef, öteberi çalallarıdı, teyipde yoğudu va 

mıydı, ne biyn? İşde türḵú filen, türkü söylerdi, teyip olusa ondan çalallarıdı, yoḳ ben hiç 
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ömrümde yok sözleri mi, düğúnü mü, türḵúyü mü, türkü hiç çağırman ömrümde çağırman. 50 

Evvelsi ne türḵú söylelleridi ġız Mele͜et deyve, bülü bu Melehet gel deyve türḵúnü gel, gelive 

o bülü, gel ġız gel, türkü söylemeyceysiŋ gel, evvelsi neyle türḵúle devirli devirli deye bi 

türḵú söylelleridi ondan sona ne bi türḵúle öyle türḵúlerinen͜ oynallarıdı şindikile öyle 

yapmayala. (Develi develi sordum aslıŋ nereli) deye de mi? Öyle türḵúle varıdı devamı işde 

onnarıdı öyle bilmeyan ki gerisini unutmuşuyundu tam ġaç sene düğúnne. 55 

         Benim de öyle benim gelinliğim neynen geldim, ġızağınan, araba, at yoğumuş besbeli, 

ḵómüş müydü, öḵúz müydü bilmeyan, ġızağınan g̠ótüdü, böyük bubam varıdı arabaya ġaḳı 

vedi beni, oğ bi kere dursaŋa de mi? Geliniyin ne le olduğumu bilmeyan ki ben om beş   

yaşımda gelin͜ oldum. Ġızağınan gelin͜ oldum buraya geldim baḳ ġaç senelerdü bu ḵóye emek 

veriyon͜ işdi. Tam müzeviridi ġayıntam dedüğü daḳġada se͜etinde ġaḳmassaŋ, öğúne 60 

yetişmesseŋ, ebdes suyu ısıtmassaŋ, zabalayın ġakıpda çobuḳ oŋa hızmat͜  etmesseŋ yandıŋıdı 

o öyle işdi iş g̠órerdúg̠, depı  ̇̊nüdü, çekiş͜ ederdi bēzi iyliği de varıdı iyiydi. Valla͜a yalan deyil 

beninen bek iyiydi sözünü dutuvörüdüm, huyun sıra gidivörüdüm işdi böyle. Āneminen çok  

yuğuruşudu evde, döğúş͜ ederdi, bik kere baġ ġayışınan burda şappır şapır döğúya, anam 

uşakla beni anam seyidive ben herkeze ġurtarmaya bek giderin. Nediyosuŋ Helil dedim, 65 

sesetme Şükriye hiç sesetme dedi öldüğú g̠ún bile, öldüm beni çok g̠úna͜a sokdu dedi oğ  'ayıb͜ 

olu mu böyle ġonuşmak' aram geldim ġurtardım͜ emme ġadun ġaşdı gitdi bi de ramazan, 

ekmek yazmış, ġatırla ġaçmış dağa, tam Tekke yazı̊suna. Ġatırları aramaya gitdúḵ ifdar    

zamanı ġatır͜ araduġ. Ġadun gelmiş saklanmış yoḳor ki, o sırada da bizim͜ evde namaz ġılınıya 

hep o zaman ramazanıdı, cami yok evlerde ġılarduġ sa͜a böyle durup da  namaza edeyken 70 

şunuŋ͜ altındaymış, essahTan böyle Fehriye ġız, Şükriye Apla gelive müzde Eliye Apla burda, 

somyanıŋ altına girmiş ġadun, ġorḳudan döğúyodu. O ġatılları bulduk geldüğ͜ emme sen bize 

sor tam Eymür yazı̊suna gitmişle, o yaŋlardan bulduġ, g̠ótdük, bağladuġ ah anam işde ekmeyi 

de neyle etdimise yakmışıyın hamulluyu gine. Hamullu, yere yazma şöyle yuvarlak yuvarlak 



       

 

213 

 

yazallarıdı hamullu derdúg̠͜ oŋa, ramazan g̠únü her gece ekmek yapdurudu ba͜a şindi nerdē 75 

ekmek filen yapma. 

           Esgiden mi? Tirit aḥ neyle deyveyin saŋa. Tirit, ekmeyi dōra, somun͜ ekmeyini, üsdüne 

ġıymaŋ varısa ġıyma, soğan ȫle suyunu ġuy bi tirit, tepside şindig͜ iyi. Küçük, ter ter somunu  

dorarduġ kahıt gibi onu bi tepsi yaparduġ, onuŋ͜ üsdüne de yımı̊rta, soğan, ġıyma varısa 

ġıymaŋ ġaruşduruduġ ġaynar suyu ġuyarduġ tepsiniŋ͜ üsdüne öyle yirdüg͜ işdi. Başġa yemek 80 

patatís yemeyi, fasülye yemeyi başġa bişey yok ki. Paça yaparduġ, paçayı mı, yoğurtdan 

yaparduġ iki üç, üç dört yımırta ġırarduġ eskiden͜ öyleydi patatisden de etmezleridi de 

doŋdurma düğúnnerde bile öyle yaparduġ, öyle oludu doŋdurularıdı paçayı böyle paça        

yaparduġ. Un , un da ġatabı  ̇̊lü nişasda da ġatabiliyoŋ evet paça dört beş yımırta tabak da 

ḵózüŋ͜ üstünde, tüp filen yok onu uyuşduruduġ͜ öyle büşürüdúg̠, işdi böyle böyle yaparduḳ. 85 

Datlı mı? Yoğurt datlısı, paklava, börek va mıydı bilmeyon o zaman. Yoğurt datlısı mı, iki 

yımrta ġır, yoğurt ġuy, çırp, tepsiye döşe al sa͜a yoğurt datlısı ağdasını ġuy͜ içine şekeriynen 

ağda evet he öyle yaparduğ͜ onu da, ġayrı ne her bi şeyini ġatarduġ tabi yoğurdunu, yımırtasını 

yağını yoğurt datlısı şindi paklava açdı̊ruyala şindiki düyya öyle hep paklava açıyoz işdi 

böyle. Epeyi oldu mu? Ġayrı yok bitdi. Sen ba͜a ānadıve ben unutmuşuyun, hiç öyle şeyleri 90 

ūraşmazdım ben. Ne türḵú bülürün, ne hikaye bülürün vallahi annem de bilmezdi o da 

bilmezdi çok öyle hiḱȃye filen çok bilmezdúg̠͜ evvelsi. Bi böyúḵ bubam varıdı benim ġızıken 

de böyúḵ bubam doŋuzudu, bizi kapıdan dışarı çıḳartdumazdı Ġalavur'da da vallaha öyle,    

nerde şurda oḳul varıdı Ela giliŋ͜ evinde de oḳumaya oraya beni g̠óndermedi bizi, cehiliyin͜ 

işdi cehil yoḳ okuma yazmam yok işdi adımı yazıyon iyi ḵótü işde bi arabaya filen bin çobuḳ 95 

bilemeyosuŋ bi yere gitseŋ işde baş şeylerini filen búlúsem onnan çatıp biliyon. 
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-31- 

            ANLATAN                     : Galip Tuzcu, 65 yaşında, Çiftçi, İlkokul mezunu 

            DERLEME YERİ          : Sorkun Köyü, Helvacı Mahallesi 

            DERLEME KONUSU  : Eski adetler, ramazan manileri, türküler 

            Yedi yaşımda oḳula giTdim, ilkoḳul͜  olarak çıḳduḳ sınıfda ġalmadım ondan sōna baba 5 

ilersini oḳuyyun dedim oḳudamadı beni, oḳudamayınca ġara sabanıŋ peşine düşüdü, 

zorluğnan, ġaripliynen vaḳít geçüdúḵ ondan sōna everdi beni öylelikle bu hayata gelmiş 

bulunuyoruz. Ġazma, ḵúreyi̥nen çalışduġ Daday bazarlarında şindiyse dē bu g̠únnerde gine de  

zorluğnan vaḳítimiz geçiya böylelikle gendümüzü tederik͜ etmiş oluyoruz, eh nĕ palım bu 

g̠únnere de şüḵúrler͜ olsun yüz biŋ kere. Ondan sōna ġızlarım͜ oldu bazara Satılmış derle oŋa 10 

nasib͜ oldu, o da boyna ġızımı döğú döğúvedi, geleceyin dedi ġızım, ben de getirmedim 

geçiniŋ ġızım deye filen çok şeyler başıma geldi geşdi şu ġarip başa ya böyle düyyanıŋ 

meşaġġatı, ne nerden girer nerden çıkarsıŋ. Oğlanım böyüdü oğlanım da gendú gendúne bi ġız  

buldu öyle ya ġaçudu, ġaçurunca da bes sene ömrümüzü yiyya, dirliksı  ̇̊zlúḵ yüzünden böyle 

bu şindik de ayrıldı bazarda oturuyo eh ne deylim felek böyle buyurdu. 15 

            Asgerliğim de G̠onya Merkez G̠omutanlığında inzibat olaraḳ tam vaziyetde, sǖretle, 

digġatlice vatan borcumu bitirdim, bitı  ̇̊düm, bütüdüm böylelikle ḵóye döndüm. Babam para 

isderdim babama yüz ḱȃğat g̠ónderiŋ deye o da elli ḱȃğat g̠ónde̊rüdü, ordaki ġomutanna ēliyet  

alalım saŋa beş yüz ḱȃğat g̠ónder dedile yoḳsuzluḳdan g̠ónderemedi, ēliyet͜  alamadım ve de 

şindi ġarip ġarip yaşayoz. 20 

            Esgi ramazanlarda da ila͜a söylerdim, davul çalarduḳ ramazannarda bekciliye giderüz; 

            Yımırtanıŋ sarısına 

            Baḳın͜ aḳın niyazına 

            Şindi terēviyi ḳıldıḳ 

            Buyruŋ sabah namazına.  25 
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            Bekci geldi duyduŋuz mu? 

            Selam verdim aldıŋız mı? 

             A benim devletli Mı  ̇̊yitdin͜ Ebeyim 

            Bekci olduğumu tanıdıŋız mı? 30 

            Bekci bekciliğni arar 

            Bekci saḳalını tarar 

            Arḳadaşımı sorarsaŋ  

              K̠úllúḵlerde gemúḱ yalar 

derken böylelikle ramazan da biter bitmez bir kere dağa giTdim ordan Eymür yazı̊suna doğru 35 

arḳadaşlarınan ġar burlarda, dizlerde ġar yara yara ḵóy ḵóy gezdúḵ mēnileri de söylerdim 

bilı  ̇̊düm böyle, ne deceydim şindi, 

            Bu aya ramazan ayı derler 

            Bu ayda türlü iki yemek yerler 

            Daha çok söylerdim emmá  40 

            Dağda gezen çaḳal derler 

             Ġara ġoyun ġuzuludur 

             Memeleri sızı̊ludur 

            Bekci gelmiş duyduŋ mu? 

            Bahşişini atar uyuduŋ mu? 45 

 

            İstanbul'uŋ pençiresi 

             Yetmiş͜ eviŋ pençiresi 

            Hanım bekciye baḳarken 

            Yandı pilav tenceresi.  50 
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unuTdum çoğunu ya valā unuTdum, yoruldum. Eymür'e gitdúḵ, bekciliye gitdi, åndan sōna 

seetlerce beklitdile ḵópekle dolayı aldı, az da͜a ısırıyodu bizi, ısırTdumadan başġa ḵóye 

gitdúḵ, ordan da söyledúḵ manileri horuzla da öteyken ḵóye döndúḵ ġar da tam bullarda yā bu 

vaziyetde böyle.  

            Elettirik yoğuken şey el fereniynen giderdúḵ, fenerinen, şu ġaz yağ fenerleriynen       55 

elimize yaḳarduḳ onnarınan gide̊rüz öyle. Bu yolları devlet yapdı, da͜a önceden ġara yoludu 

hiç yayan yörür yörülúdü, bazara yayan giderdúḳ heybe omzumuzda doğru bazardan  öte 

beteŋi al o omzuŋa as heybeyi yoḳuşlarda filen hıcıl hıcıl gelüdúḵ, ḵóye ya dönerdúḳ, şindi, 

şindi nerdē taksi va şey va ġocaduġ ġayrı yol da yörüyemeyaz. Benim͜ oğlanım bi gelin getı  ̇̊dü 

hanım götdú eve, hanım da söz diynemedi oğlanımı da azallaya beni de azallaya, ne ġádar da 60 

iylig͜ etdimise, dutdumusa fayda yoġ͜ abey bıraḳdı gitdi, Allah iyi yapsıŋ ben de ġadununan 

evde alım zalım hanımınan duruyorum ne diyin duruyon he he ne diyin peşini de ġoyvemeyån 

hanımın, hanımım çoḳ ġıymetlı  ̇̊dü az filen deyil çoḳ çoḳ deyerlı  ̇̊dü hiç da͜a elli sene oldu 

düğún yapalı birbirimiziŋ hatırını ġırmış deyilı  ̇̊yüzdü, birbirimiziŋ hatırını ne alıveyin neden 

hiç iḳaz demeden birbirimizi iyi hálde geçinmeg͜ isdērüz, of unutdum işde onnarı. 65 

            Esgi düğúnne ġatır͜ arabasıynan filen haḳa gidı  ̇̊lüdü gelinle egidı  ̇̊dü ḵóyden ḵóye 

şindikile gibi taḳsi filen yȯğudu yok nerde taḳsi ata bindü gel. Gece ġınası oludu, gece 

ġınasında, hanımla oynar, ġadunna şaġġudu şuġġudu oynardı derenek o zamanıdı, şindiki 

derenek mi, şivişiviş ediyala şindi hėç yā, dört ġadun o zamannarı dirice ġaḳdımıydı                

oynamaya yapardı işleri helēl͜  olsun o zamanıŋ insannarına. Elleriynen͜ elleriynen, pilaḳ, pilaḳ 70 

çalallarıdı, pilağḁ ġollarıdı onnan oyun havasıynan ġıramafon filen öyle oynallarıdı, eylence 

oludu. Yüzúg͜ oynallarıdı sōna evde otumalarda yüzúḵ, yüzúúḵ saḳlamasına ondan sōna yedi 

kişi bi tarafa yedi kişi bi tarafa kim yeŋilı  ̇̊se o oŋa oyun yapallarıdı, eziyet͜  edelleridi, duvar͜ 

örelle daş g̠ótürüle, yayı̊ğa saralla ondan hoşav satdurlarıdı oyun͜ olaraḳ, ġara çekelleridi şaka 

yapmağ͜ ı̊çún ġara tava ġarası yā şindikile olsa nerde öyle şaḳaya yanaşmaz bile nerde 75 
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yanaşıya. Vakit geçümey͜ içün burda Vēyit deye bi şahıs va onnan Dömürcō K̠óyüne giderdúḵ 

orda Hacı Memet deye bi arḳadaş varıdı, zobaları yaḳarduk, çaylarıda demlerdi o çåcuḳ, 

masayı da düzerdi altıġol ḱȃğada oynamaya başlarduġ ondan sōra da yemek zamanı filen 

gelince sıḳma ederleridi, sıḳma hamur sıḳması, cırıḳ hamur sıḳması, bēzi āşam hamur bezi 

sıḳma bēzi aḳşam da ḵúl çöreyi yerisi āşamda ġatmerli çörek yapılaraḳ böyle vaḳıt geçı  ̇̊rüdúḵ. 80 

Bi ḵóyde iki üç g̠ún de ġaluduġ yá̄ni baḳım da iyi oludu haḳ hörmet, izzet ikram tüter̥di, şindi 

o, şindi o tarafla durumla, şahısla yoḳ iyi eylence olmaya öyle esgisi gibi. Epeyi oldu, epeyi 

oldu ya aḳlıma gelmeya aḳlıma gelse, deyve hanım, bilmen͜ abeysiniŋ hiḱá yede düşünüyan 

aḳlıma gelüse, türḵú bülürün, türḵú bülürün e buranıŋ türküleri;  

            Gece geşdim duydun mu? 85 

            Selam verdim aldıŋ mı?     

            A güzelim benim sana yandığımı 

            Annene duyurduŋ mu? 

             

              Geceler yarim͜ oldu 90 

            Anam anam ġaribem 

              Evlenmek ḱȃrim͜ oldu 

              Anam anam ġariy̥bem. 

 

              Aḳdı g̠ózüm yaşım 95 

            Oldu bir ırmaḳ 

            Ne müşgülmüş leylam 

            Yardan ayrılmaḳ.  

 

            Oy bindallı bindallı 100 
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             Ġızlar giyer cimdallı 

             O cimdalıŋ͜ altında 

            Neler oldu yar yar yar. 

ġayrı yeter. Ya hepsini de unutdum yā haliyle insan unudaya. Yoḳlayan boyna ağasınıŋ şart͜  

olsun yoklayan biliyaŋ mı? Başġa türḵú de bilmeyan͜ abeysiniŋ ya. 105 

 

             Gece geşdim duydun mu?  

             Sevgilim uyudun mu? 

             Benim sana yandığımı  

             Beyoğlundan geçerken 110 

               El͜  ediŋce g̠órdüŋ mü? 

             Aman yolla Beyoğluna yolla yolla yar yolla 

    

             Antarisi al basma 

             Alıp duvara asma 115 

             Sen benimsiŋ ben seniŋ 

               Her lafa ġulaġ͜ asma. 

               Aman aman yar͜ amman 

 

             Oy cimdallı cimdallı  120 

               Ġızlar giyer bindallı 

             Bindalınıŋ misketi 

             Döner döner oy döner. 
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-32- 

             ANLATAN                     : Vahit Demirci, 82 yaşında, Çiftçi, İlkokul  

             DERLEME YERİ         : Sorkun Köyü Helvacı Mahallesi 

             DERLEME KONUSU  : Karışık sohbet 

             Şindi benin͜ adım Vahit, soyadım Demirci benim g̠órdüğüm vazife g̠órdüğüŋúz inekle. 5 

Ne arabamıŋ arabalarıŋ͜ üsdüne çıḳarın dört dene arabam va ne arabalarıŋ üsdüne çıḳarın 

ekmeyimi yirin Allaha raz͜ olsun çoluğumdan çacı̊ğumdan ekmeyimi verüle öğúme 

g̠ótürüvörüle yirin çayımı içerin, yatarın uşaḳlarıma onna baŋa iş şey͜ etmezle, buba böğún ne  

iş g̠óreceyüz şuraya gitsek ne olu he sorāla ābey vala soralla, ōlum şu şöyle şöyle olusa iyi olu 

baḳ olmassa bu iş͜ olmaz sa͜a deyveyin tamam buba bunna bırağı̊la giderle.  10 

            Şindik De̊mürce'de bi ġız varıdı oğlannan beráber oḳudu, bunna ikisi ayarlanmış la 

ōlum ikisi de tam dutġun birbirine vurulmuşla yáni vallahi vurulmuşla óğ bizim Sadıḳ paşa 

Sadığa şey he o dedi ben dedi dóğer dedi alurun sóğer dedi alurun bunuŋ͜ elinden dedi,          

bubasınıŋ yahu ābey bu herif bi tuhaf insan óğ evveliki g̠ún dörd ͜aydu atladíye  yahut bi 

senedü atladíye, beki ağa çağȧrmış g̠ótüddümüş, Sadıḳ Bey demiş beki bunuŋ͜ üçün baŋa israr͜ 15 

etmeŋ ne boḳumu yimeye demiş ġaç͜ aydu bu adamıŋ salladıŋ filen hem͜ áz da͜a duruyun evde 

bi kere ġonfaras yapıyın sekiz g̠únü geçmez doḳuzuncusu g̠ún şart͜  olsun ġalabalıḳ gelı  ̇̊rün 

demiş Sadık Bey, óğ ābey, nesi noḳsan bu adamıŋ demiş, ey ne benzinnikde duran bi insan 

ġarı besleyebülü mü? Ay͜ áğ demiş g̠ótüne el veren alu gelini eve demiş şindik baḳ vallahi 

böyle. Oğlan şindi bi buçuġ͜ alıya ordan baḳ ḵótü mü, az mı allayeşġıŋa deyve, āşam geliya 20 

zabālayın gidiya, sekiz g̠ún gececi sekiz g̠ún g̠únüccü, ordan baŋa selam yollamış Veyid͜ 

Ağaya deyve ne deya vala Sadık Bey ōluŋ gibi ever ġızıŋ gibi gelin͜ et olmassa dedúḵ buluruz 

bi şey da͜a, ey ağa şindik o ordan͜ etmeseydi oğlan orda çalışmasaydı benim māşım va baḳ he 

benim m̄aşım va dört buçuğ͜ alıyon şindik içeri para kesdüdümüdü borc͜ ödemeye sen dedi 

ġayrı bu ay bu sene heralda bitiye, o param va sekiz yüz altı yüz neyse yetmēmu baŋa, oğlanıŋ 25 
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ki bu sene måzotumuza yetdi her şeyimize yetdi yá̄ni Allah raz͜ olsun uşaḳlarımdan böyüğú, 

hırası dışişleri baḳanı Metin içişleri baḳanı óğ bi g̠úccúḵ efem va seniŋ gibi Másud'uŋ şeyiŋ 

Metin'iŋ͜ oğlanı her işimi o g̠órer her işimi şey͜ eder bubasıynan atlar seyidü gider, ee seniŋde 

oḳumayáydı da bu ağa duráydı mecbur buŋa iş veceydiŋ.  

            Ȃbey az para şindig Ġalib'iŋ bi maaşı va bu maaşı şindi gendü mü yiycek geline mi 30 

yidı  ̇̊recek, herif ben vȫrün şeyi demiş ev kirasını demiş, vala demiş bu da benden bi tek ġuruş 

çalışmaz oŋa g̠óre demiş. Ben öteki da͜a bunu evermedim işdi ötkileriŋ ikisinin de evli biri 

başçoğuş, birisi ḵóyde çalışíyá yanımda onuŋda hiç bi şeyi noksanı yoḳ. 

            Óğ hikeye allah͜ allah yahu ne deyin ben size şindi bu esg͜ adamla şindi şeye gidēdúḵ 

esgiden baḳıŋ, ḵóylücek gezerdúḵ Fetdek K̠óyü bizim ḵóy Dömürcoğ K̠óyü şey Meydan 35 

K̠óyü gezerdúḵ böyle Tekke'ye filen de gidēdúḵ bunnarıŋ hepisi aramızda şeyl͜  oludu he 

g̠úveçli oluduḳ birbirimize múhebbetliydúḵ şindik g̠úccúḵ böyüğü tanımaya ābeysiniŋ 

g̠úccüğú böyük g̠úccüğú tanımayá. Oyun yaparduḳ, bi gece G̠úllülerde, vaduḳ G̠úlülere 

varınca ben dedim ki G̠úllü şeye orda g̠úccüyüz da͜a öyle diri deyilı  ̇̊yüz Rauf Bey şöyleline 

yatdı sediriŋ͜ üsdüne somya filen yoḳ sedir hep ordan sōra Çaḳır da şöyleliyne yatdı, yatınca 40 

Rauf Bey hartdan çekdi, la nediyósuŋ dedi ġaḳdı g̠ót͜  üsdü óğ dedi utanmaya músuŋ sen dedi 

Çaḳır n͜ oldu  hartdan vediŋ dedi óğ şart͜  olsun ben deyiliyin dedi baḳ vallayi şart͜  olsuŋ ben 

deyiliyin dedi o bu deyeyken ġatmerli çörek ḵóy͜ içine çıḳdıla Topal Satı'nıŋ eşeyni g̠ótdüle, 

eşeye tersine Çaḳırı bindı  ̇̊düle baḳ he Meyir çoğuş şartlı hemen ġaḳasıya ikisiniŋ de óğ bu 

eşek çekmez vallāyi çekmez deyon, Meyir͜ Ağa etme başġa eşek va mı yoḳ óğ eşeye 45 

ġuyruğunuda beri baḳ ġuyruğunuda Çaḳır'ıŋ͜ eline vedi Meyir Çoğúşda öğúnden asılıya he 

geldúḵ ġadunna hep biz misefirlerimiziŋ zorunada aluruz yolunada aluruz her şeyine ġarşuyuz 

biz dedile, óğ efendi iki gece sōna bizim buraya geldile o ġurup şey de geldi, Ġalavur da 

geldi, Meydan K̠óyü de va bi ev filen çardaḳda oturuyoz ġışın çardaḳda oturulu mu yā he 

şindik herkesiŋ͜ elinde şöyle birer kendir sopası uzun burdan şoraya varıya yüzúğ͜ oynáycáyuz 50 
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dedile, vala arḳadaş dedi bubam ben hēne zābıyın hēne zābı yoḳ oğlan yapar seniŋ yeriŋe 

yapacayŋı óğ͜ efendi gece horuzla öteyken zabahlayın bitı  ̇̊dúḵ he onna yeŋildile burda şindi 

Meyir͜ Ağ şart͜  etdi ba͜a bi tataynan bi urġan g̠ótürüŋ netceysiŋ Meyir͜ Ağ óğ sen boḳ 

ḱȃyasımısıŋ dedi baŋa sen g̠ótü dedı  ̇̊ğümü g̠ótürceysiŋ g̠ótdúḵ bi ġaç kişi da͜a va bunnarı 

sıraladı sıralayınca ābey tatayı şey͜ ediya oluğa dedi müsedeŋizle dutuŋ deliġanlıla dedi oluğa 55 

egitceyüz bunnarı susamış bunna dedi, Meyir͜ Ağ dedim etme buyarla şart͜  osun şey 

gitmeyvesinne yatıvesinne biz de dedi óğ yatmaynan͜ olu mu bu ya dedim filen deyeyken 

efendi g̠úler yüz gitdúḵ, şindik nerde onnā. Altı ġol ḱȃğad͜ oynamaya giderdúḵ Fetdek 

K̠óyü'ne, Sorḳun'a, Meydan K̠óyü'ne vallahi bunnarıŋ hepisi ġaḳdı, bizim sēde bu ḵóyde şey͜ 

etmedúḵ, bayram gezmesini bizim cēmide bıraḳmaduḳ. Vallhide va emme unuduyon 60 

ābeysiniŋ be vallahi yoḳ. Eyellicem olsa çoḳdan ederin yá̄ ben size ġarşu şey͜ edermiyin a 

benim ābeysiniŋ biz bubaŋınan neyle olsa ederüz, ġonuşuruz. Bu yıl satduğmuz iyi ġayri 

geliya gidiyala. Hasan baḳ Hasan yá̄ canım bı  ̇̊lüsem gine deyvörün ben sa͜a vallahi motora 

biner varun gine deyve̊rün, vallahi yoḳ hiç biri yok şindik ābeysiniŋ͜ olsa derin, şey demedi mi 

Gạlip demedi mi hiç bi şey allayeşġına türḵú bı  ̇̊lürün bēzi zaman benim͜ uşaḳla der, buba 65 

şeyde internete bi tek şey yolláylım şurdan der oŋa çağırıve̊rün ben keflenüle, ben şindik ne 

olusa be̊lürün de va bi tek şey dur yaluŋuz eve gideydúḵ yā. 

            Uzayıp giden tiren yolları 

            Açılıp sarmıyor yariŋ ġolları 

bu vā efendim la ağsınıŋ işde unutdum baḳ gerisini de vallahi unutdum.  70 

            Şey heh şu Tafığ͜ Anıŋ K̠ór Satı'nıŋ ġızını g̠ótüdüydü buraya eve ġarınıŋ͜ üsdüne bu 

şindik o zaman şu ḵótü pilağınan çalan şeyle va onnara he ġıramafondan türḵú çağırıya o da 

çağı̊rıya camı aşdı Tefiġa apla ne diyosuŋ dedim aşġa geldim aplasınıŋ dedi bu besleyemá̄  

beni dedi iki ġarıyı bi adam besleyemesse ne derle bu evde ne durdurula bunu dedi: Ordu'nuŋ 

dereleri dedi çekdi emme ben türḵúye meraḳlıyın o sıra ġayrı arabalarda filen çalışıyon yá̄ 75 
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bunuŋ ġayrı şeyini deyvedi, aḥ͜ aplasınıŋ͜ aḥ dedi o bi dilim ekmeyinen duruyosúŋ͜ emme 

buŋsuz duramayosuŋ dedi ānadıŋ mı heh óğ g̠úlmeden kimde can ġaludu şindik hey düğúne 

gidiyåsı̊n türḵú çağırmasını bilmeya herif dey mi allayeşġıŋa, düeye gidiyoz rehmet düesine 

gidiyoz siziŋ ḵóye Bıdaḳlar'a herif darġunna barıssın barışmassa burdan ġaḳsın gitsin deyala 

hocala o adam da ġaḳmaya gidersem n͜ olu barışmassam ne olu laf ediyala bunu böyle yā. 80 

Şeyleri ekiyå mı̊suŋ, Ġaya'yı iyi e Nejdet ben buğda biliyan yavrum, gelüse dur baḳalım he 

düşünelim.  

            Ȇbey ben͜ işdi baŋa bu hayvana git deyen yok baḳ şart͜  osun yoḳ, hiç bu hayvana git     

deyen yoḳ ben gendü keyfimden. Şindīk elli filen civci aldım alıvedi ġarı he vallahi böyle 

onnarı bi tek zeye͜et vemedim he hiç zeye͜et vedútdúmedim nereye şurda otudum baḳ 85 

boḳluğun yanı beri yanında benim boḳluḳ bura Müyitdin͜ Ağ burda otudum ekmeyim ayağma 

geldi, çay g̠ótürleridi içerdim eyy Şükriye Hanımıŋ bóğún bi tek şeyini almış şurda yimiş ġuş, 

tavuḳ, bağȧrdımıdı bizimkilere şorda paḳla ayıtlayále buba bizimkile tamam dedi gelin say  

baḳıyın burdan şurdan geşdim bütün tel içersi toğuḳlarıŋ durcayı yer şurdan itíbaran dē beyaz 

bi şey güzüğúya yá ordan ḵóye ġader onna orda oturuya olmassa dört şey va namussuzla 90 

süzülüyala tabi ġartal he şöyle heni ġancalı şey vurduydu şey Orhan'ıŋ g̠úyösü bacçoğuş şey 

demiş ki Seyin͜ Ağ bizim óğ müberek g̠únde demiş şu zavallıyı salıve gitsiŋ óğ vurmuş 

dutmuş niye dedim yērisi g̠ún nerde doğan óğ͜ ābey baŋa salıvetdüdü Seyin͜ Ağ dedi   Seyin͜ 

Ağ g̠ótünü yıḳamasını biliya mı dedim vallahi böyle bende yalan yoḳ óğ Vehid Ağ̥ bilmeyån 

ki dedi ġayınnam filende bi şey demedi dedi baḳ hırası da demedi babannemde bi şey demedi 95 

dedi oğlan emme faḳát dedi bu beni yaŋıtdı vallahi şu ğada varıdı ey siziŋ böyle bunnarı not 

alıyåsuŋ la ābey hikeye ne biliyin hanġı hikeyesi hepsini biliyådum ben dayıŋ Fetdek 

K̠óyü'ndeki türkü çağırıya ḵómüşlerinen o zaman burda şu böyúḵ tarlada iki g̠ún onuŋ yanı 

sıra geldim gitdim baḳ türḵú öğreneceyin deye aoğ vallahi öyle der şindi g̠órdüğü zaman 

Vahid͜ Efendi filenki türḵúyü öğrendúḵ mü der hikeye de va da ġafam da yoḳ ay͜ ağa vallahi 100 
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yoḳ onu Ġalib͜ Ağ olu şindi bak Ġaliba şindik ağşama ġader oturuya ġapınıŋ͜ öğúnde baḳ 

hanımınan͜ ikisi yoḳ canım iki hayvanla va şordaki tarlayı iyi tarlayı ekmedi oraya hayvan 

salıveyá vallahi yoḳ. 
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             ANLATAN                     : Fahriye Daban, 55 yaşında, Çiftçi, İlkokul 

             DERLEME YERİ          : Sorkun Köyü 

             DERLEME KONUSU  : Yemekler ve mantar adları 

             Sürerdim, öküzlerinen sürerdim, öḵúzle bitdi ġatıra başladuġ, ġatırlarınan da sürdüg̠ 5 

sonra motor çıkdı, motorunan da eşim sürer, ġardeşim sürer ȫle ȫle ...... yapıyom. Öḵúzle 

ġaçardı yerine g̠óre g̠ótüremezdim öle edede sürdúg̠. Sonra davar etdúḵ, davarla ġuzlardı 

küçük küçük͜ oğlaḳları oludu severdúg̠, okşarduġ onnarı satduḳ hayvanınan, çifciliğinen bu   

zamana geldüg̠. 

             On doḳuz yaşıma girdim beni g̠órmeye geldile. Tekke'den Eliy͜ apla var, Şükriye apla, 10 

ġayınnam, ġayıntam, böyúḵ babanne geldi, düŋür başımız da Mısda͜a Beyidi Fehriye 

Hanımınan. Ondan sonra ġar yağdı, ġayığı sırtıma vurdum depeden de ġayıntam çıkdı, anam 

dedi, ġızım ġayıntaŋ geliya aman boş ve gelüse gelsin da ben g̠úccüyün dedim, ondan sōna  

dereniŋ͜ at başına indim ben gelesiye böyúḵ ġayınnam gelmiş, a gızı̄m ayaklarıŋ niye yaş dedi, 

anam da dedi davar͜ otlamaya gitmedi ġayığa bindi deye aman dünki uşaḳ bu boş ver ġusuruna 15 

bakmayuz dedi gine de öyle möyle beni aldıla buraya g̠ótdüle. Burada da işdi otuz bes sene 

oldu. 

             Bu yaşa gelesiye her iş aynı ora gibi de bura gibi de. Aynı işlere devam etdúḵ nápalım  

işlerimiz bu ġada oluya, ḵóy yeri baḥçe bosTan, ekin, çif çubuġ derken bu vaḳıtlara geldúg̠. 

Eh şindi daḥa da halimiz çok iyi iki tarafda çalışıyoz, çaPalayoz, yiyyoz içiyoz. Esgiden ki 20 

halimizden şindiki halimiz iyi, bi de evladımız va asgerde işallah o da gelüse daha iyi olacaġ. 

Düğúnümüzü de yaparuz, g̠úzel g̠úzel şenniklerimizi yaparūz sizleri de şenliğimize de 

beklerüz, ta͜a ne deylim.  

            Giderüz, ġoç mantarı, ġannıca mantarı, ibişge her türlü mantarları toplaruz. Pancar 

ekerdúḵ, baçce, bosdan fasulyele bazara da giderin öte bete satmaya. Yağla şindi om beşe 25 
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çıkdı bilmem daha ilerde çıkacaḳ mı? Fasülyele altı milyon, mısırla birer milyon. Ne olusa, 

fasúlye, patatis, yı̊murta, yağ, çökelik e ne geçerse elimize ısırġana varasıya sataruz. Mantar, 

ġoç mantarı, ġannıca, ibişge, ġoḳuluca, aydınca, mıḳcuḳ mantarı, içi ġızıl her türlü mantarları 

toplaruz. Başka g̠úndüz͜ elma, g̠úzün͜ elmaları toplaruz bekmez yaparuz, pancarlardan yaparuz 

buğdalıġ yapıyoz. Ġışın dağlara giderüz nakliye vörülerise odun g̠ótürüz, oduŋ ḵómür 30 

deyeyken ġışı da böyle geçı  ̇̊rüz. 

             İneyiŋ südünden peynir yaparuz, yağ yaparuz, çökelik yaparuz, torba yåğurdu 

yaparuz. Torba yåğurdu yoyuğu çalkayınca torbaya ġuyar süzdürüz çok g̠úzel͜  olu. Ekmek    

yaparuz͜ ondan, ezer͜ içerüz başġa yok. 

             Örg̠ú dantel yaparı̊z, iyne oyası yaparın, tığ yaparın, ġazaġ. Ġışburnulardan mermelet 35 

yaparı̊z evet örúḵlerden besdil üryene yaparı̊z. Üryene, ġabu͜unu soyoruz, ġuruduruz o üryene. 

Besdil, ta͜ataya soyar, yı  ̇̊zerüz o, cizme e̊rüğü böyle böyle cizer ġuruduruz o da öyle ġış 

yiyceyi, üryeneyi yirmiden vedúḵ, besdili ondan vedúg̠. Aluşdan yapmayoz, gışburnudan 

yapıyoz, eriklerden pelverde yapıyoz böle şeyleri yapı̊yoz. Eski yemeklerden tarhana yaparuz, 

bulġur yaparuz, patatisden ekmek yaparuz, yoğurd͜ ekmeyi, patatis͜ ekmeyi, çökelik, lahanadan 40 

dolma yaparız, pancar yaprağandan yaparız, üzüm yaprağından evet bayramlarda paklava 

börek yaparuz, gelüseŋiz buyruŋ yirüz. Daha ne yapalım. Başġa ne açıveyin.  

             Hayvancılıḳda da işdi ineklerimiz bızlar g̠úccúg̠den ufak defek böyüdürüz, danaları 

sataruz. inekleri sağaruz, makineynen sağaruz, daha önceden de cim com cim com ası̊luduḳ, 

evet. Öḵúzünen çif etmeyoz ġayrı ġurban ediyoz o danaları ġurbanlıġ satıyoz. Bilmeyon ki 45 

unutdum esgi, pancar ġazayken menileri söylerdúg̠ şindik unutduġ hepsinide. Valla hiç gelin̠ 

ila͜ası filen biliyodum͜ emme hepsini unutdum bitti. 
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             ANLATAN                     : Hüseyin Daban, 57 yaşında, Çiftçi, İlkokul  

             DERLEME YERİ          : Sorkun Köyü, Helvacı Mahallesi 

             DERLEME KONUSU  : Anılar, düğün adetleri 

             Bin doġuz yüz͜ ell altı doğumluyum. Yetmiş yedi yetmiş sekizde asgere gitdim, asker 5 

de varınca üç͜ ay eğitim g̠órdúg̠, eğitimden soŋra he Aŋġıra'ya vadım Aŋġıra'da muğabara 

bölüğúnde üç͜ ay eğitim g̠órdúg̠ ordan sōna Erzincan'a gitdim, Erzin'de muğabara alayına 

gitdúg̠, orda bölúg̠͜ arġadaşlarınan nöbet dutduḳ, ne̊bet dutduġ üç g̠ún aralıḳlı filen dutduḳ       

ondan sōna biŋbaşı posdası oldum. Benim yerime başġa bi arġadaş varımış o gitdi, onuŋ 

yerine ben şey͜ etdim geşdim, orda asgerliği üç͜ ay ordan şey͜ etdúḵ, asgerlik, eğitim yapduġ, 10 

tüfek atduk, tüfek çıkarıydı asgerliğim bildüğúŋ gibi aynı yapduġ, üç͜ ay asKerliğim bitesiye 

orda ben Erzincan'da durdum. Yetmiş yedi veya yetmiş segiziŋ soğunda asgerliğimi yapdım 

yüzbaşınıŋ posdası olduğum͜ üçün bir ayda asgerliy͜ inivedi bir ay óğden geldim ben. On segiz͜  

ay, bize bir͜ ay vurdu asgerlik bilmen şindi öyle bi şey yoḳ. 

            Ondan ḵóye geldim ḵóyde işdi motorunan tomruġ çekdúḵ  bir͜ ay, iki ay kesdúḵ, 15 

çekdúg̠, bıdaduġ hesabı çifcilikle uğraşıyaz. K̠óyde motorunan ekin͜ ek, toğum͜ ek, mibzerinen͜ 

ek, ġazayağıynan͜ ekdük, ġazayağıynan͜ ek ordan hayvan g̠údüyosuŋ, hayvanım va beş͜ altı şey 

gel git onnarınan. Ġoyun varıdı o zaman o zamanla ġoyunnarı g̠úderdúg̠, ġoyunnarı satduġ     

hayvan͜ alduġ şindik hayvan va, şindi reçberliğe devam͜ ediyoz, motorunan kemre çekiyosuŋ, 

tohumlu reçberlik bu başġa bi yapacaḳ bi şey yok şu anda, buğda. Reçberlik yapduġ͜ işdi, 20 

pancar͜ ek, pancar ek, buğday͜ ek mesela unu egidiyåsuŋ deymene üğúdüyosuŋ, g̠ótürüyosuŋ, 

arpa ekiyosuŋ hayvannarı besleyásı̊ŋ, besicilik besi yapıyåsuŋ ḵóyde reçber pancar͜ ekiyåsı̊ŋ, 

pancarıŋ ḵúsbesini alıyosuŋ, pancarıŋ gendüsünü şeye teslim͜ ediyosuŋ faprıġaya, emme şindi 

faprıġa burda olmaduğu üçün biz teslim͜ etme, faprıġadan geliyala ġamyonnan͜ alıyala ḵóyde 

işdi böyle, şindi şuğ̥͜ anda ḵóyde reçberlikden başġa bi iş yok yapacağmız buğda. 25 
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            Elma, armut, ġayısı yok bizde elma, armut mesela datl͜  alma, acı alma olup, aluç, erik, 

ceviz mesela ceviz͜ ağacı va burda başġa ne va cevüz͜ ağacı va, erig͜ ağacı va, armud͜ ağacı va,  

elma ağacı va şu anda burda bulunan bu he dóŋgel va mesela aluç, döŋgel, aluç, döngel ayru 

oluya, o ġışın yeniya bıyıḳlı derle oŋa, beş bıyıḳ derle oŋa biz döŋgel deyoz onna beş bıyıḳ 

derle, beş bıyık o ġışın yinü, ġar yağınca yinü, çok lezzetli olu emme şindi tebi yoḳ biz de 30 

yok.(Ahlat) Armuduŋ͜ ufağı onu döğerlerimiş ev̥vesi dibeynen keşgeynen, keşgeynen 

döğerlerimiş onun şeyini ġavurt, ġavud͜ ederlerimiş şeker ġatıp ġavudunu yerlerimiş, tabi biz  

bilmeyoz͜ onu esg͜ adamla öyleydi, öyle derle didemden filien duyduğumuz. Orman da çam, 

ġara çam, saru çam, g̠úrgen bizim bu yaŋda yok Ballıdağ, Ballıdağ tarafında filen va. 

Ballıdağ'da mesela va, bizim burda ġara çam va en çok, siziŋ ḵóyüŋ͜ üsdünde va mesela sarı 35 

çam, kesiyala ormana çekimini naḳliyat yapıyala o zaman͜ orman şeyinde bu bulunan bu ḵóy 

yerinde hiç bi şey yok buğda. Başġa vaḳít geçiriyoz uyyoz bol bol erkenden uyuyyosuŋ, çay͜  

içiyosuŋ, hayvana gidiyosuŋ başġa yapacaġ bi şey yok, şu anda kemre çekeceyüz. G̠úlmeyon 

ki ben.  

            Ela g̠ózlüm ben bu elden gidersem 40 

            Yari perişan edersem silmelū melu 

            Ayağında ġundura yar gelir dura  

bilmen yeter ġarı unuduyon. 

            Düğúnnerde eylenüle, yemek yir, çay͜ içerüz, sobbet͜  ederle, ġına yaḳalla, silah͜ atarla 

bol bol. Erkek ġınasında mesela ġına yaḳalla damada, horuz yarışı yapalla. Şindi mesela 45 

burdan yüz kilometre yüz͜ elli metre arası mesela temsili, adam gider sen de burda beklersiŋ 

dört kişi beş kişi çıḳar, deliġanlıla tabi, kim͜ óğden çıkabı  ̇̊lüse, horuzu ġapabülüse horuz onuŋ͜  

olu, óğden kim varabülüse horuz͜ onuŋ. Bāşiş verüle horuza, horuzu ġapana bāşiş verüle 

mesela, tüfey͜ atarla, mesela suruḳ dikerle elli atmış metre uzaklıḳda yere tüfeyinen fişey͜ 

atarla, silah͜ atalla onu kim düşürebülüse ba şeyi ucundan çulu, mesela beyaz bi çul ba͜alar 50 
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yahut  ġırmuzu, ġırmuzu çulu, ġurdeleyi bağlar kim düşürebülüse onu ġalın bi ağca ona ba͜aşiş 

vörüle. Tabi düğün, şeyden damatdan alula onu, damatdan͜ alula ya damatdan͜ alula ya 

ġayıntadan. Başġa, gelin͜ almaya gidelle mesela davulunan, zurnaynan ordan giderle haḳ 

dönüşü yapalla, yol boyunda arabaları durdurula arabayı keserle, onlardan şey alula bahşiş 

alula, zarf dağıdula yol boyuna duralla, gelin arabasınıŋ öğúnü keselle mesela ordan şey͜ alula 55 

bahşiş͜ alula, damatdan. Şey ġolla esgiden͜ edellerimiş, böyle bi şey͜ ederlerimiş iki tene ne 

bulabülüseŋ bilebülüseŋ, bilemesseŋ para vörülerimiş. Çulu sarallarımış böyle mesela altun,  

yüzúg̠ neyse iki çula sarıyåmussuŋ şun da ne bun da ne onu şeye soruyalarımış ġayıntaya 

ġızıŋ bubasına, ġızıŋ bubası bilebülüse onna veriyalarımış veremesse oğlan tarafı veriyåmuş 

he bahşişi esgiden͜ öle ēdet varımış. Başġa gelin͜ alayken ġapı kitlerle, ġız tarafı mesela gız 60 

tarafı ġapıyı kitler oğlan tarafından ma͜asus açıvemez bahşiş vörüle emme elli yüz emme yüz 

ne ve̊rüse ordan alula tabi damat mácbur vēcek, ġayıntadan͜ alı̊la ġız͜ evi ġapıyı kitleyip, 

damadıŋ ayakġabılarını saklalla  g̠ózü açuğ͜ olmassa, ayakġabılarını saklalla emme 

saḳlatdumassıŋ tebi para vörüle para verince buluveceŋ tabi mecbur ayagġabıyı buluveceŋ. 

Gelin͜ arabasını mesela dedüğúm gibi gapıyı çöğúrüle, sanduḳdan bah̥şiş͜ alula gelin 65 

sanduğundan, ġuşaḳ ġuşadula ondan bahşiş͜ alula mesela geliniŋ yüzüne ġuşaḳ ġırmuzu 

ġurdele ba͜alarla ondan bahşiş͜ alula tebi damatdan tebi damatdan͜ alu bitdi. Başġa bi şey 

bilemeyan ki başġa ġonuşcaġ bi şey yok. 

                Tomruḳ sekiz doḳuz metre, doḳuz metre, sekiz metre ȫle atarduḳ burdan 

Ġaramuḳ'dan yığarduk, Ġaramuḳ'dan depo Daday deppo merkez deposuna g̠únde, g̠únde 70 

elimizinen yığarduġ o zaman kepçe filen yok, eliŋinen yığ tekral gel gine iki sefer, g̠únde iki 

nsefer yaparduġ, tekrar yığarduġ͜ esgiden böyle darman yoğudu, isdif yaparduġ isdifden         

yığarduġ. Ama şindi isdif yok kepceynen yükleyala esgisi gibi deyil tabi g̠únde ne g̠únle. yo 

başġası yıḳardı biz çekimini yaparduġ. Mesela sizin dağdan adam yığardı oraya biz kesim, biz 

kesimi burda yapduğumuzu gendümüz ēgitdúḵ, hem kesim çekimini yapduġ hem ēgitdúg̠ 75 



       

 

229 

 

naḳliyesini yapduġ. Eme başġa yerlerde kimisi bi yanı çekiya bi yanı ēgitmeya. Tomruḳları 

ġabuḳlanıya mesela ağacı otuz otuz beşli, eliŋinen baltaynan çürümesin deye depoya             

gideyken bi tek ġabuġ ġoma͜asuŋ g̠úmüş gibi çıkarıyosuŋ, evet öyle, öyle çekerdúg̠ biz 

ġabuksuz ama şindi esgiden böyle deyilidi, ağır͜ oludu ya başġa işdi, başġa işdi  ġonuşcaḳ bi 

şey yoḳ.  80 
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-35- 

             ANLATAN                     :Mustafa Daban, 83 yaşında, orta terk, çiftçi,emekli ormancı 

             DERLEME YERİ          : Hasanşeyh Köyü 

             DERLEME KONUSU   : Anılar 

           Ne ġonuşuveyin la Engin? Ormancılıḳdan mı ġonuşuveyin nerden ġonuşuveyin? 5 

Musdafa Daban, Musdafa Daban doḳuz yüz͜ otuz bir doğumlu Áğmed͜ oğlu anamıŋ͜ adı Tēfiġa 

Daban, Tefiġa Daban ben oḳula gitdim ilkoḳulu eşşeynen͜ oḳudum beşden çıḳdım 

Ġasdamonu' ya gitdim Ġasdamonu'da yórúye yórúye otuS kilometre yere oḳumadan at 

yüzünden ata maraḳlıydım at yüzünden yúrúye yórúye ḵóye ġada ġaşdım ortoḳul tabi ortoḳul 

yoğudu o zaman ġazada ḵóye ġada ġaşdım, ḵóyde ġafam yoruldu ondan sōra asgere gitdim 10 

Aŋġara Çıbuğ'a orda bölúḵ yazıcısıydım ordan iki senemi doldudum geldim. 

            Arḳadaşla oraya buraya girince dutdum benim ġafa deyişdi bende oraya başġa 

memurluğa girmeg͜ için baş vurdum faġet babam bi eviŋ bi oğlu olduğum͜ üçün beni eŋgelledi 

ġuymadı, ġaşdım gitdim Daday'a ġazaya orda zabıta memurluğu yapdım iki sene doḳuz yüz͜ 

atmış da inḳilab͜ oldu ondan sōra tutdum Azdavay'a gitdim ormancı olaraḳ. 15 

             Ormancılığa burdan dayımıŋ͜ oğlu ordaydı ordan şey͜ etdúḵ imta͜an͜ etdile orda, burda 

Daday'da ġaymaḳam vekili baḳdı orda da Azdavay'da da şeye inkilapda reyis baḳdı ordan 

sōra ormancı olduḳ ormancılıḳ dē Azdavay'ıŋ ġazası Dereli'ye memur͜ olaraḳ gitdim faġat hiç 

bi şey bilmiyodum͜ orman hususiyetinde arḳadaşlardan öğrendúḵ yalunuz gitdim tabi ki 

beḱá rıyın he ondan sōra ağ çarşuda tabi o zamanki devirde her şey ġıt cığȧrayı unutduḳ bi 20 

arḳadaş benim͜ arḳadaş dedi ki sa͜a dedi cığara bulurun ben dedi nasıl sen bulacaysıŋ cığarayı 

baŋa herifiŋ biri eşeynen boynuna kelek daḳmış tiŋ tiŋ geliyamuş şindi adama yağ yaḳdı 

arḳadaş dedi ki ya oğ Mısda Bey sen nerde ġaldıŋ ya biS seni çoğuş͜ edeceydúg̠ yol 

çalı̊şdurcoyuz hemen bize yolda cığȧrayı çıḳardı ḵóylü cığarası vedi bize birer böldü cığarayı 

içiyoz ya ġarnımız͜ acıḳdı ya ben saŋa ekmek bulurun dedi nerden bulcaysıŋ sen ekmeyi yav 25 
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ben şindi arḳadaşa orda baŋḳaya Cide'den kesimcile gelmiş o zaman bilmēyodum tabi, 

kesimcile ekmekleri saman çuvalınıŋ͜ altına ġomuşla orda baraḳadan ekmekleri alduġ 

ġānımızı doyurduġ baraḳaya yazduḳ biz filenkesiyüz ekmek yiyiŋ g̠ótúrúŋ dedúḵ gitdile    

ekmekleri g̠ótúdúle biz ordan ġarnımızı doyurduġ gitdúḵ mıntıḳayı dolaşduġ filen ornan şef 

telefon͜ etdi yav çadır ġuruŋ yol yapduruŋ o zaman orman faḵír devlet͜  ormanı he biz de çadır 30 

ġurduġ, tel çekdúḵ, ġazma ḵúreynen yol yapduduġ Azdavay'ıŋ orman yolunu yol yapduduḳ 

iki yüz, üç yüz kişi çalışdı̊duġ, ġazma, ḵúrek altı metre eninde yol böyle ġoraf ġoraf her bi 

yirmi kişiye bi çoğuş yolu yapduruyoz yevmiye o zaman yevmiye en͜ iyi yevmiye puğantaj 

dutuyoz dört ormancıyuz o zaman puğantajda a harfi olana on lire yazıyoz tabi ġarşuluḳlu b 

herfine çalışana zayıf çalışana doḳuz lire c daha sekiz lire öyle öyle çalı̊şduduḳ yolda. O yol 35 

işi bitdi bu seferde orman temizliyne ġadunnarı ge̊tdúḵ he bi mıḳdarlıḳ iki yüz͜ elli hene iki 

yüz͜ elli henede üç yüz ġadun çaluşduduk orman temizliyinde. Orman meşeleri böyle şerit 

şeklinde temüzletdürüyoz öyle şerit gibi orman temúzlúğú yapduruyoz faġat ġadunna baş 

başa gelince ġoyunna gibi ġoyun gibi biz çarşuda İsdanbul'da duran ġadunnardan çoğuş 

yapduḳ yirmi kişiye bi ġadı̊n çoğuş şindi bunnara bi metre ölçdürüyoz mesela yirmi kişiye sen 40 

şurdan şuraya yapacaḳsıŋ hep yirmi kişiye ölşdúdúḵ öyle cizdidúḵ böyle şerit şeklinde 

çaluları üsd͜ üsde yığdıla böyle yapduruyoz devamlı işci çaluşduruyoz falan tabi müfeddiş 

geliyá baḳmaya de bir͜ ay ik͜ ay ġar yağasıya ġada çalışdı̊dum. Ondan sōna dutdu orman 

şeyinen aşdudu bu seferde dozerinen şef geldi şefiŋ͜ elinde fide va orman şefi bi her bi şeye 

ġazuġ çaḳduḳ g̠úccúg̠ g̠úccúg̠, g̠úccúḵ ġazuḳlardan yol taḳıb͜ edeceg dozer ͜ordan açacaġ yolu 45 

öte başa ġada, orda yol yapduduġ ordan işdi bu seferde naḳliyet başladı kesim yapdudum, 

kesimde benim mıntıḳada yá̄ni o Azdavay'ıŋ mıntıḳasında eyri meşeler var idi eyri 

meşelerden Cide'de şey yapıyala gemi, gemi bes senede çıḳarımış ordan yirmi beş veseyitlıḳ 

çam tomruġ teras yapduduġ yá̄ni şeyler͜ içün teraslik g̠óḵcáğaçdan onnarı yazıyoz bi tarafdan 

naḳliyat yapıyoz çam tomruğu g̠úrg̠en ayru, çam ayru, g̠óḵcáğaç yá̄ni ġayın Cide'ye gidiyá 50 
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teraslik Cide'ye gidiyá yá̄ni öyle öyle g̠órevimizi tamamlayoz tabi öyle öyle şey yoḳ sen 

deyve dükǵȃn filen bi iki dükǵȃn varıdı oraya anca cığara almaya giderdúḵ işdi öteberi alı̊duḳ 

öyle möyle vaḳıtleri ollarda geçı  ̇̊dúḵ. 

             At varıdı iyi atım varıdı ata binerdúḵ ondan sōna orda Azdavay orda Azdavay 

bazarında en iyi atı şeyi bı  ̇̊lúle senden dahi baḳsala bı  ̇̊lúle ḵótü atınan͜ iyi atı. Bi at͜  aldım zire͜et 55 

atıydı ondan sōra atın şefiŋ͜ atı varıdı bubama mekTüp yazdım bubam g̠ótdú gel al beygiri 

dedi iyi atı aldım ordan tekrar gitdúḵ yetmiş segizen kilometreye Daday'dan Azdavay'a oraya 

tabi segizen kilometre ağşama sabah͜ erken çıḳdım āşama oraya vadım ordan anam dediki bu 

at efeydi saŋa dedi yem g̠ótúrúyún dedi yem yemez şindi dedi atı ahıra çekdı  ̇̊dúm ordan bi 

tene samut͜  oğlannarı varıdı onnara tımar͜ etdı  ̇̊dúm ata baḳdım çayıra salıvetdúdúm arpa aldım 60 

çayırda ordan somuda g̠ózel yem vedı  ̇̊tdúdúm ben de ve̊rúdúm samuTlara bende cığara 

alıvórúdúm baḳardı oŋa atı çayıra ġoyvórú işde öyle. 

             Yağ Azdavay yemekleri bek şeyi yoḳdu; serme, misir͜ ekmeyi, serme ondan sōna şey 

ya çoḳ serme çoḳ yirdúg̠ o zaman͜ işdi nerde buluyosuŋ yemek. Bulġur pilavı yoḳ canım 

patatis yemeyi, bulġur pilavı işdi şudur budur yemekleri bek aslı yoḳ, bolca raḳı bol zeytün, 65 

tağuḳ ġızartması toğuğu hemen keserinen şey͜ ederle oğ erkekleriŋ çobucaḳ tepsi şey tabağa 

ġorla ġızardula keserinen neyin͜ ezerle şöyle yağını ġorla işdi onunan filen öyle öyle vaḳıt 

geçı  ̇̊dúḵ. 

             Burda mı varıdı davar͜ olmaz mı? Yüs şey varıdı çobanımız varıdı çoban ḵúrt varıdı 

bubama yağ zağarı dedim milediveyim mi dedim milet dedi bubam yá̄ni seslendúdú hayır 70 

seslendú yá̄ni milediyim mi milemek mile he ḵúrt şindi hev şah şah meh meh deyesiye bu 

davar hep milerdi ḳırḳıriken sōna duzdan geleyken milerdi ḵúrt oğlanı va deli onnan işdi şey͜ 

ederdi taḳıb͜ ederdi deli oğlan çeyiş ederleridi filen. Davarı ġumar͜ oynayodu Satoğ geldi 

ġumar͜ oynadı ben͜ işdi Azdavay'a gitdim ondan sōra mecbúr ġalduḳ davarı satduḳ he satduḳ 

ḵóy͜ alduḳ amıcamınan biz͜ iki ḵóy͜ alduġ ġırḳ kilelik araziyi om bir bin lireye alduġ para 75 
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vemeden senesini unutdum vaduḳ ḵóye amcamınan oğ biz parayı vemeden Ġadı Müzeffer͜ Ağ 

vedi ḵóyúŋ şeyini evi, ḵóyúnü her şeyini alduġ ferağ vedi parayı vemeden ondan sōna dutdum 

amıcam davar satdı, ḵómúş satdı biz davar satduġ, ḵómüş satduġ, ġatır sat, beygir sat om bir 

biŋ lireyi zor cebil tamamlayabildúḵ ondan sōna vedúḵ parayı o ḵóyde iyi geçim͜ olmadı ordan 

tekrar ḵóyú satduġ, satduḳdan sōna dört beş kişi birbirini vurdula bi şeyler͜ etdile ora öylelik 80 

dağıldı o ḵóyle böyle böyle işdi uğraşduġ bu hele gelesiye yaşım segizen͜ üç yaşımdayın ġayrı 

işdi neyle olcaymız belli deyil emme böğún emme yá̄rin bize o yoluŋ yolcusu gereğiyüz 

mezer tatalarını hazırladım şindi bi kefine müráca͜at ġaldı o da Daday'da hazır da͜a ne 

deyveyin? O amcamıŋ oğlu va Mühitdin onnan͜ işdi o benden g̠úccúḵ onuŋ torunu va işdi 

EnginöS. 85 

             K̠óyde şindi her şey va canım iki direkdor va, taḳsi va hayvan çoḳ da͜a ne olsun? 

Hayvana g̠útmeye az yanında duruveriyon şöyle bi iki hava alıyon başġa türlü fazla 

gidemeyon. K̠ópek, kedi derseŋ çoḳ e bizim͜ uşaḳla baḳıya ḵópeklere kedilere süt veyala 

boyna boyna sōna dutdum bi Deŋizli Horuzu g̠ótdúḵ oŋa bakıyan da͜a ıı deye teze ötúya böğún 

misir ġozalağı şey͜ etdim vedim. Ben g̠úccúḵ yaşımdan bēri horuza, ḵópeye veya ata çoḳ 90 

meraḳlıyın daha da hala devam͜ ediya bizim ġafa daha ruh ruhunan g̠óŋúl ölmez insan ölüde 

onuŋ͜ üçün ben de daha hala meraḳ var atda, horuzda, ḵópekde iyisinden ḵótúsünden ānarın. 

Ata binemeyon at͜  aldım gine de atı ġayrı şindi bizim damada bıraḳduḳ alat daḳımları tam 

teḱámil duruya öyle g̠ózel yav dizgini işdi ve ġamçısı bilmem g̠órúḵlü cizmesi g̠ónül ruh 

ölmeya tabi faġat ġayrı binemeyoz͜ işdi zor cebil ayağmızı taḳsiye zor͜ atabiliyoz. 95 

             O zaman ġatırlarınan çif sürerdúg̠ om beş tabi o zaman herkezde ġatır yoḳ he öḵúz 

varıdı ḵómüş de yoḳ ḵómüşde. K̠óyúmüz yirmi hene bi terihte hep hayvannara hasdalıḳ 

sarmış hep hayvanna ölmüş bi Coprum dere va şey ḵóyúŋ͜ at tarafında oraya ġaḳmışla hep yaz 

g̠únü hasılda hasat zamanı, bizim de atla varımış atları hep bütün harmannarı o zaman he bi 

ḵóyúŋ harmannarını saçallarımış tabi bubam ġonuşudu onna sürüvórúlerimiş böyle devamlı 100 
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yá̄ni kimseyi geride bıraḳmazlarımış emme hasıl͜  olsun emme başġa iş olsun he dutġunluḳ va 

insannıḳ va şu va şindiki devirde merhabayı zor deyala hep zenginneşdile çoban herifle; 

direkdör͜ aldıla, taḳsi aldıla şindi zenginneşdile ee zenginneşince ġayrı kimse kimseyi g̠ózü 

g̠órmeya herkezde taḳsi, tirektór şindi eletle hep deyişúḵ şindi bi de ekin biçme şeyi 

döğerbiçer, balya makinesi filen millet şindi fennileşdi esgisinden zengin şindi ġayrı ee ne 105 

deceysiŋ başġa türlü böyle işde. 
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-36- 

             ANLATAN                       : Sevim Daban, 47 yaşında, ilkokul mezunu  

             DERLEME YERİ           : Hasanşeyh Köyü 

             DERLEME KONUSU    : Yöresel yemekler, mantar adları, maniler 

             Doḳuz çeşit mantar biliyon ben da͜a çoḳdu emme ben başġasını bilmen. Ġannıca, ġoç, 5 

cincile, ġara nevri, içi ġızıl, söbeleg, teltel mantarı, ayuca, cincile bunnarı biliyon. Bunnardan 

baḳ: Ġannıcanıŋ ekmeyi olu, turşusu olu, yemeyi olu, bóreyi olu, mıḳlaması olu. Ekmeyi; 

yufġayı açarsıŋ, ġavurusuŋ mantarı haşlarsıŋ yumurtáynan, soğannan ondan hamur yuğurusuŋ 

yufġayı açarsıŋ içine ġoyarsıŋ onu búşúrúsüŋ saÇda veya teflon tavada veya saÇda. Ġoçdan 

da ekmey͜ olu gine haşlarsıŋ, yemeyi olu aman ekmeyi olu. Ġoçuŋ paçası olu, ekmeyi olu. 10 

(Paçası nasıl olu?) Paçayı haşlarsıŋ ufaḳ͜ ufaġ dōrarsıŋ içine yoğurt, yumurta, sarımsaḳ 

ġatarsıŋ o mantarları da ufaġ͜ ufaġ dōraduğuŋ mantarları da ġatar nişasda, bişı  ̇̊rúsüŋ üzerine de 

tereya͜a dókersiŋ buŋa derle paça. Ġasdámonu paçası mı? Ġasdámonu paçası o ġıymadan͜ olu, 

patatesten͜ olu, patatesden͜ olanı mı deyveyin ġıymadan͜ olanı mı? Patatesi haşlarsıŋ, 

rendelersiŋ içine iki üç tāne yumurta ġırarsıŋ, yoğurt ġatarsıŋ, sarımsaḳ ondan un, nişasda 15 

ġȯyarsıŋ, g̱úzel ġarı̊şdurusuŋ, tepsiye dóḵersiŋ, üzerine gine yağ dóḵersiŋ, fırında ġızardusuŋ. 

             (Tirit neydi?) 

             Tirit de ekmekden fırı̊nda búşúdú͜úŋ somun͜ ekmeyinden͜ olu, ḳóy͜ ekmeyinden. Onu 

ince ince dōrarsıŋ ḳúçúḴ ḳúçúḴ şöyle iki santím͜ uzunluğunda, üzerine de onuŋ yı̊murta, 

soğan, tere yağınan, ġıyma ġarı̊şdurusuŋ; salça, su ġuyarsıŋ, ġaynaduḳdan sōna su bu ekmek 20 

üzerine ġuyarsıŋ, buŋa tirit derle, Ġasdamonu tiridi. Bu simitden de olu o aynısından, simidi 

de tabi oŋa tavuḳ suyuynan veya kemik suyuynan yaparsıŋ. 

             (Mantardan başka ne yaparsınız? 

             Mantardan, ciŋcile vadu, ondan da ekmeg͜ olu, aynı gine ġannıca gibi şey ġara nevri 

vadu, onu da yıḳar, dōrarsıŋ, bulġur pilavı yaparsıŋ, bulġuru ayıtlarsıŋ, ġavurusuŋ, içine o 25 
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mantarları ġoyarsıŋ, pilav yaparsıŋ, su ġoyarsıŋ. Mıḳcuḳdan yemeg͜ olu. Onu da gine yıḳarsıŋ, 

g̱úzel mantarı ayıtlarsıŋ; içine yağ, soğan yaparsıŋ, yı̊murta ġırarsıŋ, mantarları ġoyarsıŋ, 

búşúrúsúŋ oŋa da mıḳcı̊ḳdan yemeg͜ olu o da. (Hangisinden mıklama oluyo?) Ġannıcadan 

mıḳlama olu, işde bu mıḳcuġdan mıḳlama olu, ondan şeyden sóbeleg, içi ġızıl onna ḵózlersiŋ 

öyle yinú yá̄ni onna ayuca mantarını ḵózler yirsiŋ.  30 

             (Anne mani biliyo musuŋ?) 

             Māni beş͜ altı şey biliyon deyveyin hedi: 

             Mānici başımızıŋ 

             Cevá̄hir taşı mısıŋ 

             Bir māni sóylesem 35 

           Cebiŋde taşır mısıŋ? 

 

             Misir͜ ekdim ġızmasın 

            Eller ġazmasın 

             Selam söyleŋ yārime 40 

            MekduP yazmasın 

 

             Bahçáde ala ġabaġ 

             İşinde altun tabaġ 

               Beni beyenmez͜ iken 45 

             Alduğuŋ súrtúğe baḳ 

 

             Ata binesim geldi 

             Çayda inesim geldi 

               Ala g̱ózlú yārime 50 
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               G̱óresim geldi 

 

             Çadır ġurdum dúzlere 

               Diken͜ oldum g̱ózlere 

             Ben buradan gidiyorum 55 

             Buralar ġalsıŋ sizlere 

 

             Bahçede yeşil hiyar 

             Boyu boyuma uyar 

             Gel sarılalım yatalım  60 

             Burda kim duyar 

 

             Dere depe gezerin 

             Çam çolu keserin 

               Düz͜ içinde fiy biçerin 65 

               Siziŋ gibi mānicileri  

               Don͜ uçġuruna dizerin 

  

             MekduP yazdım ġışıdı 

               Ġalamim g̱úmúşüdú 70 

               Daha yazacaydım͜ emme 

               Ellerim͜ úşúdú  

              

               Ḳarşıda ġuzu górdúm 

               Tüyünü ġırmı̊zu górdúm 75 
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               İlkbahar͜ oldu 

             Alacağım ġızı górdúm 

 

             Ah ala ġarġa olaydım 

             Çam dalına ġonaydım 80 

             Gelen geçen yolculara 

               Ben yārimi soraydım  

 

             Yúḵ dibinde yatarın 

               Beşli martin͜ atarın 85 

               Ġız benim͜ olursa  

             Malaḳları satarın 

             (Anne tatlılardan ne var Daday'da, Kastamonu'da?) 

             Ġasdamonu'da datlılardan, paḳlava, cırıḳ, cırıġ, incir datlısı. (Cırık ne?) Cırığıŋ, 

hamuru yuğurusuŋ ılıḳ suynan maya ġatarsıŋ, az böyle cıvıġ tam ġatı yapmassıŋ. O hamur 90 

gelinceg yağda ġızardusuŋ, ḵúçúḵ ḵúçúḵ ġaşūnan͜ alusuŋ atarsıŋ yağa, ġızardusuŋ, úzerine 

şerbet dóḵersiŋ veya şekere bandura bandura yirsiŋ. Ġasdamonu incir datlısı vadū. Onu 

incirleri ufaġ͜ ufaġ dōrarsıŋ, yıḳarsıŋ içine ceviz ġoyarsıŋ, süt ġoyarsıŋ, şeker ġoyup borcamda 

veya tepside búşúrúsúŋ, doŋdurusuŋ  incir datlı̊sudu bu. Ġasdámonu'ŋ yoğurt datlısı vadu. (O 

nasıl?) O nu da yı̊murta, şeker, yoğurt, un, ġabartma tozu bunnarınan yaparsıŋ, üzerine şerbet 95 

ġȯyarsıŋ, bu yoğurt datlısı̊ veya revāni evet. (Banduma?) Banduma da, bu da Gasdámonu' nuŋ 

yöresel yemeyi. Bu da ya hindi suyuynan veya tavuḳ suyuynan͜ olan bi şey. (Nasıl?) Hindiniŋ, 

hindiyi búşúrúsúŋ suyundan, yufġa yaparsıŋ önceden serm͜ ekmeg serme yufġa yaparsıŋ 

saÇda búyúg̱ önceden esgiden serme delleridi, şindig yufġa deyala. Seneler͜ önce serm͜ 

ekmeydi Ġasdamonu'da adı, şindi yufġa oldu. Serm͜ ekmeyni ince ince açarsıŋ veya hazır͜ 100 
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alı̊suŋ, onu böyle iki barmaḳ enniliyinde kesersiŋ, suyuna hindiniŋ suyuna bandurusuŋ, 

tepsiye dizersiŋ, üsdúne tere yağ, ceviz͜ ekersiŋ, ara ara en üzerine gine tere yağınan ceviz͜ 

eker, suyunu ġuyarsıŋ, kenarlarına da hindiniŋ etini ġoyarsıŋ, bu banduma. 

              Baḳlava, baklavayı da deyveyim mi? Baklavayı da hamuru yuğurusuŋ, içine yı̊murta, 

süt ġatarsıŋ, yoğurt, limon suyu, sirke yuğurusuŋ, açarsıŋ yufġaları búyúg̱, ter ter yirmi tāne 105 

üsd͜ úsde ġoyar, kesersiŋ samsa samsa búḵersiŋ, kesersiŋ üzerine gine yağ ekersiŋ, haşlarsıŋ, 

ġızardusuŋ, üzerine şerbet dökersiŋ ağda bu da paḳlava. Datlı olaraḳ, revāni, yoğurt datlısı, 

revāni, cırıġ, paḳlava ondan sütláç, g̱úllaç va, paḳlava va bu ġada. 

             Çorbaları da deyve derseŋ. Çorbalardan da Gasdamonu'da; tarhana çorbası, bulamaç 

çorbası, yayla çorbası. Bulamaç mı? Bulamacı, pirici haşlarsıŋ, içine bişdı  ̇̊ḵden sōra piriç içine 110 

un salarsıŋ, onu öyle búşúrúsúŋ úsdúne bi tere yağ, soğan ġavuru dóḵersiŋ, buŋa bulamaç 

çorbası derle. Tarhana çorbası vadū. (Tarhanayı nasıl yapıyo sunuz?) Tarhanayı mı? Súdú 

búşúrúsúŋ yoğurt yaparsıŋ, yoğurduŋ͜ içine daraḳdalı, soğan, domates, acı biber ġoyarsıŋ, 

salça biberi ġoyarsıŋ, bunu biráz om beş, yirmi g̱ún bekledúsúŋ, ġoḳusu hepsi birbirine 

ġoḳusu çıḳınca bunu süzersiŋ, içinden daraḳdalını alı̊suŋ súzersiŋ, bunu ununan hamur 115 

yaparsıŋ, ġışın bundan çorb͜ olu, hamur tarhana bu, yaş tarhana hamur tarhana, şeylere 

ġuyarsıŋ ġavanozlara cam ġavanoz veya búyúḵ baḳraçlara bunu ġışın búşúrú yirsiŋ. Bi de şey 

çorbası vā, arpa çorbası vadu, mısır çorbası vadu Ġasdamonu'nuŋ çorbası. (Arpa çorbası nasıl 

oluyo?) Arpayı yardurusuŋ deymende ondan çorba yaparsıŋ ġışın. (Nasıl?) Onu arpayı da öyle 

búşúrúsúŋ içine yoğurT, nēne ġoyarsıŋ yağ, tere yağ onda arpa çorbası derle. 120 
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-37- 

             ANLATAN                     : Ahmet Aynacı, 80 yaşında, çiftçi, cahil  

             DERLEME YERİ          : Kayabağı Köyü Budaklar Mahallesi 

             DERLEME KONUSU  : Karışık sohbet 

             Seŋ͜ oraya yaz͜ öyle, şindi ġonuşmasını bilmeyan͜ esası ben nedeyin, adım Ēmet͜  5 

Aynacı yá̄ni oḳula gitdim oḳuyamadım işdi böyle işdi nedeyin böyle. Otuz dört doğumluyum, 

ben şeyde oḳudum burda bizim Ġayabağı'nda ben͜ üşden filen ayrıldım yá̄ni baŋa ġaşdan filen 

deme, sōna çifciliy͜ etdim reçberlik bu davar g̠útdüm dağlarda evet Ġaraguzlarda şorlarda        

bullarda dağ nereyse. 

             Doğuda yapdım Doğubeyazıt'da evet ya işde hesapla işdi heh demek gi öyle, 10 

asgerliğimiz͜ iyiydi ġaraġollarda yatarduḳ Sürı  ̇̊ye'ye yaḳınıdı yá̄ni bizim şeye evet İran'a, İran'a 

hüdütdeydúḵ evet ollardayduḳ. İki sene he iki sene yapduġ biz sōnadan aşa͜a düşdü başġa 

ásgerden geldúg̠ çalışduġ çapaladuġ işde böyle, böyle işde, ben͜ esgere gitmeden düğún  

etdimidi evet işdi böyle. 

             O zaman öḵúz, ḵómüş deyil mi hesap böyle. Sōna işdinağna oğlana direkdor filen 15 

kimde va sēde şeyde varıdı Tafığa varıdın De̊mürcoğnuŋ bi de Daday'da varıdı hep sōna 

alındı. Yol yoḳ filen bi şeyler o zaman, eşeyinen K̠úten K̠óyü'nüŋ ollardan çıḳamazduḳ öyle 

nerdē, yörüyelek giderdúg̠ valahi yörüyelek gidēdúg̠ sōna Ġara Seyin'iŋ arabasına filen        

binēdúg̠, motor͜ alı̊du motorunan gidēdúg̠ filen filen işdi böyle.  

             Şey yaḳarduġ lamba yaḳarduḳ fener yaḳāduġ böyle esg͜ işle öyle, buyruŋ yá̄ni işde 20 

bēzi ġarannuḳda bēzi öyle oludu vakit geçı  ̇̊rüdúg̠. Otumaya gidēdúg̠, Tekge'ye bile gitdı  ̇̊ğúdü 

Ehmet Bey yoğumuş rēmet͜  olası şeye gitmişlerimiş hacı g̠órmeye ordan geldile yollamadı 

beni tam sēt biredēn ben gidermiydim şeyde İssan Beyde gitmişimiş bereber tabi biz ġarı  

uşak gitdı  ̇̊ğúdü heni deyimi hesap böyle işde ağasınıŋ. Ya toplantuda işdi hēline g̠óre laf͜ 

edēdúg̠ orda ġonuşuduġ böyle o onu diynerdiŋ ġonuşáyken o onu diynerdi böyle, ağasınıŋ 25 
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böyle işdi, gendü ġafaŋdan da uydu bek ben heni beceremeyan tabi bi şey yoḳ da tabi tabi 

evet böyle işdė. Tekge'ye gidelleridi cöğúz oynallarıdı seet biredēn, cövüz͜ oynallarıdı he 

ānadıŋ böyle, yeSi türa çe̊vürüleridi, yüzúğ͜ oynallarıdı óğ͜ anam saŋa ne deyveyin, ya işdi saŋa 

ne deyveyin teKge'ye hĕni yaSı tura falan varıdı onu çe̊vürüleridi yazı mı túra mı derleridi işdi 

böyle dünya böyle o zaman͜ öyle devir ānadıŋ mı?                                                       30 

            Öḵúzünen, ḵómüşünen sabanıŋ dutağından dutarduġ varıve ḵómüşlere böyle büyó 

dēdúg̠ işdi böyle, ağşamadan͜ emek ve̊rı  ̇̊dúg̠ yá̄ni na͜ ğada sürebı  ̇̊lüseŋ, ekmeye gider emme 

ikilēdúḵ de baḳ o zaman öḵúzünen, ḵómüşünen ikilēdúḵ şindi direkdorunan dóvúr de ġalıya 

böyle işdi böyle dünya böyle, başġa ne deyin ben baḳ buğda geliya aḳlıma. 

             Ormana gidēdúḵ De̊mürcö Yaylasına gidēdúḵ, odunu yüklēdúḵ ḵómüşlere bēzi tekeri 35 

ġırılu ya olu her şey olu devrúlü, aşar ġalduruduḳ mulduruduḳ uğraşuduġ. Bi gece seet on da 

geldimidi vallāyi yaprak cizisini çekivemiş şey onu ġaḳıyon deye çekiveya böyle işdė 

uğraşuduḳ hep, şindi millet yaşaya ağasınıŋ yaşağḁ văla, zehmeT͜ iş g̠órmeya heh ġolaylı iş     

g̠órı  ̇̊yá, buyruŋ. 

             Davar varı̥dı davar varı̥dı, Keçi davarı varıdı ġoyun da beş͜ altı şey davarıŋ͜ içinde. 40 

İssan Beye birez davar vedimidi otuz otuz beş şey rehmet͜  olası o tarlayı alınca Eli Masoğnuŋ 

tallayı alınca baçcaydı, erkekle de böyleydi valā dey mi Müyitdin Bey öyle. Davar ġırḳáyken 

cığarayı filen şey͜ edēdúg̠ sa͜a ġaynarduġ orda uşağıken öyle Baha bubasıydı işdi he doğru 

doğru heh oŋa ġaynāduḳ yá̄ni. Davarları havala ısınınca çayda ġırḳarduḳ evet ilkbahar Ehmet 

Bey habar ve ederdi oŋa biz varuz tamam hazı̊ruyuz derdúḵ  İssan Beye de ikisinede tamam 45 

vaprılda bi vurdumudu hava da ġırḳıŋca davarla buyardı ez da͜a dura ġo derdúg̠ aprıl 

çıḳaġosun derdúḵ durmazdı muğagġaḳ ġırḳardı o soğuğu da yer de ġap ġara çıḳardı davar, biz 

de ġırḳıyoduḳ, makasínen ġırḳlığnan, şaḳ şaḳ ġırḳlıḳla varıdı hatde durar siziŋ de dey mi yā 

he şaḳ şaḳ derle oŋa, o basduḳca şaḳ şaḳ͜ öter boyna evet ȫle. Davarı şöyleǵ; şefimiş ben ne 

biliyin taḳsiyi durdudu Ortacıŋ͜ orda davar yasaḳ dedi valā hemşerim dedim o da dedi ki ben 50 
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hemşeri deyiliyin şefiyin dedi ey ben seniŋ ne biliyin dedim ormancı olsaŋ şapġaŋdan bilı  ̇̊düm 

dedim adam bi deyceg bulamadı ne zaman͜ emir gelı  ̇̊se ben͜ o zaman satarın dedim davarı, emir 

gelmeden biz satduḳ heh işdi böyle bu işle böyle. Bi ormanı yasaġ͜ etdileridin satacağsıŋız 

deye şindi serbes͜ etmişle Müyı  ̇̊tdin Bey heni dağla sıḳalıya ya onuŋ͜ üçün böyle işde evet 

hayvana çe̊ğúrdúḵ ġayrı hepisi de ġayboldu onna davarla, eziyetimiş o baḳ vallahi eziyetimiş 55 

heh o zaman͜ öyle süyyodu dey mi Müyı  ̇̊tdin Bey öyle ağasınıŋ deyceyim benim buğda 

ġonuşmam ġayrı buğda, buyruŋ yo hep onnarı beceremen yo nerde hikeye bilemen, onnarı 

beceremen nerde böyle ağasınıŋ, aman dıgġat͜  et oḳu heh ġayrı azaldı dey mi seniŋ bitiya mı 

ġayrı yáni ȫretmen mi oluyosuŋ başġa bişey mi he iyi evet evet iyi iyi yǖseldiyosuŋ eh hayırlı 

olsuŋ, hayırlısı olsuŋ her şeyiŋ hayırlısı Allah nasíb͜ etdiyse olu her şey olu eh ağasınıŋ eh 60 

adam͜ olmuş baḳ ben hiç g̠órmedimki oğlanı valahi g̠órmedim. Bu ḵóyde şindi yedi heneydi ee 

şindik çoğu durmayáki ya Ġasdámonu'da filen birisi öldü onna ġayb͜ etdile gitdile Bekir 

Ġavasgil gitdile biz üç şey üç kişi ġalduḳ evet üç kişi ġalduḳ onna da durmağala böyle zetēn 

git gide hiç ġalmaz yáni vallaha ġalmaz böyle işde ağasınıŋ. 
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             ANLATAN                       : Tevfik Aynacı, 81 yaşında, ilkokul mezunu, emekli-çiftçi 

             DERLEME YERİ           : Kayabağı Köyü Budaklar Mahallesi 

             DERLEME KONUSU    : Karışık sohbet 

             Adım Mēmed͜ oğlu TeyfiK͜ Aynacı K̠ayabağı K̠óyü Bıdaḳlar Mahallesi'nden 5 

meḱȃnımız oturuyoruz yá̄ni e ilkoḳula beraber gitdúḵ Hacı Eğmed͜ Ağ biz͜ altı arḳadaşıduḳ 

burdan altı kişiydúg̠ ġarşu mahalleden͜ İprem͜ Ağ varıdı Reşid'iŋ Ēmed burdan ikimiz K̠úrzağ 

varıdı şey Hacı MēmeT şey bı  ̇̊lú Müyitdin Bey bı  ̇̊lú o rá̄metliy͜ oldu o da ġomşumuzudu yá̄ni     

o adamda afletdúg̠ tabi ġardaşı va şeyde ziret deiresinden emekli ya onnada geldile ilgilendile 

buraya bubasınıŋ yanına saḳladuḳ, g̠ómdúg̠ yá̄ni netice biz altı arḳadaş Han K̠óyü'ne üç sene 10 

gitdúg̠ eyitmen varıdı orda MemeT isminde o da benim aḳrabamıdı ordan üçüncü sınıfdan 

ayrlı̊duḳ Sorḳun'a Ġar͜ Eli geldi Demirci'lerli Ġar͜ Eli geldi oaraya ilkoḳul oraya başladı ilk 

dördüncü sınıfa gitdúg̠͜ oraya beşinci sınıfada Abduraman geldi ġarşı mahalleli Ġayabağına he 

o zaman Ḱȃhyar'ıdı sōradan Ḳayabağı oldu ḵóyleriŋ͜ ismi çoḳ yer deyişdi ya da beşinci sınıfda 

diplomayı Abdurah̥man'dan alduḳ o da ġomşumuz yá̄ni o da ġursdan çıḳdı yá̄ni öretmen͜ 15 

olaraḳ táyini buraya geldi Ġar͜ Eli Sorḳun'da durdu Abduraman'da burda durdu bizim͜ oḳulda 

yá̄ni biz diplomayı bu Abduraman' dan alduḳ devam͜ etmedúḵ. 

             Ben rehmed͜ olası bubam o zaman sağdı Müyiddin Bey bı  ̇̊lú de beni şeye yolladı 

Ġuraŋ Ġursuna Daday'a yolladı üç͜ ay oraya gitdúḵ Reşid'iŋ͜ Ehmed'inen üç͜ ay oraya gitdúg̠ 

rehmed͜ olası bubam hasdalandı zetüreye yaḳalandı derede çayıŋ ö̇zünde bi bacÇamız va o 20 

zamannarda Müyiddin  Bey sel ini ini ve̊rúdü aḳşama ġader bubam döğúnúdü döğúnü işde 

Hac͜ Eğmed͜ Ağ düğúnüdü bi sel gelú bi āfat, bi sepgen, bi yağmur ġavuşuvórúdü bu derele ne    

g̠únnerden ġalduḳ yá̄ni ben tabi o zaman ufağyın yá̄ni döğúne döğúne o buzlu sularıŋ͜ 

içersinde zetüreye yaḳalammış bubam rahmet͜  olası dayım ben Zaŋġılardan evliyin hem dayım 

hem ġayın pederim͜ oldu işdi o eletdi iki sefer Ġasdamonu'ya Osman Bey varıdın͜ o zaman 25 
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menşür doḳdor Ġasdámonu'da Osman Bey varıdı o eletdi g̠ótdú māyene etdı  ̇̊dú iyne ileç bi 

sürüvemiş zetüre demiş zetüre gine eyitmeniŋ͜ oraya eletdim öḵúz͜ arabasını ġoşdum tātasını           

düzetdim bi yataḳ͜ atduḳ anam yanımda öḵúzleriŋ͜ öğúne düşdüm ben eletdim oraya o 

oḳuduğmuz hocanıŋ͜ evinde orda ġaldı Uzbannar'lı bi sıhiye varıdı Müyiddin Bey devamlı 

Daday'a gelú giderdi ağşam zabah gelip gideyken iyneyi orda hoca yapduruvedi oŋ g̠ún ġaldı 30 

orda ondan sōra gitdim ben͜ öḵúz͜ arabasını ġoşdum iyne bitdi bullarda sıhiye gelip gitme 

veseyit nerde o devirde ānayosuŋ ġonuşmamı he gitdúg̠ iyne bitince öḵúz͜ arabasını düzetdim    

işdi ordan bindı  ̇̊dúm aldım g̠ótdüm burda bi kerede buraya Şüḵrú͜ sda Şüḵrú͜ sda dayısı oludu 

bubamıŋ ninemiŋ ġardaşı bi doḳdor g̠ótdü iyneyi yapmış o zaman beş͜ altı davarım va bu 

İprem͜ Āyınan, Ēmed͜ Ağnıŋ  bubasıynan ġatıp gidiyoz ayrı gidiyoz filen bi şeyler iyneyi 35 

g̠óötúmüş iyneyi vurmuş ġapıdan eşikden͜ aşa͜a çıḳasıya doḳdor gidesiye ráhmet͜  olası bubam 

ruhunu teslim͜ etmiş ben͜ uşağyın delúksúz yatdı yá̄ni üç͜ ay bi kere işde Ġasdamonu'nuŋ 

şeyiynen deyveseŋe ileciynen, iynesiynen öyle devam͜ etdi burda bi müddet yatdı vaḳít tamam͜ 

olunca ráhmetliy͜ oldu deyceyim ben o zaman oḳuldan͜ ayrıldım boyunduruk boyunduruḳ 

mecburen boynuma bindi bi ánnem va bireder daha ufaḳ o g̠úndü bu g̠úndü işdi ey zaman 40 

geldi işe girdim işde yirmi bir sene om bir͜ ayım çıkdı yaş elli beşi buldu o zaman öyleydi yaşı 

elli beşi bulan͜ emekli olabiliyådu yaşı vedúg̠ emekli olduḳ o g̠únden bu g̠únede ḵóylerdeyüz 

işdi, ġarayollarındaydım ben bekciydim he bekciydim resmi bekciydim yá̄ni ben bi müddet 

ḵóprülerde ġaldım ondan sōra asvatda ġaldım filen öyle böle yirmi bir sene om bir͜ ayı 

tamamladım ben gine bekcilikdeydim yá̄ni mucur ġırardı Merg̠úze yolunda çoḳ yerde ġalduḳ 45 

şantiyelerde ben bekciydim de asvat mucuru ġırallarıdı böyle mákenele çalı̊şudu onnarı 

beklerdim ben, işci çalı̊şudu o daş ġıran makenele varıdı daş ġıran bö̇yúḵ makenele yá̄ni 

mucur ġırma varıdı benim zamanıma varıdı tabi ilk işe girmem ġarayollarına girmem burdan 

yol geşdi bizim dereden ben ḳomporösörde çalışdım o zaman Bekirġavas işde bö̇yúḵbaŋ 

biliya Bekirġavas mıḳdarıdı onuŋ mıḳdarlıḳ zamanında dereden yol geşdi o ġomporösör 50 
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makenesinide ben burda ġırḳ beş g̠ún bir͜ ay burda çalışdım ġırḳ beş g̠únde Selalmaz yolunda 

çalışdım şey Oḳluḳ yolunda oḳulda yatduḳ Daday'da oḳulda ilkoḳulda orayı kiraladı şantiye 

orda yatduḳ ġalduġ hasıl gelince ben mecbur͜ oldum ayrılmaya bi da͜a ordan ne birikdiyse 

sıġortam heh ondan yarallandım zaten işe girmemiŋ sebebi ora olmuş͜ oldu tamam. 

             Esgiden hasıla çalışmamız öḵúzúnen, ḵómúşünen ġoşul nėyse o devirde öyle, böyle 55 

makene nerde motor, motoru kim biliya taḳsi kimiŋ ġapısında, ekinneri tırpannan biçerdúg̠,    

yolma yolarduḳ rehmet͜  olası anam Kirencúḵ'lerden yolma yolardı öyle (yolma ne?) yolma 

dedúğmüz o yetişen buğdayı he tırpana gelmeyince orağnan şey͜ ederleridi ya öyleydi toplaya 

toplaya yığallarıdı arabalarınan g̠ótúrúdúg̠ desdi arabalarıynan öḵúz va öḵúz, ḵómüş ne ġoşul 

neyse tamam mı? 60 

             O zaman para gelúr yoḳ gelúr yoḳ yá̄ni dört yarım buğdayı e ne ġazanabúlúsek 

háftede ne birı  ̇̊kdürebúlúsek o g̠únneri de g̠órdúg̠ biz, anamınan Daday'dan bubam͜ öldü 

yörúyelek omzumuza sıraynan keşig keşiK g̠ótüre ömrümüz túkenúdü burnumuzuŋ ġanı 

boşanudu onuda úğúdüdúḵ de yerdúḵ a ġıymetlim amcasınıŋ iyliğnen yapışıyon. 

             O g̠únneri g̠órdúḵ g̠órdúḵ şahna zamanı burda harmanı olduruduḳ soğuruduġ 65 

elimizinen şahne biterdi başımıza şahna şahna derleridi esgiden verg̠ú alularıdı buğdayı öşür    

yá̄ni oŋa şahna derleridi o da Ġara K̠óylüydü Daçcı'nıŋ͜ oğlanıydı devlete verg̠ú toplanıya sen 

ġonuşmayı yorumla işde ġıymetlim tamam mı böyle. 

             Evet otuz͜ üç doğumluyun (ikinci dünya savaşında çocuğmuşsunuzdu) he ġayet tabi 

hatırlasaḳ da az yá̄ni e o devirde yá̄ni o zaman da çocuḳluḳ devrinde yá̄ni. O zaman 70 

ihtilallerde o zaman tabi beyā yetg̠únúyüz yá̄ni aÇ çoḳ yá̄ni heni elli dörtde gitdim ben ell͜         

altıda geldim esgerden iki sene ġalduğ͜ o zaman iki sene yapduġ bizim devrimizde iki seneydi 

neler͜ annadıyın neler yá̄ni annatmaynan filen bitecekleyin deyil. (Seksennerde falan mazot 

guyruğu falan olmuş onnarı?) Oğğ o zaman işde halḳ partisiniŋ zamanında halḳ partisiniŋ 

zamanında neler çekdúK̠ neler o zamannarı iyi ḵótú måtoru alduyduḳ faḳát o millet yá̄ni o 75 
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ġuyruḳ acısı da͜a milletiŋ burnunda duruya yá̄ni o bitmeya şey͜ etmeya mazot varıdı ġuyruḳ 

olmayınca sıra geliyå mu alabiliyå musuŋ ya sıra gelmeya mazot ġıt yetişmeya o ġıtlıḳla va 

yá̄ni. 

             Ekmek aç ġalmaduġ Alla͜a yüz biŋ kere şüḵúrler͜ olsuŋ çalışana hani nerde oluso͜ lsuŋ 

ḵóyde olsuŋ şeyirde olsuŋ işe girsin aç ġalmaya da tabi sıḳı̊ntulu oluya bubamıŋ zamanında 80 

onu da annadıveriyin de he. Bi şey͜ oldu ġıtlıġ oldu bullarda ambarları dolu olanda kitledi gizli  

satıya tabi bol paráynan rehmet͜  olası bubamınan o ȫretmen dedı  ̇̊ğmüz hocamız aḳraba dedim 

ya orda da yoḳ bizim burda da yoḳ annaşmışla nereye gidelim İnebolu'ya gidelim İnebolu'da 

maḥsul bolumuş ikisi gitdile ġaçaḳ tamam mı ordan͜ almışla yüzer kilō buğday birer kile he 

almışla ġatır kiralamışla tamam mı ikiside birer ġatır kiralamışla kirayınan sarmışla geceden 85 

geceye İnebolu'dan oğlum úğútdü g̠ótdü rehmet boğúŋki gibi bilı  ̇̊rún yá̄ni sıḳılmaŋ aç ġalmaŋ 

aç mezeri yoḳ cenáballah ġayımızı ġayıru aç ġalmāruz o g̠únneri ġonuşudu da yemek 

yiyeyken ráhmed͜ olası bubam ninem sağ bubamıŋ͜ anası anam sağ o zaman biz da͜a çocuğyun 

o g̠únne şeyimden çıḳmaz tamam mı bu g̠únneri yaşaduḳ biz şüḵúr mevlaya bu g̠únúmüze yüz 

biŋ kere şüḵúr yaşama devri eh yüz biŋ kere şüḵúr. 90 

             Nerde g̠órúyosuŋ beton͜ evi nerde g̠órúyosuŋ heP ağşap bina yá̄ni ḵóy yerlerinde öyle    

he kerpüçde kesdúg̠ onu da yapduḳ (kerpüçü nasıl keserdiniz?) Çomuru ġararduḳ beyā yá̄ni 

içine saman ġatarduġ özlü olsun şey͜ etmesiŋ birbirini bıraḳmasıŋ deyerekden depe depe onu 

özleşdı  ̇̊rúdúḵ onuŋ ġalıbı vadu çamur sēde çamur saman ġatarduġ͜ íşdi dutsun birbirini he ġalıp 

yaparduġ dört şey çıḳardı ġalıbı yapmaŋa g̠óre ġayrı dört g̠ózlú ġalıb͜ oludu dey mi Müyiddin 95 

Bey ġuruyunca o meydana gelú onu da eve harcarsıŋ ne itdiyacıŋ varısa ġuruy yap ev yap     

dolmaya yá̄ni tuğla nerde alabiliyosuŋ tuğlayı kim biliya tuğla yerine harcanı̊du yapıda ya 

öyle yá̄ni. 

             Düğúnne beyā şeyi herkeziŋ şeyine g̠óre durumuna g̠óre mesela; kimisi doğullu eder 

kimisi yemekli eder. E şindiki fentēziye başġa o zamanki fentēziye başġa bu ġader mesela 100 
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masraflı olmazdı mesela düğúrlúğe gidersiŋ Allağ nasib͜ etdiyse eşinen dosdunan bu işle    

başlaŋġuc͜ oludu böyle şerbet içı  ̇̊lúdü ilk devrede bi kere annaşdıŋ mıydı sözünü aldıŋ mıydı 

tabi şerbet içı  ̇̊lúdü önce bi kere şerbet içı  ̇̊lúdü o zaman͜ öyleydi yá̄ni he tabi her bi şeyi 

bitdúḵden sōra niḱȃ͜a her bi şeyi bitdúḵden sōra ondan sōra düğúne oḳurdu vatandaş yemekle 

çarşamba, salı g̠ún doğul gelúdü doğul yaparsa adamıŋ durumuna g̠óre çarşamba g̠ún 105 

zabālayın yemek başlardı, perşembe g̠ún haḳ cúme g̠ún semed (semed ne oluyo?) Semed;     

ġadunna toplaşu düğún͜ evinde gelini şey͜ ederle tabi oyun yaparla öyle, perşembe haḳ ġızıŋ 

ḵóyüne giderle gelini almaya tabi çárşamba g̠ún yemek ve̊rúlú erkeye gúyȫ̇ye ġına yanar 

çarşamba g̠ún, çarşamba g̠ún ayru ayru tabi salı g̠ún aḳşamdan doğul gelúdü çarşamba g̠ún 

zabālayın düğún ġuruludu başlanudu yá̄ni gelin perşembe g̠ún gelin perşembe g̠ún cuma 110 

semed orda biterdi cüme biter͜ orda he he öyle yáni bi hefde düğúnüŋ peşindesiŋ (şindiki gibi   

pazardan pazara deyil) tabi tabi (nasıl düğüne okunudu millet köy etradı?) Ya kimisi ey şey 

hesabı mesela tefdişe çıḳardı şekerinen şeker ve̊rúdü evlere tabi tabi ġapı ġapı gezerdi filan 

g̠ún düğúnümüz başlaya evet fileŋ kesiŋ ağnadudu tabi şekerinen tabi esgiden ġartı ne biliya 

kim biliya para usulü filen yoḳ yá̄ni şekerinen her bi şey yá̄ni (ne şekeri o da?) aḳıyde şekeri o 115 

nevele şekeri derleridi heni oŋa nevele şekeri he he aḳıyde şekeri nevele şekeri tamam mı 

(soğna bi de şey ederleridi okumaya gelince yımırta filen vörüleridi biliyo musunuz?) o da 

oludun şeye ġadun oḳuycusuna, ġadun oḳuycusuna yımırta evde ne varısa tabi oḳuycuya para 

veren para ve̊rú yımırta olan düğúne oḳuyya yá̄ni ġadunnarı oḳuyya o da yá̄ni erkek oḳuycusu 

başġa ġadun oḳuycusu başġa iki tāne tabi biri erkekleri tabi yımırta ve̊rú, para ve̊rú ne varısa 120 

evde he bulġur vórú, fasulye ve̊rú evde ne bulunu ġāyet tabi.                               

              Ya olurdu há̄liyle yá̄ni o zaman da öyleydi he keşkek döğelleridi beş͜ altı deliġanlı 

toplaşudu bizim şurda dibek vadu onda keşkek dóğelleridi dolayı dolayı dolayı (keşkeyi 

neden yapıyala?) şeyden buğdaydan, buğdaydan tabi o buğdayı döğe döğe eziya oluya bi şeyi 

çıḳıya onuŋ ġavı çıḳıya he ġavı çıḳıya zorlu pilavı yapı̊lu yá̄ni he keşkek pilavı yá̄ni düğúne 125 
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gitdiŋ mi keşkek yidiŋ mi derleridi şindi de paġule yidiŋ mi dey mi Müyiddin Bey böyle deyil 

mi yá̄ni böyle yá̄ni ġıymetlim. 
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-39- 

             ANLATAN                      : Yaşar Kartal, 72 yaşında, emekli,çiftçi, ortokul mezunu 

             DERLEME YERİ          : Kayabağı Köyü 

             DERLEME KONUSU   : Hayat hikâyesi 

             Biŋ doḳuz yüz ġırḳ͜ iki duğumluyum burda Ġayabağı'nda doğmuşuyum, adım Yaşar 5 

Ġartal oḳul bizim ḵúçüklüğmüzde ḵóyümüze oḳul yapıldı, ilḵoḳula ḵóyümüzde burda oḳuduḳ 

beş yıl, ort͜  oḳulu Daday'da Daday'da ort͜  oḳul yoḳdu bi tane oḳul varı̥dı altı aşa͜a ġatı ilḵoḳul 

yuḳarı ġatı ort͜  oḳul aşa͜ada ilḵoḳul örencileri yoḳarı̥da ort͜  oḳul ö͜rencileri bulunudu orto oḳulu 

orda bitirdiK, orto̥ oḳulu orda bitirdikden sōna ben babam, annem yaşl͜  olduğu͜ çin ben tahsile 

fazla devam͜ edemedim, dönüş yapdım o zaman ḵóyümüzde matårlu bi ekipmanlı matårlu bi 10 

çalışma yoḵdu öḵúzle, mandaynan, ġatırnan vesayireyle çifÇilik yapılıyådu çifÇilikle 

uğraşdı̊ḳ asgere gidene ġadar. 

             AsKere asgerliğim çıḳdı atmış üç yılında Anḳara Mamaġ Muğarba Oḳuluna asgere     

gitdim muḥabereci olaraḳ orda bölúḵlere ayrılduġ, telsiz bölı  ̇̊yü var imiş ben da͜a bölüklerin ne 

olduğunu bilmiyoz o zaman tabi hangi bölúğúŋ hani adını orda öğrendúḵ, gitdiğimizde tabi 15 

kimseyi tanımíyoz etmiyoruz şindi aldıla g̠ótúrdüle ġayıdımız yapılduḳdan sōna 

bölúḵlerimize áyrılıŋız dedile bi tane uslu er arḳadaş bizi aldı bayyoya g̠ótüdü o bayyoda 

bayyo yapılınca ordaki askeri elbiseleri taḳdim͜ etdile çamaşur, elbise, çorap, potin vesayire 

bizim zamanımıza büyúg̠ uzun palto şeklinde ġabutla varıdı ġabut verdile bize parke yerine 

şindiki parke yerine ġabut verdile o zaman, bölúğmúze gitdik bölúğmúze aceme eğitimine 20 

devām͜ edildi acemi eğitimi bitdikden sōnra beni o zaman bölǖmüzde dört yüz͜ elli dört yüz͜ 

atmış kişi mevcut varıdı dört yüz͜ atmış kişiniŋ͜ içersinden dört kişi bölúḵde ġaldı̊ġ biz bölúḵ 

malı denirdi çavuş olabilme amacíylá bizi böyúḵ dodatlara talimǵȃh çavuş ġursuna g̠ónderdile 

teknisyen taburu talimǵȃh taburları varıdı biz talimǵȃğa gitdik bölúğmüze geldik gitdúḵ, 

yatağmız, yemeymiz bölúğmüze ayit yalıŋız biz de eyitim͜ amaçlı gitdúg̠, dörd͜ ay sōna çavuş͜ 25 



       

 

250 

 

olduḳ bölúğmüze geldúḵ, çavuş͜ olduḳdan sōra tabi telsı  ̇̊z͜ üzerine bıranşımız͜ olunca o zaman 

siŋyál yá̄ni ġuru postanedeki  ġuru ekipmanıŋ siŋyálini ġarayollarında falan vardı .......... 

şeklinde siŋyálini elfāde şeyi yáni muḥarebe anında telsizle haberleşmeyi sağlayabilmek͜ 

amacıyla ben orda şey yapdım yed͜ ay telsı  ̇̊z öğretmenniyi g̠órevi üslendim telsı  ̇̊z͜ öğretmenniği 

yapdım aynı zamanda hem çavı̊şudum terhiz͜ olduḳ. 30 

             Tehriz͜ olup geldiğimizde e zĕten asKere gitmeden önce evlenmişdim, benim͜ oğlum 

Burhan vardı o zaman ben eşim͜ ile çocuğmu anama babama háni bıraḳaraḳ asKere gitdim. 

Geldiğimde tabi gine esgi çifcilik işi devam͜ ediyådu babam gil devam etdı  ̇̊rüyodu o zaman iş  

arama çabasına şey yapduḳ, işe orman͜ işletmesi fidanlıġ tanzim͜ edilmiş buraya Daday'a 

fidanlığa múracatda bulundum, o tarihde ortoḳul mezunu çoḳ az lise mezunu hiç yoḳ denecek 35 

ġadar heni nadir bulunuya tabi ortoḳul mezunu olmadığı için múracatlarımızı aldıla on͜ iki on 

dört kişi ġada bi múracat͜  oldu imta͜ana girdúg̠ imta͜anda ben birinci olaraḳ şey yapmışıyın 

imta͜anda sonuçlarını şe yapmışıyın, buraya beni fidanlığa baş fidancı olaraḳ fidancı             

ġadı̊rosuna yáni fidancı bi yazın͜ esgiden bi teşkilatla orman teşkilatından heni orman 

ürünlerini üretebilcek kimselere fidancı denı  ̇̊dü, baş fidancı olaraḳ baŋa ssḳam͜ olmadığ͜ için o 40 

zaman dört yüz͜ ellik bi ġadro vedile muğafaza memurları sekiz on yıllıḳ múğafaza memurları 

da üç yüzlúḵ üç yüz ellik ġadırodala ben dört yüz͜ ellik ġadroya alınca herkez baŋa lan heni 

çok böyúḵ ġadro vedile gibi şey yapdı falan baḳdı, ondan sōra işletme müdürü beni çoḳ           

beyenip çoḳ şey͜ etdiğim͜ için o zaman da bölge ḱȃtibi mefat͜  etdi Selalmaz deye bi bölge vardı 

savaş tarafında, oranıŋ ḱȃtipliyne g̠óndermey͜ istedi ben annem babam yaşlı olduğu͜ çün onnarı 45 

da oraya g̠ótüremeyeceyim͜ ı  ̇̊çün heni burda ġalmayı yeni ḵóyüme yaḳın yerde ġalmayı tercih͜ 

etdim, müdür dutdu hem͜ oraya hem buraya ikinci imtaa͜anı aşdı yá̆ni sözüm dutulmaya 

gibilerden, ikinci imta͜andan gine ben başarılı oldum ve buraya beni şey yapdıla fidannığa    

verdile. Üç sene falan sa͜ada çalışdım o zaman ilkel olaraḳ yá̄ni makine g̠úcü çoḳ az mesela 

fidanı toplarken͜ olsuŋ, ekerken͜ olsuŋ, üreteyken͜ olsuŋ hep el g̠úcüyle yapılıyådu şeyle üretim, 50 
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yıllıḳ on͜ altı on sekiz milyon fidan üretimi yapı̊ludu yıllıḳ͜ olaraḳ dağıtım yapı̊ludu. Çam 

yetmiş deyil atmış dört atmış beş de ben͜ atmış dört de g̠óreve başladım, on͜ altı on sekiz 

milyon fidan͜ üretimi yapuludu Daday'da ġara çam, sarı çam, ḵóknar fidanı he üç çeşit fidan   

ondan sōna bu yapraḳlıya da dönüşdü, aḳasyaydı, diş budağȧdı, ġavağıdı vesayireydi o da 

aḳasyanıŋ bi nevı̄̇si sert ağaç manası dikenli olur diş budaḳ akasyanıŋ bi benzeri g̠óḵcáğaç 55 

vesayir vesayire çeşitli ağaçla üretim yapıldı, ġavaḳ üretimi yapıldı, o zaman Daday'daki 

ġavaḳ üretiminde Daday'da üretilen yetiştirilen ġavaḳ Türkiye genelinde ön sıralardaydı yá̄ni 

şey Daday fidanı, fidanlıḳda arazisi çoḳ ağır bi potansiyele toprağa sayib͜ olduğu͜ çün toprağnı 

işdinağna olġunlaşdumuş gevşemesı  ̇̊͜ çün bi sürü tedbirler͜ alındı orman humusuydu, ġumuydu 

en sonunda hayvan g̠úbresiyle fidannıġ sahasını daha elverişli bi hale dönüşdúrúldü falan ben 60 

fidanlıḳdaki bölge ḱȃtibi emekl͜  oldu emekli olduġdan sōna ben bölge ḱȃtipliyne mútemetliyne 

atandım. O zaman síġorta yoḳ, sendiḳa yoḳ vatandaş normal͜  ücretle çalışıyo bi tá̄ne işci iyi bir 

işci dört liradan atmış dört de başlıyådu, orta bi işci beş lirá, iyi bi işci altıdan ye̊vmiye 

alıyådu öyle ye̊vmiye yazdım ben, öyle ödeme yapdım o tarihlerde ondan sōra çalışan işci 

ġamyonlarla K̇asdamonu'dan gelirdi Daday'dan gelirdi üç yüze yaḳın ġadın͜ işci en az iki yüz 65 

de erkek͜ işci g̠únlúḵ beş yüz͜ işci çalışmaya fidanlığa gelüleridi bāzan bu dört yüz͜ elli oludu 

bazan beş yüz yirmi oludu heni her g̠ún͜ aynı gelemezdi síġorta, sendiḳa olmayınca. Ġamyon 

işletmeniŋ ġamyonlarıyla gidiyåsuŋ Ġasdamonu'ya, Ġasdamonu icÇi topallanıya belli bi 

yerlere orda biniyala ġamyonnnan geliyola otobüs filen yoḳ bekliyola hayır yá̆ni oraya gelceg 

iccile belli zeten oraya gelmey͜ ı  ̇̊çün hazırlanan͜ icÇile, yemeyini filen kendisi g̠ótúrüyo yemek 70 

şeyi yoḳ falan, bu zamanla orda mesela fidanlıḳda giyimme, soyumma yelleri bayyo yerleri 

yapıldı şey͜ etdi tohum͜ üretimi şeyi oldu mesela o zaman ilkin ilkel sobaynan çıḳıyådu çam 

fidanınıŋ tohumları sōra bu púrlerle mazotla şunna bunla makineynen de çıḳmaya başladı 

zamanla deyişdi tabi. Zamanla biŋ doḳuz yüz yetmiş͜ altı mart da síġorta ḳapsamına alındı 

işcile síġorta ḳapsamına alıp ġadroluyuz, altı yüz͜ elli yediye tabi ġadrolu memuruyuz, az 75 
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memur tabi on on͜ iki kişi var bölge şefleri tayin͜ oluyå gidiyo vekalet͜  ediyosuŋ ḱȃtip noter͜ 

olaraġ senden başġa yetkili yoḳ bölge şefi de sensiŋ, ḱȃtibi de sensiŋ mūtemedi de sensiŋ, 

mūtemet; para dağıTan kimse oluyo işciniŋ͜ ödemesini yapan kimse evet mūtemet denirdi. 

Muhasebeci hesapla uğraşır ödemeye ġarışmaz͜ o muhasebeciniŋ ödeme g̠úcü yoḳdur, şimdi 

mūtemetleriŋ imza sirḵúleri falan vadu yetkilı  ̇̊dü yá̆ni bölge şefi parayı çekip dağıdamaz 80 

mūtemet dağı̊du parayı, müdür dağıdamaz mūtemet dağıdır o da yetkiliydúḵ hem ḱetiplik 

yaparduġ, zamanla yanımıza bir iki tāne memur verdile işde dağdıla ġadrösu şu esgiden bi 

tāne mĕmur ben hem fidanlıḳ ḱȃtipliyni mūtemetliyni hem tohum͜ öncesi ḱȃtip mūtemetliyni 

hem ağaçlandırma ḱātip mūtemetliyni üş tane bölgeniŋ͜ işini yorütdüm zamanında ben şimdi 

bunla deyişdi her bölgeniŋ ḱȃtibi ayru mūtemedi ayru şeyi ayrı memuru ayrı̊ falan bizim 85 

esgiden bilgisayar yoḳ, ceryanlı makine yoḳ, faşit deye bi ġollu makine çat çat çat zaba͜a ġada 

bordra yap işci bordurası, işcileriŋ o síġortaya alınan síġorta giriş çıḳışlarını yap hepsiniŋ 

sorumlusuyduġ biz o zaman o şartlarda işdi otuS sene çalışduḳ, doḳsan iki de emekli oldum 

ondan bu tarafa da işdi ḵóyde kentde diyer yerlerde ey şindiki şey͜ olaraġ heni ekipman 

vesayiresi imḱȃnna geniş heni ḵóydeki çifciliye, reçberliye daha tekniğiyle heni yürütme 90 

şansımız va. Çocuḳlarımızı oḳutduḳ onları evlendı  ̇̊dúḵ, torunları oḳutduḳ ondan sōna kimisi 

ünüversiteyi bı  ̇̊tüdü torunlarımıŋ, kimisini asgere yolladuġ kimisini oḳuluna yolladuġ havası 

öyle böyle bu yaşı da ulaşduġ.   
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-40- 

             ANLATAN                         : Fikriye Kartal, 72 yaşında, Çiftçi, Cahil 

             DERLEME YERİ             : Kayabağı Köyü 

             DERLEME KONUSU      : Karışık sohbet 

           Yaşar ábeyiŋ ġaç dedi aynı ikimiziŋ doğumu benim şindi ġafa şey͜ etdi yā sen onu 5 

ġaydet öyle ġaydet, bin doḳuz yüz ġırḳ͜ iki evlendim adım Fikriye soyadım Ġartal ne deyin. 

Oḳula gitmedim babam ḥasdalandı mümḱȃnımız yoğudu on yedi yaşımda gelin͜ oldum o 

ġadárken üç ġayınna üç de g̠órümce içine geldim hiç burda da bi mı  ̇̊mḱȃn bulamadım ne   

oḳumaya ne şe yapmaya Allama şükr͜ olsuŋ beyim esgere gitdi o esgerden gelesiye bi ōlum 

varıdı onu böyútdüm işleri g̠órdúḵ ġayıntamınan, ġayıntam çoḳ çoḳ müzeviridi öyle müyle 10 

deyil emmē oŋa ráğmen ben beyimiŋ şeyine hepsinede g̠óğüs gerdim durdum. Ondan 

sōnacı̊ğma bi oğlum da͜a oldu çacuḳlarımızı oḳutduḳ, beyim orman fidanlığına gitdi ben ġayın 

pederiminen ḵóyde çalışdım, işde öyle müyle vaḳít geçidúḵ. İki tēne gelin͜ aldım, iki tēne dört 

tene torunum va, torunlarımıŋ͜ ikisini oḳutdum öğretmen͜ etdı  ̇̊k, şindig biri esgerde biri 

ȫretmen͜ oldu öğretmenlikde iki tēne torunum da͜a va onna da oḳuyya biri orta oḳul dörtde biri 15 

ilkoḳul beşde oḳuyyala onnada, oğlum, gelinim hepsiynende çok çoḳ iyyüz şindik çok yá̄ni 

rahatı̊yuz Allahıma yüz biŋlerce şüḵúr bi tey͜ ōlum va şindik torunum o asgerde gece g̠úndüz 

onuŋ düásindeyin başġa bi şey deyil.  

             Aḥ ōlum͜ ah esgidenkileri sorma, zabaláyín ġaḳacáysıŋ ıbrığna su ġuyacáysıŋ, 

namazlāsını sereceysiŋ sermesseŋ sopa mı yiyceysiŋ nereye gitceysiŋ o belli deyil, laf 20 

eşideceysiŋ yemek yimeden masadan ġaḳıp giTceysiŋ o zaman masa yoḳ yer sufrası ağlaya 

ağlaya damlara mı gidersiŋ nereye gidersiŋ ya er ġaḳacaḳ o işleri yapacaḳsıŋ ya da işdi bunu 

böyle çekeceksiŋ evvēsi böyle oğlum hepsi de böyl͜  oldu evet, hāyır şindik iki dene gelinim va 

Alla şüḵúr biri yanımda durmaya emme biri yanımda şindik biz g̠úle oynaya g̠órüyoz͜ işi 

yiyyoz͜ ekmeyi, ōlumuŋ biri má̄liyede yanımızda şúḵr͜ olsun işdi böyle geçiniyoz şindilik . 25 



       

 

254 

 

            K̠óyde besdil yapíyoz, pelverde yapıyoz e̊rúḵden, e̊rúḵlerimiz va meyvalarımız meyva 

ağaçlarımız var onnardan besdil, erikden e̊rúḵ hayır ömesgene, ömesgene ömürdüme örúğú 

evet bunnardan besdil yapíyoz, üryene derüz o acuḳ şey͜ olu üryene ondan da soyyoz eriyi, 

soyup ġurudup öyle satıyoz evet. Erikden o üryeneniŋkinden yapíyoz ġonserveyi, pelverde 

derüz ocaḳda yaparūz ondan sona şişelere de ġuyar ağızlarını ġapaduruz. Onu az ılıdı̊ruz 30 

çiliŋgirden çiliŋgir dērüz kevg̠úr ondan geçı  ̇̊rüz bi de un͜ eledúğmüz elekden geçı  ̇̊rüz ondan 

sōna ocağa ġōruz ġoyulasıya ġaruşduruz ġaynadıp onnarı da şişeye ġuyup ġonserve edip ġışın 

yı  ̇̊rüz͜ ōlum. Fasilye yetişdǖrüz, misir yetişdǖrüz bosdannarımızda her şey yetişdǖrüz, patatis 

yetişdürüz bunnarınan meşġulüyüz evet böyle işdė. Hayvanımız var yazın şindik  şey͜ olalı 

dört senedü beş senedü yá̄ni ġayrıḳ biz ḵóyde yapamayåz ġış ġış ōlumuŋ yanına gidiyoz 35 

Daday'a, yaz yaz ḵóye geliyoz iki iney͜ alıyoz, toğuḳ besleyoz ġışın onnarı satıyoz gine 

ōlumunan birlik gidiyoz. Şindik ineyim iki ineyim va, on͜ ibim va bunnara baḳıyon, sağıyoz, 

çalḳalayoz͜ işdi böyle şeyle, yabancı olsaŋ bunnada olmazdı da sa͜a seni g̠órdúḵce g̠úlesim 

geliya işdi böyle ōlum, ta͜a ne sorusaŋ sor hedi. 

            K̠óyde ġayınpederiminen ġayınvaldem varıdı onnarınan ḥayır davar yoğudu inek 40 

varıdı, ineklerimiz varıdı, manda derüz ḵómüşle onnarınan çif sürerdúg̠ ġayıntam giderdi ben 

yanı sıra giderdim öğúnde yörürdüm çifTiŋ͜ öğúnde, ġayınnam giderdi öyle işlerinen meşġul͜  

olduġ, ondan sōna pancar͜ ekdúḵ ġas seneler geçinceyúz deye ē işdi böyle, ne geziyā şindiki 

gibi para ne geziyā şindiki gibi para ne geziya aḳ yavrum şindi biz şuğda bi şeyi şorlara 

ġorduḳ yiyceyüz deye şindiki gelinle taslarınan͜ artanları atıyala her şey çoḳ deye ne geziya 45 

biz de yoḳ yoḳsuzluḳ yok nerde öyle bazara gideceklede bi kilo şeker g̠ótürecekle bi kilo piriç 

g̠ótürecekle de onnarınan geçiŋceyüz, şindiki gibi şindik yürüyelek bazara gidēdúḵ evēsi, 

şindik taḳsiynen motorunan gitmeya millet taḳsi olmayıncak işdi bu g̠únnerdeyüz ay͜ ōlum. 

Şindik iyi çoḳ͜ iyi, çoḳ͜ iyi çoḳ da dara giriliyä bilmen bedi yoḳ bereketi yoḳ bizim͜ evvēsi 

onnarı ġuyarduḳ ōğoh benim beyim iki yüz ḱȃğat para alu ikiyüz elli ḱȃğat para aludu hem 50 
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ḱóye yeterdi hem bize yeterdi çåcuḳlarıma yeterdi emme şindiy͜ alıyala yüḵúnen para heni yoḳ 

selam para kelam para yoḳ͜ ōlum yok, bilmen, bilmen onnarı valā bilmen onnarı bilmen 

ablasınıŋ bildı  ̇̊ğúm bu ġadar͜ işde bilmen, ne soracağsaŋ sor başġa öyle şeyleri bilmen. 

             Dağa gidēdúḵ oduna om beş g̠ún bir͜ ay vesiġa vörüleridi ḵómüşlerinen g̠ún͜ aşırı bi 

g̠ún gidēdúḵ bi g̠ún gitmezdúḵ bir͜ ay ġayıntamınan dağa gidēdúḵ odun çekēdúḵ ġışın onu da 55 

baltaynan taḳ taḳ kese kese yaḳarduḳ şindik g̠ótü ḵómürleri ġuy yat͜  aşa͜a he öyle işdi şindik 

evet.  

            Ekmeyi biz eŋ çoḳ hamurlu derüz heni yazma ekmek yapıyoz ya yaslağaçda yapılan 

eŋ çoḳ ondan yaparduḳ fırın fırın, fırın yaḳarduḳ, fırınnara atarduḳ ey samun͜ ekmeyi samun͜ 

ekmeyi hurunnarı yaḳaruz om beş yirmi şey͜ alu yuğuruz͜ onnarı şindik gine öyleyüz͜ aynı evet 60 

şindik boyatsıyya deye iki üç kişi ortaḳ yaḳıyoz evel yaḳarduḳ onu gemüre gemüre yirdúḵ 

emme şindig͜ öyle deyil asır gitdúḵce her şeye iyi yaraya evet. Hamuru; unu elersiŋ tekneye 

ġorsuŋ sıcaḳ su ısı̊dusuŋ içinede maya ġorsuŋ maya maya, mayaynan şindik şey mayaları va 

biz evēsi ev mayası derdúg̠ onu āşamdan erg̠úrúdúḵ onnan zabaleyin yuğuruduḳ şindig͜ öyle 

ediyoz çarşu mayasından ecúḵ şey ġo yuğur͜ at şindik evet, esgiden de aynı fasúlye, patátis, 65 

tamatis, biber her şey yetişdı  ̇̊rüdúḵ şindik gine he esgisi gibi aynı şindi, evvel pancarı çoğ͜ 

ekerdúḵ pancarı şindik pancar yoḳ işdi böyle. 
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             ANLATAN                     : Mahir Kartal, 75 yaşında, ilkokul mezunu, hafız, çiftçi 

             DERLEME YERİ          : Kayabağı Köyü 

             DERLEME KONUSU  : Karışık sohbet, hayat hikâyesi 

             Mayir Ġartal, bin doḳuz yüz ġırḳ bir doğumluyum aslında otuz sekiz olması lazım 5 

amma babam ḵúçúḵgen͜ evlenmiş izinnēme alamadığı͜  çin beni yazdıramamışla onuŋ͜ úçün üç 

yaş ḵúçúḵ yazılmışıyım.  

             Bin doḳuz yüz ḳırḳ͜ altı ders yılında ilḵoḳula başladıḳ, ilḵoḳulu burda oḳudum, 

ilḵoḳulu elli bir͜ elli iki ders yılı bitirdim ondan sōna Daday'da ġuran ġursu açıldı ġuraŋ 

ġursuna gitdim devamlı yúrúyerek gel git gel git boyna dört sene ġuraŋ ġursu deyince hafız͜ 10 

oldum, bin doḳuz yüz͜ elli altı da hafız dinlendim, hafız͜ olduḳdan sōna buraya Sorḳun'a 

Sorḳun K̠óyü'ne ḵóy ücretiynen imam durdum, ḵóy͜ ücreti, ḵóy͜ ücreti yá̄ni o zaman bi maaş 

yoḳ maaş yoḳ mesela ki beş kile buğday efendime söyleyin iki üç yüz lire para böyle yo onna 

yoḳ onna yoḳ, ḵóylü toplaya kendi aralarında bunnarı toplaya tağal toplaya tağal veriyálá, 

yazları cumadan cumaya giderdim, ġış ayları beş vaḳít devam͜ etdim SorḲun'a asKere gidene 15 

ġadar orda imamlıḳ yapdım, bu arada bin doḳuz yüz͜ elli sekiz de evlendim, bu eviŋ ġızını 

aldım evlendim ondan sōna çocuğum͜ oldu, bin doḳuz yüz atmış bir de asKere gitdim, annem 

babam sağ tabi o zaman anne babama ayilemi bıraḳdım asgere gitdim çoluğmu çocuğmu. 

             İki sene asgerde ġaldım, ilkin İsdanbul Elemdağ'ına gitdik otuz sekizinci piyåde 

alayına ik͜ ay orda ġaldım, ik͜ ay ordan sōna bizi şeye ayrıldıla sıhıye ġursuna İzmir'e 20 

Narlıdere'ye gitdim ik͜ ay da orda ġaldım, ordan dağıtımda Gelibolu'ya geldim on sekizinci 

topcu taburuna oraya düşdü şeyimiz oraya geldim, ordan üç͜ ay deyince bölúḵ yazánesine 

geşdim ġararǵȃhıŋ bölúḵ yazıcısıydım. Aşa͜a yȯḳarı bi sene filen devam͜ etdim ondan sōna da  

revir varıdı asKeri revir, revirde sıhıyele hep terhis͜ oldu benden başġa da sıhıye yoğudu 
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ḳararǵȃhda beni revire verdiler, alt͜  ay da orda öylelik asgerliği de orda bitirdim bin doḳuz yüz͜ 25 

atmış͜ üş de bitúdúḵ. 

             Geldim ḵóye tabi reçberlik devam͜ ediya filen bu ara bin doḳuz yüz͜ atmış beş de 

Daday Ġuran Ġursu öğretmenliği açıldı, Daday Ġuran Ġursu ȫretmenliyine múrācad͜ etdim, 

hafız͜ olduğum͜ için iki kişi benden başġa bi kişi daha varıdı imta͜ana girdik ben birincilikle 

ġazandım, g̠óreva başladıġ bin doḳuz yüz͜ atmış beş de g̠óreve başladım iki sene ġuran ġursu 30 

ȫretmenliyi yapdım Daday'da ḳış͜ ayları Daday'da oturuyom yaz͜ ayları ḵóye gelip gidiyoruz, 

burda reçberlik anam va babam va onnara yardım͜ ediyon gelip gidiyon. Bin doḳuz yüz͜ atmış 

yedi de müfdülúḵ memurluğu açıldı Daday'da ille bi müfdü varıdı Ḱȃmil Ambarcı deye    

Ġasdamonu'lu o da Daday müfdúsü ille seni alacayın buraya seni alacayın buraya biz de 

muafıḳ g̠órdúḵ müfdülúḵ memurluğuna geşdim bin doḳuz yüz͜ atmış yedi de, müfdülúḵ 35 

memurluğun da bin doḳuz yüz segizen segize ġadar çalışdım, hem memurluḳ hem ilkin͜ odacı 

da yoğudu sōnadan͜ alduġ odacıyı da odacı ġadırosu geldi efendime söyleyin hem odacı hem 

memurluḳ, mutemetlik bütün imamlarıŋ şeyiniŋ maaşını bordrasını yapardım, parayı            

çekerdim ondan sōna tek tek dağıdırdım böyle devam͜ etTik. İlk zamanlar da şey de yoḳ hesap 

makinası da yoḳ toplamaynan üç, beş, sekiz, on böyle bin doḳuz yüz yetmiş beş veya yetmiş͜ 40 

altılar da arḳadaşlarıŋ yardımıynan fakit denilen bir hesap makinásı varıdı çevirmeli böyle 

fakit, onu aldıġ onu alınca bize düyyalıḳ verildi hee düyyalıḳ verildi efendim hesap mákinesi 

yoḳ búyúḵ aşa͜a yȯḳarı bi daḳdilodan şey de he birez da ḵúçúḵce daḳdilöden, onuŋ ġoluynan 

yazıyåsı̊n raḳḳamları ġoluynan çóğúr o toplaya bölme yapıya, çarpma yapıya işdi öyle. 

             Bin doḳuz yüz segizen sekiz de hacca gitmeye niyetlendim ve o sene de haÇ baŋa 45 

çıḳdı diŋ g̠órevlisi olaraḳ Hasan bi múfdúmüz varıdı Allah raz͜ olsun onuŋ sayesine bin doḳuz 

yüz seKizen sekiz de haÇ g̠órevine gitdim Tosya'dan diŋ g̠órevlisi olaraḳ arabada o zaman      

arabáynan uçaḳ yoḳ da͜a arabalarınan, arabáynan gitdik geldik, sekiz g̠ún sekiz gece deyince 

Mekke'ye vardıḳ, arabaynan otobüs, otobüs o zaman uçaḳ yoḳ yaluŋuz dinlene dinlene mesela 
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bi g̠ún git yarım g̠ún dinlen bi yerde şeyden geşdik Habur ġapısından Iraḳ'dan͜ ağrı gitdik o 50 

hatdan sekiz g̠ún sekiz gece deyince Mekke'ye vardıḳ, dönüşümüze de dört g̠ún üç gece hiç 

durmamaca, hiç durmamaca dört g̠ún üç gece deyince geldik, veskelam o zamana ġadar da 

benim şeyim dolduydu emeklilik şeyim gelince de g̠óreve başlamadım bi da͜a, izine ayrıldım 

dilekcemi vedim emekli alıya emekliye ayrıldım seksen sekiz de onuncu ayında emekliye 

ayrıldım ḵóye geldim tábi ḵóyde babamgil filen sağ reçberliye başladıġ zeten yapıyåduḳ 55 

oğlum bu sırada ȫretmen͜ oldu ben͜ asaya gitmeden ȫretmenlik g̠órevine atıldı onnarı 

evlendı  ̇̊dúḵ filen bi şeyler bi sürü uzun ve o g̠únden bu g̠úne ġadar da ḵóyde iḳamet    

ediyorum, bin doḳuz yüz segizen segiz de hacca gitdim iki biŋ sekizde de yirmi sene sonra da 

úmreye gitdim ramazannıġ, bir͜ aylıġ ramazanda úmreye gitdim Allah nasib͜ etdi ve o g̠únden 

bu g̠úne ġadar da burda ḵóyde iḳamet ediyorum işdiynağna durum böyle, yaş oldu yetmiş beş 60 

şindi, efendim yetmiş beş yaşımdayın. 

             Ġıtlıġ öyle fazla bi ġıtlıḳ g̠órmedúg̠, su ġıtlığı oldu bin doḳuz yüz doġuzan beş de altı   

yere sondaj yapdıġ o sondajlarda çoḳ uğraşdıġ ya ġıtlıġ g̠órmedik evet geçimme birez zor 

ámma faḳat öyle sıḳıntılı g̠ún yaşamadıḳ Allaha hamd͜ olsuŋ. İhtilal de bin doḳuz yüz seksen͜ 

iki de oldu evet segizen de bin doḳuz yüz seKsen de ihtilal biz sıḳıntı çekmedik biz yá̄ni yoḳ 65 

hayır sıḳıntı çekmedik mesela siziŋ imam çoḳ sıkıntı çekdi Memet imamıŋ bubası onu içeri 

aldıla bi şeyler͜ etdile bi dabanca mevzusundan biz͜ öyle bi şey g̠órmedik Allağa hamd͜ olsuŋ.   

Mazot ġuyruğu varıdı, sebebi yetişmeyá demek ki ya mazot ġuyruğu çoğudu o zaman bizim 

arabamız yoğudu yá̄ni, tirektor da yoğudu o zaman, seksen sekizde aldıḳ ben haÇdayken͜ 

oğlum͜ aldı direkdor da yoğudu dee öḵúzünen, öḵúzünen böyle direkdor ne geziya sekzenlerde 70 

kimde va bi tek iki tāne varıdı, biri burda bu mahallede bu ḵóyde öyle hayat böyleydi 

çekerdúḵ işdiynağna. 

             Efendim, yoḳ yoḳ lambaynan, benim hafızlığa çalışdığım zaman lamba da yoḳ 

fenerinen, fener deriz babaŋ bilir şey dedeŋ bilir fenerinen gece yarılarınadan öyle çalışırdım, 
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eleddirik de yetmiş͜ altıda geldi buraya ya, lambayı bulduŋ muydu hey ilkin beş numara sōna 75 

yedi numara çıḳdı ondan sōna on dört numara oldu lambala, efendim tabi yakamayåsuŋ, 

benim eŋ çåcuḳluğmuzda ġaz yağnı, ġaz yağ da yoḳ mıḳdarlara ve̊rúleridi bi teneke şey  

ḵóylúye dağıdıdı, bizim burda Bıdaḳlar'da Bekirġavas'ıdı o zaman mıḳdar acuġ bi şey böyle 

ḵóylúye dağıdırdı, onu da yaḳamayåsuŋ ki ya biteveya en ġıtlıḳ zamanlarıydı o zaman, şey 

bin doḳuz yüz ġırḳ͜ ikilerde herp Alman herbi o zaman nerde bu var bu varlıḳlar hiyy onda biri 80 

de yoḳ böyle zamanna geçı  ̇̊dúḵ.  

             Ben, babam asgerde baÇcamız va yuḳarda Örtü K̠óyú'ŋ üsdünde şurdan doğrudan 

gidemezdim baÇcaya ninem rehmetlik orda baÇcada yemişimiz çoḳ yemiş͜ ağacımız çoḳ 

baÇcaya doğrudan gidemezdim ḵóyden͜ ağrı Örtü K̠óy'den͜ ağrı dolaşudum, aya͜aŋda yoḳ, 

baca͜aŋ da yoḳ aya͜ama tiken batıya deye G̠óçúḵ'den şurdan doğrudan gelüdüm gidemezdim o 85 

zaman yoḳ yalnayaḳ, ben şeye Sorḳun'a imam durdum dedim ya Sorḳun'a imam da orda 

Seyin Bey varıdı sen bilúsúŋ Seyin Beyi, hafız derdi biz neler çekdúḵ derdi o yaşlı tebi o 

zaman benim o dediğimde elli yedi elli sekizlerde o aşa͜a yoḳarı yetmiş beş seKizen 

yaşlarındaydı, ayaġġabıyı kim biliya derdi, ayaġġabıyı kim biliya ḵótü bútü rasdıḳ bi şey 

bulabúlúseŋ burdan bazara giderken, çarşuya gideyken ġoltuğuŋ͜ altına ġısdu yalın ayaḳ Bey 90 

K̠óyü'ne varınca giy çarşuda dolaş onunan geleyken Bey K̠óyü'ne gelince çıḳart gine 

aya͜aŋdan esgiyve̊rú deye ġoltuğuŋ͜ altına ġısdu biz bu g̠únneri yaşaduġ derdi, yoḳ hiç kimsede 

yoḳ devletde yoḳ bi şey yoḳ esgiden çoḳ çilele çekilmiş çoḳ, şindi yaşayoz yaşayoz, cennetiŋ͜ 

ortasında yaşayoz͜ emme biz gine bilmeyoz yá̄ni ġıymetini vala böyle, öyle, başġa ne 

annatıyım aḳlıŋa gelen bi şey varısa sor. 95 

             Çocuḳları oḳutdum ȫretmen͜ oldu, o da emekl͜  oldu, camide ġuraŋ ġursunda iki sene 

oḳutdum iki hafızım var, iki hafız yetişdim da͜a dan çoḳ tebi hafız͜ olamayanna, şindiki        

Daday'dan müezzinlikden͜ emekli Zá̄yit͜  oca o g̠ún şeydeydi işde babaŋ dedeŋ bilir Zá̄yit͜  oca 
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benim talebem ben de hafız͜ oldu, oğlum͜ ȫretmen͜ oldu emekli oldu o da onnan beraber͜ 

oturuyoruz, torunnarıŋ bi tanesi Isadanbul'da bi tanesi de Ġasdamonu'da işdi. 100 

             Babam maraŋġoz͜ usdasıydı Daday'da bi tāneydi; ev, ġapı, çerçife, ev böyle yeniden 

ġurar efendime söyleyin bu tavanını vesayiresini camını, çerçifesini yapardı hep, ben de    

yapardım da bıraḳduḳ yá̄ni. Mesela bu tavanı yeniden yapılacaḳ, matårumuz varıdı şeyinen 

piláyye onda rendele tātayı efendime söyleyin gel buraya yoḳ canım bi tek pilenye anca işdi 

böyle ne geziya o zamannarı yoḳ yoḳ eliŋinen eliŋinen tebi, biçmeyi şeyle biz biçmezdik de 105 

millet şeyini bişdı  ̇̊rúdú şerit de Daday'da biz rende şeyinen pilenyeynán he düzlersiŋ, 

temizlerdik ondan sōna çaḳarduḳ yerine bu şişeleri falan yapardıġ, şişe dērüz şu ezgi şeyle va 

ya he he onnara şişe derle bunnarı yapardıġ, pervaz derle onnara pervaz derle fırdolayı içini 

onna şişe tātadan bunna hep tātadan hayır iskembe yapmazdım babam yapdı yaluŋuz biz şey͜ 

edeyken o on, on beş tāne yapdı babam hatta durar vadu bubamıŋ yapduğu iskembelerden, 110 

onu da elde g̠óḵcağaç ağacından; bacaḳlarını dilelle efendime söyleyin tek tek tāta şeyden 

dilelle onu öyle şey elinde ḵúsdúreynen; rendelerle böyle rendelerle he he ya böyle.  
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             ANLATAN                     : Satı Ortakçı, 83 yaşında, Çiftçi 

             DERLEME YERİ         :Örencik Köyü, Ortakçı Mahallesi 

             DERLEME KONUSU  : Hayat hikayesi ve avcılık 

             Biçerdúḵ bilmem düğenini sürdúḵ, deymene gėtdúḵ, deymenden geldúḵ şudur budur 5 

hepsini bu. Benim yerime sen. Babamız bizi ayırmadı. İki ġardaşıduḳ, reçberliy͜ etdúḵ, çif 

sürdúḵ, ekin͜ ekdúḵ, tırpannan bişdúḵ, öḵúzúnen g̱ótüdúḵ arabamızınan, harmana yığın 

halinde yığduḳ. Tekrar topladı hepsi toplanduḳdan sonra bişdúḵ, dúğeninen, hayvanınan 

sürdúḵ, buğdayı hambara, samanı samallığa, yedüdúḵ ġışın hayvanına samanı̥nı yedı  ̇̊dúḵ, 

buğdayını gendümüz yedúḵ deymene ēgitdúḵ buğdayımızı, deymende ö̇ğútdúḵ, un etdúḵ. İki 10 

ġardaş sōŋa sonra ayrı̊lduḳ iki ġardaş sonra ayrılduḳ altmış beş yaşımıza ġáder bereber 

yaşaduḳ atmış beş sene sonra ayrılduḳ. Birer maşı, maşayı ikiye böldúḵ maşayı ikiye böldúḵ 

bi ġanadı onda ġaldı bi ġanadı bende ġaldı. Yeŋiden yoğumuş gibi meydana geldúḵ.Bilmēyán 

ki işde o zaman ayrılalım mayrılalım dedúḵ iki ġardaş, iki ġardaş ayrılduḳ, ayrılduḳ, 

sığamaduḳ. O çoluḳ çocúḵ sahibi oldu, ben çoluḳ çocúḵ sahibi oldum bi͜  da͜a ayrılduḳ o şuya 15 

gitdi ben şuya gitdim ānayábildiŋ mi işdi bu böyle? 

             Ben mütiş avcıydım baḳ: Şindi isterseŋiz mahallede benim şōrda fotŏrafım va. İki 

zağar bóğrúnde davşan, inanmassaŋız gidelim baḳalım. Zağarı ġoyve̊rúdüm, gendúleri buludu 

davşan͜ avıdı davşanı çıḳardularıdı, çe̊vürleridi, çe̊vürleridi tekral bi ara öğúme gelúdú atınca 

vurardım, kimisini vurardım kimisini ġaçı̊rudum bu böylelik. İki zağarım va. Seniŋ şeyinen 20 

Guyca͜aŋ Hafızı bı  ̇̊lüsüŋ. Guyca͜an hafız açıyo musuŋ? Guyca͜an Hafızınan bi yere geldúḵ. 

Benim͜ oğlan͜ ásgerde, oğlan ásgerden gelince bunuŋ͜ oğlanıda asgerde, bunuŋ oğlanınıŋ yanına 

benim oğlan giTdi, benim͜ oğlan giTdi. La şunnardan izine gelmiş, ya şundan dedim ize͜et 

alıyın baḵıyın͜ oğlan nasılımış dedim.  Vadım selamaleyḵúm selam aleyḵúm selamdan sōna 

otumacı geldi yanımıza, ÇölmekÇiler'iŋ Fikri va hacı avdan mavdan ġonuşduḳ, ġonuşáyken 25 
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ben dedim g̠únde bi tek davşan vurmazsam, iki davşan vurmazsam gece uyyaman dedim ben. 

Öteyenki ha hoca dedi ki şeyiŋ ormancı, ormancı dedi ki la ōlum ġapıyı açıvēŋ dedi, zarta 

çıḳsıŋ dedi, açıvedile, g̠úlúşdüle múlúşdüle hafız Allah nasib͜ ederse seni̥nen dedim bi ara 

ġarşulaşuruz, g̠úcüŋü üzme dedim. Oğ Allah yapacaḳ sekiz g̠únü geçmedi Cebeci Dağı'na 

gitdı  ̇̊ḳ, la öte geçede bi zağar taḳ tuḳ taḳ tuḳ çeŋ͜ ediya iyi bi davşan vurduḳ. Lá Emet gidelim 30 

dedi benim damadınan, getdúḵ, vadım ġayanıŋ doruğunda oturuya, Fiş fii ı  ̇̊füḳlēya, hafız 

senmisiŋ dedim beniyin dedi. Met͜  etdüğúŋ zağarları al da gel baḳalım dedi,dūr dedim biz 

yaralı davşana ġurşun͜atmayuz, biz yaralı davşana ġurşun͜atmayuz hafız. Eyer sen pes dediŋise 

ben ġoyveyin zağarımı. Ben dedi pes dedim dedi, benim zağar zēten dedi çıḳaramadı dedi, 

ġoyve baḳalım dedi, lá Emet salıve dedim. Eḥmet salıvedi öte gezdile beri gezdile zağar böyle 35 

böyle böyle boyna ġuyruğu sallamaya başladı iyi dur hafız dedim, davşan çıḳacaġ iyi dur. Om 

beş daḳġaya ġalmadı zağar eööp dedi ġaldudu zağar ácúḵ davşan yi dedim da͜a hacı olmadı 

hedi háfíz vur baḳalım dedim. Öte seyit, beri seyit, öte seyit, beri seyit ikı  ̇̊ndúyeden, ikı  ̇̊ndún 

bizim damat vurdu, bizim damat vurdu soŋ h̄acút. Hafız ġovuyalamıymış dedim. Dedüğúŋ 

ġada varımış ağa dedi, dedüğúŋ ġada varımış dedi ānadıŋ mı? Bu böyle yā. 40 
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             ANLATAN                       : İlhami Tafralı, 60 yaşında, lise mezunu, esnaf-çiftçi 

             DERLEME YERİ           : Arabacılar Köyü 

             DERLEME KONUSU    : Düğün ve bayram adetleri  

             İlhami Tafralı Arabacılar K̠óyü doğumluyum beş nisan bin doḳuz yüz͜ elli üç 5 

doğumluyum ilk tahsiliye Budaḳlı İlkoḳulunda yapdım, ortoḳulu Daday Ortoḳuluna geldim 

liseyi dışdan bitirdim asgerliymi Balıkesir Burhaniye'de çavuş talimǵȃahında çavuş͜ olaraḳ 

yapdım ordan Ḳırḳlareli Demirḳóy'e Demirḳóy'den Edirne Uzunḵóprú'ye Uzunḵóprú'den 

terhis͜ oldum geldim bin doḳuz yüz seksen dört yılında Ballıdağ G̠óğús Hasdalıḳları 

Hasdánesi'nde işe başladım hizmetli hizmetli memur͜ olaraḳ çalışdım yirmi dört senemi orda 10 

tamamladıḳdan sōra altı sene önce emekl͜  oldum şindi işde çocuḳlara bu işi açıvedim. 

             K̠óyde reçberlik birez͜ annatması yetmiş͜ altıda asKere gitdim asKere gidene ġadar 

óḵúzle, ġatırla reçberlik yapdım hatda o zaman dúğen sürerdig ondan sōna yetmiş͜ ikide işde 

tıraḳtör͜ aldıḳ biraz potosla falan onna uğraşdıḳ şimdi gine tıraḳtörle tarım yapıyoz bizim ġuru 

tarım arpa, buğday, mısır su mu yoḳ potoSla bitdi biçerdöver devri başladı işde ḵóyde işde 15 

hayvan horuz böyle. 

             Davar atmış doḳuzda varıdı atmış doḳuzda beş yüz͜ erkeç varıdı varıdı dedüğúm ben 

iyice biliyon olduğnu dedem g̠úderdi rehmetli dedem büyúḵ dedem ÇanaḲġale ġazisi 

Arıburnu’nda çeŋeyi dağıTdırmış şarapnal parçası gelmiş ġazi olmuş madalyåsu falan yoğ͜ 

emme bu kendi ağzından duyduğum şeyle yá̄ni büyúḵ babamda Toḳat Erbaa eşġıya taḳıbínde 20 

gezmiş şindiki şey gibi yáni doğuda olan͜ olayla gibi tererústle gibi eşġıya taḳıbínde gezmiş o 

madalyalıydı büyúḵ babam işde böyle babam sağ ḵóye gidip geliyon ben ḵóy hayatı. 

             Şindikine g̠óre bayramla birez daha pasifleşdi tabi şimdi bayramla pasifleşdi. Esgiden 

üç g̠ún, üç g̠ún bayram yapardıḳ biz üç maḥalle varıdı ġonaḳ çıḳardı yemek verirlerdi üç g̠ún 

bayramlaşma olurdu ḵóy ḵóy ġonaḳ gezerdig şimdi bi g̠únde iki seğetiŋ͜ içinde bayram 25 
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namazından çıḳasıya bitiya iş, biz ġonaḳ biz bayramlarda işde yemek verirdik şeker 

bayramında sá̄de yemek veriridik üç g̠ún ḵóy ġonaḳ gezerdi, ġurban bayramında ġurban 

keserdúḵ üç g̠ún bi g̠ún biri keser bi g̠ún biri keser bi g̠ún biri keserdi üç g̠ún devam͜ ederdúg̠  

böyle orda işde payları dağıdırdıŋ ġurban keserle yerle giderle Ḳaḥve, çay içerle ordan biz 

yaza sararsa böyle havala da g̠úzel͜  olusa futbol falan oynardıġ öbúr ġomşu ḵóylerinen. 30 

             Düğúnne esgiden üç g̠ún üç gece sürerdi pazartesi, salı, çarşamba başlardı perşembe 

g̠ún haḳa giderleridi perşembe gecesi g̠úyȫ ġuyalla cúmá g̠ún semed͜ ederleridi şey gibi, 

düğúnnerde içg̠úlü olusa davul, zurna yá̄ni g̠úl oyna içg̠ú falan͜ alem iyiydi silah atarlarıdı işde    

maġanda yoğudu emme o zaman edepli atallarıdı şindi om beş yaşında çocuḳ işdúğnü bilmez, 

ġonuşduğnu bilmez çekiya dabancayı neya atduğnu bilmez esgiden böyle bi maġanda yoḳdu 35 

rasgele bi ġaza ġurşunu falan͜ olursa olu o da ġırḳda bir. 

             Hasdalıḳ da bu ġada yoḳdu esgiden, ġaza da bu ġada yoḳdu araba falanda yoḳsa da 

ġaza da bu ġada yoḳdu esgiden böyle bir iki kilometre yere gece yatusuna giderdúg̠ şindi         

Aŋḳara'ya varıp dönüyosuŋ g̠únü birlik yá̄ni o ġada hem ġolaylaşdı hem pasifleşdi. 

             Oluyodu oluyodu otumalarda işde esgiden mısır varıdı böyle çekirdek, fındıḳ, fısdıḳ 40 

filen bi şey yoḳdu helva çekme helvesi filen çekme helvesi ġarardı, ġatmerli çörek 

yapallarıdın, banduma yapallarıdın bizim ḵóyúŋ şeyleri ondan sōra mısır ġavurularıdı, patates 

büşúrúleridi e bá̄zı oyun ḵóy ġomşularından gelenle böyle yüzúḵ bulması veya altı ġol oyunu    

öyle keşiynen bu g̠ún bende yarın başġasında öbúr g̠ún bi başġasında böyle oynallarıdı 

yaşlılar. Esgiden çay yoḳdu ġāve varıdı ġaveyide tabi bize çocuḳ deye vemezleridi biz 45 

içemezdúg̠ ġaveyi vemezleridi onnarıŋ telvalarıynan geçı  ̇̊nüdúg̠ su ġuyarduġ͜ acuġ acı oludu 

ámma yá̄ni bilmiyom͜ işde çocuḳ ġave dudağ g̠óğerú g̠úyȫ gireyken dudağ g̠óğerú derleridi 

g̠úyȫ gireyken derleridi nasıl şe yapcáysa işde bize öyle g̠óz dağı ve̊rúleridi ġandurlarıdı. 

             İşde ġışın daha otumala fazla oludu iş olmaduğ͜ úçün ġışın çoḳ da ġar yağardı ama iş 

de olmaduğ͜ úçün çoḳ da ġar yağardı böyle yolla da şindiki gibi hemen üç g̠únde filen 50 
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açılmazdı bir͜ ayda falan͜ açulduğnu biliyon ben yollarıŋ patiḳa yoldan gelı  ̇̊dúg̠ oḳula heni biz 

gelirken patiḳa yollardan gelı  ̇̊dúg̠ böyle yolda yoğudu asfat nereye ġumu ġumu bulsaḳ yetmiş 

altı yetmiş yedide filen ġumlandı yá̠ni yollada çamur çamur böyle düzg̠ún dahi yol yoḳ 

melheli falan yetmiş üşde yetmiş dörtde aldım ben bisikleti tabi yetmiş͜ üç yetmiş dörtde aldım 

bisiklet͜  emme böyle aşa͜a alt͜  ay düzg̠ún yol yoḳ ki asfaltı bıraḳ yol yoḳ düzg̠ún. İlkiŋ ḵóy͜ 55 

izmetleri yapdı yol su elekdirik deye bi araba geldi ḵóylere yol yapıyåmuş dedile bizim ḵóyde 

o Hasan Ḳayabaşı varıdı rehmet͜  olası öldü onnan͜ ikimiz önderlik yapduḳ hemen ḵóyúŋ 

girişindeki ġıyıları, darabaları filen açıvedúg̠ ondan sōna ġıreyder geldi g̠úzel yolunu yapdı 

biráz genişletdi da͜a o genişlik o yol devam͜ ediya onna Şekir͜ A͜ayı da g̠ótü oŋada iki ekmey͜ 

ısmalla burda. 60 

             Dürü; ġız tarafı mesela oğlan ġız gelirken ġocaya heni evlenipte gelirken şey 

g̠ótúrüya dürü g̠ótúrüya iç çamaşırı ondan çorabından dutda bi iç çamaşırı erkeye ne lazımısa 

ondan sōna ġayınnasına bi yemeni, bi iç çamaşırı falan biz yá̄ni bu zenginniyne şeyine g̠óre           

deyişiya deyişmesi adam osmannıysa eviŋ hepsine yapıya dürüyü he eyer osman bi şeyden 

annamassa bi de variyeti yoḳsa işde sēde damada yapıyola geçişdı  ̇̊rüyola. Dürü derkende 65 

mesela iç çamaşı çorabından dut; çorap, iç çamaşırı, mendili ondan sōna ġıravatı, miltanı o 

zamanıŋ şeyiynen şartlarıynan neyse şindiki şartlarınanda böyle ġıravatı, miltanı, ayaġġabısı 

va var var şimdi da͜a medeni var yá̄ni ben Taşḵóprú'den gelin͜ aldım şeyi bile böyle dürü 

yapdım öyle oḳudula dürüynen oḳudula düğúne böyle amcalarını şeylerini falan ġırḳ beş tāne 

miltan͜ aldım böyle paket böyle uslulara daha bi ağır geçlere da͜a bi yeŋli reŋgine g̠óre şeyine 70 

g̠óre öyle şe yapıyosuŋ onnara aḳrabalıḳ derecesi zayıfladuḳca şeyde düşüya zayıflıya 

dürünüŋ máliyeti he yaḳına da͜a yaḳın ġardaşına bi daḳım͜ elbise yapdım dürü.  

             Yok onna ġaḳdı şindi sanduğuŋ͜ üsdüne otuma varıdı tabi sanduğuŋ͜ üsdüne oturlarıdı,   

ġapı kitlerleridi ġızıŋ ġardaşı para almaḳ͜ içün tabi para almaḳ͜ içün sanduğu vemezdi ondan 

sōna gelini şeyde ġapı kitlerdi gelini çıḳartdumazdı hatda ben ben͜ evlendikden sorra benim 75 
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öyle bi şey olmamış da ġayınımıŋ düğúnüne gitdúḵ Adalar'a orda ġapıyı aşduduġ elli lire 

vedim ondan sōna ġız çıḳman dedi niye çıḳmıyosuŋ bubamı g̠órecem dedi bubaŋ nerde 

bubasıda damdaymış dama saḳlanmış e elli lire vedim çıḳartdumadıla yá̄ni para alacayın deye    

dama ġaçmış yá̄ni böyle he ġardaşı ġızıŋ beline ġuşaḳ bağlardı para aludu ondan sōra esgiden 

işde saçını ḵóylerde yapallarıdı yapana para, ilā çağıran para aludun, ġına yaḳana para 80 

vórúleridi. 

              Erkek ġınası ben mevlút yapdım mevlútde ondan sōra Zēyit͜  oca dışdan ilahiynen 

damadı getirdi yemek tabi mevlút deyince doḳuzda, doḳuz doḳuz buçuḳ eşe dosda kime   

oḳuduŋusa duyan geliyo şimdi esgiden böyle herkese şifāyi söylerleridi ondan sōna şeyinen 

söylemeye bu ġartlarınan falan͜ oḳumaya başladıla (şifayi?) ağızdan͜ ağıza böyle cumartesi 85 

g̠únneri buranıŋ pazarı ya işde g̠órdǖŋe seni g̠órdüm sa͜a söyledim onu g̠órdüm͜ ona söyledim 

onu g̠órdüm͜ ona söyledim hısım͜ aḳrabaya o oŋa deyve̊rúdü veya da͜a olmadı bi de esgiden 

düğúne oḳuyucu bi ḳadı̊n varıdı ḵóyúŋ ġaribanı böyle g̠ózú açuḳ o oḳurdu şey toplardı 

orlardan esgiden͜ un vórúleridi mercimek, bulġur, piriç ne varısa oŋa g̠óre onuŋ haġġını 

oḳuyana öyle vórúleridi deccal yá̄ni dellal ne derseŋ de padişahıŋ fermani gibi öyle şe yaparla 90 

şindi he tabi yo ġınadan yemekden sōna cá̄miye cá̄mide mevlúd͜ oḳur mevlútden sōna hoca 

tepsiye işde fındıġ, fısdıġ, leblebi öteberi cerez döḵúya oŋa oḳuyya orda ġınayı yaḳıya hoca 

damadınan iki Tenede sāduç yaŋyaŋa duruya onnara ġınayı yaḳıya damat ortada  sāducunan 

şey yaŋ yaŋda sāduçla damadıŋ͜ iki tarafında onnara ġına yaḳıya ilāhinen ondan sōra o 

leblebiyi ġarışmış cerezi millete böyle ikram͜ ediyola onnada milletin elini öpüyo damadınan 95 

sādı̊çla. 
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             ANLATAN                       : Tevfik Bıyıklı, 83 yaşında, Emekli 

             DERLEME YERİ           : Çölmekciler 

             DERLEME KONUSU    : Hayat hikâyesi 

             Bin doḳuz yüz͜ elli beş yılında, dur şöyle edeceyüz ġapat͜  öcúḵ. Bin dokuz yüz͜ elli beş 5 

yılında beşinci ayda asgerden geldim, candarmaydım, bin dokuz yüz͜ otuS͜ iki doğumluyun, 

bin doḳuz yüz͜ elli beş yılında asgerden geldim elli beşinci şey beşinci ayıŋ, beşinci ayda. 

Aynı ay içersinde özel idareye girdim ḱȃtib͜ olaraḳ ondan sōra yed͜ ay ġaldım Daday͜ Özel͜  

İdáresinde efendin Araç'da bir açık var dediler ben dedim herkes particiyin particiyin dedi ben 

particiymişı  ̇̊yün beni dedile efendim Arac'a g̠ónderdiler, yedi búçuk sene Araş'da ġaldım özel 10 

idárede ondan sōra çok avanaḳmışıyın neymişiyin͜ ismen çok çalışdığımdan Daşḵóprü ismen͜ 

isdedi, Daşḵóprü'ye Özel İdereye gitdim. Üç búçuḳ sene de orda ġaldım en sōra Daday'ıŋ 

Özel͜  İseresiniŋ başı açık Özel͜  İdere şindi müdür diyola biz o zaman ḱȃtip, memúr derleridi 

memúr͜ olaraḳ biz Daday'a gáldim faġát o ġadar ki çok iyiydim yedi ay burda durduğumdan 

Ballıdağ Senatoryumu ilk͜ açılıya, Ballıdağ Senatóryúme vezneder tayin͜ oldum. Daday'da 15 

memür͜ olaraḳ en çoḳ parayı ben͜ alırdım. Maaşım gece meseyi alırdım hiç bir kimseye nasib͜ 

olmayan faġát şimdi yaşlandıḳ āyilem͜ öldü efendim emekli oldum, efendim yapılacaḳ bi 

durumum ġalmadı ġayrı, yaşlandım. Ondan sōra hiç bi işe yaramaz bi ḥāle düşdüm efendim 

halȃ oturuyon işde deyceymi unutTum ye bu haldeyin. Ben bi şey deyveceydim emme sa͜a 

orayı bağlacáydım bağlayamadım͜ işde, dur baġalım ne dedim.  Ballıdağ'da çalışdım, Ballıdağ 20 

Sanatoryumunda ilk açıldığı zaman hiç kimseye nasib͜ olmayan Türkiye'de síġorta hasTaneleri 

da͜a yoḳ sıġorta hastaneleri yok hiç ġurulmamış, sıġorta müdürlüğü yoḳ ilk͜ olaraḳ cenáb͜ Allah 

bize şey yapdı Daday'da da Ġasdamonu'da da  ilk böyle girişimi bana verdi faġát şimdi bi işe 

de yaramıyoz artıḳ efendim Daday merkezinde oturup hoş sohbet ediyoruz arḳadaşlarla falan͜ 

işde deyceyim bi şey deyceydim emme bālayamadım. 25 
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             K̠úçüklüğúm ḵóyde geşdi, Daday Çölmekciler K̠óyünde ḵúçüklüğúm geşdi faḳat 

Ġasdamonu'ya o zamannarı ilk oḳul üç sınıf ḵóyümüzde oturup oḳudum. Akbuŋar K̠óyünde 

beşe devam͜ etdim beşinci sınıfı geçince Daday'da ort͜  okul yoḳdu Ġasdamonu'ya ort͜  okul 

olarak gitdim ondan sōra asgerlik geldi ort͜  okuluŋ şeyi olaraḳ o yönnü memürüyete girmiş ort͜  

oḳul diplomasıynan işde bu ġadar deyemedim. 30 

             Zor epey şey yapıyosúŋ͜ emme şindi eletdírik yetmişlerde emme hangi şeyini 

bilmeyon, atmış da yoḳ yetmiş de çarşıya yetmişde vardır da bize yetmiş beş felen de geldi,  

yetmişde filen geldi.  

             K̠óyünücülúḵ hayvancılıkla şey yapar, böyle bir durum reçberlik, hayvancılıḳ bizim 

ḵóyúŋ ben yapdım çok yapdım, çok yapdım direkdór͜ aldım ilk direkdor üç kişiniŋ͜ arasında 35 

ben͜ aldım, efendim ḵóyümüze reçberliği yúrütdúḵ halȃ ḵóyumüz ayakda dimdik durmaḳdadır. 

Ġara saban vardı o sırada, ġara saban, ġara sabanna şey yapardıḳ. İlk ihtimaller o zamannarı  

onnarla uraşdıḳ muraşdıḳ sōra yetmiş beş yetmiş yılların da tírektör geldi, tírektörle daha 

genişledik, daha reçberliğmiz yükseldi fakat şimdi halen hayvancılıḲ da edip de kendimiz de 

çalışaraḳ şey olı̊ya arkadaşlarımız ben bizim bu ġadar deyemedim ki ben sa͜a, saŋa bi kitap, bi 40 

kitap varıdı evde emme bo ğún veremen başġa g̠ún verebilürüŋ o benim olmayınca işde o 

kitap tam saŋa lazım. 
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             ANLATAN                       : Şerif Büyük, 83 yaşında, cahil, çiftçi 

             DERLEME YERİ           : Dereözü Köyü 

             DERLEME KONUSU    : Karışık sohbet 

             Adım Şerif Böyúḵ, Şerif Böyúḵ evet yaşım seKzen͜ üç bunnan bi eşim evet bunnan 5 

bizim düğúnde bayramda uşağım biz ġayıntam yollamazdı bi yere g̠óstermezdi biz beni bēzi 

düğúne yollardı ġaḳıveme húldür hóldür derdi baŋa hóldür hóldür ġaḳıveme deye oynamaya 

işdi böyle yavrum.  

             Oḳula filen gitmedim oḳul bizim bubam varıdı ġardaşım bubamıŋ kendiri varıdı 

kendir soyyan ġardaşım öğretmenidi ḵóy͜ içine yollamadı ḵóy͜ içindeydi oḳul yollamadı 10 

cehilı  ̇̊dúg̠ öte hıra ġız ġardaşlarım oḳudula hıra ġız ġardaşlarım͜ oḳudu ben yollamadıla he he. 

             Esgi düğúnne düğúnne iyi oludu yavrum͜ esgiden şennikli oludu düğún çoġ buyruŋ 

(gaç gün sürerdi düğün?) üç g̠ún sürerdi üç g̠ún sēli, çarşamba, perşembe, cümē dört g̠ún evet.      

Düğúnnerde yavrum yemek vórúleridi ēdetleri buydu yemek vórúleridi düğún͜ eden͜ insan 

yemek ve̊rúdü ayaḳdasıŋ͜ oğlum gel͜  otu bi yere. (Araba filen yok gız almaya falan?) Arabayna 15 

öḵúz͜ arabasıynan giderdúg̠ öḵúz͜ arabasıynan gider̥dúg̠ herkez kimi gelin͜ arabası ederle 

süslerd͜ arabayı onna giderle gidēdúg̠ binerdúḵde ġaldur ġuldur ġaldur ġuldur gidēdúg̠ kimiŋ 

hayvanı iyiyse oŋa derleridi oŋa giderleridi işdi böyle úşáğım.  

             Yemek yavrum her şey yapallarıdı yemek, yemek her şey varıdı şindiki gibi bolluğdu 

bolluḳ o zamanda bolluğdu şindik herkez çalı̊şudu her şeysi varıdı he he şindiki gibi şindiki 20 

ġada oğda deyil faġat şindi her şeysi çoḳ da oğdar deyil (çeşit yoğ muşdu esgiden?) Çeşit 

yoğudu çeşit ne gezer çeşit paḳlava, börek, pilav, bamya bunna oludu sarma ev de ne olusa he 

şey sarması üzüm yağrağandan saralarıdı uşağım͜ işdi böyle benim de ġanımda şuramda bi   

sancu va da hep ölúyaz͜ uşağım he sağol͜  uşağım. 
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              K̠ómúşlerinen sürerdúg̠ óḵúzúmüz͜ oludu ḵómúşúmüz͜ oludu ġayıntam doŋuzudu iki 25 

oğlanı varıdı yoḳarda va bi oğlanı bi de bu bi de benim ġızım varıdı onnan üç çift hayvannan 

sürerdi sōna sōna bi çift de beygir͜ aldı beygirlerinen gitdi Hacı Memet imeciye girmiş 

derleridi tarlaya derleridi işdi böyleydi uşağım şindik emme ġayrı üzüldúg̠ şindi oğlum         

üzüldúḵ, üzüldúḵ ġayıntam͜ öldü üzüldúḵ bi tek͜ oğlanım va bi māşı va artıḳ uşağım bilmeyan 

demeya şuğda alıyan deye işde onnan bize ne alıvórúse işde bu uşağım͜ işde oğada baḳabiliya 30 

nessiŋ he he. Esgiden ay͜ oğlum͜ evde yemek ne͜ tceyüz çorba ederdúg̠ bulġur çorbası ederdúg̠, 

pilav͜ ederdúg̠, piriç çorbası, bulgur çorbası, un çorbası ederdúg̠ hamur keserdúg̠ öyle ederdúg̠. 

              Hayvanımız varıdı inek ineymiz varıdı beş͜ altı dene davarımız da segizen doġu aman 

iki yüz͜ işdina davarımız varıdı he he varıdı davarımızda varıdı (nerde otladunuz?) dağlara 

giderdúg̠ şöyle şu orman va ya da şo g̠ózúğen ormanda çoḳ g̠ózel͜  ormandu burası öyle deyil o 35 

ġadar deyil he he işdi böyle yavrum. 

             (Bazara nasıl giderdi millet?) Yórúye yórúye giderdi yol yoḳ he ġayıntam şöyle        

başına bi heybe geçı  ̇̊rúdü öğúnú arḳasını doldurudu da g̠óyneyi sú gibi oludu bu ğez gelúdún 

g̠óyneyini çıḳartdurudu yeŋiden g̠óynek giyerdi e uşağım işde onu yerdúḵ bilmeyan. 

             (Ayaklarınıza üsdünüze ne giyerdiniz esgiden böyle bi şeyle yoğumuşdu çok çok?) 40 

Yoğudu emm͜ oğlum neyse ginede ele gelmeyceg ġada oludu eynimize öteberimiz. 

(Ayaklarınıza?) Ayaġġabı, biz nēlin giyerdúg̠ tıġġıdı tıġġıdı he adamla ayaġġabı giyerdi çoruġ 

çoruḳ giyerdi ayaġġabı giyerdi he he dağa giyken çoruḳ giyerleridi dışa gideyken͜ ayaġġabı 

giyerleridi yavrum ayaḳda galdıŋ͜ uşağım işdi böyle uşağım. 

             Yoğudu hiç bi şey yoğudun ne eleddirik varıdın ne su varıdı giderdúg̠ bi yerlerden 45 

buŋarlardan filen elimizde su daşı̊rduġ. (Eleddirik yoğuken napardınız?) Hiç ne yapacaysıŋ 

çıra yaḳarduġ ocaḳda alabúldúğne vurarduġ bacaya yoḳarı he ısıtsıŋ ışıḳ ġaz lambamız varıdı   

g̠úccúḵ ideremiz varıdı iki dene üş děne  bi de lamba iki de lambamız varıdı çardaa͜ yaḳarduḳ 

bi lamba e fenerimiz͜ olmassa bu evi yaḳarduġ uzadduḳ lambada işdi böyle uşağım he. 
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             Bu bu yıl͜  olmadı varıdı mantar yetı  ̇̊şú ġannıca her mantar vadu baḳ adları ġannıca; 50 

mor ġannıca, al ġannıca deyala ġara elek deyala ġoç mantarı derle ben gidemeyan başġa 

uşağım he he işdi böyle. 

             Şindik şindi g̠órdúğúŋ geliniŋ ġocası ekiya bizim yelleri o da ġayınımıŋ͜ oğlanı o 

ekiya unumuzu úğúdúveya g̠ótúrúveya yav işde bu yerlerimiz͜ olup da yer ġomadıla zetdi hep 

orman yazdıla he he yavrum, yavrum çay͜ ediveyin͜ uşağım.    55 

             Ağaç hepisinden de vadu; alma, armut hepisinden de vadu başġa ne dediŋ? Örúḵ        

ġıyemet gibı  ̇̊dú iş işde şurlarda g̠ózúğya. Besdil, kirenden͜ eyşi ederdúg̠ kiren͜ eyşisi ederúz 

bıyıl satduḳ ondan deyvecúğazıma alma armutdan eyşi, betmez ederdúg̠ evet betmez͜ ederdúg̠. 

Örúḵden besdil͜  ederdúg̠, pelverde ederdúg̠ ya iki senedü bıldır da edemedim bıyıl da 

edemedim vada da gine bıyıl da hasdalıḳdan͜ edemedim bacağım ġırıldı hasdayın sağol şurda 60 

bacağım eviŋ͜ içinde işdi böyle yavrum. 

             Bu ḵóy oŋ sekiz͜ emme şindik altı hene ġaldı hep túḵendi gitdile bazara gitdile herkez 

bazara, şeğere gitdile benim gelin bile şeğerde duruya ḵóye gelmeya, oğlan bizi bekleya bi 

yere yıḳılula düşüllede bi şey͜ olu da beni eveslerle deye oğlan bizi bekleya ġarısı da şeğeri 

bekleya evimiz va şeğerde oğlanımız ġarayollarındaydı o vaḳıt ġarayollarındayken͜ evi 65 

yapduduydu uşağım şindi işdi böyle yavrum e şindik. 
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             ANLATAN                        : Celal Gökçe, 60 yaşında, ilkokul 3, çiftçi-emekli 

             DERLEME YERİ            : Uzbanlar Köyü 

             DERLEME KONUSU     : Karışık sohbet 

             Benim Celal G̠óḵce yo ben Ġasdamonu'da duruyon buralıyın da yaşım atmış az͜ 5 

oḳuduḳ ya o zaman oḳuyamaduḳ üçeden o zaman yoḳ tabi canım oḳul he şurda varıdı bitdi 

burla bitdi ġayrı böylelik͜ işdi. 

             Reçberlik͜ işdi ḵóyde tıraḳtör nerde ābey öḵúz, ḵómüş çifte giderdúg̠ sabannan,               

pulluğnan öyleydi ġatır, ġatır da varıdı beygir de va öḵúz, ḵómúş bunna hep varıdı tebi tebi 

benim g̠úccúḵlúğúmde yá̄ni he yá̄ni ayaġġabı filen giyemeyåduḳ şu ayaġġabıları giyemedim, 10 

çoruḳ, lesdik çoruḳ şeyden g̠ónden hayvan g̠ónúnden ḵómúş şeyi va ya manda yá̄ni ondan 

yapallarıdı esgiden onu giyēdúḵ delı  ̇̊núdú melı  ̇̊núdú g̠órseŋ neler ya hep üs baş batādı hep ya 

üsdüne ya olsa da aslı yoḳ yá̄ni va tabi va emme alamayasuŋ yamalıḳlı, giyyåsuŋ mesela öyle    

emme şindik cıġġada şey͜ edesiye hemen͜ atıyoz yeŋisini alıyoz para nerde iki buçuḳ ḱȃğda 

gitdúḵ biz zirete gidēdúḵ G̠ól'e zirēte G̠ól'e gidēdúg̠ çalışmaya orda çalı̊şuduġ͜ işde bağ bacca, 15 

bağ bacca şey bağ üzüm bağı elma bellēdúg̠ filen onnarı şey͜ ederdúg̠͜ işdi öylelikle öyle şey͜ 

etdúḵ͜ işde bu hallara geldúḵ şindi ġolay ceryannı çıḳı çıḳdı de mi her şey va ēbey. 

             Eleddirik vallahi bilemeyon o ayını yá̄ni epeyi oldu emme lamba ġaz he ġaz yağnan    

eleddirik şey ufaḳ lambala varıdı iderele varıdı g̠úccúg̠ g̠úccúg̠ idere varıdı onnarınan o da 

böyle ġoḳardı moḳādı bi şey͜ işdi şindi baḳ yaḳan yoḳ yá̄ni de mi cıġġada yakıyåsuŋ mesela 20 

ışıḳla sönünce ġoḳuyoz deye yaḳmayoz halbusi evvesi ġoḳmaz mıydıki öyleydi he. 

             Şindi buğday, arpa işde aynı öyle dóğer biçer he dóğer biçere veyoz. Hayvan yoḳ 

hayvan͜ edemedúḵ, esgiden varıdı he he ya ġoyun va davar varıdı he öyle varıdı yá̄ni ġarşığdı  

hı hı bubam da iyiydi yá̄ni zamanında giderdúg̠ yá̄ni iki ġardaşıduḳ biz rēmet͜  olası öldú o 
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epeyi oldu bes seneyi geşdi he şurdaydı evi o orda g̠óşdü filen şindi ġız varıdı iki şey onnarıda 25 

satdılarıdı. 

             ( Gasdamonu'da na pıyosunuz şindi?) 

             Ġasdamonu'da ben ee sáneyideydim tuvālet çalışdı̊ruyodum͜ orda cēminiŋ yanında 

yoḳarda yoluŋ͜ úsdünde yedi sene durdum orda ondan sōna seniŋ gibi arḳadaşla ġaç yaşıŋdasıŋ 

dedile óğ yaşım dedim͜ epeyi oldu heni atmışı filen geş geşdi atmış dedim heni neyse óğ seni 30 

dedile emekl͜  edelim zamanı gelmiş Allā raz͜ olsuŋ toḳtorlara gitdúḵ Aŋġıra'ya ēgitdile beni 

heyete ġuydula heni yá̄ni öylelikle emekl͜  olduḳ üç͜ ayda bi kere alıyon͜ emme işdi g̠únü   

(oğlanla filen va mı?) óğ olsa da aslı yoḳ va va oğlan biri burda işdi biri de ḵóyde aman   

şeğerde yá̄ni simitcilik yapıyo Aşā Meret'de öyle ediyá işdi geçinip gidiyoz.          

             Anam͜ esgi düğúnne oğoğof esgiden bazertesi başlardı cúmá g̠ún͜ āşam biterdi he 35 

vallahi, oğ bilmeyan nėderleridi, oyun͜ ederleridi ya gezelleridi ḵóyleri gezelleridi, davulunan 

oḳullarıdı filen iki üç g̠ún͜ öyle şey͜ edelleridi, davul gelı  ̇̊dú ḵóye gidēdúg̠ mesela çarşamba 

perşembe nėyse (napardınız gidince mesela?) oturuduŋ bi çay masa ġurallarıdı ḵóyde evlere 

gidēdúg̠ emme harmannara gidēdúg̠ he yaz͜ olusa yá̄ni şey͜ olusa çadır ġurālarıdı heni şey oturu 

ġaḳāduġ eylence iyiydi yá̄ni emme şindi hiç gidiyosuŋ solona e daŋġur duŋġur aslı yoḳ öyle 40 

şindi şey dandik yá̄ni her şey esgiden sarardı, sen mesela uslu adamsıŋ mesela oturalım mı 

oturalım, içelim mi içelim, gidelim mi gidelim meselá aynı öyle atalım mı atalım mesela 

dabancáyı yá̄ni heni oğ şindi yoġ͜ öyle iki ġadeh herif içince heey ağa beniyin deya zēten       

sensiŋ iç şişe de durduğu gibi de mi şindi şeyde durā mı dey mi ya adam işde öyle ederdi yá̄ni 

haḳat. 45 

             Ağbey para olsa da ġıt yá̄ni ġıtdı he he, he anca anca oğ öteberi alamassıŋ bazardan 

yá̄ni emme şindi Allā şüḵúr her şey bol bağalı emme paranıŋ da ġıymeti yoḳ şindi yoḳ para 

ġıymeti ġaybetdim sanıya insan dē mi? Evvel iki buçuḳ ḱȃğda çalışıyådum͜ emme şeyi varıdı 

he tā G̠óḵ Depe'lere gidēdüúḵ çalışmaya sağa sola gidedúḵ yá̄ni odun yığmaya, tomruḳ 
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yığmaya Savucoğ'nuŋ͜ ollara filen işdi Såvuco'ya Ballıdağ'ıŋ öte yanına yo yo Ballıdağ'ı öte 50 

geçince Såvucoğ vadu dağ he Savucoğ orda tomruḳ depbosu vadu Ballıdağ'aŋ va ya şurda he 

işde ora gibi gidēdúg̠ sağa sola işde çalışmaya işde öylelikle reçberlig͜ edēdúg̠ filen işde öyle. 

             Vala şindi ben ḵóyde bi iş g̠órdüğ̥üm yoḳ hasdayın͜ ecúg̠ bacaḳlarım rağatsuz 

bacaḳlarım gezinemeyan͜ işdi emekli de olduḳ ev çıḳdı baŋa şeyden Ġasdamonu'dan 

EsenTepesi'nde orda oturuyoz yatıyoz͜ işdi ya işdi esgiden çoḳ şeyle varıdı haḳat emme varıd͜ 55 

emme herkezde de şey varıdı o zaman ġışlıḳ şey varıdı yá̄ni şindi yoḳ otuma yoḳ, ġoyun yoḳ 

gir͜ eve otu. 

             (Eskiden otuma varumuşdu.)  

             İş olmaz mı ya (napardınız?) ya oyun͜ oynallarıdı işdi ḱȃğat oynallarıdı, yüzúğ͜ 

oynallarıdı eylence yapallarıdı (yüzük nasıl oynanıyo?) şey çoraba, çoraba esgi yüŋ çorapla 60 

varıdı mesela böyle çorapla he órme onnara atallarıdı peşgir havlu havlu yüzüŋú sildı  ̇̊ğúŋ 

şeyle işdi onnara boncuġ tabi içine he içine he he tabi bulmaya elinde sopa oḳlağaç neyse 

bulula o üç dört Tenesinden bulula bēzi birden bulula filen, cezası oyun͜ ederleridi işdi 

vörúleridi sopayı turayí ya işde böyle, ne iş g̠órúyosuŋuz siz? he öğretmen he iyi bizde böyle 

işdi geliyoz gidiyoz şey vemişle de odun şeyi onuŋ͜ úçün geldúg̠ ḵóye giderüz yērin emme 65 

bürg̠ún͜ işdi, havala soğudu ya ġış geldi vallahi. 

             ( Esgiden çok gar yağarmıştır) 

             Şoraya gidemezdúg̠ vallahi şo oḳula gidemezdúg͜ tam bullarda hiç͜ odun͜ egidemezdúg̠ 

boş gidersek hoca döğēdi ve̊rúdü sopayı heni odun deye e seŋ g̠ótüme beŋ g̠ótüme orda zoba  

yanacaġ muğaġġaḳ de mi netceŋ doŋuyoŋ orda ya emme şindi baḳ oḳulla bitdi bulla bitúḵ 70 

ḵóyle yá̄ni ya oḳulla ġapandı, burdan şindi arabaynan geliyala gidiyala ēgidiyala hėç iki tene 

hoca iki tene óğretmen varıdı (ama sizinde şanslıymıssınız okul yakınmış bazı köyleerin okul 

da uzak Gozdere'den filen geliyalarımış) oğ tabi dā Erdemler'den geliyálarıdı tam valahi 

Çerçiler'den tabi canım yö̇rúlek oğ͜ araba ne geziya eşekde yoġ͜ o zaman. 
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             ( Siz nasıl giderdiniz esgiden bazara mesela Daday'a)     75 

             Yörúlek he yörúlek bēzi işdi beygir filen͜ olusa beygirnen gidēdúg̠ öyle araba filen 

yoḳ díraḳdör filen he he öyle öyle zengin ağalarda işdi iki üç şey o da ġazlı motorla ġollan he 

çöğúrme ḵósdúre şeyi gibi he böyle ne boḳ yiyya hemen basasıya marşa git mi nerde çalışmaz 

şey͜ et üğğ çek birbiriŋi ġaḳ, it şey͜ et emme şindi çoḳ şey ya iyi yá̄ni emme şindiki ġızla da  

vamaya ḵóye de mi ḵóylere vamaya netce̊yúz Ġasdamonu Ġasdamonu'da ne varısa vallahi 80 

vamaya haġġat ya her şey zeŋgiŋ vamaya ille Ġasdamonu Ġasaba Allah belăsını vesiŋ 

ġasabanıŋ la burda çalışcáysıŋ yeyceysiŋ ḵóyde tebi para va canım tebi ekmey͜ alamayanda va 

bi teg͜ ekmeyi herif bi tey͜ ekmeyi zor͜ ēgidiya ya e netceysiŋ yetdi mi? 
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-47- 

             ANLATAN                       : Hüseyin Çevik, 62 yaşında, ilkokul mezunu, çiftçi 

             DERLEME YERİ           : Kızılörencik Köyü Erdemler Mahallesi 

             DERLEME KONUSU    : Karışık sohbet 

             Ne de ne deceyúz şindi efendi buyruŋ͜ ağa. Adım Hüseyin Çevik elli bir doğumlu evet 5 

oḳudum beşeden Uzbannar'da oḳuduḳ evet, evet evet oraya yö̇rúyelek giderdúḵ, şindi Allah 

devlete ġuvvet vesiŋ tálebeleri ġapıdan͜ alıya esgiden yoḳ ġar ġarda yö̇rúye yö̇rúye Uzbannar'a 

git işdi böyle, beşeden evet beşeden oḳuduġ ilersini oḳuyamaduġ zēten o zamanda, o zaman      

böyle imḱȃnna yoğudu  (burdan yörülek giderdiniz) evet evet (odun filen de götürüdünüz her 

gün) tabi tabi tabi evet işdi böyle. 10 

             Oḳul bitince ḱóyde davar g̠útdúḵ varıdı iki yüz͜ elli üç yüz davar varıdı geçi, geçi geçi 

davarı evet erkeyne işdi dişisine geçi derdúḵ erkeyne erkeç, seyiz derdúḵ erkeç derdúḵ evet 

sōnadan sōnaya işdi çifciliye başladuḳ tıraḳtor yoḳ öḵúz, ḵómüş, ġatır onnan sürdúg̠   

reçberliyi işdi böyle. Ya bi tarla bi kilelik yeri iki g̠únde üç g̠únde sürerdúg̠ öḵúzúnen, 

ḵómúşünen o ġara saban͜ elde ileri ileri gideyken saban ġırulu saban yaparsıŋ böyle hocam. 15 

             ( Ne ekerdiniz o zaman?) 

             Ya arpa, buğday, yulaf öyle başġa bi şey yoğudu o zaman (pancar mancar ekmez 

miydiniz?) pancar da ekerdúg̠ son zamanımızda pancar͜ ekdúğdú şindi bıraḳduḳ, bıraḳduḳ evet  

tıraḳtor͜ alduḳ işdi onnan şey͜ ediyoz şindi dıraḳdórúnen şindi zorlaşdı mozot bahalaşdı şeğerde 

memür yiyya ekmeyi bi milyona bizim yidı  ̇̊ğmúz iki milyon mu üç milyon mu belli deyil, bi 20 

torba g̠úpre at͜  üç milyon lire işdi böyle. 

             Esgiden çoruḳ lesdik çaruḳ da giydim çaruḳ, çaruḳ da giydim ben he sen ne deyoŋ 

ġışın davara çåruğnan giderdim ben ġışın ġarda üsdüne şurlara yüŋ çorap giyerdúg̠ çåruḳ çoḳ  

çåruḳ giydúg̠ biz ya (o neden yapılıyodu çoruk) deri, hayvan derisinden, hayvan derisinden. 

Bacağmıza o zaman nerde öyle pantolon keten gibi bi şeylerden giyedúḵ. Üsdümüze gine 25 
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aynısı böle doḳuma varıdı onnardan giyerdúḵ başġa giyemezdúg̠ esgiden çoḳ şeyle çekdúg̠ 

emme şindi Allağma yüz biŋ yüz biŋ kere şüḵúr para yoḳ pul yoḳ ooğoğ şindi Allağma yüz 

biŋ şüḳúr iyiyin şindi iyyı  ̇̊z. 

             (Buğday filen yeter miydi size gışlık?) 

             Ya ásgiden yetmezdi şindi nereye esgiden nereye hep satı̊n͜ aludu millet her taraf 30 

satun͜ aludu şindi iyi he he deymen un deymenine giderdúg̠ Dörtdeymenner'e giderdúg̠ şuraya 

su suynan ġışın bi kere doŋar ġışın úğúdemezdiŋ ġayrı bu zamannarı giderseŋ úğúdüdüŋ 

zemheride doŋ dutar şu sapa evet şindiden şey ederdúg̠ herkez şindiye mesela úğúdúdü ġış 

ununu sıra gelmezdi deymennerde su deymennerinde o Mehran'dan şöyle Subaşı'dan yoḳarsı 

gelı  ̇̊dú Daday'dan aşağsı giderdi o deymene evet ora çoḳ namlı bi deymenidi şindi ġayrı 35 

çalışmaya başġa çalışmaya evet evet evet evet öyleydi. 

             Ya düğúnne çoḳ, esgiden düğúnne çoḳ iyi giderdi şindi deyil, şindi millet düğúne 

ḳomvay gidi param va deye gidi. Ya ābey o zaman oluyodu baḳ ben bilmeyon, davul, zurna    

abey o biçim ( içgi miçgü va mıydı?) ağ ne ġonuşuyosuŋ içg̠ú zebillig͜ aludun millet para 

yoğudu emme aludu yá̄ni demek gi o zaman bi şey varımış zebil gibiydi her bi şey, sekiz g̠ún 40 

sürerdi bi davullu düğún şindiki bi iki g̠únde bitiya iki g̠únde bitiya şindi. Oğ yemek 

ve̊rúleridi her bi şey yemek, yemek bol herif hayvan keserdi hüsüsü sen bı  ̇̊lúsúŋ, keşkek 

dóğerleridi búlúsúŋ gelseŋe la.          

             Bayramlarda aynı böyle ev̠ ev gezerdúḵ muhabbet͜  et bayram͜ eder bóyúḳleriŋ͜ ellerine 

varuduġ͜ işdi. (Köy esgiden galabalık mıydı bura?) Bura aynı böyle (böyleydi dey mi azalmadı 45 

bura?) aynı azalmadı aynı böyle aynı böyleydi. Ġıtlıḳ çekdúḵ biliyan ben zamanı, ya mesela 

yiyı  ̇̊ŋtúŋ yetmez satı̊n͜ alı̊duḳ he yiyı  ̇̊ntú yetmezdi satı̊n͜ alı̊duḳ şindi iyi iyi. Buğday͜ işde 

buğday, arpa başġa bi şey yåğı̊du gine buğday, arpa, yulaf ot͜  ekiyoz yonca, yonca ġoruŋġa öh 

te öyle ekiyoz (hayvanınız va mı şindi?) va (sığır) evet evet esgiden çoğudu şindi azatdı̊ḳ 

azatduḳ şindi ( hayvannarı nerde güdüyon?) bullarda (yokallara mı gidiyon?) yoḳarlara 50 
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gidiyoz işdi bullarda öyle g̠údüyoz işdi böyle efendi. Şindi ben hiç bi iş g̠órmeyan ben 

hasdayın͜ işdi oğlan yapveyá işleri gezinemeyán zetden öyle ireçberlig͜ ediyoz şey͜ ediyoz işdi 

ben ġayrı ġarışamayan da edemeyan da ġafa da ermeya ġarışmayan he he öyle geçen hefte bo 

boğúnki g̠únüdün vedileridi evet işde arabalarda ġaldı da işde onnarı şey͜ ediyoz yıḳma şērine 

ya iki g̠ún veriyala ölüyoz ya edeceyüz deye hem hazırla hem şey͜ et evet. 55 

             Lamba beş nümere lamba, beş nümere lamba ġazlı ġaz yağyı bulamassıŋ şeylere 

girerdúg̠ onu muḳdarla dağı̊dudu esgiden öyle cıġġada şöyle şey öyle ya. Ya işdi lambası olan 

lamba yaḳardı şeyi olmayan ocaḳlıḳ ḵútúḵlúḵ derleridi o ocağa ocaḳda odunu yığarlarıdı da 

he çıra onnan yaḳarlarıdı zoba yoḳ şey yoḳ ocaḳlığa yığ odunu orda ısın he öyle esgiden nerde 

zoba filen böylelik işde ah ġıymetlim (esgi evle de böyle deyil nasıl?) deyil deyil deyil esg͜ 60 

evle hep şeyidi şindi millet tekrar yapdudu öyle. 

             Dağda mı? Dağda; meşe, çam, g̠óḵcáğaç işde öyle g̠úrg̠en onna yetişiya. Aşlaġ elma, 

armut başġa yoḳ, yoḳ yoḳ ah͜ uşağım. (Burdan bazara nasıl giderdiniz esgiden?) Yayan              

yórúyerek al sırtıŋa bi torba yallah bi kilō iki kilō şeker͜ al͜  eliŋe dön gine yayan ya para yoḳ o 

zaman, o zaman böyle esgisi şindiki gibi böyle esgiden çay gideri de yoḳ şerbet onu her kişi 65 

edemeya yiyip͜ içemeya nereye içiyåsuŋ tamam. 
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             ANLATAN                       : Hüsnü Yıldız, 83 yaşında, cahil, çiftçi 

             DERLEME YERİ           : Hasanağa Köyü 

             DERLEME KONUSU    : Hayat hikâyesi, anılar 

             Bubam şindi on sene esgerlik yapmış efendime Çorlu'da Bulġar'ı bi deŋize dóḵmúşle 5 

ordan bi Mēmet Çavuş deye birisi varımış o da yaḥuduymuş yoğ Mēmet Çavuş deyil başġa bi 

yaḥudu subayımış oğ Isdanbul'a girmeye yanaşmışla bunna Isdanbul'u ġayrı almışlarımış loğ 

deya Mēmet Çoğuş da la vuruŋ şu deyüsü deya bubam͜ öyle ġonuşuya hemen o subayı 

vuruyala orda vuruya ikinci topda geminiŋ direyinde ordan şey͜ etmiş ikinci topda emme siz 

oḳumussuŋuzdu bēki he he oḳumussuŋuzdu āḳ baḳ şey bubam derdi hep derdi ġan deŋiziŋ 10 

yüzü hep ġan hep ġan hep ǵȃvur batmış͜ oraya ondan sōra súḳud͜ olmuşla  

             Çorlu'da gine ortalıḳ bitince Atatürḵ bubamıŋ yanına gelmiş bubamgili tefdişe gelmiş 

Atatúrḵ geliya şöyle etdi deya baŋa deya çacı̊ğum demiş sen demiş niye tıraş͜ olmadıŋ demiş 

tıraş͜ olmaya elim vamadı demiş azcuḳ tıraş olurun demiş Atatúrḵ, geliya oğ ondan sōra tehrisi 

alıya on sene esgeliy͜ etmiş ondan sōna bubam͜ evlenmiş ġırḳ yaşında ben doğmuşuyun he he 15 

bin ben doḳuz yüz͜ otuz bir doğumluyun eğe ben seksen dört filen varıyın, varıyın esgiden 

g̠úccúḵ yazdurularımış ya böyúḵ esgerliy͜ etsiŋ deye yazmış.      

             Hüsnü Yıldız ben oḳul moḳul hiç bi şey yoḳ daha da cehiliyin ġafamda esgerde   

esgere varınca ben şey͜ oldum uzman çavuşudum cehil ġafaynan vallahide uzman çavuşudum 

Aŋġıra'da tehdüş͜ etdúḵ işde emmi filen böyle işdiynāna. 20 

             Ya esgiden giderdúg̠ esgiden biz çente varıdı sırtımızda eşeymiz varıdı çenteleri 

yüḵlendúḵ şurda şu yoḳuşa yoḳarı çıḳarduḳ öteberi aluduḳ da yörúyelek kimisiniŋ͜ eşeyi varıdı 

çamurdan tallalara giderdúg̠ tallalarda çekiş͜ ederleridi ekinneri çiyneyásuŋ deye çamurdan    

gidilmeya ondan sōna yirmi benim doğduğumda yirmi milyon nüfüsümüz varıdı bizim faḳat 
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noluya baḳ yetmişe çıḳdı nüfüs şindi seKizen mi segzene çıḳdı dē mi? Yirmi milyon 25 

nüfüsümüz varıdı gibi başladuġ he.      

             Oooğooh nerden başlaylım? Ġafa çekerdi çeker dabancayı taḳ yedilile varıdı yedilile 

naġatle filen varıdı. Düğún o zaman çoḳ millete sarardı şindi o yoḳ o ġaḳdı. Oğ içg̠ú içerleridi  

vur doğula vur şura şuraya Ġarayılan geldi şuraya şuraya la Hasan͜ Ağ demiş şu harmanda 

doğulu çalabúlúsem demiş g̠ózlerim açuḳ gider demiş Ġarayılan geldi burda dåğulu çalayken 30 

meçúğú atdı yoḳarı baş yoḳarı meçúğú ġapdı bi de şorda çaldı türḵú daḳıcaḳda Ġarayılan 

böyle Ġarayılanıdı dışardeyken he he davulcuydu. 

             Vallahi ben sa͜a bi şey deyim mi? BiS şindi hayvannarınan öḵúzlerinen Ḡásdamanu 

odunnan giderdúḵ şindi odunnan gitdúg̠ Ġásdámonu'ya alay geldi ben ufağıyın bubam beni 

ġatıvedi birine şindi alay ġomutanı geldi o ġada arabaları olduğ gibi çöğúrdü aldı beni uşaḳ 35 

deye beni arabaya almadı altı ḱȃğat bi adam tebelleş͜ oldu altı ḱȃğadı elimden͜ aldı altı lireye 

altı ḱȃğada ben͜ ağlamaya başladım Ēmed͜ Ağ varıdı emmisiniŋ niye ağlayåsuŋ deye ben 

ġaldım burda dedim ondan sōna hayvannarınan giderdúḵ vallahi billahi şurdan çıḳarduġ  

ḵómór yaḳarduġ. bubam͜ ayaḳlarıma bi çaruḳ dikivedi kelle g̠ónünden o kelle g̠ónünden 

Subaşı'nıŋ͜ oraya doğru varayken çaruḳla çıḳdı ayağımdan Ġásdámonu'da bi şey yoḳ alıcaḳ ha 40 

baḳalım yalın͜ ayaḳ gitdim Ġásdámonu öteberiyi satduḳ yalın͜ ayaḳ ḵóye geldim öyle gidip 

edeyken çaruḳ lesdikle çıḳdı şöyle bi çaruḳ lesdikle çıḳdı oŋa bi g̠úvenüvedúg̠ oŋa bi 

g̠úvendúg̠ o çaruḳ lesdikleri alduġ ayağmıza geyyaz buğezde onna esgimeya. Sığıra gideyken 

nēlin varıdı taḳıye nēlin geyerdúg̠ ayağmıza diken batıyá deye oğ onuŋda ġayışı ġopvórúdú 

böyle işde. 45 

              Araba yapa emme çoḳ süründüm bu uşaḳları ben meydana g̠ótdüm͜ emme vállahi bu 

yalvara yalvara birisine bu oğlanımı dedim ille şeye alıveŋ ġarayollarına ġuydum yalvara 

yalvara Memet Beye sōra o bir͜ oğlanımı oḳutdum o da imar͜ aldı Subaşı'nda şindi o evde o 
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çoḳ otuz͜ iki sene çalışmış o şindi hepsi zeŋginnedile orda dükḱȃannarı va iki üç dene ġatları 

va bunuŋ üç ġatlı evi va sepet parasıynán͜ ödedi. 50 

              Saman sePedi gine yapıyán şindi e yapıyán meşelerden filen yapıyáz deynağ 

g̠ótúrúvedile meşe, fındıġdan, meşeden, fındıġdan, söğútden her şey yapar, ben çatarın şöyle 

hemen çabucaḳ aslen bi ġamara olsa ben sa͜a çatıvórúdüm g̠ózel g̠órerdiŋ ġamara ġamara he   

baḳardıŋ şöyle neyle yapıyála deye çivi çivi niye çivi ġullanıyaz sepede ġullanman çiviyi 

bıçağınan yarıyán he he bıçağnan yararın tahta ince şeylerden şöyle şu gibi şunnardan şu gibi 55 

şöyle şu gibi bunnardan yararın böyle daha halȃ da yarıyán he uşaḳla baḳıya bi gelúrúm yoḳ 

hiç bi şeyim yoḳ ġoca ġarı da doġuzan beş yaşında benim͜ arḳadaşım doġuzan beş yaşında 

benden yedi yaş bóyúḵ ġaç͜ olması lazım he he ben de o zaman varıyın doğru yazdumamışla  

bizi çoḳ yazdumamışla g̠úccúḵden uşaḳla bubam͜ everdi işde bunna oldu dört dene iki ġız iki 

oğlan he he böyle işdiyna çoḳ şey aḳlımda emme ne yaparsıŋ. 60 

             Hayvan ḵómúşlerimiz varıdı ḵómúşleri mi çif sürüyaz, odun g̠ótúrüyaz bu tallala 

şindi bu talla bi tallam va şindi yedi kilelik bubam ḵómúşleri ġoşardı ḵómúş diziŋ diziŋ 

çıḳardı baş yoḳarı desdeyi çıḳardudu sōna ben͜ esgere gidincek arabanıŋ͜ oḳu ġırılmış araba 

uçmuş baş͜  şa͜a lan aḳ oğlum nerdesiŋ sen biz la amına ġoduğum bireder va yapmasını 

bilmeya ondan sōra beygir͜ aldım sōra ġatır͜ aldım ha baḳalım şindi tallaları çalu basdı şu 65 

yaŋda bi tallam va sekiz kelelik orman basdı böyle çam yetişdi şindi ağaç ağac͜ oluya böyle 

direklik gibi müdür geldi oraya dağıŋ duşuna müdür bey baḳ baḳ dedim şuraya baḳ dedim baḳ 

benim tallaya baḳ dedim ben dedim çam seniŋ dedi ġayıtıŋ va mı buraya dedi yoḳ dedim 

öyleyse ora bizim dedi kesme saḳına dedi ben dedim ne kesiceyin dedim işde böyle böyle çoḳ 

aḳlıma gelmeyákin neler çekdim eğğ. 70 

             Esgerliye ellide elli ikide teskir͜ aldım elli birde mi elli iki de iki sene yirmi dörd͜ ay 

yapdım ondan sōna esgerlig aşa͜a aşa͜a düşdü, yirmi dörd͜ ay͜ esgerdim͜ emme Aŋġıra'da 

Mamaḳ'dáyduḳ he he işde böyle, şeye gitdúḵ Ġora Harbına çıḳdı Ġora Harbına oğ bize ġurā  
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çekdúdúle Ġora Harbına baŋa çıḳmadı Allah tarafından arḳadaşla varıdı başġa türḵlü geldi bi 

depeyi mavzara almışla başġa tür ben tüfek úzman çavuşuydum bi oda da silahlara filen 75 

baḳarduġ böyle bi oda da dureyken başġa dipli ġonuşeyken ağlardı tüfekleriŋ ucuna derdi 

soğan soḳarlarıdı derdi eyrilı  ̇̊dú derdin namlu işde böyle esgerliyi böyle etdim uşaḳları da 

bıraḳdım geldim şindi Allağ şüḵúr. 

             Şindi o ağalarıŋ hörmed͜ ediya ortaḳcı duranna duran ağala şindi en faḳírde şindi biz 

zeŋgin͜ olduḳ bi şeyimiz yoğudu bu ḵóyde bi tey͜ insan yoḳ kimisi birisi şey͜ oldu hesdēne 80 

müdürü oldu şeyi kimisi albay kimissi yarbay͜ oldula hep onna orda albay şurdaki oğlanıdı 

albay͜ oldu oğlan ya esgerde. 

             Yoḳ ya yol nerde yolu nereye buluyosuŋ o deveyennerden araba zor͜ inerdi öḵúzle      

patıḳa yol gibi şu derelere aşağ inerdúḵ Nür͜ Ağ varıdı soŋ zamanda şuŋa aşağ bi yol yapduḲ 

biz he ġazmalarınan yol yapduḲ arabada hani Nür͜ Ağnıŋ cibi varıdı benim eve keşife geldile 85 

evi yapduduḲ daha esgere gidince esgerden gelince evi yapalı atmıs sene filen͜ oluya, beni 

mekgimeye vedile bubamı ve deyådu mekgimeye verincaḳ yaşı dedile g̠úccúḵ dedile beni 

yazmış bi yüzbaşı geldi evi keşif͜ etdi baŋa sekiz ḱȃğat ceza vedi Allah tarafından bi partiyi 

sekiS ḱȃğat ne ġonuşuyosuŋ nerde buluyosuŋ sen sekiz ḱȃğdı Allah tarafından bi ef gelivesiŋ 

mi ondan da ġurtulduġ işdi böyle böyleydi işdiğna başġa bi şey çoḳ şey͜ aḳlımda emme aḳlıma 90 

gelmeya.   
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             ANLATAN                       : Salim Yılmaz, 72 yaşında, ilkokul mezunu, çiftçi 

             DERLEME YERİ           : Kızsini Köyü Ahmetoğlu Mahallesi 

             DERLEME KONUSU    : Karışık sohbet 

             Adım Sá̄lim Yılmaz Ḳızsini K̠óyünden Helloğlu bin doḳuz yüz ḳırḳ bir doğumlu 5 

yetmiş͜ iki yaşımdayım, ilḵoḳul beş he sen sor. (Nasıl giderdiniz okula nerdeydi okul?) Şindi 

oḳul şu K̠úlceli Mahallesinde K̠úlceli K̠úlceli buranıŋ parçasından ordáydı oḳul ġarda ġışda 

işde böyle zehmetlerinen giderdúḵ oḳuduḳ ilḵoḳulu bitı  ̇̊dúḵ başġa bi yere gidemedúḵ hayır        

gitmedim ort͜  oḳula gitmedim o zaman zetden zayıfuzluḳda varıdı biliyåsuŋuz o gelmiş 

geçmiş g̠únneri. 10 

             Oḳuduḳ işde asgere gitdúg̠ o g̠ún bu g̠ún evlendúḵ çoluḳ çocuḳ͜ oldu (nereye gitdin 

asgere?) ásgere ilkin Erzurum'a gitdim sōra Ağrı'ya Ağrı'dan Malazgird'e gitdim orda bitı  ̇̊dúm 

asgerliyi, asgerde insan ġıtlığında şöförúdüm şindi gel lá gel buraya gel ge gel lá gel gel gel 

ḵúçüġ͜ olsun o taḳviye ederse ġonuşabúlúrún ben benim͜ aḳlıma bi şey gelmeya gel buraya sen 

ġapat bura alma şindi gelmişken şimdi baḳ esgileriŋ şeyini alıyalarımış beŋ ġabul͜  etmedim siz 15 

dedim nesiŋiz öğretmenı  ̇̊yúz filen dedile ben gine hayat hayati tēliḵesi.  

             (Esgiden mesela neyle sürerdüniz şu tarlaları falan?)  

             Şindi baḳ esgiden tíráḳtör yoğudu öḵúzúnen, sabannan, dabannan ekēdúḵ buğday    

yazın͜ arpa ekerdúḵ ağusdosda biçēdúḵ ağusdosda ġuyarduġ efendim saŋa nasıl tarif͜ ediyin 

işdi ġış͜ azığnı filen odun çekēdúḵ efendim su zetden işde mevcút burda bu g̠únnere geldúḵ 20 

bende işde (esgiden böyle bolluk va mıydı?) şindi orasını soruyum͜ esgiden Allah va inḱȃr͜ 

etmeylim bu ġada para da yoḳtu bolluḳda yoḳtu şindi şu ġader çarşı̊ya gitdı  ̇̊ğúŋ zaman bi en͜ 

ufaḳ on om beş yaşındaki çacı̊ğuŋ elinde veya cebinde en͜ az͜ elli yüz milyon lire para  

bulunuya bulunmaḳda o bu g̠ún bu g̠ún o g̠ún͜ üçún hiç bulummazdı. O g̠ún͜ üçún noḳsanıdı 

para ḳıtlıḳ desek de olabúlúr yá̄ni, yá̄ni şindi benim babam beni bazara g̠ótüdú esgiden beş 25 
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ġuruş vedi beş beş ġuruş͜ içı  ̇̊n bi daha vēcek deye beş͜ efte gitdim faḳát sōraki heftelerde para 

vemedi aynen böyle şindi benim torun var Daday'a vadıŋ mı gelú elimden dutar torun üç 

yaşında hiç vermesem on lire yirmi para veriyon şindi esgi devire baḳalaḳdan bu g̠úzel bi 

durum ama biz yaşımızı alduġ para ġazanamíyoz bi sağdece bizim ġazancımız hayvancılıḳ, 

orman bullardan͜ iş ve̊rú ihtisal yaparuz, odun yaparuz hala da͜a gine de devam͜ etmekde bu 30 

g̠ún͜ içı  ̇̊n ordan çalışmaya g̠óre para veriya veriliya onnan idere ediyaz as çok da hayvan 

horuzdan ġazancımız var ama şimdi yaşımız buldu atmış beşi geşdi yetmiş iki de̊vlet atmış 

beşe bağladı para alabúlmem͜ için aylı̊ğu aylı̊ğu ġaça geliya şuğ̥an bu ayıŋ ayda bundan͜ önceki 

ayda dört yüz lire aldım faḳat ġaça geliya yüz yirmiye mi yüz͜ otuza mı neyse onu bilemiyon. 

             Şindi aslında şindi şöyle bi şey ġonuşmaḳ͜ isdiyon; bu háfte Daday bazarında adamıŋ 35 

birisi dedi siziŋ dedi māşıŋız aşġari ücretden sekiz yüz sekiz yüz͜ elli ḱȃğat dedi faḳat dedi 

şimdi size dört yüz ḱȃğat para veriyá bu şurdan şurdan gerekiya bunnara tabi bizim ġafamız  

ermiyo siziŋ paraŋızı size para verenne yiyyo dedi bunna doğru yannış orasını da bilemeyúz 

yá̄ni böyle bi şey varısa bunnara de̊vletiŋ bi açı̊ḳluḳ g̠ótúmesi lazım yá̄ni ḳóylü cahil inanıyáz 

da inanmaduğmuz zamanda oluya emme bi haḳdan da inanıyáz işdi nasıl tērif͜ ediyim ġayrı 40 

bitdi ben bi şey ġonuşman. 

             (Eleddirik yoğuken napardınız burda?) 

             Şindi e sen sor͜ aḳlıma g̠ótúrúve baḳ, şindi esgiden segizen͜ altı yılına ġader ġáz 

yağıynan lamba şey efendim fener dedı  ̇̊ğmüz ışıḳlarınan, çıra dedı  ̇̊ğmüz ışıḳlarınan geçı  ̇̊nüdúg̠ 

segizen͜ altıdan sōra eleddírik geldi şu durumda hayatımız çoḳ g̠úzel. Şindi eleddirik yoğuken 45 

de varıken de otuma yapılıya bu g̠ún͜ içinde yapılıyå esgiden de yapılmaḳtaydı otuma faḳat 

ḵóylerde insan͜ azaldı şindi bu g̠órdúğún çåcuḳ Daday'a gidiya Daday'da durcaġ tek beniyin şu 

öte tarafda Teġağátcú derüz Mēmet bi tek o ġalıya ġışın g̠órúnen insanna hep ġasabaya 

çekiliya tek biz ḳalıyan bizim de merkeze ḳazamıza yolumuz uzaġ iki buçuḳ seğetlik yayan 

araba gelúse gelip gidebiliyoz͜ arabáynan tabiyi. Ne de desek esgiden çoḳ iyi şimdiki hayat iyi 50 
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g̠órúnülüya, esgiden bi kilō duzu alduğmuz zaman sırtımıza beyá̄ yúḵ͜ oludu g̠ótúremezdúK̠ 

yörúyelek gidip geliyaŋ hayvanıŋ varısa ġoyabiliyåduŋ ama şindi eşyáŋı yá̄ni bıraḳ Daday'dan͜ 

alduğuŋ malzemeyi arabaya biniyåsuŋ ámme parasıynan başġa binip ġapınıŋ öğúneden 

burayadan geliyoz yá̄ni bullardan rahatımız çoḳ͜ iyi şindi sen sor ben cevap veyin benim͜ 

aḳlıma gelmeya. 55 

             (Esgi bayramla nasılıdı bayramlarda naparsınız?) 

             Şindi esgi bayramlarda sıraya dizı  ̇̊lúdü yaşlılar bize sıra gelince biz de devam͜ ederdig  

gine de şuğ̥an gine de aynı evlere bayrama giderdúḵ tabi adı üsdünde şeker bayramı bi şeker 

yerdúg̠ yemek felen çıḳarularıdı ama yemekler tabi çeşit͜  onnarı sayamam ben geçmiş g̠ún 

şindik de gine aynán evlerde bağlı bulunan vaḳdı olanda yemek veriya bayramlaşıyáz ḵóye 60 

geliyoz bö̇yúḵleriŋ͜ ellerini öpüya g̠úccúḵle çacuḳla geliya onna da bizi bayramlamaḳdalar biz 

onnara şeker filen ikrām͜ ederiz yáni hayatımız böyle böyle gelip gidiya işdi ne bu g̠ún yaş 

yetmiş͜ iki bu g̠úne geldim şindi buŋa da şüḵúr rahatımız iyi sen sor ben cevap veyin. 

             (Düğünle düğünle nasılıdı?) 

             Şindi düğúnnerden nasıl tērif͜ ediyim düğúnnerimiz͜ iyi ġızlarınan͜ oğlannarı evereyken 65 

düğún davul, zurna bulunudu şimdi o ġaḳdı gibi bi şey çoġ gelini o zaman düğúnner neşeliydi 

bundan faġat o ġada bi salon deye bi şey çıḳdı elinden gelen Senēti olan oynamaḳta, g̠úlüp 

muhabbet yapmaḳta akşama erkeriği var sağat gelince herkez dağılıp evine gide g̠úyoğyünen 

ġız muhabbetine erer ġayrı benden bitdi yoruldum.  



       

 

286 

 

-50- 

             ANLATAN                      : Selahattin Büyükçolpa, ilkokul mezunu, çiftçi 

             DERLEME YERİ           :Akılçalman Köyü 

             DERLEME KONUSU   : Karışık sohbet 

             Adım Selahatdin Büyúḵçolpa Daday'ın Aḳılçalman K̠óyü'ndenim efendime söyleyin 5 

ell͜  altı elli yedi senelerinde Daday'da hafızlıġ ġuran ġursunu bitirdim, çevremde ilkoḳul 

olmadığı için ilkoḳul diplåmam yoḳdu on sene köyde medcenen imamlıḳ yapTım imta͜anlara 

girdim diplåmayı aldım ġanun deyişdi biz gine ġalduḳ. 

             Efendime söyleyin ondan sōna çalışmaya başladuḳ ḵóy͜ işlerinde, ḵóy͜ işlerinde 

hayvan horuz çalışmaya başladım çalışáyken çalışáyken ḵóyúmün yaḳınına orman fidanlığı 10 

yapdılar efendime söyleyin oraya beni çoğuş͜ olaraġ͜ aldılar orda síġortam͜ esgiden varıdı 

Daday Ġarabúḵ yolu üzerinde çalışdımıdı iki yüz yetmiş beş ġuruşdan ye̊vmiye efendime 

söyleyin yolda yol yapíyåz ġazma ḵúreyi̥nen bu saltanat yåğudu adamım bu saltanat yåğudu 

yol yapduḳ, iş iş makinesi filen yoḳ ġazmaynan ġazcáysıŋ yolu arabaynan çuḳur yer nereyi 

varısa oraya daşıycáysıŋ toprağ el͜  arabasıynan süreceysiŋ, yolların menfezi ġazmaynan 15 

ġazacáysıŋ üzerini örteceysiŋ eliŋinen öyle yoḳ bu saltanat yoḳ öyle çalışduġ malışduġ ordan 

da síġortam çıḳdı, beş lireydi pirim aylıḳ pirim, ormanda çalışı̊dum orman isdisēlini yapardım 

o paraları toplayınca üç dörd͜ aylıḳ birden yatı̊rudum pirim mi öyle böyle derken üç͜ ay da   

çåğuşluḳ yapduḳ ondan sōna ik͜ ayda bekcilik yapduḳ senin g̠únúŋ bitmiş dedile emekli etdile 

beni Allah herkeze nasib͜ etsin bir, iki Ġuranı hazimüşşanıŋ iki yerinde bu āyet var āyet devam͜ 20 

ediya (dost Allah’ıŋ yaratdı̊ğu gibi dosdoğru ol demekdir) dosdoğru bunu Allahu Teala 

herkeze nası̄̇b͜ etsin, herkeze dürüs yaşamaḳ nası̄̇b͜ etsin, herkezi rahmetiyle muamele eylesin 

lillahitealel fatiha man selevat, teşegg̠úr͜ etdim benim͜ evde cenezem va adamım ānadıŋ mı heh  

beni ararla evden͜ adamım Allah ben sa͜a da͜a buluvȫrün namaza gelúseŋ͜ ikindün çıḳarsam ben 

sa͜a adam buluvȫrün ġonuşdumáya ben sa͜a bi adam da͜a buluyun hedi hedi hayırlı işler.25 
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             ANLATAN                       : İbrahim Çiftçi, 61 yaşında, ilkokul 5, muhtar-çiftçi 

             DERLEME YERİ           : Çamlıbel Köyü Çöpören Mahallesi 

             DERLEME KONUSU    : Köyün yönetimi ve gelir kaynakları 

             İbrahim ÇifTçi, bin doḳuz yüz͜ elli üç doğumluyum. Esgi ismi Ġızılinek deye geçerdi, 5 

şimdi Çamlıbel, K̇ızılinek deye geçerdi ḵóyüŋ͜ ismi, ben muhtar͜ olduḳdan sōna ismini 

deyiştirdim. Çamlıbel͜  olaraḳ geçiya şimdi hēlen, Çamlıbel K̠óyü deye geçiyo. Hayır, Araç'la 

sınır Araç'la sınır burdan Aḳpınar'dan geşdúḵden sonra Aḳılçalman, Örencik dere boyuna           

yoḳarı gidiyosuŋ, yolumuzuŋ aşa͜a yoḳarı on͜ altı veya on dört kilometresi filen asfat geride 

ġalan yedi kilometresi (gaç kilometre Daday'a?) yirmi kilometre. 10 

             Oḳul, ḵóyde oḳul açıldı bin doḳuz yüz atmış dörtde ilk mezünü ilk giriş biz͜ olduḳ ilk 

mezünnar da biziz yá̄ni. İlkoḳul beş, evet sōra oḳula devam͜ etmedim. Oḳuldan sorra e ḵóyde 

evlendim, asgere gitdik geldig. Şimdi hālen hayvan alış verişi tácir tabiriyle bāzı yerlerde 

celep bazı yerlerde de tácir diye geçer. E bi ġaç seneden bēri de burdayız. Yirmi yirmi yıllıḳ 

muhtarım, dört devre dört devre muḳdarlıḳ etdik, daha hāla da devam.   15 

             K̠óyün ileri gelenlerindeniyiz de, ḵóyúmüz tabi yüksek dağlıḳ kesim͜ olduğundan fakir 

ḵóy yoḳsul ḵóylerden (gaç hane sizin köy?) ġırḳ yedi, elli iki hāneydi ġırḳ yedi oldu şimdi. Şu 

halde ġırḳ hane falan͜ ama ġışları bu hane sayısı aşa͜a yoḳarı yirmi yirmi beşe düşüyo, yazları 

gine birez da͜a İsdanbul'dan gelen ġurbetden gelenne veya hayvancılıġ gibi ufaḳ defek kesim 

gibi ormanlıḳ olduğu için kesim yapmay͜ için falan yazları birez da͜a hene sayısı artıyo. Gelir 20 

ḳaynağı orman ve hayvancılıḳ. 

             Buğday afedersiŋiz doŋuz domuS şeyinden buğday ekme işi bireS saḳata bindi. 

Ḵóyleriŋ hepsi öyle yá gine Daday'ıŋ ḵóyleriniŋ bir çoğu öyle, he bir çoğu öyle genellikle   

reçberlik birez daha zayıfladı yá̄ni şimdi şu durumda reçberlik birez da͜a zayıf. Vatandaş 

burdan genelde ekiyo bu Daday'ıŋ merkeze yaḳın yerlerinden͜ ekiyo burda da ġaynasa da tabi 25 
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bizim o dağ ḵóyleri ġadar ġaynama işi domuz ġaynama işi olmiyá buğdayıŋ para etmemesi bi 

de g̠úbreniŋ ve mazotuŋ çoḳ pahalıya mal͜  olduğundan reçberlik de çoḳ had safhaya düşmeye 

başladı. Tabi tarımdan olmayınca hayvancılıḳ da zayıflamaya başladı haliyle tarım͜ işi    

olmayınca kendiŋ͜ ekip kendiŋ biçmediği zaman e geçeŋ senelerde saman yirmi lire on sekiz 

lireden͜ aldı vatandaş tabi bunnan hayvan beslemek de birez hayli de zor oldu. 30 

             Esgiden ilk dıraḳdörü ben͜ aldım, bizim ḵóyde bin doḳuz yüz yetmiş beş, yetmiş͜ altı 

yıllarında o zamana ġader öḵúzle, ḵómüşle mandáyle yahut manda ḵómúş. Nasıl yapardıġ 

derken ġara saban diye bi saban varıdı malumuŋuz biliyo musunuz bilmiyorum bi ağacıŋ       

ucuna demir demir ne deye geçerdi? O saban demúrú deye geçerdi he onnan yapılırdı ondan 

sōra pulluḳ filen icād͜ olsa da yama ġırsal kesim͜ olduğundan da çoḳ nadir olurdu ama şimdi 35 

tıraḳtör çıḳdıḳdan sōna birez verim şe yaptı yá̄ni ḵóylerde reçberlig de çoğaldı. Faḳet bu 

mazotuŋ ve verimiŋ de düşmesi nedeniyle ḵóylerde insan da genç de ġalmadı. herkeS 

İsdanbul gibi Aŋḳara gibi çeşitli yerlere gitdi esgilerde ihtiyarla da öldü ihtiyarla öldúḵden  

sōna ufaḳ kesim yá̄ni gençlik kesim emeyini de ġorumaz͜ oldu sıġorta yoḳ efendime söyleyin 

her heŋgi bi g̠úvenceŋ͜ olmadığından reçberlik de vatandaş ġurbete gitdi genellikle şimdi 40 

reçberlik hususu çoḳ zayıfladı e vatandaşıŋ yöneldiyi yer İsdanbul gibi ḵóylerde bi de daha 

ziyede evlenememe benim ġızım bi ekmek gelsin de şehire gelsiŋ gibi ḵóylere ġız veren͜ 

olmayınca gençle hep İsdanbul'a aḳın͜ etdi. Şimdi ġızlar da ġocaya varmayınca vatandaş 

genelde şehirlere aḳın͜ etmeye başladı. Ḵóylerde yá̄ni ġışları e çoḳ͜ az insaŋ ġalıya, ihtiyarla da 

öldúḵden sōna baḳacaḳ da insan͜ olmayınca kimisi oğlunuŋ yanına gitdi, kimisi ġızınıŋ yanına 45 

gitdi, kimisi baḳım olan şeylere gitdi, devletiŋ kimsesizler yurduna gibi filen gitdi. Ḵóyler 

gitdikce de bitmeniŋ͜ üzerinde yá̄ni böyle giderse bi ġaç seneye ġader ḵóylerde gelir͜ 

olmayınca ne yapcaġ͜ adam mecburen ḵóyúnü terk͜ edecek. 

             Yolumuz, yolumuz esgiden benim g̠úccúḵlüğúmde Aḳılçalman'a ġader Aḳılçalman 

denilen yere ġader şey yapardı, on kilometre yere sırtıynan vatandaş yol yoḳ, un úğútmesi 50 
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öḵúz͜ arabasıynan gelirdik. Aḳpınar'da bi deymen varıdı, Yusuf Çavuşlarıŋ oraya gelirdi 

senede iki defa üş defa ondan sōna duzunu almaya, ġazını almaya vatandaş gelip gitme 

zorunluluğu çoḳ olu, zor͜ olurdu yürúyerek gelir giderdi veyá merkep veyá at gibi genelde 

yá̄ni esgi devire baḳınca şimdi çoḳ rahat gibi g̠órúnüyá ama ilerki yerlerde de vatandaş 

uçağnan gidiyo geliyo. Şimdi vatandaş bıraḳ arabayı, tıraḳtörü, taḳsiyi vesayireyi e tabi 55 

gitdikce daha fenni olsa da, fennileşmeden fazla bi şeyimiz olmadı yá̄ni bizim yá̄ni fakir 

memleket olduğ͜ üçün böyle şey͜ ekseŋ de g̠úbre elli küsür lire oldu bire beş, bire üç gibi veren 

şeyden de reçberlikden de ḱȃr edemiyo vatandaş. Özellikle hayvana yöneldi vatandaş, bi de 

dışardan hayvan gelişi hayvan ġuyuldu bu sene ġurbanda birez normalidi iş faġat ileriki 

yıllarda dışardan gelen hayvandan vatandaş hayvanı da satamadı hayvanı da satamayınca 60 

elbetde birez daha şey͜ oldu sıḳıntılar͜ oldu, sıḳıntu durumundan vatandaş hayvanı azatdı yá̄ni. 

Bu sene de bek hayvancılıḳ bi ġaç kişi haricinde vatandaşıŋ iki ineyi va üç ineyi va, ondan da 

bi gelir elde edemiyo haliyle. 

             Elekdirik benim muhtarlığmıŋ ikinci yılında geldi on sekiz yıl͜  önce evet on sekiz yıl 

da deyil belki on sekizde olmadı geç geldi elekdirik geç geldi telefon geç geldi yol bin doḳuz 65 

yüz yetmiş beş, yetmiş͜ altıda ḵóyúŋ yanına ġader yaḳlaşdı daha halȃ ḵóyede gelmemişdi 

bizim Çamlıbel'e gelmemişidi ondan sonra yetmiş͜ altı, yetmiş sekizden sorra geldi yolda çoḳ 

çile çekdi vatandaş bizim ḵóylerimiz yüḵsek ḵóyler çoḳ çile çekdi çoḳ ġarip düşdü bu nedenle 

işde vatandaş geçinecem deye uğraşıya ama aḳın aḳın͜ aḳın vatandaş hep mesela Daday bile 

bitdi şimdi hep Ġasdamonu'ya birez daha işiŋ çoğ͜ olduğu yere aḳın gidiyo Daday'da bitmeniŋ͜ 70 

üzerinde yá̄ni Daday'da da bi şey Ḳalmadı aşa͜a yoḳarı bi ġaç esnafıŋ durumu zararı yoḳ ama o 

esnafıŋda durumu zararı olmasa da yá̄ni bi gelúrde yoḳ vatandaş͜ olmayınca. 

             Elekdirik yoğuken çıra deye bi şey varıdı dağda ḵútüğ͜ ondan şē yapardı tabi. Durumu    

iyi olannar e fener deye bi şey varıdı, idere lamba gibi bi şeyler çıḳdı, ġazlı evet ġazla o da 

lamba herkeSde yoḳ ḵóyúŋ ileri gelennerinde var yá̄ni. He ġaz lambası veya fener herkeSde 75 
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yoḳ genelde çıra dedeme Nuh Bey delleridi Nuh Bey delleridi e ḵóyúŋ ḵóyúŋ mevkiniŋ en 

ileri geleni mevkiniŋ en͜ ileri geleni ne ġada ileri gelen olsa da benim ḵúçúḵlúğúmde dedem 

beygiriŋ, atıŋ yá̄ni heybesinde heybe derle üzerine ġonur onda işde iki kilo bi üzüm om beş, 

yirmi g̠únde bi kere veya haftada bi kere bi ġarpuz, ġarpuzu, damatisi senede iki kere üç kere 

filen͜ anca yer ḵóylú o zamanna tabi yeni bu sedece bizim ḵóyde deyil genelde Daday'ıŋ, 80 

Daday'ıŋ genel ḵóyleri da̠a bizim ḵóylerimizden daha fakir ḵóyler de var mesela o Çamġonaḳ 

tarafı Demúrce tarafı ondan sōna bu şey tarafı Ġıssini tarafı Boyalca tarafı daha fakirdi yá̄ni 

Örencik gibi böyle yol olmȧyan veyahutda hiç bi yerden faydalanamȧyan yerlerde çoğudu biz 

bile senede ġarpuzu on kere yememişiyizdir yá̄ni benim g̠úccúḵlüğúmde ġarpuz bile yá̄ni bu 

g̠ún herkeziŋ sofrasından͜ eysik͜ olmayán üzüm, ġarpuz vesayire. Bin doḳuz yüz yetmiş͜ altıda 85 

biz cib͜ aldıḳ, tıraḳtör͜ aldıḳ ben͜ asgerden geldikden sonra tek vesáyitidi ben sıra yazardım 

mesela bayramlarda filen genelde arėfe g̠ún fileŋkesi ēgidecem ondan sōna bayramıŋ birinci 

g̠únü şu sağatde seni g̠ótúrecem iki seğet, sağat͜  om birde şunu g̠ótúrecem on͜  ikide şunu 

g̠ótúrecem öyleydi yá̄ni o ġadar zor bi durumlar vardı. Şimdi AllaHa şüḵúr iyi de olsa, gine 

sıḳıntı yá̄ni bizim ḵóylerimizde geliri düşúg̠ memleket bizim Ġasdamonu, yol iz 90 

geçmediğinden fazla böyle bi yol͜  uğrağı olmadığından bizim ḵóylerimiz ve ilçemizde hetda 

öyle bi gelişme olmuyó. HerkeSiŋ her yeriŋ nüfüsü artıyó, ondan sōna her yeriŋ bi şeyleri 

oluya mesela fabrıḳa gibi ufaḳ defek vesayire gibi vatandaş sebepleniyá faġet bizim burda 

öyle bi şey yoḳ hale hazırda işde bu sene buraya bi oḳul gibi bi şey geldi Allah raz͜ olsun daha 

ziyede bu belediya başġanınıŋ çalışması ile geldiği bu oḳul oḳulda işde bundan da fazla bi 95 

yararlanma olmuyó ġalibe. O da şöyle olmuyó yatılı vesayire olmadığından seksen filen 

öğrenciniŋ şeyiyle Daday'ıŋ ġalḳımması çoḳ zor burda. Ballıdağ hasdanesi varıdı zamanında 

burdaki şimdiki emekli veya Daday'a ayaḳda dutan bile oradan͜ emekli olan kişileriŋ şeyiyle 

ayaḳda duruya gine de. Daday mesela ordan Ballıdağ Hasdanesi'niŋ emeklisi eyce bi emekli 

varıdı emekl͜  olan͜ oldu. Ordan şindi ora da sönünce Daday'da gelir deye hiç bi şey Ḳalmadı bi 100 
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de Ḳasdamonu'ya yaḳın͜ olduğu nedenle vatandaş itTiyacını da Ġasdamonu'dan almaya gidiyó 

genelde. Bizim burdaki esnaf da bitmeniŋ͜ üzerinde yá̄ni, sinek͜ avlaya şimdi şu durumda çoḳ 

Daday da çoḳ zayıfladı yá̄ni, böyle durumlar, Allah soŋumuzu iyi yapsıŋ. 
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             ANLATAN                        : Vahit Maşalıcı, 80 yaşında, Cahil, Çiftçi 

             DERLEME YERİ            : Bezirgan Köyü 

             DERLEME KONUSU     : Anılar 

             Hēne zayípleri yemek verúdün, bayramlıḳda bayramda. Ġonak gezerdúḵ boyna ev ev 5 

bóyleydi. Yērisi g̱ún şu ḵóy bürg̱úsü g̱ún şu ḵóy gider̥dúḵ orlarda biz ilk͜ olarak cemili köye 

giderdúḵ  orda namazı filen ġılarduḳ ordan gider̥dúḵ ḵóy ḵóy gezer̥dúḵ bóyle. 

             Hayvandayuz hayvandan geleyken adam dediki baŋa dedi, ben dedi ġarımı 

harcācáyın dedi. Ben de dedimKi ya bu olmaz böyle şey filen dedim. O da dediki ben 

harcacayın dedi bu ağ̥şam dedi. Etme la dayı deyón. Geleyken orda bi cöğúz va cöğúzün 10 

dibine gelesiye ġada ġadunda yüzüne ġarşu gelmişimiş hemen bıça͜a sapladı g̱óğsüne hemen 

orda ġadun aşdı. Hiç ifade vemedi, ondan sona bi adam orda şey etmiş ben vurdum dėye  

halbúsa beriyenki adam vurdu emme ben vurdum deya o biri. Ondan soğna bu o bu şindi 

bıça͜a vuran beriyenki emme öteyenki de bıça͜a ben vurdum deye ġaşdı. Ġaçınca bunun 

arḳasından bi adam hani gevúḵ derüz biz yığın çekerüz onnan. Onnan gevúğnen iki üç kere 15 

vurdu adama ben de g̱órdüm. Şey geldi savcıla geldi dedi ki, sen dedi bu dedi şeyi dedi adamı 

dedi bu adam kevúğú vurdu mu dedi?  Olmadı dedim halbúsa vurdu inḱȃr͜ etTim. Ondan sōna 

ġayrı beni buraya g̱ótdüle bazara, savcılığa içeri atdıla. Dóğ baḳalım dóğ, dóğ baḳalım dóğ 

ifádeyi doğrutduḳ en son ġaldı dedim. Bu dedim Mı̊stafa Maşalı da dedim kevúğü dedim bu 

adama vurdu dedim, ee ondan soğ̥na bu adam netdi dedi, beyfendi dedim bu adam neTcek 20 

hemen dedim kevüğú yiyesiye başġa bi ġomşunun evine ġaşdı dedim, orda ġurtuldu dedim. 

Madem͜ öyle deyince beni salıvedi burda savcı yamma mı? Çıḳdım geldim baraad͜ etdim. Gel 

gelelim adam baŋa dúşman͜ oldu, o ifade vedüğúm͜ adam. Niye böyle vediŋ dedi. Onu da içeri 

aldıla o birez gıcık giTdi beninen. Ġayrı neyse ondan soğna baruşduḳ maruşduḳ o da öldü, 

ġayri böyle işdi işler̥den geldi başımıza.  25 
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             O da öldü barışınca, vurdum ġazeyilen. Hee şindi böyle bu tarafa doğru atdım 

dabanca iki g̱ózlüydü birin, biri patlayınca biri daha çöğúre̊yken belime sokacayı sıra bi da͜a 

patladı, patlayasıya ġarşumdaki adam vurdum öldü adam͜ öldü. Ondan sōna şey geldi, burda 

savcı varıdı, savcı geldi, beni burda içeri aldıla. Sen dedile  yatȧcak yeriŋ vamı dedile 

ġaraġolda, yok dedim. Ee sen dedile git bi yorġan ǥótü bi yerden dedile onu sen dedile şeyet 30 

ee yatarsıŋ burda yanımızda dedile, seni nazarata atmáylım dedile. İyi ya ondan soğna geldúḵ. 

Orda yatduḳ zabalayın bütün şahiTle geldi, ifadeleri diynendi beni salıvedile baraat͜  etdim ben 

ġaza olduğundan. Sona orıyá birini deyan birine geçiyan keşFine geldile olayın keşFine. Savcı 

dedi o adam itiraz͜ eTdi dedi ki bu dedi ġasten dedi bu ġuşak boyunda dedile ġaza olamaz 

dedi. Bu dedi ġasten filen dedi, ben de dedim savcı da dıyá ki ben dedi bu ġadar cürüme 35 

gidiyan ben dedi dēyima ġurşun yoḳarı çeker dedi savcı. Ondan sōna ben baraat͜  etdim ondan 

da. Ondan sōna bu adam bizden şey͜ aşdı tazminat. Tazminatı hóḵmedemedi, 

hóḵmedemeyince biz zulḥ͜ olduḳ, bi çift͜  öḵúz vedim, yüz ogġa da tiftik vedim barı̊şduk biz 

bunnan, senet yapduḳ, ġurtuldum, olay böyle. İfade vedüğúm͜ adam oğ bennen zıt͜  oldu adam 

yedi yerinden bıçaḳladı bi adamı bıçaḳladı o da girdi iki sene yatdı mapusenede o da öldü o 40 

da öldü işdi.Hasan, Akbuŋarlı ördey͜ asan derle oŋa neyse onnan bi yerde içiyaz, ezen͜ okundu
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             ANLATAN                       : Halime Yazıcı, 67 yaşında, ilkokul 2, çiftçi 

             DERLEME KÖYÜ         : Bezirkan Köyü Maden Mahallesi  

             DERLEME KONUSU    : Köy hayatı, eski düğün adetleri, ekmek adları  

             Oldu baḳalım bi şey çıḳarsa, iyi tamam. Háliyme Yazıcı, yaşım atmış altı mı atmış 5 

yedi mi o aralıḳla heh e da͜a ne deyveyin? Oḳulu ikinci sınıfı oḳudum üçünci birinciye geşdim͜ 

ayrıldım heh ayrıldım bi da͜a oḳumadım, oḳumadım͜ emme diplomamı aldım diplåmamı aldım 

onu aldım iyi gitdi başġa bi da͜a gidemedim͜ işdi ufaḳ yeridi bubam da yollamadı öylelėk ġaldı      

bi da͜a gitmeyvedim he sōra evlendúḵ işdi çacı̊ḳ çabȯḳ oldu torunnarımı g̠órdüm havası, 

uşaḳlarımı g̠órdüm havası hepisini g̠órdüm Allah ġabul͜  etsiŋ hepisini de evet şey͜ etdim͜ işdi 10 

g̠únne geşdi öyle işdi. 

             Hayvan besleyaz hayvannan varıp varıp geliyáz͜ işdi onunan seyidiyáz͜ işdi beri işimizi 

g̠órüp yatıyaz he işdi böyle oğul. Esgiden de mal beslerdúḵ böyle davar beslerdúḵ geçi davarı,    

geçi davarı beslerdúḵ geçi davarlarını şey höḵúmet yasağ͜ etdi o zaman satduḳ geçi davarlarını 

öylelik bıraḳduḳ onu ḵópek onu şey͜ ededúḵ ġırḳarduḳ yüŋúnü satarduḳ hedi oynáycáyın deye 15 

ediya onu satarduġ tifdiyni satarduġ şeyini satarduġ gendúsünü satarduġ hepisinide. Dişisini 

baḳ; ġunnardı ġuzusu oludu onnar böyúrdü erkeÇ͜ oludu onnarı öyle şey͜ ederdúḵ satarduġ 

öyle öyle vaḳıt geçı  ̇̊rúdúḵ. 

             Öḵúzúnen, öḵúzúnen sürerdúḵ g̠únde dört yarım tohum͜ ekerdúḵ heh esgiden, dört 

yarım tohumu bi g̠únde ekerdúḵ, şindi dıraḳdorunan͜ ekiyaz hepisi direḵdora bindi potosuydu 20 

şeyiydi neydi şo mize mis misterem mi ne deyala o heh mibzerinen filen ġayrı ekiyaz ġayrı 

tohum saçan da yoḳ hı öyle şindilik heh. 

             Esgiden bayramda ġonaḳ çıḳarduduḳ gine aynı çıḳardıyaz aynı ġonağmızı gine   

çıḳardıyaz bütün millet şeyle gelı  ̇̊dú, gelı  ̇̊dú yemek yelleridi, şekerlerini alularıdı o evden͜ o 
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eve deyişüleridi öylelik vaḳıt geçúrúleridi ağşamadan ġayrı o ev sen͜ ev ben͜ ev öyle 25 

gezerleridi tabi işde öyleydi. 

             Düğúnne de bi kere ġına sepeT͜ arabası gelúdú óğden geliniŋ evine den oğlanıŋ͜ evine 

gidiŋ oğlanıŋ͜ evinden ġızıŋ͜ evine gelı  ̇̊dú sepet derleridi esgiden onnarı şey͜ ederleridi salı g̠ún,  

çarşamba g̠ún ġına yanardı ġıza sēli g̠ún aman perşembe g̠ún de haḳ͜ oludu cúmá g̠ún de 

semed͜ oludu heh ġarıla toplaşı̊du semed͜ oludu işdi öylelik hep hıh tam baḳ ġaç g̠ún sürüya 30 

dört beş g̠ún sürüya heni dört g̠ún sürerdin şindik͜ öyle yoḳ şindi hemen salonu dut solonda bi 

g̠ún hemen hellet bit işdi böyle.  

             Hayvannarıŋ südúnü de sütcü geliya südúnü veyan ordan yararlanıyaz͜ işdi başġa bi 

şey yapduğmuz yoḳ, yağı işdi üzerini alıyaz onu yağ͜ ediyaz onu da satıyaz yalan yoḳ heh 

başġa türlü bi şeye yaramaya şey͜ etmeyan südünü veyaz sütcüye onu da üzerini alıyaz onuŋ 35 

üzerini çalḳayaz onu da satıyaz işdi bu. 

             Esgiden ağaç yayuğnan çalḳarduḳ elimizde böyle böyle böyle çalḳarduḳ şindi o da 

ġaḳdı. Gine aynı durardı gine çoḳ iki seğet üş seğet öyle uğraşuduŋ uğraşuduḳ, o hele bi çiyde 

bırağıbú̆sek çiy yağı derleridi oŋa da ġayrı bi g̠ún āşşama ġader çöḵelik͜ ediyan şey͜ ediyan  

onnan uğraşı̊duḳ heh işdi böyle åğul. 40 

             Ġışlık her şeyimizi yaparuz elmamızı, armudumuzu havası şeyimizi fasulyemizi 

hepisini hasıl g̠úzden ġuyaruz onu da ġışın yemeye heh hayvanımızı içeri ġuyaruz ġayrı 

boyna saman vórúz ġışın çıḳmayuz dışa, onnarı hep ġuyaruz hep onuda samallığa doldūruz͜ 

onnarı ġışında yedú̄rüz. Gendúmüz de baḳ; unumuzu üğúdürüz deymennerde her şeyimizi 

hazıllaruz ġışın bi da͜a çıḳmayuz dışa. 45 

             Yaparuz͜ onnarı yaparuz, ġış burundan yaparuz ordan kirenden yaparuz yapduḳdan 

kēri şey aman eyşi yaparuz, betmez yaparuz elmadan, armutdan betmez yaparuz hepsinden de 

yapılı̊ya yapduḳdan kēri ġış burnudan yapı̊lu hepisindden de yapılıya oğul her şeyden, 

örúḵden besdil͜  ederúz órúḵ soyoruz onnarı da ederüz hep ġış, g̠úz, yazdan hazıllaruz͜ onnarı  
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ġışın da yerúz. Hepisinden de va armudundan, almasından, döŋg̠elinden hir şeyinden va. 50 

Bizim şorda va dē şo ağaçla şonna döŋg̠el biz ağama aşladduḳ͜ onnarı aşladduḳ o aluca 

aşlanıya onnarı aşladınca aluç da ayrı̊ bi şey tabi aluç da ayrı̊ bi şey ce̊vüz va hepsinden de va 

ay͜ oğlum haŋḳısını sayıveyin fındıḳ hepisinden de va yalan söylemeyin aḳlıma haŋḳısı geliya 

aḳlıma gelmeyá kimisi. 

             Hamull͜  ekmeyi yaparuz, serme yaparuz, oklağ͜ ekmeyi yaparuz oklağ͜ ekmeyi derle 55 

şöyle bı  ̇̊lúsúŋ bēki onnarı yaparuz işdi öyle onnarı da öyle öyle yaparuz hamullu yaparuz 

hamulluyu búlúmúsúŋ ne biyn he şöyle şöyle pózúlerúz hamullu yaparuz ağ ġızım gitmeŋ işdi 

böyle onnarı öyle öyle yaparuz ortumanda yirúz masayı ġuraruz ġayrı çayı da demlerüz ne 

varısa Allah ne vediyse emme reçel emme zeytün emme şey bi ġış burnu eyşisi mi (kiren) ney 

o şeyini bilemeyan işdi dedı  ̇̊ğúm şeyi onu filen g̠ótú̄rüz masaya öylelik şeyini yerúz işdi bu. 60 

             Ayağımıza çaruḳ giyerdúḵ baḳ esgiden nelin giyerdúḵ, çaruḳ giyerdúḵ çaruğu 

búlúmúsúŋ ne biyin heh çaruḳ giyerdúḵ bi de nēlin varıdı üsdünden şey͜ etme şöyle onnarı 

giyerdúḵ esgiden ayaḲġabı filen yoğudu. Üsdümde de nerde bi tey͜ enteri varıdı işde bi tey͜     

enteriyi yıḳa yuŋ gine giy yuŋ giy öyleydi esgiden işdi böyle åğul. Bulusaḳ dikerdúḵ 

bulamassaḳ dikemezdúḵ elimizinen eynimize, eynimize iç g̠óyneyi va ya iç şindi fenine 65 

deyala heh esgiden g̠óyneyidin g̠óynek dikiyalarıdı ineklerim gidiy͜ ámme şeye gider şo 

yoncaya beni dóğerle işdi böyle oğul onnarı diker giyerdúḵ bacağmıza dizlik dikerdúḵ öyle 

giyerdúḵ şindi hepisi mekene hepsi mekene şindi hep mekeneynen bi şey yoḳ işdi böyle oğul    

öyle öyle vaḳıt geçı  ̇̊dúḵ heh. 

             Esgiden͜ eleddirik yoğudu bi tek lamba varıdı şorda veyáhutda lamba olmassa çıra 70 

ocaḳda, ocaḳda çıra yaḳarduḳ odunnarı dolduruduḳ bı̊cağa ġader şeyde yoğudu zoba da 

yoğudu, Sobå yoğudu esgiden ocağıŋ şeyineden dolduruduḳ odunnarı öyle ısını̊duḳ zobå 

yoğudu esgiden sora sora zoba çıḳdı.                

             (Köy oturmaları?)  
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             Oyun yaparduġ, her şey yaparduḳ; öteberi satarduḳ öteberi şey ederdúḵ ġarıla 75 

birbirine öyle, öyle öyle oynarduḳ ġarıla toplantı̊da öyle ederdúg̠͜ işde vala bilmen hah 

döndúmúş işdi böyle oğul heh şindi ġayrı her şey ġolaya bindi her şey ġolaya bindi herkeS 

televizyon çıkdı herkeS televizyona baḳıya, herkeS televizyona baḳıya ġayrı öyle ġayrı oyun 

filen de yoḳ televizyon varıken ġayrı oyunu etme yoḳ otuma da va da otuma va ġayrı öyle 

oyun yoḳ, oyun yoḳ͜ öyle oyunu edemeyala öyle, bilmeyán hiḱȃye onnarı unutdum bitti ay͜ 80 

oğlum ġaç sene oluya baḳ çacı̊ḳlarım bóyúdü çacı̊ḳlarımıŋ çacı̊ğ va onnarı unutdum, onnarı 

bilúsem deyvórúdüm onnarı untdum bilmeyan şindi biliyan desem de yalan heh. K̠óyde işdi 

böyle hayvanımıza varıp geliyáz malımıza, varıyáz͜ ağşam saman veyaz su veyoz havası 

damdaki buzālarımıza baḳıyaz damda bızāmız va onnarıŋ boğazını doyuruyan onnarı 

samannayaz öyle vaḳıt geçiya oğul işdi böyle he ne delim. 85 
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             ANLATAN                          : İsmail Şahbat, 54 yaşında, köy muhtarı, çiftçi, ilkokul  

             DERLEME YERİ              : Çayözü Köyü 

             DERLEMEM KONUSU   : Karışık sohbet 

             Adım͜ İsmayil Şahbat bin doḳuz yüz elli doġuz doğumluyum ilkoḳulū Seydiler 5 

Mancınıḳ K̠óyü'nde bı  ̇̊tüdüm böyle mi ġonuşácayuz ilkoḳuldan çıḳduḳ ḵóy hayatına başladuġ  

bin doḳuz yüz seksen doḳuz da mıḳdar͜ oldum halȃ mıḳdarlığım devam͜ ediyo bu iş bu. 

             Oḳuldan çıḳınca ḵóyde çifcilik, tıraḳtor yetmiş͜ iki de alduġ tıraḳtoru yağ ufağıdım          

tabi on͜ iki on͜ üç yaşımdaydım da͜a önceden óḵúzünen tabi nesi mesela nasıl͜  oluyomuş derken 

sabanınan, saban, pulluḳ ḵóy pulluḳları vadu sen bı  ̇̊lúsüŋ ġara saban, pulluḳ ǵȃh der gidēdúg̠ 10 

böyle işdi, öğúnde dönmey͜ isdemez öḵúzü alı̊şdurunca gendü gendüne dönē başlarda, tabi 

yetmiş͜ iki de tıraḳtör͜ alduġ bi da͜a tıraḳtörünen devam͜ etTúḵ. Hayvan ġara sığır tabi davar da 

varıdı iki yüz͜ elli üç yüz keçi davarı varıdı sōradan yasaḳladıla satduk bi da͜a ormanda 

fidannarı yeyá deye. 

             K̠óy düğúnneri zevkli olu bireS da͜a şeyden şeyir düğúnünden tabiki nasıl oluya? 15 

İçg̠úlü olusa ālem düğúncü davul, zurna ġıyemet ġopar. Ya şindi ġamaraya çekince her͜ á̄det 

deyve̊rúlú mü burda tabi düğúrlúg̠͜ edēdúg̠ ondan sōna şerbet͜  içı  ̇̊lúdü şindi şerbet filen ġal̥ḳdı 

nişanlanduğna dahil͜  işdi ġızı isdedi ġızı nişannanmış͜ oluya tabi evet söz yåğudu direg͜ öyleydi    

evet ondan sōra ġınası, semedi üç g̠ún devam͜ ederdi. Erkek ġınası ḵóyde yaḳallarıdın 

perşembe g̠ún haḳ͜ oludu cúmá g̠ún semed͜ oludun şindi bi g̠únde bitiya hepisi. Erkek 20 

ġınasında camiden çıḳınca dúğa oḳunu, gezdürülü, el͜  öpdürülü sōna gidēdúg̠ (silah͜ atı̊ludu) o 

işleri ġaruşdumáylım şindi ben mi silah atuludun doğru başġa bi şey yoḳ buğda sen sor ben 

cevaplayın. 

             Bayramlarda cemide namazımızı ġılarduġ ondan sōna mahalle mahalle yemek 

ve̊rülúdün tabi her mahalleye bayrama birinci bayram g̠ún bi mahalledeydi ikinci bayram g̠ún 25 
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başġa mahalleye geçēdúg̠ yağ (sevgi saygı) tabi şindi yoḳ͜ öyle şey bitdi namazı ġılan gidiya 

evine müvüne. 

             Ġışın͜ otumalarda esgiden yüzúğ͜ oynarduḳ uşaḳlığmızda tabi yeme içme beş͜ altı          

çorabı ġollarıdın şuraya bi tĕne turma oludun͜ içinde turma; peşḵúre havludan turma 

yaparlarıdı dimyat mimyat om bes sayuynan öyle oludun͜ işdi (turma dedı  ̇̊ğún yá̄ni yüzüğú 30 

bulamayana vurallamıydı) vuralarıdı tabi ceza olarağ͜ esgiden yapalarımış ben onu bilmiyoru    

da yağ sepeTiŋ͜ içine ġuya yuvlālarımış bi şey͜ edēlerimiş yá̄ni onnarı bilmen fazla tabiki. 

Otumalarda çörek oludun ḵúl çöreyi g̠ómerleridi esgiden tam ġatmerli çörek, börek, yemek   

neyse o g̠ún kú şeyle. 

             Bol deyilidin tabi ki bu ġadár domatėsi filen yazın g̠órēdúğ͜ anca tabi meyvá elma, 35 

armut bulunudu ac͜ alma. Elma, acı alma varıdın alhat, çördúg̠ böyle aluç, kiren, dóŋgel tabiki 

bunna varıdı başġa bi şey yoḳ soğuḳ memleket͜  olduğundan yetişmeya tabi. (Ekin͜ olaraḳ ne 

ekersiŋiz?) Arpa, búyday ot͜  olaraḳ; fiy, yılaf yáni bak bunnarı ekiyoduġ͜  işde. Ormancılıḳ          

üretim yapíyoz͜ ormanda; tomruḳ, odun bunnarı yapıyoruz. 

             Muhtarlığmızda her şey vazife yapíyoz g̠órev cāmisi, ḵóyüŋ noḳsanı ne varısa 40 

yapıyoz͜ işde elimizden geldı  ̇̊ğúnce yol tabi. Acemi birliği İzmir Ġāzemir usda birliği 

Ḳırḳlareli seksen yetmiş doḳuzda gitdim seksen bir de ihtılal da asgerdeydim ya. O zamannarı 

mazot ġıtlığı filen oluyodun ac çoḳ tabi bilmiyorum ki nedenini ġıt mı gelı  ̇̊dü seksende filen    

seksen birde filen tabi yetmiş yedilerde tam hatdá. 

             Ufağıken biz ne oyunu oynayåduḳ? Şindi o zaman bilgisayarı nerde g̠órüyåsuŋ, 45 

televizyon da yoḳ tabi yok çocuğken nedēdúḵ şey oynāduġ çeliğ͜ oynāduġ çelik, çelik 

bilı  ̇̊müsüŋ çelik çomağı; ġazuğuŋ͜ úsdüne ġorduḳ şeyi tabi öyle işdi. 

             Eleddirīk seksen doḳuzda doḳsanda filen geldi tabi muhtaríken geldi doḳsanda yoḳ     

ġaz yağı yaḳıyáduḳ lambala varıdın böyle telefon filen yoḳ hiç bi şey yoḳ araba muraba da 
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yoḳ yol da yoğudun doğru dürüs zeten ırmaḳlardan gidēdúg̠. Başġa bilmeyonki unutdum 50 

gitdim ta͜a geçlikde ġalannarı. 

             Ava gidēdúḵ, doŋuz, davşan bunnarı vurarduġ, tabi varıdın bazen gine giderin ġışın 

vaḳit geçı  ̇̊remeyince birez de sen ġonuş bağalım. (Askerde bit var mıydı?) varı̊muşdun da       

varıdın as çoḳ bende ( sabun, deterjan) yoḳ ( askerde nasıl yıkardıŋız çamaşırlarınızı) 

gendümüz yıḳarduḳ çamaşurh̥ane varıdın sabunna filen yıḳarmı̊şuyuzdu. 55 
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             ANLATAN                     : Cemil Musa, 66 yaşında, ilkokul mezunu, çiftçi 

             DERLEME YERİ          : Değirmenözü Köyü Musa Mahallesi 

             DERLEME KONUSU   : Karışık sohbet 

             Bin doḳuz yüz ḳırḳ yedi doğumlu Deyirmenözü doğumlu Cemil Mŭsa ilḵoḳulunu 5 

dördüncü sınıfa ġadar Deyirmenözü Köyü'nde tamamladım ābeymiŋ öğretmen͜ olması 

nedeniyle dördüncü ve beşinci sınıfları Arac'ıŋ İğdir nahiyesinde yapdım. Esgerliymi bin 

doḳuz yüz ḳırḳ yedi doğumlu olup Muş Varto'da tamamladım. Esgerden geldikden sonra            

ḵóyde çifcilik hayatına devam͜ etdim ve tehsil͜  olaraḳ ilḵoḳulu mezunu olduğum gibi ve 

Ġuranı Kerim dersleri alaraḳ Ġuranı Kerim oḳumayı ve imamlıḳ özelliği imamlıḳ yapdım 10 

ḵóylerde şu anda há̄le çifciyim hayvan horuzla uğraşıyorum. 

             Ḳırḳ sene ḳırḳ yaşındayken eşimi ḳaybetdim tekrar evlendim, evlendiğimden iki 

çacı̊ğu varıdı onnarı da yanına alaraḳ şu anda oḳutuyorum. Bi oğlum var esgi hanımımdan     

dört ḳızımla oğlum öğretmen hanımı da öğretmen şu anda İzmit'de oturmaḳdalar. Kendim 

hem hayvancılıḳ hem orman ḵóylüsü olduğum͜ üçün orman͜ işleriyle uğraşıyorum.Bin doḳuz 15 

yüz seksen segiz yılında veya segizen doḳuz da evim köyüm yandı tekrar kendim yaptırdım 

şu anda hayatımdan memnünüyün böyle.  

             Atmış yedi yaşımdayın.Eleddirik falan yoğudu eleddirik filen seksennerde falan geldi    

eleddirik ondan önce lambáyle veya idere fenerlerle oturuyoduḳ şu anda eleddiriğimiz falan 

var suyumuz ḳıtdı suyumuzu ḳuyu ḳazaraḳ devlet eleddirikle su basaraḳ hallediverdi böyle. 20 

             Esgi bayramla birez taha güzel ve ḳalabalıḳ olurdu ḵóyden milletiŋ çoğu çekildiğ͜ için 

kimisi geliyo kimisi gelmiyor̥ gine de bayramlarımız şuğanda ḵóylerde güzel geçmekTe   

böyle. Valla esgiden bayramlarda ta͜a çoḳ birbirine millet sıḳ gider gelirdi ve birbirine ḳarşı 

hesiyet bires ta͜a fazlaydı şindi bires o heysiyetden mahrum ġaldıḳ yá̄ni esgisi ġadar 

samimiyet olmuyåbülüyo yá̄ni. 25 
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             Tıráḳtör filen esgiden öḵúzle, ġatırla veyahutda öḵúzle çif sürerdik, düğenne harman 

yapardıḳ şuğanda ḵóyümüze biçer döver yeni girme gelmeye başladı fotåslarla sōnadan   

yapıyåduḳ şindi artıḳ biçer böver de gelmekde ama na ġadar͜ olsa biçer döver filen gelir biz 

faḳír ḵóylülere birez͜ ağır geliyor. 

             Esgiden böyle bolluġ͜ olmadığı gibi benim küçüḵlúğúmde lesdik dāhi yoḳTu takiye 30 

deye ağaçdan yapılan tahta şeylerle gezerdik ağ sōnadan bi da͜a ben büyümeye başladığımda 

lesdik veya ayaġġabı peydah͜ oldu bi da͜a ondan sōra böyle o sıḳıntılardan ġurtulmuş olduġ. 

             Düğúnne esgiden ḵöylede olurdu daha tatlı gibi geliyo bize şehire alışġın͜ 

olmaduğmuzdan mı her nedense o sålon͜ işleri bek fazla bizi açmıyo aslında ḵóy düğúnneri 

bizim͜ için esgiden ta͜a g̠úzeldi şindi salonnarda yapılıya. Düğúnner͜ esgiden perşembe g̠ún 35 

çarşamba perşembe yapılırdı ve cuma gecesi gerdāğ girilirdi şindi tedil olması nedeniyle 

pazar g̠úne aldılar dinen bek uyġun͜ olmayan bir á̄detdir yá̄ni. 

             Ya esgiden ki kitaplar verilirdi ki kitaplar vardı şindiki kitaplara bizim ġafamız hālȃ 

hiç͜ almıyor yá̄ni esgi kitaplar gibi deyil, şo oḳuma yazmayı alfābe kitabından͜ öğrendik ama 

şimdi dergiler bilmem neler çıḳdı şindi bek orda o g̠ún ortam bize g̠óre deyil ama çacı̊ḳlar͜ için 40 

tabi da͜a g̠úzel bi şey͜ olmuş͜ oldu. 

             Ulaşımı esgiden yayan vayahı̊tda at͜  üzerinde ḵóyümüz yaya olaraḳ veya atla üç seğet  

çekiyor yirmi iki yirmi üç kile̊metre mesáfede atla veyahı̊tda sırtla yiyeceymiz içeceymiz 

ḵóyden getirirdik şindi herkezin taḳsisi veya tıraḳtörü var ulaşım şuğ̥anda ta͜a g̠úzelleşdi 

esgiden yol yoḳ tabi yaya yolu varıdı vayahı̊tda ġatır͜ arabası giden bi yollar vardı yollar da 45 

segzenlerde falan mı yapıldı öyle bi şey͜ oldu bek fazla hatırlamıyom yá̄ni. Eleddirik de 

segizennerde veya işde o fazla bilemiyorum yá̄ni o çevrede geldi segzennerde falan geldi. 

             Ya esgiden ḵóy͜ otumaları te͜e g̠úzeldi şindi birez da͜a sıḳıcı olsa da gine de 

ḵóyümüzde o sayġı̊ hörmet var ḵóy͜ otumaları gine de yapmaḳdayız. Esgiden yüzúg̠͜ oynardıḳ 

ocağa çıra vurar çıra deye bi çam͜ ağacınıŋ çırasını ocağa vurduğuŋ zaman çoḳ g̠úzel͜  ışıdırdı 50 
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lamba da olsa dāhi o çıra ağacıynaŋ hem ısınırdı ev hem aydınnatırdı o şekilde, yüzúg̠͜ 

oynarmış ekseriyet yüzúg̠͜ oynarmış esgiden. Tekgeye sekiz altı tekge bi de peşgir͜ olaraḳ yedi 

turma derler onnarı sererdik içine yumruğunuŋ eliŋ͜ içersindeki bi para veya bir yüzüğú 

haŋḳına ḳoyduğŋu ḳarşı taraf bulabı  ̇̊lirse alırdı bulamassa sayı yazılırdı ceza olaraḳ duvar͜ 

örerdik duvar͜ örüyá duvar örmeye sıyıt diz͜ üsdü otutdurudu milleti sen ileri gitmissiŋ sen geri 55 

gitmissiŋ dizlerine odunna veyahutda  sopayla vuraraḳ şaḳa olaraḳ g̠úlúşerek oynardıḳ. 

Esgiden otumalarda ġatmerli çörek deye bi yağla bi hamurla yapılan bi şey varıdı o çoḳ 

ḳıymetliydi şindi artıḳ her şey bollaşsa da dăhi o gine de hasiyetini devam͜ etdümekdese osa 

da ġatmerli çörek veya hamurlu falan gibi böyle bi şeyler ev sá̄yibi tarafından bi şeyler 

yapılırdı yá̄ni banduma yapılır bezen horuz veya tovuḳ keserek onuŋ bandı̊ma deye şey 60 

ederdúḵ öyle.                

             Sığır esgiden davar çoḳdu her ġapıda aşā yoḳarı yetmişle yüz͜ arasında davar varıdı 

çoḳ ġapıda her hep ġapıda olmasa da çoḳ ġapıda varıdı o davarı ormannar zarar verdiğinden 

ḳaldırdılar esgiden ġara hayvanı azıdı şuğ̥anda da milletde ġara sığır hayvanı biye ġalabalaşdı 

esgiden üç şey veya beş şey varıdı şindi om beş vaya yirmi tĕne olmuş͜ oldu. Hayvancılıġ 65 

birez daha ġara sığır͜ üzerine gelişdi ama davar veya ġoyun çoḳ͜ azaldı. 

             Esgiden buğday, arpa ekerdik şindi gine buğday, arpa ekiyoruz yaluŋuz sebze olaraḳ 

esgiden fazla bi şey bilmezdik veya bulmazdı ama şuğ̥anda sebze olaraḳ heb türlü sebzeyi  

hemen hemen çoğunu gelişdirmekdeyiz yá̄ni sera mera da yapdıḳ şindi hem sera da hem 

dışarda biberidi, tamatisidi her türlü patatisini, fasılyesiydi g̠úya ne şey͜ olusa ekiyoz 70 

ḵóyümüzde su çay geçiyo ufaḳ bi çay ordan sulamasını da ġolay yapıyoruz böyle. 
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             ANLATAN                       : Hüseyin Aynacı, 53 yaşında, orta terk, emekli-çiftçi 

             DERLEME YERİ           : Kavakyayla Köyü 

             DERLEME KONUSU    : Karışık sohbet 

             Benim Hüseyin͜ Aynacı yaş elli bin doḳuz yüz atmış doğumlu orta terk, ort͜  oḳulu 5 

bitirdik düğún͜ etdik ondan so̠na altı yıl varıdı düğún et düğún͜ etdúḵden asgerliye, asgerliyi 

yapduġ geldúg̠ tedaşa girdik (asgerliyi nerde yapdınız?) asgerlik acemi birliyi Malatya, usda 

birliyi Bitlis, asgerden geldı  ̇̊ḵden sōna teke işe girdik͜ işde ondan sōna yirmi beş yıl            

çalışınca emekl͜  olduḳ Daday'da iḱȃmet͜  ediyóruz işdi bileder va burda yardıma geliyórúz bá̄zí 

bayramlarda falan geliyórúz buraya.  10 

             Çocuḳluğum ya çocuḳluğmuzda zorudu tabi, tıraḳtör yoğudu, araba yåğudu yetmiş 

sekizde tıraḳtör͜ alduḳ işdi taḳsi almış gibi olduḳ yá̄ni o zaman veseyit yåğudu (ondan önce?) 

ondan͜ önce yayan Daday'a falan geliş gidişle yá̄ni iki seğet sürer burdan Daday evet (at falan  

beygir?) At maraḳıda bek bizim ḵóyde yoḳdu yá̄nide bi ara varıdı da o da çoḳ͜ iyi bi binek 

yá̄ni at da. 15 

             (Hayvancılık olarak ne yapıyodunuz?) 

             Hayvancılıḳ͜ işde ġara sığır önceleri ġoyun varıdı bizim çåcı̊ḳluğmuzda sōnadan onna 

falan da satıldı ġoyunna falan satıldı tıraḳtör͜ aldıḳ ve eski hayat zorudu yá̄ni tıraḳtor͜  almağ͜ 

üçün falan bi ahır hayvanı satsaŋ zor͜ aluduŋ ama şindi g̠úzel bi çift dana satsaŋ tıraḳtör͜ 

alabiliyåsuŋ yá̄ni işiŋi g̠órecek şindi geçim şartları esgisine baḳınca çoḳ rahat yá̄ni çalışana 20 

her yerde para var sıḳıntı yoḳ yá̄ni.    

             Esgi bayramla falan neşeli oludu tabi çocuḳluğmuzda şindi ġurbete giden 

Ġasdamonu'ya giden bi ġaç yıl geldile bayrama ondan sōna hepisi boşladı yá̄ni azaldı ḵóy   

yá̄ni ḵóyúŋ nüfusu bek bayramlarda falan esgi dat yoḳ bi ġaç kişi gelir işdiynā bayramda 
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ondan sōnada birinci bayram g̠ún͜ áğşam herkeS gine gider Seynağ falan ġalu hocaynan burda 25 

kimse yoḳ yá̄ni başġa. 

             (Eleddirik falan yoğuken napardınız?) 

             Ġaz lambası falan͜ işde lö̇ḵús, ġaz lambasıynan seksen beşde eleḵdiriḵ geldi ondan    

sōna suyunu, eleḵdiriyi, telefonu her şey va yeni şeyirinen şu anda bi farġı yoḳ yá̄ni ḵóyünde 

işdi duran yoḳ. Televizyon falan yoḳken mesela ramazannarda filen rádyeynen Aŋḳara'da 30 

ezen͜ oḳunudu burda ifdarda açılırdı falan͜ öyleydi yá̄ni önceleri bizim çocuḳluğmuzda. 

             K̠óy͜ otumasında şindi yatsı namazında ġalan burda om beş yirmi kişi olurdu her gece  

birine otumaya giderdik. Otumalarda ḵóy muhabbeti, avdan şurdan burdan, geçimmeden, 

reçberlikden ġonuşulurdu yá̄ni. (Oyun falan oynar mıydınız?) Yüzúg̠ falan oyunu falan tabi 

meşurudu o zamannar. Yiyecek, yiyeceg olaraḳ ḵúl ḵúl çöreyi g̠ómeller, patátes haşlaması 35 

falan burmalı çörek öyle yiyecekler yapallarıdı yá̄ni öyleydi.   

             Şindi ik͜ üç senede bi tarla ekersek buğday͜ ekiyoz yá̄ni de öyle bi reçberlimiz yoḳ     

uzun boylu (eskiden ne ekerleridi?). Eskiden arpa, buğday yá̄ni bu ḵóyde başġa bi şey yoḳ, 

orman͜ işi burda birez fazla bu kesim͜ işi bu sene birez de bi afát gibi bi şey͜ oldu kesim falan 

çoḳdu yá̄ni çalışana yá̄ni ḵóyde bu sene para varıdı evet (bu köyde ne tür meyvala yetişü?) 40 

Elma, erik işdi ayva öyle bi meyvala yá̄ni sera filen yaparsaŋ domates, salatalık falan yetişiya 

yá̄ni. (ormanda ne tür ağaçlarınız var?) Ormanda çam, ḵóḵnar, ġayın͜ ağaçları bulunu bizim bu 

ormanda böyle işde. 

             (Bu yol falan ne zaman yapıldı?) 

             Bu yol seksen dörtde yapıldı daha önceden yoḳdu yá̄ni şullara aşağ falan yol 45 

yapdılarıdı cibinen falan bullara öğretmenne falan ilk zamannarı gelir giderdi yá̄ni yolla 

düzg̠ún deyildi seksen dörtde filen yetmiş dört mü yetmiş͜ altı yetmiş dört o arada yapıldı yol  

yá̄ni veseyit yolu yoğudu o zamannarı öḵúz͜ arabası yolu tıraḳtör͜ alduğmuzda falan yá̄ni yol 

doğru dürüs yoḳdu yá̄ni yüklü şurdan bi odun filen yúḵleseŋ çıḳmazdı dıraḳdör. Buraya 
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yapıldığında dozer falan vardı evet bu Azdavay yolu falan yapıldığında önceden elinen falan 50 

yapmışla yá̄ni e mesela ġışın ġıreyder falan yoḳmuş dozer falan bu yolu ġışın elinen 

açarlarımış ḵúreynen (bu elli sene fazla olmuşdu elle açma işi de mi?) ben bilmiyorum elli 

yaşımdayın şey hocam evet Seynā gil filen bilü o işleri yapmışla yá̄ni. 
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             ANLATAN                      : Tevfik Selalmaz, 50 yaşında, İlkokul, Nakliyeci 

             DERLEME YERİ          : Okluk Köyü 

             DERLEME KONUSU   : Sohbet 

             Seniŋ sorduğun soruların hepsine cevap verebı  ̇̊lúrün ġıymetlim. Sen soracaŋ biz cevap 5 

veceyüz. Abeysiniŋ yetmiş birde ilkoḳula gitdúḵ, yetmiş͜ altıda ilḳokulu bı  ̇̊tüdúḵ. Segizende 

evlendúḵ. Seksen͜ üçde asgere giTdúḵ. Efendime söyleyin seksen͜ üçde asgere giTdúíḵ, seksen  

beşde asgerden geldúḵ. Mücedele, çalışma, öte beri. Asgerden gelince işdi kóy͜ işleri aynı, 

çalışma, reçberlik, ġoyunuydu, sığırıydı, ekiniydi derken ondan soğna doḳsanda araba͜ lduḳ, 

ondan sōna nakliyeci͜ e başladuḳ. Doḳsandan bu yaŋa da nakliyeynen uğraşıyåz͜ işdi aynen 10 

orman işlerinde. Gėt g̱ótür, yol bel deyken͜ aynı işlerden devam͜ eTdúḵ. Yáni geçim 

ġaynaklarımız bullardan͜ işdi. Hayvancılıḳ şu͜ anda yoḳ önceden varıdı şindi bıraḳduḳ yeni o 

işleri de. Şu anda belli işimiz naḵliyecilik. Orman͜ işleri, naḳliyecilik, kesim, üretim, o tür 

şeylerinen devam͜ edip soru soracaḳ. 
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               ANLATAN                      : Hasan Kuzu 

             DERLEME YERİ           : Uyukören Köyü 

             DERLEME KONUSU    : Anılar , ramazan manileri 

             Şeyde ġır va ya şalġamlığıŋ ġırı oranıŋ deymenini sen búlúsüŋ oranıŋ͜ üsdündeki ġırda 5 

ġumar͜ oynayoz velāsıl kelam Āsar'dan birisi de cığara satıya iki desdi cığara benim yanımda 

da üç dört těne ġumarcı va Gara Mısdafa'nıŋ Gadir͜ oğlan filen ölen Garamuḳ'daki felen şimdi 

biz orda ġumara ġavuşduḳ he ben buŋa beri yaŋdayken üş davar satdım ġırḳ yedi buçuġ lireye 

üş davar o zaman ġırḳ yedi buçuġ elli de yoġ, parayı alınca ġumara otuduġ yirmi ḱâğda, otuz 

ḱâğda alınca ġaḳdı Cizmeli ġaḳma lan ġaldutduman dedim, ānaya yúrek yoğudu sen onuŋ͜ 10 

öyle oldu͜una baḳma Mısdā Bey ānaman, ilerde dedi oynaruz, ilersini filen bıraḳ ya otu param 

bitsin ġaḳ git dedim, davarları alamassıŋ davarıŋ͜ içinde da͜a davarla vedüğúm davarla, ilerde 

oturuz dedi. Benim de ġız ġardaşımıŋ͜ ōlanı va davarı g̱údüya ilerde o zaman bu yol yoğudu bi 

daş͜ atdı arḳamdan duymadan şuramdan geşdi bende bıçaḳ va bıça͜a çekdim ben buŋa amına 

ġoduğum dedim la sen kimsiŋ ġaçıya, şaḳaya bozuya vuracáydım͜ emme o daş doḳunáydı 15 

ġafanıŋ bi yanını alıya yumruġ gibi daşı arḳamdan duymadan vurup gideceg la öyle yoġ ōlum 

o Ġadir͜ ōlana la siz kimsiŋiz ileri varınca otuŋ la şuraya ġumara dedim ordan davalları da 

vēceyin͜ oturusaŋ dedim davalları ayırıvedim otudu, Hacı Bekir de va heni şo Fáyzulla͜aŋ 

oynayken filen şey varıdı Goca Mezeriŋ͜ uşaḳları şeğerde avulandı, zehirledi bi hamal 

zehilledi bi şey͜ etdi döğe döğe gendúnü zehilledi iki těne kişiyi zehillemiş bi ġarı yüzünden 20 

orda Ġasdamonu'da velāsıl Mısdā Bey velāsıl kelam ben atmadım hiç͜ atmadım da͜a ben 

atmuşladu dedimidi yoo bunnan şeker dönmeyaki. (Sōna ne dedin he?) Ordan Fehm͜ ōlan 

geldi cığara satıya Soru ġız delleridi sen onu bilmessiŋ anası cığara satıya iki dúğen parası 

almışımış Niyáz͜ A͜ayı búlúmúsúŋ Topal Cefer'iŋ bubasını o zaman paralarını alduġ o da otudu 

ġumara o da zátdi ġumarcı filen deyeyken ġararıya biz͜ emme ceketleri serdúg̱ ġoca ḳútúḵ va 25 
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balta va vuruyoz yanıya Şeker͜ A͜anıŋ Abdi Bey mavzer atacaġ͜ olmuş ataşa evden ordan 

g̱ózúğya onuŋ yav deya ġarısı Hēcer͜ Apla orda ġumarcıla ġumar͜ oynaya nereye atıyåsuŋ 

mavzeri gelúdú oraya gelúdú müyki, amına ġor paralardı adamı ataşa atıyan deye, ataş orta 

yerimizde velāsıl kelam deymeniŋ͜ üsdündeki düzlúḵdeyüz ordan şindi bu ġırḳ yedi buçuğu 

ben͜ aldım cebime ġuydum davvallarıŋ parasını ondan sōra şindi ḱârınan͜ oynayan ben ġumarı 30 

he oynayon, aynāken oynāken Cizmeli'niŋ parasını alduġ o Ġadir͜ ōlan da va Ġara Mısdafa'nıŋ 

darġunuyuz͜ emme birbirimize sāyiP çıḳıyaz ordan velāsıl kelam o Fehm͜ A͜a iki dúğen 

parasını vemiş cığarayı bozmaya başladı desdiniŋ birini alduġ͜ elinden, elli cığara o zaman 

desdile birinci cığaraları varıdı böyle emme ne cığaraydı ābey velāsıl kelam Cizmeli altun 

çıḳartdı la Cizmeli seniŋ͜ altunuŋ dedim dolaşuḳdu sētdedú dedim ne dolaşuğu la dedi ben de 35 

bubamıŋ͜ ehPabı deye Fehm͜ A͜ayı la herif ġumara para vereceg iyi altun vemezle, altunnara 

baḳdım ġırḳ lire para ve şunnarıŋ ikisini veyin dedi heP dolu çecikleddúmúş esgi çeyrekleri 

oğ g̱úmúşlúğúmde baḳdım bosdancı yazıya la iyi dedim oysa çeyreklerinde de yazıyomuş 

Ġosdanti deye Yunan'ıŋ parasıymış esgiden Ġosdanti velāsıl ġırḳ lire vedim altunnar͜ aldım 

ticeretden vedim elli cebimde ondan sōna şöyle düşündüm parti bitdi ordan onuŋ da cığaradan 40 

ceplerimiz doldu cığaraynan desdiniŋ biri gitdi şeyiŋ, beygir de gitmiş Fehm͜ ōlanıŋ bu yol da 

yoğudu dereye yoḳarı beygir dóvúrmúş çatal ġayalarıŋ͜ altında o cığaranıŋ biri de çaya düşmüş 

bi desdi cığara he ordan şindi şöyle düşündüm ġaḳacayın şindi dedim ben bunu zorunan͜ 

otutdudum bu da baŋa ederse suçlu çıḳıyan su dóḵmeye gidiyan deye gitdim aşa͜a hemen 

ordan hızlı hızlı geldim beri geçeye geşdim Şeker͜ A͜anıŋ ḵóyünden tarlaya ordan bağırdım la 45 

Cizmeli dedim la ben gidiyan dedim o söğerdi heni amına ġoduğum dedi git la sende dedi 

ordan geldim ḵóye bubama zabaleyin anam deyvemiş davarları vedúg̱ cebimde para benim 

gendú param ana param, davarıŋ parası yoḳ, yoḳ͜ emme zabālayın şey͜ etdi bubam velāsıl 

kelam davarı vedúg̱ la dedi altun almıssıŋ dedi ben ġumarınan etdim demeyan da altun͜ 

almıssıŋ baḳıyın dedi, bubam ordan͜ aldı baḳdı lan bu dedi çeyreg dedi az muz͜ etdi baŋa ḵúfúr 50 
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filen hemen ben dışa çıḳıvedim beygire biniya yallāh davalla da Diphan'a gitdi bazar duruya 

Diphan'da ordan beygire biniya gidiya buba dur desemde para bende parayı ben͜ aldım 

deseŋde diynemedi óğ ordan varıya oraya orda bi jandarma varımış davalla duruyomuş͜ orda 

da͜a la ābey bu davalları deya böyle böyle etmiş altun vemiş͜ işdi deya jandarmaya, candarma 

da Arac'a telefon͜ ediya ġaraġola yoḳ bēki de yoḳ aşa͜ada Diphan'da bu yaḳın͜ emme Arac'ıŋ 55 

ġaraġolu al da gel lan͜ onnarı deya hemen davarları şey͜ ediya yollaya şeye ġayrı Maraz͜ Abduş 

varıdı búlúsúŋ bēki şeyiŋ Cazġır'ıŋ bubası velāsıl yollāla. Ben de baş͜ aşa͜a o g̱ún gine Ġȯz 

Da͜a'na gidiyon davarınan gine gitdim velāsıl Araç'da Hemdi Çoğuş'uŋ Memetle varıdı bubam͜ 

onnara toruğ͜ ålıvedi, tomruğ͜ ålıvedi Memed͜ A͜a niye geldiŋ deye hoş beş͜ ediyala bubama 

Araş'da messele böyle böyle şindi deyala onna aḳıllı adam Ġarabiyōgil şindi deyála altunna 60 

benim deyil der deyála ça͜aralım altunna bubamıŋ cebinde bu altunna seniŋ mi la, bu altunna 

seniŋ mi, benim deyil derse maġgime düşerse şey͜ eder, hemen çağȧrıyala uşaḳ yollāla Araç'da 

la bu altunna deya seniŋ mi deya Hemdi Çoğuş'uŋ Vá̄hid͜ A͜a, benim deya iyi altun deya lan 

sehteḱâr lan bu altun deya heh Memed͜ A͜a deyala şindi sen deyala on kere parayı ve̊rúsúŋ 

deyala ben gine merhemend͜ etdim ġumarcı ġumarcıyı sever çoġ͜ oynamayan͜ emme bēzi bēzi 65 

oynayan velāsıl Mu͜íddin Bey şindi bunna netdile ziyade olsun içmeyon ābey vallahi 

doḳunuya baŋa. 

            Ey ġaziler yol g̱órúndü gine ġarip serime 

            Dağlar daşlar dayanamaz͜ oldu benim āhuzārime    

 70 

            Uçan ġuşlar dayanamaz͜ oldu benim āhuzārime  

            Yazıġ͜ oldu geç yaşımda yārime 

 

            Ben havada uçaríken ālınan dutduŋ beni  

            Ben bahāmı biçeriken bir pula satdıŋ beni 75 
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            Ḵómür g̱ózlü názlı yārim sağ yana sen solda ben 

 

            Yar͜ oturmuş merdimanıŋ başına 

            Ay mı doğ muş g̱ún mü doğmuş hançárımıŋ ġaşına 80 

            Ḵómür g̱ózlü nazlı yārim bir yana sen bir de ben 

velāsıl şey͜ edemeyán demindenki ġada tekrallayamayan da velāsıl kelam şiir bu ba͜a baḳ bunu 

şindi sēde bunu cıġġada bi yerini biliyála, söylá̄la yazılı varıdı bu yasaḳladıla mı yoŋsa bunu 

bilmeyan yá̄ni bi fena bi şey yoḳ bunda, şarḳı, türḵúde. Heni bi hesdenede veremli şeyi 

çağı̊rularıdı yá̄ni onu; 85 

            Dün gece gendú hānemdeydim yaslıcağım daşıdı 

            Altım çāmur, üsdüm yāmur gine g̱óŋlúm hoşudu 

da͜a çoḳdu bu emme hepsini, efendime söyleyin soŋ zamanda dá̄va ġonusu; 

            Dá̄vamız g̱úzel dá̄vası giderúz pedişāha 

            Pá̄dişah dá̄va g̱órmesse giderúz şeyḳíslama 90 

            Şeyḳíslam dá̄va g̱órmesse ġaluruz ġıyá̄mete  

yá̄ni o şindi ben şey͜ edemeyon o ġadun g̱ózúnü yumuvórúdú rehmetlik Hatça Gadun delleridi 

Sorkuncuġlu. Uzun͜ oca şey g̱ótúmüş ben onuŋ seyesine şey͜ etdim, emme cúzü g̱ótúmüş 

Ġurá̄ni ben Sorḳuncuġ'da başladım. Boğúŋki hocalarıŋ okudūnu ses yoḳ ezberime çoğunu 

biliyan mevlúdúŋ çoġ oḳuduḳ yá̄ni. 95 

            ( Bekcilik filen͜ etmediŋiz mi esgiden ramazannarda?) 

            İşde geldim höḵúm höḵúm 

            Sırtımda dåvulum yüḵúm 

            Evvela asselamu aleyḵúm 

            Ben͜ áğamı uyandurun 100 
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            G̱úl yasduğa dayandurun 

            Eyer͜ ağām͜ uyanmassa 

            Ġave tütün beyendirim 

 

            Ayasofya Cēmisi 105 

            Otuz͜ altı pençiresi 

            Hanım pencireden baḳarken 

            Yandı pilav tenciresi 

 

            Davulumuŋ͜ altı gírmuzu 110 

            Ben yemen ġavunu ġarpuızu 

            Arḳadaşımı sorarsaŋda 

            Cēmilerde babuç hırsı̊zu 

 

            Uzun soḳaḳ başdan başa 115 

            Keklik seker taşdan daşa 

            A benim de̊vletli ağam 

             D e̊vletiŋle biŋler yaşa 

            

             Bāşişimi aldım giderin 120 

             Her yerde metiŋi ederin  

efendim͜ evvēsi gece gelúleridi ıramazannarda.  

            Bu ay geçen͜ ilerde yatıyan yüS ḱâğat para va vala yüS ḱâğadı da ġıyıp da atamadım 

efendime söyleyin Mu͜íddin Bey ōlanda da yoğumuş ba͜armış lan bazara varınca beş ḱâğaT 
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atarın, beş͜ on ḱâğaT vórún deye, vedi o gece çaldı, çaldı Receb͜ ōlan demiş la hiç bozuġ 125 

paramız yoġ͜ evde deya bazarda vemiş biliyon bekciyi, ōlanı ramazan bekcileri. 

             (Başka mani var mı aklınızda?) 

             Yımırtanıŋ beyāzına 

             Baḳıŋ haḳıŋ niyāzına 

             Şindi terēvúyü ġılduġ 130 

             Buyruŋ zabah namāzına 

ya neler neler, seniŋ torun mu bu? Seniŋ ormancıyı ben şeğerde bize çay͜ ısmalladı Helid͜ 

A͜ayınan oturuyoduġ geldi biz͜ oŋa ısmallacayduġ o bize ısmalladı nerde o Merg̱úze'de mi?  

             (Hiḱâye biloyo musunuz?) 

             Ābey iki çoban varımış. İki çoban türḵú çağırıyalarımış, ġula͜ana eline ġōya 135 

'Yapraḳlar delikdir delik, Ben seniŋ derdiŋi bilikdir bilik) deya, la hedi gidelim Isdanbul'a 

deyála biz şayir͜ olduġ ne çobannığı ediyoz deyála. Gidiyala Isdanbul'a ordan Isdanbul'a 

varıyala hedi bi kere hamama gidelim deyala, hamama gidiyála para yoḳ hamama gitmiş 

hamamı üç g̱únnúg̱ kirala͜ala ġuru cebinen. Üç g̱ún gelince hamamcı varıya; la ōlum ġayrı 

g̱únüŋúz geldi paramı veŋ çıḳıŋ deya, efendime söyleyin he o da ayru emme heralda. Şimdi 140 

oŋa deyalaki; 'Ġurna da seniŋ bunna da seniŋ' o öteyenki ayru onu da deyveceyin 'Evveli de 

seniŋidi şimdide benim' la beni̥nen eylenmeŋ deya g̱óbelle deya ne ġurnası deya gine 'ġurna 

da seniŋ' bunnarı çıḳarıya; düşüŋ la öğúme ġaraġola deya, zabālayın ēgidiya, oğ hamamcı 

dayı nereye? Ya bunna baŋa böyle etdi böyle etdi para da vemedile ee dovulculara ras geliyåla 

dåvulcula, la utanmadıŋız mı parayı niye vemá̄suŋuz hamamcınıŋ parasını deyinceg; 'Ġurna 145 

da seniŋ ġurna da senin, Evveli de seniŋidi şimdide benim' dovulcula dom dom dom vurmaya 

başlaya, la sen de ortaḳsıŋ dēya bu adamlara deya, gidiyala efendime söyleyin bi de 

kemānigile aynı kemānicile sen de ortaḳsıŋ hākime varıyala. Hakim dēya ki; ōlum siz 

gelmissiŋiz boğún mesela Ġasdamonu'dan veya niye vemediŋiz parayı? Gine bunna orda 
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'Ġurna da seniŋ ġurna da seniŋ' deyince sa͜a dovulcu vurmaya başlaya zurnacıynan ġurna da 150 

seniŋ deyince dombudu dom dom dombudu dom dom há̄kimiŋ hoşuna giTmiş hemen há̄kim 

paltoyu atıyá cúbbeyi oynamaya o da başlaya, oynamaya o da başlaya efendime söyleyin o da 

başlaya ġānünüŋ bilmen ne meddesinden dolayı deya bunnarın barātına deya meggime 

masrafı da hamamcıya deya masrafı da hamamcıya söylemiş hádi gidiŋ deya onuŋ͜ avası. 

             Bi de şöyle o şeyle ayru: 155 

             'Yapraḳlar delikdir delik, Ben seniŋ ġalbiŋi bilikdir bilig' bunna gidiyala Isdanbula, 

Isdanbul'a varınca pēdişāhıŋ vezirlerine bi berbere vezirleri kesiveŋ deya, berbere 

kesdúrceklerimiş pēdişāhı öldürdüTceklerimiş vezirleri heni yanı böğrúnde pēdişahlarıŋ, 

bóğún keserin filen. Bi şāyir gelmiş pēdişah bey deyala, çağȧrıŋ şunnara deya pedişah, 

g̱ótúrúya yannarına, şindi bi şey bilmeyala zetdi 'Yapraḳlar delikdir delig, Ben seniŋ ġalbiŋi 160 

bilikdir bilig' deya, pēdişahıŋ da hoşuna gitmiş şuraya ġarşuya ' Ben seniŋ ġalbiŋi bilikdir 

bilig' deye yazmış, ġayrı o g̱ún berber usdura bıçā͜ȧynan üzeceymiş pēdişahıŋ ġırtla͜anı. Şindi 

şeyleri yāverleri pēdişahıŋ yanındaki yardımcıla kesive deyala, beki dedütdúrúyala böğún 

keserin zabah velāsıl kelam şindi boğún keseceydi ya o yazı̊yı g̱órúya şey berber, dē orda 

yozuya baḳıya 'Ben seniŋ ġalbiŋi bilikdir bilig' la bu benim ġalbimi tabi biliya, nasıl biliya 165 

bu? Usdura bıça͜a elinden düşüya patdan yere, noldu lan deya pedişah, pēdişahım deyemeyan 

sen benim ġalbimi biiyosuŋ deya, biliyon deyemeyan, niye lan? Ben deya bóğún seniŋ vezirle 

deya pedişahı kesive dedile söz vedim deyá, ġaç senedú deya bóğún keserin zabah keserin 

bóğún ġayrı usdura bıça͜anı boynuŋa çalacaydım deya sen de benim ġalbimi bilince ben 

elimden usdura bıça͜a düşdü deya hemen ça͜arıŋ şeylere deya vezirlerine, vezirleri hemen dōru 170 

atduruya içeri. La bu gelennere deya çobanımış zetden ça͜arıŋ onnarı dellal veriya, bulduruya, 

g̱ótúrúya, ōlum siz deya böyle böyle siziŋ sēyeŋize ġurtuldum deya, o çobannarıŋ gidenneriŋ 

birini şey͜ ediya birini vezir͜ ediya birini de yardımcısı ediya şeyleri de asıya vezirleri yāni 
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onnarı burdan davar gútmeden gidiyála (vezir͜ oluyala) he he neler neler (başga biloyo 

musunuz Hasan Amca?) başġa çoḳ bilmeyán. 175 
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               ANLATAN                     : Mürvet Köse, 63 yaşında, çiftçi, cahil 

               DERLEME YERİ         : Karamuk Köyü Çimkeler Mahallesi 

               DERLEME KONUSU : Anılar, eski adetler, mantar adları, yöresel yemekler 

             Mürvet K̠óse'yim ondan oḳul yoğudu esgilerden oḳula gitmedim biz bi oḳul g̠únü 5 

g̠órmedúḵ ondan sōna işdi çoḳ esgilerden su yoḳdu, yol yoğudu evimizde şindi eletdirik 

yoğudu, telefon yoğudu şindik her bi şeyler var. 

             Çif sürerdúḵ öḵúzünen şey tı̊rpanınan ekin biçerdúḵ, dúğennen sap sürerdúḵ, yığın   

yaparduḳ. Bi kilometre yerden baḳraçlarınan su g̠ótürüdúḵ ġofalarınan ellerimizde daşırduḳ 

emme şimdik terkóz her yerde su bol işdi böyle, hiç͜ oḳula gitmedim hı̄̇ç oḳul bilmeyon 10 

cēhiliyin evet, ġursa gitdim͜ emme onnarı da unutdum evet oḳumaya evet oḳumaya okumaya.  

             Biŋ doḳuz yüz͜ atmış beşde gelin͜ oldum evet atmış beş yaşımdayın öḵúz͜ arabasıynan 

gelin͜ arabam öḵúz͜ arabasıydı evet gelin͜ arabam öḵúz͜ arabasıynan geldim şey yolundan ne 

yoluydu esgi yoldan, yeŋi yol filen yåğudu daha ne ġonuşuyun lan?  

             Bayramla evet bizim bura gine yemek verı  ̇̊dúg̠, bayramlarda da yemek ve̊rüz 15 

bayramdan çıḳıncaḳ yemek verüz her bayramda sırayı̥nan, meḥelle meḥelle giderle yemek 

yimeye biz de verüz, evet bayram namazı burda ġılunu Çimkeler Máḥellesi'nde esgi cēmi     

ġayıntam hocáydı, beyim hocáydı emme tírefik ġazesi oldu ġaçıncı senede onu da deyve , ġırḳ 

sene önce tırafik ġazēsi oldu direkdordan͜ aşdı ben dört çocuğu͜ lá ġaldım, onnarı böyütdüm, 

besledim, böyütdüm gelin͜ etdim ġız üç ġızım varıdı üçünü, oğlum varıdı bi tēne onu everdim, 20 

ev yapdı̊dum evim͜ esgiydi, esgi bina şindik evi beton͜ ermenden ev yapduduḳ, çaydan 

geçerdú̄g̠ böyle ayaḳla bata bata sel gelı  ̇̊dü hayvannarı alı̊du esgiden şindi ḵóprü yapıldı hēr 

şey var hēr şey var evet beyim͜ öldü ġaç sene ġırḳ sene evēsi evet. 

             K̠óyde ekin͜ ekerüz, pancar͜ ekdúḵ her şey misir͜ ekdúḵ ondan sōna patatis, fası̊lye hēr 

şey hēr şey yapíyoz ḵóyümüzde her şey verimli he ġoyun da vardı, ġoyunumuz vardı, 25 
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davarımız vardı g̠úderdúḵ, beyim͜ ölüncek satduḳ he he beyim͜ ölüncek satduġ ġoyunnarı, 

davarı, sğırı evet bi tek ıḳtiyer ġayıntamınan ġaldım dört çocı̊ğunan evet. 

             Esgiden süt vemek yåğudu yåyuġ çalḳarduġ yoyuḳ dóğme yoyuḳ böyle böyle böyle 

elimizde ağaç yoyuḳda öyle yağ yaparduḳ yağ satarduġ süt veme yoğudu artıḳ şindik sütcü 

geliya südü veriyoz şindik de ceyranlı yåyuḳ olsa da onda çalḳayoz͜ evel͜  elimizde çalḳarduġ. 30 

Fişek evet yåyuğuŋ͜ içinde heh fişeyi derle yåyuğuŋ fişeyi. Torba yoğurdunu ayranı süzerdúg̠ 

bi kere elekden onu torbaya ġuyar yoğurt yaparduġ üsdüne daş ġorduġ tahta ġorduġ da aḳsıŋ 

deye evet aḳsıŋ deye. Peynir yaparduġ ḵóy peyniri evet yoğurt, yağ işde hepsini peynir 

yaparduġ emme şindik her şey͜ elimizden gidiya yoḳ. Ġanlıca olu, içi ġızıl͜  olu ondan sōna 

mıḳcuḳ derüz ondan olu efendim ġoç mantarı derüz, gelincı  ̇̊ḵ mantarı derüz onnardan filen 35 

hep olur başġa he he dilburan filen͜ onnarı ḵótü mantar deye almarı̊z onna da olu mu sayılıya 

mı? He dilburan, ayı̊ca heh ayı̊ca hēpisi de olu söbelek mantarı efendime söyleyin bi şey daha 

varıdı ya neydi ġız heh ciŋcile, ciŋcile mantarı burası Ġaramuḳ Mahállesi Çimkeler Mehellesi 

evet örúḵle, örúḵ olu şey üryene yaparuz, besdil yaparuz pelverde gibi her şey yaparı̊z, betmez 

yaparı̊z, elmadan da pancardan da betmez yaparı̊z evet he üryenemiz g̠úzel͜  olu üryene yaparı̊z 40 

örúḵden evet erikden heh heh mármelet, ġış burnudan mermelet yaparuz her şeyden kirenden 

reçel yaparı̊z her bi türlü şey yaparuz, yapmayuz͜ ondan yapmayuz evet ondan yapmayı̊z dut 

da yoḳ burda yapmayuz evet vişneden vişneden de yaparuz, gitdı  ̇̊ḵ. 

             Esgiden de kesime gitdı  ̇̊ḵ tomruḳ soyarduḳ sōna ilkin ḵútúḵ desdiresiynen, ḵútúḵ 

desdiresiynen yıḳarduḳ çamları balta ile soyarduġ şindik motorla yıḳıyoz gine de baltay̥͜ ile 45 

soyuyoz, siter yaparuz her şey yaparuz, tomruḳ, kesim. 

             Hamur işlerinden hamuru, hurun yaḳaruz, hamullu yaparuz, oḳlā yaparuz, şöyle şey 

yuvallaḳ daş͜ ekmeyi gibi deyala işde onnara başġa bi şey deyala, oḳlā da, g̠ózleme yapíyoz ya 

yağlı oŋa oḳlā deyala, ġatmer yaparuz, yoğrd͜ ekmeyi, et͜  ekmeyi etli ekmek fırın yaḳaruz her 

bütün bi şeyler yaparı̊z işdı̄̇yna undan da hamurdan da. Çöreg͜ olaraḳ da g̠ómerüz, furuna da 50 
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ġoruz yā işdi böyle. Hamur çeşidi olalaḳ, hamur keserüz, e̊rúşde sarımsaḳlı̄ ondan sōna başġa 

şey deyveseŋe sarımsaḳlı dedim su böreyi dedim, maḳarna efendime söyleyin börek yaparı̊z 

hamurdan gine aynı şey su böreyi; suya ataruz yufġaları ondan çıḳarduruz tepsiye döşērúz 

yağları̊z su böreyi de̊rüz, yuvlaruz sıġara böreyi derüz yuvlaruz şeyi içine şey ġuyaruz çökelik 

mesela peynir ne varısa heh evet onna va tekne baḳ o şeyi yaslağaç, yaslağaç, tekne, oḳlava 55 

ondan sōna el yaslağcı hamullu yapmaya, bisleğeç; onna ekmek çe̊vı  ̇̊rüyoz evet yaŋmasıŋ 

deye şeyleri filen demedúg̠ öḵúzlerin boyunduruğunu filen.       

             Öḵúzleriŋ sabanı oludu çif sürerdúg̠, boyunduruğu, boyunduruḳ, saban, daban hep 

bunnarınan͜ iş g̠órerdúg̠. Daban; şeyi düzleya tallaları sürüncek, sabannan da çif sürüyósuŋ 

tohum͜ ekiyåsuŋ buğdayı böyle buğdayı saçıyåsuŋ dabannayåsuŋ bi kere önce sabannan 60 

sürüyosuŋ sōna dabannayåsuŋ evet pulluḳ da vadu öḵúz pulluğu o da bi yı  ̇̊zlü öḵúzlere 

daḳacáysıŋ pulluğu öte başa varıncaġ atacáysıŋ tekrar bi da͜a beri başadan, beri başda bi da͜a 

atacáysıŋ öte başadan evet şey yoğudu o zaman motor filen direkdor͜ olmayınca öḵúzle 

g̠órerdúg̠ her işi, öḵúzleriŋ boyunduruğu varıdı, zelvisi şeyi, boyunduruḳdan daḳarla öḵúzleri 

şöyle orta yere g̠ótúrúdúg̠ şuraya böyle iki yanına da zelvi şuraya da şöyle bi ağaç şurda 65 

durardı başları böyle evet başġa işdi düşünüyon. 

             Ġavaḳ yetişdı  ̇̊rüdúḵ şeylere ġavaḳ dikerdúḵ tallalara, ġavaḳ yetişdı  ̇̊dúḵ, dikdúḵ, sula 

şey͜ et kesim motoru şeyi yoğudu aman su måtoru yoğudu esgiden hep ġara suynan sularduġ 

ordan g̠ótü suyu ġavaḳları sula yetişdı  ̇̊rúdúġ ġavaḳ yetişdı  ̇̊rúdúg̠ evet toprağ͜ işi olaraḳ böyle 

böyle yapduġ. 70 

             Otumalarda evet, erkekle olsa toplantı̊ ederleridi ġadunna da öyle ilaḥi söylelleridi,   

şarḳı söylelleridi efendim patátis bişı  ̇̊rúdúḵ, misir patladuduġ işdi ġayrı otumalarda 

meyvesiydi şeyiydi hep ġorduḳ böyle evet otumalar da g̠úzel͜  oludu bilmen vallahi bilmen hiç 

onnarı da bilmen evet bilemeyon onnarı. Oyun yapallarıdı, ya işdi bezir yağcı deye sırtlarına 

şey sarallarıdı bezir yağcı filen gelmiş deye oyun öyle möyle yapallarıdı evet evet bezir yağcı 75 
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geldi bezir yağcı geldi dėye öyle möyle oyun şey͜ ederleridi oynallarıdı. Başġa ya eseletden de  

oynallarıdı ġadun ġaduna heni oyunnan oynayala ya düğúnnerde öyle de oynallarıdı ġalḳıpda 

ayağa. 

             Televizyon yoğuken fener yaḳarduḳ, lamba yaḳarduġ fenerinen damlara giderdúg̠ 

damla varıdı esgiden ondan sōna evde de lamba yaḳarduġ, löḵús yaḳarduġ yerine g̠óre, ġaz 80 

yağ alamazduġ lamba yaḳarduġ böyle böyle bi şey da͜a varıdı aḳlımda he inekle bızlardı dur 

da͜a  bıza͜a yapayke bızlar, ḵómüşle bızlar ḵómüşe de şey derle ḵómüşüŋ yavrusu he malaḳ 

işdı̄̇yna, at yetişdı  ̇̊rúdúg̠, at ġunnardı ġatır͜ oludu, ġatır͜ oludu, tay͜ åludu öyle öyle bi de at 

ġunnar şey ederdúḵ he av ḵópeklerimiz varıdı ava gidelle, dağar ḵópeyimiz va davara giderdi 

böyle böyle işdiynāna. 85 
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-60- 

               ANLATAN                     : Ahmet Köse, 61 yaşında, çiftçi, ilkokul mezunu 

               DERLEME YERİ          : Karamuk Köyü Çimkeler Mahallesi 

               DERLEME KONUSU  : Karışık sohbet 

             Adım͜ Ehmet K̠óse, vileyetimiz Ġasdamonu, ġazamız Daday Ġaramuḳ K̠óyü'nden 5 

Āmet K̠óse efendime söyleyin Çimkeler Maḥallesi ne deyoz daha, oḳudum beşe ġader hee 

öyle şeyleri isdeyala dey mi? İlkoḳulu bı  ̇̊tüdüm Ġaramuḳ K̠óyü'nde sesim ġayet g̠úzelidi baŋa 

türḵú söyletdı  ̇̊rüleridi, meni atdurlarıdı, başlayım mı ġayrı mēniye? 

             Elli elli yüz  

               Biz Çimkelerlı  ̇̊yüz 10 

             Gevşek bağlarız ġuşağı 

             Gızarsak çekeriz bıçağı 

          

             Ayagġabınıŋ topuğu Ġaramuğuŋ gopuğu 

             Yaman olur ĠasTámonu uşağı  15 

             İnce belden salıvermiş ġuşağı 

             Şaḳa şuḳa anlamaz çekip vurur bıçağı  

 daha va da aḳ yavrum neler va da aḳlıma gelmeya hepsi aḳlıma gelmeya geleni söyleyve de 

birden cihaz alıya hep bunnarı dey mi? Yazmacaysıŋ tamam.  

             Şindi ēbeysiniŋ evveki g̠ún cümertesi g̠ún şeye gitdim ben ġoyuna bunna da oluya 20 

dey mi, ġoyuna gitdim, ġoyuna çok máraḳlıyın ezelden maraḳlıyın yá̄ni çobanlığa, ġurt geldi 

zağarı ġapdı av ḵópeyini yüz metre üs yanımda ben zağarı ġurtaldım essahdan bu yalan malan 

deyil zağarıŋ her yerini gēmiş bağıra bağıra ġurtardım silaḥda yoğudu ondan sōna ḵópek iki 

g̠ún çıḳmadı damdan da͜a bóğún gitdi ġorḳmuş nağda ġorḳduysa efendime söyleyin ġoyun     

g̠údüyoz͜ işdi çobanlığnan meşġul͜  oluyoz başġa bi işimiz yoḳ efendime söyleyin oğlanım 25 
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mıḳdar ḵóyü temsil͜  ediya efendime söyleyin bi de tecirlik va yanı bóğrúnde ondan sōna oŋa 

devam͜ ediya. Hayvan fazla bı̊zalara baḳacaysıŋ, dúğelere baḳacaysıŋ, ġoyunnara baḳacaysıŋ 

efendime söyleyin hepsini tekmil yörúdeceysiŋ bu işleriŋ yórútmeyince olmaya efendime 

söyleyin yüz͜ elli ġoyunum va onnara gidiyoz böylē işle, daha ne söyleyveyin bilmeyon ki.     

             Otus sene öŋce manda ġoşdum ḵómüş efendime söyleyin bunnarıŋ filimini çekdile 30 

essáhdan resmini çekdile ḵómüş ġalmadı burda onnarıŋ, ondan so͜na tırpanınan͜ ekin biçerdúg̠ 

sōna sōna ġayrı patoz geldi efendime söyleyin direkdor͜ alduġ en sōna şey geldi döğer biçer 

geldi, balya makėnesi geldi işle ġolayladı ya bek de sıkı̊şdurunca olmaya düşünmeyince 

Müyı  ̇̊tdin Bey. 

             Ġışın yüzúğ͜ oynarduḳ toplaşuduġ ḵóylüle yüzúğ͜ oynarduġ, muhabbet ederdúg̠ 35 

efendime söyleyin cövüz oynarduḳ, ḱȃhat oynarduḳ hepsini yaparduġ bunnarıŋ. Evet 

g̠úccúḵden beri çifcilik yapıyoz reçberlik ēcúḵ şey edebı  ̇̊lümüyün durabülümüyün heh ġafayı 

toplayın he. Benim͜ öğúmden sen çekivereceysiŋ he sen soracaysıŋ ben cevap vereceyin şindi 

hepsini de arḳa arḳaya ben şey͜ edemeyon toplayamayon yá̄ni. 

             Oḳumadım, asgere gitdim, Anḳara'ya asgerliği unutdum ağa vala asgerden geldim 40 

düğún͜ etdim evet ġadun zetden burdáydı he burdáydı öḵúz͜ arabasıynan gezdüdüle, ağşam 

g̠ótúdúle efendime söyleyin burda evimiz yoḳardáydı ḵóyüŋ͜ içindeydi o zaman bura yoğudu 

burayı evlendúḵden sōna yapduduḳ. Ġırḳ͜ iki sene oldu evleneli efendime söyleyin burayı 

yetmiş birde yapduduḳ bu evi , aharı yapduduġ segizen yedide öbürü ki ikinci aharı iki biŋ beş   

de yapduduḳ efendime söyleyin e hayvanla va ahırda efendime söyleyin hayvancılığnan 45 

geçiniyoz. Arpa, buğday, yılaf, misir her şey͜ ekiyoz esgiden pancar͜ ekerdúḵ pancar şindi 

onnarı bıraḳduġ ġayrı şindi buğday͜ ekiyoz arpa, yı̊laf efendim fiy biri geldi sen soracáysıŋ 

ġayrı evlat ben cevap vereceyin. Ayu ayu geliya bosdan ġomaya tallalarda armut ġomaya 

efendime söyleyin elma ġomaya bunnarı hep yiyya, doŋuz doŋuzla da geliya ekinnere, misire,   

pancara hepsinede geliya buya yöneliyin dey mi? Etmeya farḳ. 50 
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             Esgiden yörüyelek, yörüyelek giderdúḵ esgiden, ayaḳda bēzi çoruḳ varıdı rasdıḳ 

çıḳınca ġayrı rasdıḳ alduġ rasdıḳ giydúg̠, rasdıḳ çıḳmadan çoruğunan giderdúg̠ davara, 

hayvana yol yoḳ iz yoḳ K̠úten K̠óyü'nüŋ͜ altına vadıŋ mıydı çıḳamassıŋ çåmurdan, omzuŋda 

heybe bi yaŋda pıtana bi yaŋda fası̊lye bunnarı satıp ev masrafı g̠óreceysiŋ dön gine yörü   

araba yoḳ böyle böyle şey͜ etdúḵ biz buraya geldúḵ şindi. Ġış fazla yağardı ġar fazla yağardı 55 

eŋ͜ az elli santım ġar͜ oludu. Ya ce̊vüz satarduḳ efendime söyleyin elma satarduḳ patátis, 

fasulye bunnarı satarduġ bazar masrafı g̠órerdúg̠. 

             Avda maraḳ maraḳım yoḳdu avda yahu o davşan şindi burdan çíḳduḳ yirmi beş kişi 

gitdi ava gidiyala ben de Bıyıḳlı K̠óyü'nde hayvan va hayvana gidiyon efendime söyleyin     

Pamuḳluya sarmışla yirmi beş kişi ben yoldayın beni g̠órdüle işlerinden biri dedi ki oğ bizim 60 

topalağ da geliya nereye giderki dedi la ava gitmeyon emme geliyon arḳaŋız sıra dedim neyse 

doruğa çıḳduḳ Pomuḳlunuıŋ doruğa Hemdağ va bizim burdan avcı başı sen şuraya dur sen 

şuraya dur sıraladı bizi şindi efendime söyleyin ben hiç doŋuz gelmeyen yere beni dikdile, 

çentemde de bi dilim ekmeynen bi alma varıdı onu soydum yiyyon aşādan iki kişi la şuya 

gitdi la buya gitdi deyeyken doŋuzu atlatdıla şöyle yoluŋ͜ altına ġar çoḳ şöyle yoluŋ͜ altına 65 

baḳdım doŋuz baŋa geliya tüfek va sırtımda faḳat çif ġırma g̠ózúnüŋ biri bozuḳ bi kere 

patlaya neyse hazırlandım yola çıḳdı biz buŋa atduḳ bi kerem şöyle sümülcüdü doŋuz 

ḵóprúyü ġırmış beri geşdi ilerde de elli adım ilerde de Ziyá Beyiŋ bacanağı va tüfeyi 

dōrultmuş ḵópekle de yaḳaladı doŋuzu aman͜ ağasınıŋ dedim o hapı yutdu atma saḳın tüfeyi 

dedim biliyon acama ḵópekleri vuracaġ ordan aşa͜a indi aşa͜a inince dereye sıḳışdı ġayrí gelen 70 

geldi gelen geldi la bu doŋuzu kim vurdu topalağ vurdu atıŋ benim pıtanayı yidi, benim ekini 

yidi, benim bosdana girdi at͜  allah͜ at at͜  allah͜ at orda ġoca yalıŋ emme tam böyle diri çoḳ diri 

Ceŋgiz Beyde varıdı tevetür diriydi ordan bıraḳduḳ geldúḵ ġayrı āşam. 

             Heee kesin kesin motoru yoḳ biz yemiş odununa maraḳlı̊yuz, ġavağa maraḳlı̊yuz       

bubam la git bi motor͜ alda gel Ġaadamonu'dan dedi getdúḵ Ġasdamonu'ya Sēlim͜ Omuzlu 75 
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satıya sēde kesin motorunu oraya vaduġ üç milyon faḳat motor yoḳ üç milyonu vereceysiŋ 

sıraya gireceysiŋ neyse onu alamaduḳ mekgime altına çıḳdımıdı el desdiresi g̠órdüm ordan͜ el 

desdiresini aldım doğru geldim ḵóye, yüz kağat mı vedúḵ elli kağat mı vedúḵ bilemeyon 

geçmiş g̠ún geldim neddiŋ͜ Ehmet dedi oğ motor͜ alamadım emme bi el desdiresi aldım lan    

vallāhi iyi etmissiŋ dedi öğretsem yapmazdıŋ bu işi dedi motor͜ aluduŋ dedi el desdiresini iyi 80 

etmissiŋ dedi. Zabahlayın hemen bi ġıvırduḳ yoḳardan saplarını yapduḳ vur͜ eŋseye doğru 

yayla, şu ġavağı kes bu ġavağı kes efendime söyleyin bi ġamyon ġavaḳ kesdúg̠ burdan yērisi 

g̠ún ḵómüşleri ġoşduġ yoḳardan çek͜ allahım çek çek͜ allahım çek buraya çayıra yığıyoz 

ġamyonnan egitce̊yüz Ġara Seyin'nen ābey yığduḳ ormancıla aşa͜a yoḳarı geziya ġavaḳları   

ġalduracaḳla yığduġ ġayrı çayırı o da gelivemeya fidanlığı bekleyala deye Ġara Seyin ha bo 85 

ğún gelúrün ha zabah gelúrün sekiz g̠ún sōna geldi yúḵledúg̠ burdan ġavaḳları ābey getdúḵ 

vaduḳ suntaya şindi dayı şuraya çek͜ arabayı dayı buraya çek͜ arabayı Ġara Seyin'e deyala o da 

dayatTı la girmez araba oraya şöyle etmez böyle etmez herifle ġıcığ͜ aldıla ondan arabanıŋ͜ 

úsdúne çıḳdıla kesin motoru ġoca sitil ellerinde efendime söy şu eyri dayı keselim yáramaya  

şu doğru dayı bu yaramaya ḵútúḵ ḵútúḵ doğramaya başladıla şindi Ġara Seyiŋ geldi la Ehmet 90 

ġavaḳlarıŋ yarısını geri yollacaḳla bu pezevekle çekiveylim bēki dedı  ̇̊ğú yere dedi a Seyin͜ Ağ 

saŋa dedim on kere dedile niye çekmediŋ͜ ilkinden baŋa deyesuŋ şindi çekiverince ġayrı o 

kesdúḵlerinide ġaḳdıla aşa͜a öylelik boşatduġ bıraḳduḳ geldúḵ parayı alduḳ da böyle,  böyle 

zor g̠únne geçidúg̠͜ ābeysiniŋ biz meşagġatınan buraya geldúg̠͜ emme şindi meşagġatınan    

geldúg̠. Dağa gitdúḵ, dağa giderdúg̠ kesim kesmeye ḵútúḵ desdiresiynen bi yaŋda bubam bi 95 

yaŋda ben git gel asıl͜  allah͜ asıl asıl͜  allah͜ asıl yıḳılmaz depeŋe yıḳılu efendime söyleyin çivi 

yap efendime söyleyin çiviyi ġo öyle de̊vür, baltaynan kes öyle de̊vür çoḳ g̠únnerden geldúḵ 

ya emme direkdorla çıḳıŋca hepsi ġolayladı, sor esgilerden ne sorarsaŋ sor sorunca cevap 

ve̊rún. 
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             Eleddiriḵ yoğuken on dört nümere lamba varıdı, beş nümere lamba varıdı beş nümere 100 

lamba ışıtmaya deye on dört nümere lambayı yaḳarduḳ ġaz yağ, ġaz yağıynan yanardı bu 

öylelik ısı ışıḳ oludu bi de ocaḳ da çıra yaḳallarıdı arḳalıḳ deye perde filen yoġ͜ o zaman 

ocaḳlıḳda o da ışıdı̊du onunanda, onnanda yararlanuduġ mesela hem͜ evi ısıdı̊du hep ışıḳ 

vurardı efendime söy sakızlō yapraḳ çålusu dērüz onu keserdúḵ ḵóz düşürüdúḵ ḵózden ḵúl  

olu o ḵúle patatis g̠ómerdúg̠ ufaḳlarını, irilerini gine ocaḳda cabada büşürüdúḵ böylelik ġışı 105 

geçı  ̇̊rüdúḵ, çörek g̠ómerdúḵ efendim bi de g̠óğ͜ álma eyşisi derle onu yapdıŋısa çöreyiŋ 

yanında o onu ezerdúg̠ eyşiyi ya hele bi de betmez varısa ġayrı çöreyiŋ͜ içiynen aa onu da 

sarar yimesi, bóyle zamanımız geçerdi ah͜ ábeysiniŋ.  
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               ANLATAN                      : Nebahat Köse, 57 yaşında, çiftçi, cahil 

               DERLEME YERİ          : Karamuk Köyü Çimkeler Mahallesi 

               DERLEME KONUSU   : Karışık sohbet 

             Benim͜ adım Nebaḥát K̠óse, Neba͜at K̠óse elli doḳuz yaşı elli yedi yaşımdayın, elli 5 

yedi yaşımdayın͜ elli yedi yaşımdayın, elli yedi yaşımdayın͜ işdi on͜ altı yaşımda gelin͜ oldum 

üç dĕne çåcuğum͜ oldu onnarı gelin͜ etdim, torunnarım vā biri Gạsdamonu'da biri çiğ tepe 

Çiğil'de çalışıyala işe girdile. Ben͜ oḳuyamadım burda gelin͜ olduḳdan sōna üç͜ ay͜ oḳuluna       

gitdim bi ȫretmen ġadun geldiydi o oḳutdu ondan diploma aldım emme sōna sōna ġaybetdim 

oḳumayı, davara gitdim ēbeyim͜ esgere gitdi davarıŋ peşine düşdüm ġoyunuŋ peşine düşdüm 10 

havası heni bi da͜a oḳumayı da ġaybetdim ac çok biliyon da tabi unutdum yá̄ni oğda ilersini 

oḳuyamadım fazla, gelin͜ olduḳdan sōna ġayrı bunna, bunna gelin͜ olduḳdan sōna oldu ġayrı 

çåcuḳları everdim, oğlanım böyüdü ásgere vadı geldi işdi gelinim͜ aldım o da nasibi 

burdaymış burdan yaḳından͜ aldım. 

             Evet evet bu ev͜ eski eve gelin͜ oldum ben geldúg̠, ġayınnam varıdı bu evi yapduduḳ a 15 

dan z ye belli bı  ̇̊türesiye. Pancar͜ ekēdúḵ, ġazarduġ bacca bosdan edēdúg̠ evet evet 

ḵómüşlerinen çif sürerdúg̠ ordan bēzi beni dóğerdi bēzi ḵómüşleri dóğerdi öğúnde yörürdüm 

Ehmed͜ Ebeyiŋ onnarıŋ öğúnde yörürdüm öyle dúğen sürerdúg̠͜ esgiden, öḵúz͜ arabası varıdı    

oŋa sapınan sap yığarduḳ, yığın yaparduġ, tınar savuruduḳ, ġalburunan tahal çöğúrúdüm, ḵóy 

deymeni varıdı o ḵóy deymenine gidēr̥dúḵ şindi bazarda üğúdüliya, daş deymen varıdı. 20 

             K̠óyde şindi bacca ekiyoz, patátis, fası̊lye işdi ġayrı her şeyinden sera var damatis 

oraya biber dikerúz damatis, zaltalıḳ hepisi va, sulayoz͜ onnarı, ġazıyoz, misir͜ ekiyoz, ot 

ekiyoz yulaf, fiy͜ ekiyoz onnarı biçip ġuyyoz motorunan ġayrı şindi direkdor͜ alduḳ, öḳúz      

ḵómüş yoḳ şindi motorunaŋ ġayrı.  
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             Hamur͜ oralaḳ sac͜ ekmeyi yaparuz, patatis͜ ekmeyi, et͜  ekmeyi pasta yaparız ordan 25 

hurun yaḳaruz ḵóy hurununda somun͜ oluyå o da evet hamurlu ederüz, oklā ederüz, cizleme 

yaparı̊z, g̠ózleme yaparuz öyle şeyle ḵóyde ye öyle şeyle yaparı̊z. Hayvannarıŋ, hayvannarın 

südünü üzerini yuğurt yapıyoz, ordan yoyuḳ çalḳayoz ceyrannı yayuğnan, yağ yağ yapıyoz  

ordan şindik sütcü geliya sütcüye veriyoz, önceleri de devamlı yayuk çalḳarduġ elimizinen 

çalḳarduġ yayuḳları, çökelik yaparduḳ, torba yoğurdu yaparduḳ onnarı çarşuya egidı  ̇̊dúg̠ 30 

satarduk, örúḵ edē yaparduḳ üryene yaparduḳ örük yapa, besdil yaparduġ gine de yapıyoz da 

arada şindi o ġada deyil. Mermálet ġış burnudan pelverde, örúḵden pelverde ordan ġoŋserve 

yapíyoz şişelere ġuyyoz, fasulyeden yapíyoz, damatisden yapíyoz dondurucuya ġoyoz poşede 

ġoyoz, şişeye ġuyyoz onnarı yapíyoz. 

             He ışıḳ yoğuken esgiden lambamız varıdı, ġaz yağmız varıdı lambaları yıḳaması 35 

varıdı onnarı yıḳarduġ, fener varıdı ya içine işdi sopaynan çomağnan böyle lambalarıŋ 

şişelerini yıḳarduġ onnarı yıḳarduġ͜ onnarı, deterjan yok soda deye bi şey varıdı onnan 

bılaşıḳları yıḳarduġ, ḵúlünen yıḳarduġ͜ onnarı ağarsın deye lambaları filen fenerleri filen 

esgiden, çamaşurları da çaya ġazan ġorduḳ, ḳúl ḳúl dutarduḳ onnarı deperdúg̠ ayağımızınan, 

tokmağınan vurarduġ, ayağımızınan deperdúḵ, asarduġ ġayrı sekiz om beş g̠únde bi kere her 40 

şeyleri onnarı öyle yıḳarduḳ şindi makėne yıḳaya şindi her şey ġolay a deze hatırlat. 

             Esgiden düğúnne ne g̠únden başlardı çarşamba g̠únünden filen başlardı, yemek        

verı  ̇̊lúdü ordan ḳóyde, ilk g̠ún hazırlıḳla başlardı, yemey͜ işleri başlardı ondan sōna yemekle 

ve̊rı  ̇̊lúdü, cuma ġına yanardı, cümertesi haḳ͜ oludu öyle mi semet cüme semed͜ oludu, cüme 

semed͜ oludu, semet demeleri gelin͜ olduḳdan sōna ġız ertesi g̠ún ġıs ḵóyü gelúdü, ġıs ḵóyü 45 

gelúdü düğún͜ oynallarıdı soḳaḳda yapallarıdı, evlerde yapallarıdı ġışın esgiden͜ öyleydi, dört 

beş g̠ún düğún sürüyodu, sürüyodo evet o da öyle geşdi.  

              Başġa neler yaparduḳ dağa gidēdúg̠ evet gine böyle odun g̠ótürüdúg̠ ökúz͜ 

arabasıynan, yapraḳ g̠ótúrüdúḵ davara yaprak meşe yaprağı, meşe yaprağını keser ġışa 
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hazırlıḳ yaparduḳ samallığa ġuyarduġ onu ġışın uğarduġ samana ġatarduġ, davara ve̊rı  ̇̊dúg̠ 50 

yaprağını öyle ġışı çıḳarduġ ġışın da dışarı ot atıve̊rı  ̇̊dúg̠ ġar yağınca, esgiden ġar, yağmur͜ evet 

nórmelinde yağardı böyle bıyıl az yağdı emme yağardı, ġar da çoḳ yağardı yığıla ġaludu   

böyle bi çığırdan giderdi davar bi yol açardı ordan git pürú kesive kesive pür kesive çı̊buġ 

kesive orda doyur gel davarı doyuru g̠ótúrüdúg̠, geçile ġuzlardı yaza ġarşu, ovlaḳla dolmadı 

mı? Ovlakları böyüdüdúg̠͜ işde ayru g̠úderdúg̠ o zaman tekeleri ayru g̠úderdúg̠, ġoyunnara 55 

ayru baḳarduḳ öyle işdi ġış͜ işlerinide öyle geçı  ̇̊rúdúg̠.  

             Esgiden yol yoğudu herkeS yörüye yörüye giderdi, beygire binelleridi beygirenen,    

eşeyinen heh eşeye binelleridi beygirnen yatmaya böyle gelüleridi uzaḳ ḵóylerden Daday'a 

gideyken yatarlarıdı zabaleyin ġaḳıp giderleridi atlarını doyuruve̊rı  ̇̊dúg̠͜ onnarıŋ heybeleri 

daḳallarıdı arḳalarına böyle ġayınnam öteberi bı  ̇̊rúḵdúrüdü o da giderdi satar gelúdú öteberi 60 

alu gelúdú onnada öyleydi ya esgiden yörüye yörüye çoğu çoğu insanna yörüye geceden 

çıḳallarıdı ye̊rúye ye̊rúye giderleridi Daday'a. Çoḳ͜ olmasa da gine de as çoḳ varıdı yá̄ni tabi 

şindik şeyi dutmazda emme he yúŋ çorap ip͜ iyı  ̇̊rüleridi, ġoyunnarıŋ yününü ġırḳarduḳ,  

davarlarıŋ tiftiyni ġırḳarduḳ, onnardan kilim doḳullarıdı, çul keserdúḵ çul kilim doḳullarıdı 

ordan çorab͜ örelleridi ayaḳlarına yüŋ çorab͜ örelle giyerllede evet ġışın, yorġan dikelleridi 65 

şeyden yapōdan yataḳ doldurlarıdı yapo; ġoyunu ġırḳıyåsuŋ ya onuŋ bi yazı ġış, ġışın da iki 

kere ġırḳı̊lu ġoyun biri yapo biri yüŋ onnardan yataḳ yorġan͜ ederleridi esgiden evet onnarı 

ġuyarduġ he evet yorġanı dikelleridúḵ esgiden͜ onnardan yapı̊ludu, mindere ġuy minder varıdı 

esgiden evet yer minderi evet böyle oturcaḳ şey yoḳ fazla. Ġap ġaşuḳ da baḳır varıdı çoğu, 

çoğu baḳır͜ eşya varıdı zaḥanna, tasla ortadan yirdúḵ yer taplası varıdı taplada yirdúg̠ hep 70 

bereber orta yerden ġaşuğnan yirdúg̠ orta yerde tası çorbayı dolduruduḳ hepimiz birden 

yirdúg̠ onu ayru ayru yimezdúg̠ onnarı öyle yirdúḵ zaḥannarınan yemekle, ırmazannarda keşiy͜ 

ederleridi hoca dutallarıdı mesela beş g̠ún biz baḳarduḳ beş g̠ún başġası baḳardı öyle keşig 

ırmazan keşiy͜ edēdúḵ ırmazannarda zahannarda yemekle esgiden͜ öyleydi. Gelennere de örúḵ 
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ġurusu bı  ̇̊şülleridi, örúḵ ciziyoz dedim ya, iŋcir dondurularıdı öyle fasílyesi gine çorbası, 75 

tarhanası esgiden de öyle varıdı yá̄ni meŋşürúdü incir doŋdumaları filen, misefire yapmasaḳ 

da gendümüze tirit yaparuz misefir yapan yapar bēki emme gendümüze tirit yaparuz hēle da͜a 

yaparuz evet öyle esgiden, banduma onna meŋşür canım banduma filen misefir geldúğúnde 

hemen horuzu kes bandumayı yap. Bandumayı; keserüz horuzu bı  ̇̊şürüz g̠ózel te̊müzlerüz 

bı  ̇̊şúrüz ordan suyunu aluruz etini de ayrı̊ diderüz, serme ekmeyi de yaparuz keserüz misefir 80 

gelincek onu suyuna basaruz, yağ ekerüz, cóğúz͜ ekerüz ondan etinden ekerüz tepsiye de̊şerüz 

ġat ġat misefiriŋ öğúne ġoruz evet, evet onu da öyle yaparuz, şindi misefir geldüğúnde felen 

et͜  ekmeyi, banduma öyle şeyle yeni meŋşür bamyası meŋşürdü buranıŋ muğagġaḳ bu ġada 

tamam.
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             ANLATAN                       : Cemal Demirtaş, 90 yaşında, okur-yazar, çiftçi 

             DERLEME YERİ           : Karamık Köyü Kayacık Mahallesi 

             DERLEME KONUSU    : Anılar, hayat hikâyesi 

             Cemál Demirtaş, yaşım biŋ͜ üç yüz otuz doḳuz he háyır ilḳoḳula gitmedim esgerde 5 

óğrendim he hiç oḳula gitmeden esgerde óğrendim yazı̊yu oḳuma yazmayı esġárliyim 

İnebolu'da dört sene yapdım dört sene esgerlik yapduḳ (neciydiniz asgerde?) ombaşíydım 

cēyil͜  olduğumda ilkin çoğuş ġursuna gitdi arḳadaşla ben o zaman gidemedim sōna ġursa 

gitdim ombaşı oldum orda oḳudum oḳumayı da şey͜ etdim mekdúbümü filen hepsini yazardım 

sıhıye ombaşısıydım he. 10 

             Esgerlik bitdi dört sene yapduġ geldúg̠ ondan sōna ḵóylúle beni mıḳdar seşdile yirmi 

sene mıḳdarlıḳ yapdım hiç bi yolumuz yoğudu óḳúz͜ arabası giderdi anca yolları yapdı̊dum, 

ışıḳ g̠ótdúm ḵóye ḵóyde ışıḳ da yoḳ yol da yoġ araba, ġamyon filen taḳsi yol yoḳ öḳúz͜  

arabası anca işdi böyle çalışduḳ. (Maaşınızı kim veriyodu muhtarıken?) Mıḳdarıken ḵóylú bi 

zaman birer yarım işde buğday veriyálarıdı arpa veriyálarıdı mağaş yerine ağnadıŋ mı onuŋ͜ 15 

aslı yoğudu işdi gine sōnadan mayiş vedile o da otuz ġırḳ he doġuzan lire filen bi şeyler o 

ġader öylelik bitı  ̇̊dúḵ bu mıḥtarlığı om bes sene para yatı̊dum͜ işdi hayvannarımı satdım öyle 

emekli olduḳ mıḳdarlıḳdan. 

             (İkinci Dünya Savaş'ında?) İşdi o zaman esgerdeydúg̠ biz İnebolu'da esgerdeydim͜ işdi 

orda dört sene uzatdıla esgerliyi bizim Alaman'nan şeyiŋ harbı varıdı Rus'uŋ (normalde üç 20 

sene miydi asgerlik?) iki búçuḳ üç seneydi he he öyleydi dağana işdi uzadıvedile ġayrıḳ 

öylelik yapduġ esgerliyi (esir falan düşen?) yo olmadı bizim sá̄yil boyunda beş ġaraġol varıdı 

beşinde birer maŋġa esger varıdı onna işdi bi şey oraya gelen͜ olmadı şey geldi gemiynen ufaḳ    

bi gemiynen bozulmuş esger çıḳdı dalġa g̠ótdú Rusya'dan. 
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             (Ġayıntaŋız nerde ġaldıydı ġayıntaŋız nerde esir ġalmışımış om bes sene?) Rúsya'da, 25 

Rús'da ġalmış Rús'da (kim?) ġayınpeder varıdı benim Rúsya'da om bes sene esir düşmüş esir͜ 

almışla orda om bes sene sōna geldi esgerden onu daha ġayıntamda (hangi harb o  doksan üç 

harbi mi?) heralda vallahi hatırlayamadım. 

             Heni o zaman yoḳ para ne geziyá kimsede yoḳ para herkez faḳır bi kere şeyden 

çıḳmış bizim͜ evelce herbden çıḳmış onuŋ͜ úçún herkez zayıfıdı yá̄ni. Çoruḳ giyerdúg̠ ġışın 30 

dolaḳ sararduġ şurayadan ya ondan sōna işdi ġayrı bóyúdúḵce çacı̊ḳluḳdan ava giderdúK̠ 

buğezde alışduḳ ava dolaḳları sardıŋ mıydı çoruḳları da giydiŋ miydi mes gibi şindi nerde o 

yoḳ o oğsa dağ şindi cizme giyyala ava gideyken. 

             Işıḳ ne geziya ışıḳ yoġ fenerinen bi de lamba şey idere deye bi şey varıdı sen onu bēki 

bilmessiŋ ya o idereyi yaḳallarıdı, ya idere; neyle deyin saŋa böyle idere yapallarıdı şindiki 35 

şeycile fenercile, fener yaḳallarıdı, lamba yaḳarduġ eŋ sōna ġayrıḳ lö̇ḵús çıḳdı löḵús aludum 

aldı herkez de lö̇ḵús yaḳarduḳ ondan sōna. Oyun ne oyunu oynaycáysıŋ ḵóy yerinde oynarduğ͜ 

emme salıncaḳ ġurarduḳ onu meT͜ oynarduḳ çocuḳluḳda  işde öyle ġayrıḳ esgi şeyleriŋ 

çoğunu hafızamda şindi bek iyi deyil de ġonuşamayan ānadıŋ mı. 

             Otumalara giderdúg̠ tabi ḵóycek otumaya giderdúḵ mesela buraya gelı  ̇̊dúḵ ḵóycek 40 

Ġayacuḳdan, Ḱȃhyar'a giderdúḵ siziŋ Tegge'ye giderdúg̠, otumalarda yüzúğ͜ oynarlarıdı 

oynarduġ ḱȃğad͜ oynayan ḱȃğad͜ oynardı esgiden͜ işdi eŋ çoḳ yüzúg̠ böyle ḵóyceg gidincek   

yüzúğ͜ oynallarıdı. 

             Çifti sabȧnnan de̊múr yapdu ağaçdan şey yaparsıŋ saban ġurarduġ oŋa demúrú 

geçı  ̇̊rúdúg̠ G̠órúḵ de yapallarıdı onu he bazarda onu oŋa daḳarduġ sabȧnnan óḵúzúnen hey 45 

öyle çif sürerdúḵ bunu başederdúḵ zorudu zor esgiden şey reçberlig emme neyleyse gene 

oludu ya şindi herif motorunan oh sür bit. 

             Televizyon yoḳ sonra sonra rádiye çıḳdı rádiye aldım ilkin͜ işdi ondan sōra televizyon 

çıḳdı ondan da alduġ. (Televizyon ilk çıkdığında merak etdiniz mi?) Ay͜ edilmez mi ilkin 
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çıḳışında televizyon, rádye çıḳmış deyinceg herkez çoḳları aldı o zaman͜ işde faḳír gine va ben 50 

o zaman g̠úccúğyün͜ emme gine esgerliyi yapdım o zamandı işdi ancaḳ yeŋi yeŋi şey͜ ediyodu 

bizim esgerliymizde yatacaḳ yatağmız yoğudu esgerde vallahi böyle ġuru şeyiŋ͜ üsdüne ranza 

tātanıŋ üsdüne şey sererdúg̠ çadır onuŋ͜ úsdúne batdaniye vórúleridi üsdümüze ki o öyle 

yatarduḳ öyle g̠únner varıdı. 

             Daday'a yörúyelek işdi bēzileriniŋ zenginneriŋ atı oludu atına biner giderdi 55 

çoḳlarımız yörúyelek giderdúg̠ sōna sōna işde ġayrıġ direkdor çıḳdı filen deyeyken yol yoḳ 

hedi şey al direkdoru da alamassıŋ͜ o zaman esgerden ġırḳ͜ ikide geldim ġırḳ͜ ikide geldim 

ġaşda gitmişiyin o zaman dört sene yapınca otuS sekizde (seferberlik mi ilan edildi?) Ya 

edilmedi de işdi tabi tekmil͜  aldıla Türkiye'de heni Rus'unan Alaman'ıŋ şeyi çıḳdı harbı çıḳdı 

öylece uzaddıla dört sene ásgerliyi. 60 

             Esgerde bol yemek yoḳ altı yüz ġıram tayín çıḳardı bi e̊yünde yerdúḵ͜ āşamları tayín 

gelesiye tayín derdúḵ yá̄ni ekmek şindiki ekmekle bazardaki ekmekle de ġaç ġıram altı yüz   

ġıram mı fazla mı öyle bi şey bu ġadar çıḳardı āşamadan acı̊ğdu esger āşam gelesiye yemek 

gelmeden tayínı yerdúḵ o şeyi ekmeyi tayín derleridi işde onu sen gene tayín yaz. İki sefer 

zabaḥlayın ağşam öylen nerde ya şeyde oluyosuŋ tēlimde. Yemek çıḳardı çorba çıḳardı un 65 

çorbası çıḳardı işdi hepsi onna vallahi undan çorba yaparlarıdı mutvaḳda orda baḳraçlarınan 

doldu āşam iki esger yemeyi g̠ótúrleridi öyle dağı̊dularıdı āşam zabahlayında  öyle ekmek o 

zaman bi ġıtlığ͜ oldu esgere vaduğmus sene altü yüz ġıram bi e̊yünde yerdúḵ eki e̊yün yemeg 

ekmeksúz yá̄ni misir͜ ekmeyi çıḳardı un da yoḳ demek gi buğday͜ unu İnebolu'da esgerliyim 

benim unu misir͜ unundan yapılan͜ ekmekden ondan aluduḳ necceysiŋ ey zabah ağşam bi 70 

öyünde yiyincek iki e̊yünü ġalıya. 

             (Ne sepeti örerdiniz?) El sepeTi (nasıl örerdiniz?) bıçağnan onu şipley yararduġ       

bıçağnan sığarduġ böyle dizimizde (ne ağacından yapardınız?) fındıḳ (Şiplek ne?) Şiple; çiti 

şeyi sepedi ördüğúŋ şey la vadu la şullarda onu örerdim el sepeTi bi de gine böyúḵ böyle 
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ġapaḳlı bi metire he aşā yoḳarı öyle sepeTde örerdim oğ işdi ben satmazdım satan satardı şu 75 

Eymúrlúle hüsüsü onu her͜ efde satallarıdı ben gendüme şöyle eşe dosda söyleyen͜ olusa 

yapvórúdüm he evet hediye olaraġ. 

             Yemiş gene aynı böyle elme, erúḵ varıdı tabi gine bosdan aynı misir, patatis bunna da 

varıdı onnarı yaparduġ pancar şeker pancarı ekerdúg̠ onu çıḳarduduġ ēgidı  ̥̇̊dúg̠ teslim͜ ederdúg̠ 

Daday'a böylelik. 80 

             He avı ġonuşduḳ mu ya? G̠úccúg̠ yaşımızdan om beş yaşımızdáyken benim͜ oğlan 

torun gibiyken ava alı̊şduḳ biz ey bi zağarım ḵópek va iyi didem de sağ onnan bubamız yoḳ  

bubamız öldü g̠úccüğken biz çocuḳ bilmeyán bile babamı didem varıdı işde onnan giderdúḵ o 

da yaşlı benim gibi öylelik davşan͜ avını ȫrendúḵ sōna doŋuzu ġayrıḳ ne giderse atduğmuzu 

ġurtarmayoz ġayrı son zamannarında tüfek çif ġırmala va işdi (bin dokuz yüz gırklarda?) he 85 

mesela her kişide yoğ͜ emme bēzilerinde tek ġırma çif ġırma şo bizim he ondan͜ işdi (mavzer 

yok mu?) yoḳ mevzer va da ḵóyde ḵóylüde yoḳ ben͜ işdi g̠ózúmü ormancıdan͜ aldım doŋuz͜ 

avına gitdúḵ uzağa tam Bezirken'e orda geleyken͜ işdi doŋuza atdım gine ben ne biliyin ben 

hiç aḳlıma bile gelmedi atayken maḳaranıŋ heni emniyet ġanadı vadu şöyle o ġopdu da 

g̠ózúme geldi orda şeyde ġalduḳ dağda ġayrı arḳadaşlara bağırdım tam Ġaramuḳlula varıdı 90 

gine bu ḵóylüle benim ḵóy Ġayacuḳ ya onna geldile onnarınan halamıŋ͜ oğlu he he g̠ózüm͜ 

iyiydi ya yá̄ni evet görmeya da sōna da dedile teğlikeli onuŋ͜ üçün alduduḳ tam İzmir'lere 

gitdim orlarda tam dört beş͜ ay ġaldım bi yaŋda mıḳdarlıḳ da va hele ēzeye teslim͜ etdúḵ gitdúḵ 

o zaman mıḳdarlığmızda, mıḳdarlığmızda şey ḵóy ey işde bi yol yapdudum bu yol ḵóylüye 

daş çekdile onu mekene g̠ótdúḵ ġırduduḳ şey ne altına döḵdúdúḵ sōradan parti şeyde yardım͜ 95 

etdi ışıḳları da yapduduḳ ḵóyúŋ dört mahalleye beş mehelleye ışıḳ yapdudum buraynan beş 

mehelle oluya öyle dey mi evet devletde gitdúḵ direkleri g̠ótdúḵ Ġasdámonu'dan buraya 

tekden şeyden geldile işdi yapdıla direk (demir direk mi götüdünüz?) deyil aradan şeylerde 
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vadu onu demúr direk ġollarıdı o zaman şindi onna da çoğunu ağaç direyiŋ deyişdúrúya 

dedile demúr͜ etdile de gine ağaç direk va işdi böylelik devam͜ etdi hayat gidiyá işdi. 100 
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-63- 

               ANLATAN                       : Halil Şahin, 80 yaşında, ilkokul mezunu, çiftçi 

               DERLEME YERİ           : Beykoz Köyü Memeren Mahallesi 

               DERLEME KONUSU    : Karışık sohbet 

             Ġullaníyan, Halil Şāhin segizen bire başla segizen deylim ilḵoḳul evet ilḵoḳuldan 5 

sorra reçberlik asgerliye gitdim. Edirne'de oḳul da oḳudum Uzuŋḵóprü'ye tayin͜ oldum 

Uzuŋḵóprü'de bitı  ̇̊düm sōna ḵóye geldúg̠, reçberlik mal melal mal başġa bi şey yoḳdu. 

             Esgiden yåğudu díraḳdór yoğudu öḵúz, ḵómüş pulluḳ veya ġara saban ya bi tallayı    

öḵúzúnen bi heftede anca sürerdúg̠ şu ġada şu ġada cizi. Çaruḳ, lesdik yoğudu lesdik ben o 

ilkoḳuldayken lesdik çıḳdı, lesdik çıḳdı ya böyle lesdikliydi g̠órdúŋ mü izini ġolluḳ hákimi 10 

gelmiş delleridi, (Çarık) hayvanıŋ g̠ónúnden. 

             Düğúnne esgiden düğúne milleti oḳullarıdın, bi yemek vórúleridin öyleydin ne düğún 

bi g̠ún͜ oğlan ġınası bi g̠ún ġız ġınası he bi de semed͜ evet semeT varıdı, semet varıdı. 

Bayramla; üç mahalleydúḵ üç mahalle de bayram g̠ezelleridin, bi g̠ún bi mahalleniŋ yemeyini 

bi g̠ún bi mah̥alleniŋ yemeyi bi g̠ún bi mahalleniŋ yemeyini gezer yelleridi, ya işde esgiden bö 15 

millet o zaman pilav filen alamayaduġ ḵóy bulġuru, tarhana çorbası, çorba, böreK, bāndurma, 

bandurma sermeden, yufġa derle ya biz serme derüz ondan yapalla, üsdüne yağ yağınan yá̄ni 

şey yağınan o zaman bazar yağını kim biliya kim alabiliya fakir her kişi ḵóyúŋ inek yağıynan 

tere yağınan bandurma yapallarıdı, başġa fasulye işde evde ne bulunusa bulġur, pilav, çorba 

onnarıdı o zaman şey millet de yoğudu bazar zar zavatı yoğudu hiç bi şey alamayådun. 20 

Yörúylek yahut atınan yol bu yol filen yoğudu böyle bildı  ̇̊ğúm bunna. 

             Eleddirik yoğuken bi idere deye bi fener varıdı dört yánı camlı onnan hē sōna evde 

ışıḳ bi lamba beş númára altı númára bi lamba. Misafirliklerde; otumaya giderdúg̠ o oŋa o oŋa 

esgiden ocaḳla varıdı ya gine va ocaḳ ḵóy yerinde ḵúl çöreyi deye çörek gömme̊lleridin. Vallā 

hiç bi oyun oynayan yåğudu esgiden͜ öyle esg͜ ádamla ġonuşudun gerisi dı̄̇ynerdin şindik 25 
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hepisi esgiden esgi adamla cığara yaḳallarıdın böyle çaḳmaḳ filen yoḳ maşa vadu ocaḳ 

başında maşa odun vurduŋ bēki búlúsúŋ onnan böyle varuduŋ la derdi yá̄ni cığarayı yaḳmaz 

bi seğet on daḳġa beklerdúg̠ adamıŋ öğúnde başġa bi şey yapman.     

             İnek esgiden bēri inek davar varıdı keçi Tavarı erkeç onnarı g̠úderdúg̠ her kişiniŋ 

varıdı elli, atmış, yüz olmayan yoğudu. Şindi işde ḵóyde reçberliy͜ ediyoz, ekin͜ ekiyoz, fiy͜ 30 

ekiyoz, yonca ekiyoz te onnarınan. Eleddirik yoğuken e işdi şey varıdın evde bi lamba varıdı 

beş númara on númara heki duvarda asġulu onun, televizyon nerde g̠órüyoŋ televizyon işdi 

böyle geçiriyoduḳ bi ġonuşuve̊dúḵlerim gibi geçiriyåduḳ vaḳit. Vallahi yolu kesin͜ olaraḳ 

bilemeceyin bu yolū benim asger, benim asgere gitdı  ̇̊ğúmde şu mandıra va ya şu dere de evle 

va yol͜  oraya indi orda çalışan iki buçuḳ lire ye̊miyeynen ondan sōna ordan ben ell͜  üş de 35 

esgere gitdim otuz͜ ay͜ asgerli͜  yapdım, elli altı da burdan Selalmaz bu yanı bi yerden he oraya 

ġadar vamış bu otuz͜ ayda ġazmáynan bunna filen bu imlȃla filen hep sürme arabasıynan 

dolma, biz ġazma, ḵúrek he. Öḵúz͜ arabasıynan bu yol yoğudun şo ġarşudan tam şo dikden şo  

g̠órünen yoluŋ oraya çıḳardı yol, ġatır yáğudu da burlarda at. 

             Ormannarımızda burdan g̠órebúldúğúŋ yer meşe ağacıydı bulları kesdile o doruḳdan 40 

bulaşdıla o doruḳdan bizim Beyġoz Yaylası deye bi yayla vadu he orayadan fidan dikdile çam 

tek túḵ çam varıdı g̠óḵceağaç dērüz biz o varıdın. Elma, armut işde as çoḳ yiycek ġada va. 

             Daday'a hayvan satmaya giderdúg̠, buğday anca gendúmúze anca o zaman nerde      

şindiki bolluḳ nerde g̠órüyoŋ şindik ee bo yol yapılalı hele üç dört senedü bazara getmeŋ͜ icab͜ 

etmeya ġapıŋ͜ óğúne hepsi geliya ġapıŋ͜ óğúne geliya millet bi de bu yol cıg̠ġada bi tallasına 45 

vursa adam onu isdemeya nerde g̠órüyosuŋ sen͜ eveli sırtıŋda yüḵúnen gelúdúŋ Daday'dan 

nealusaŋ beygir varısa beygir öyleydi bildı  ̇̊ğúm bu ġada. 
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-64- 

               ANLATAN                      : Aziz Akbay, 72yaşında, ilkokul mezunu, çiftçi 

               DERLEME YERİ          : Sorkuncuk Köyü 

               DERLEME KONUSU   : Eski adetler, anılar 

             Aziz͜ Aḳbay soyadım Áziz adım͜ Aziz soyadım͜ Aḳbay, yaşım yetmiş͜ iki ġırḳ bir 5 

doğumlu, ilkoḳul işdi oḳul şurdaki ayaḳlarımızınan he ḵóyüŋ͜ öte yanında çıḳışda başġa ilerde 

zetden bizim zamanımızda ortoḳuldan başġa oḳul yoğudu oya da gidemedúğmüze g̠óre lise, 

ünüversite bi şey yoğudu bizim zamanımıza öylelik ilkoḳulu zorunan bütüdúḵ yá̄ni anacáysaŋ 

iyi da͜a başġa. Oḳuldan çıḳduḳdan sırf davar g̠útdúḵ netceŋ ḵóyde ne derle o zaman keçi 

davarı süyg̠únúdü bu memleḱátda öyle ollarda vaḳít geçı  ̇̊dúg̠ işdi bu yaşa gelesiye. Asgere 10 

atmış da gitdim ilk Ísdanbul'da, İzmir'de İzmir'deydi Bornova'dáydım͜ ilkin ordan İsdanbul'a 

gitdim ordan ḵóye geldúg̠.  

             Yoḳ yoḳ ḵómúş, öḵúz afedersiŋ manda yá̄ni ḵómúş şey gibi ġaba ġonuşuyoz ecúg̠,    

öḵúz, ḵómüş ġoşarduġ, ġatır ġoşarduġ͜ afedersiŋ öyleliynen͜ işdi bu zamana geldúḵ, e tirektor 

dē eviŋ͜ altında yatıya hiç adam yoḳ çif süren yoġ dē ġuruluḳ va şurda nedėceŋ. 15 

             Esgi düğún, bayramla bundan iyi şatavatlı oludu ya iyi oludu yá̄ni millet birbirine 

sayġusu varıdı, hórmeti varıdı bö̇yúḵ g̠úccúḵ bilı  ̇̊núdú şindi hatıra bi şey gelmesiŋ şu adam 

Daday'dan geliyá burdan siktir͜ oluya gidiya ben şurda otureyken ya bi kere dur da merába     

ağa nasılsıŋ veya eliŋi bayramlayın şudur budur öyle bi dava yoḳ şindi asır deyişdi işdi malum 

efendi. Ya ādet gine böyle devam͜ ederdi de o zaman mesela böyle milletde varlıḳ yoğudu 20 

anadıŋ en bö̇yúğú bi keçi davarı, ġoyun keselleridi ġurbannıġ öyle şindiki gibi dana kesmeK 

efendim sa͜a şey͜ etmek yoğudu o zamannarı faḳırídi millet hep heli şindi şüḵúr͜ olsuŋ şindi 

herkez͜ iyi çalışana para çoḳ. 

             Esgiden ayaġġabı ben nēlin de giydim afedersiŋ şindi şadırvannarda ebdes͜ almaya 

nēlinne varıdı g̠órdüŋüz mü onna nēlin giydim ben ayağamda sığıra hava yağınca sığıra 25 



       

 

337 

 

giderdim͜ afedersiŋ nēliniŋ ġayışı şorda ġopardı ısınınca şey͜ edince ıslanınca eliŋe al 

āşamadan yalın͜ ayaḳ gez çorap da yoḳ tabi ya siziŋ röpartajıŋızı ben ānayon da o zaman 

ondan sōna çoruḳ çıḳdı piyasaya çoruḳ, çaruḳ hayvanıŋ g̠ónünden dikilen çoruḳ bu oldu bi 

isḳarpün şindiki zamanıŋ͜ ayaġġabısı yarı isġarpin seniŋ͜ ayağıŋdaki isġarbin çoruğudu o 

zaman ondan da çoḳ giydim ondan sōna bi lesdik çıḳdı şey çıḳdı lesdik çıḳdı Aŋġıra lesdiyi 30 

bilmem ne fart furt orlardan bu hēle geldúḡ yá̄ni ānacáysaŋ. Pantolonu da şurdan bi ipliy͜ 

asılsaŋ doḳuz yamalıḳ düşerdi yamalıḳlı pantul öyle böyle daḳım͜ elbiseleri nerde kim buluya 

onu mámur da giyemeyådu o zaman zamanında daḳım͜ elbiseyi, ikinci el giyyådu millet 

mesela ya biz üsdümüze işdi pantul filen işdi o ġoyun tüyünden şey yapallarıdı haşa delleridi 

pantul onnardan pantul dikdı  ̇̊rúdúḵ burda yapduruduḳ, doḳurduḳ ġadunnara ondan sōna şeyde 35 

Daday'da terziye dikdirı  ̇̊dúḵ pantul giyerdúg̠ ġışlıḳ öyle g̠únnerinen vaḳıt geçı  ̇̊dúg̠͜ işdi.  

             Düğúnne iyi oludu, dünúŋ zamanıŋ zamanında gibi aşa͜a yoḳarı hemen hemen doğul, 

zurna hesabı şennik bi ġurup şindiki şindik kimse kimseye baḳmaya o zaman bi ġurup mesela  

bu ḵóyden şo ḵóye düğúne gideyken burda on kişi toplaşı̊du on kişi efendim malzemesini 

alı̊du yanına raḳı, çay ey afedersiŋ o pisliyi efendim ġırḳ sene oldu bıraḳalı da efendim bizim 40 

mezesini müzesini hesabı hēliyle öteberisini alı̊du vatandaş üç beş ġuruş o zaman biterdi orda 

bi dernek mesela şu adama derleridi sen buranıŋ ġumandanı sen dut yat yat, otu otu, ġaḳ ġaḳ 

mesela zaman geldi ağa ġaḳ gidiyoz ġayrı tamam bi da͜a, bi da͜a oŋa laf yoḳ he orda buğulan   

malzeme ġalsa laf yoḳ ġaḳ, ġaḳ gidiyoz deyince tamam otu deyince otu böyleliynen bu hēle 

geldúḵ yá̄ni bēri ġırḳ sene oldu bıraḳalı o nēleti afedersiŋ o zamannarı öyleydúg̠ yá̄ni 45 

ānayåsuŋ Daday'da bi iki ġadeh raḳı içmeden ḵóye çıḳmazdım mutlaḳa hiç yolu yoḳ hiç o 

zaman beygir süyg̠ún afedersiŋ beygirnen gidip geliyoz araba yoḳ nerde herkeziŋ ġapısı yol 

bu yol da yoḳ ḵór yol, ḵór yol bi o zamanıŋ zamānında buraya bi aynı şindiki tıraḳtoruŋ, 

taḳsiniŋ süyümü olduğu gibi bi beygir süyümü oldu Araç'dan efendim İydir'den ḵúrtle 

g̠ótúrüdü iyi efe beygir͜ emme ben o bi seğet bi seğet͜  om beş dagġada benim beygir͜ altımda 50 
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Daday'a inerdi burdan emme bu yol yoḳ ḵór yolunan bu yol olsa bi seğet de iner mesela 

Ova'nıŋ ordan birez beygir͜ alduḳ yüzer ḱa ̄ da ellişer ḱ 
̄
ada o zamanıŋ parasıynan efe emme 

beygir üsdünde ġave içiliya elēye gideyken böyle ondan sōra Daday'a varu gelı  ̇̊dúḵ orda ecúḵ 

şey atarduḳ şeyde loḳantada öğden çek beygiri o zaman Daday'da işdi sen nerelisiŋ o 

Daday'da ǵȃvur çoğudu g̠óşde onnara elli ġuruş vediŋmiydi bi lire vediŋmiydi onna āşamadan 55 

beygiriŋ başında beklerdi, çek loḳantanıŋ öğúne beygiri ǵȃvur orda beygiriŋ başında ordan bin 

ǵȃvura bir lire ve ordan bıraġ gel öyle şindi öyle zamana geldúḵ şu depeden aş bu dereye aşa͜a 

git gidilmez yol yoġ ana dereye aşa͜a gidemezdúg̠ ya Bezirḱȃn'dan gideceŋ ya da şo 

Ġóḵdepe'den ̠͜ aşacaŋ öte yüze öyleydi. 

              Tıraḳtör͜ alalı ġaç sene ġaç senede aldım bilmeyan ki epeyi zaman͜ oldu otuz, yirmi 60 

beş sene oldu. Dağa canım burda kesim şurda gine şurda kesim varıdı bıyıl şu dağda işdi 

kesdúḵ kesdúḵ hesabı egiden ēgitdi müteyide vedile müteyit aldı gitdi, kesdúḵ o zaman 

oğlanla Isdanbul'a biri o geldi çekdi esası ben edemeyan ben afedersiŋ ben hanımı çiynetdim  

tıraḳtóre o zamandan buyaŋa yirmi senedü yirmi iki sene oldu üsdüne çıḳmadım hiç eh dolsun 

ben ġullanıyodum İhsanġazi'ye tomruḳ çekdim burdan mesela hanımı çiynetdúḵ yolda o 65 

hanım da firen dutuyodu ramuğuŋ fireni şu ramuğuŋ işdi g̠órdúğúŋ o zaman tıraḳtoru yeŋi 

aldım ġadun dedi ya ben dedim bi adam buluyun sen bu beni bi yere atdurusuŋ dedim uzaḳ 

İhsanġazi buraya yetmiş kilometre efendim da͜a ordan da İhsanġazi'yi merkeze varınca yedi 

kile de daha yedi metre yedi kilometre de da͜a aşa͜a Arac'a doğru gitceysiŋ depbo orda, ya 

ġadun sen beni bi yere atarsıŋ dedim ġayrı atman dedi beKi tıraḳtoru alduḳ yirmi beş milyara 70 

milyona milyar yoḳ efendim sen dedi dırekdoruŋ parasını mı ödeceŋ, ameleye mi veceŋ. 

mazota mı veceŋ ġazanduğuŋ parayı ben dutarın fireni dedi yav ġadun͜ etme dutarın dedi iyi 

hedi dutarsaŋ gidelim om beş kere vadım ġadunnan eŋ soŋ adamıŋ biri geldi yolda beni geri  

ġaçudu arabayı benim ayağa şeye vurunca arḳasında ben de on metire filen yoğudum oğoda 

yoğudu arḳamda yirmi araba va on tıraḳtór iki ġamyon va tomruḳ çeken burdan o zaman geri 75 
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ġaçudu arabayı geldi benim eksozu ġırdı eksozu ġırnca yoḳardan vedúḵce dumanı o yā bu yā 

gidemedúḵ yüḵlü araba şu derede ġalduġ öte yüze depeniŋ͜ öte yüzünde ġayrı ordan iyi ḵótü 

çolu çirpiynen işde çiviynen múviynen İhsanġazi'ye indim oğ orda da Daday gibi bizim 

araduğuŋ bulummaya vadım seneyiye la oğlum eksoS va mı ağa dedi yoḳ ne deceyüz bu dedi 

şeye şeğere ısmarladuḳ g̠ótúddúdúḵ yērisi g̠ún daḳduḳ o g̠ún işdi ġafam dolaşdı o g̠ún ġarıyı 80 

çiynetdúḵ orda yá̄ni arabadan gendú oḳdan düşüya o firene asılıyán deye araba geri ġaşdı asıl 

basdım firene dutmadı eyleyemedim ecúḵ şöyle yüzde doġuzan meyilidi araba g̠ótúnü şu yaŋa 

atdı durdu lan dereye uşduḳ dedim aḳlımınan anam geri döndüm ramuḳ duruya baḳdım oḳda 

ġarı yoḳ oḳdan͜ asıldı ipe ramuğuŋ͜ ipine şöyle doğruldum baḳdım arabanıŋ͜ óğúnde yatıya tam 

işde arḳadan çıḳmış oḳ aradan tekerle ikisi de basmıyo on metire tomruḳ va sırtında çürúḵ çür 85 

çāre etmiş bitmiş bacaḳlarını ġırmış, ġānını patlatmış bi şeyler hesdeneye g̠ótúdúḵ Seğer'i 

yetişdúremedúḵ öldü sağol birlik işdi o zamandan bu yaŋa bi da͜a üsdüne çıḳmadım duruya dē 

eviŋ͜ altında satacayın alan yoḳ. 

              Lamba ḵór lamba, ḵór fener onnan͜ idere ederdi esgiden͜ öyle şey yoḳ e o zaman şey 

lamba menşür hele yedi nümereyi de beyenmeya herif on dört nümere lamba varıdı onna on 90 

dört yedi nümere ışıtmaya deye on dört nümere alduġ filen filen, esgiden oca͜aŋ, ocağ̥aŋ 

arḳasına bi ḵútúḵ dayallarıdı ġoca bi ḵútüḵ bildı  ̇̊ğúŋ şindiki şo ev bacalarına oraya vórúleridi 

çırayı onnan oturularıdı da͜a eleddiriyiŋ şeyiŋ lambanıŋ͜ olmaduğu zamannarı da biliyán ben 

öyleliynen bu hāle geldúḵ ilersini Allah kerim işdi yanaşduġ͜ emme gidebúlúsek iyi eŋ erken 

çekersek oŋa oŋa çoḳ canım sıkılıya Allah͜ etme rabbim yatağa düşersem yandım. Üç tĕne 95 

oğlan va bende üç tĕne üçü biri dē orda ev yapıya şorda harmana biri Daday'da biri 

İsdanbul'da biriniŋ faydası yoḳ, burayı işdi o zaman yapdudumudu bi ġat burda şindilik ḵúŋ 

ḵúrleyoz baḳalım ne zamanadan gitceyse bizim bunna bili mesela aḳraba bunna biliya bunnarı    

ānayåsuŋ anası, ninesi, anası benim ninemiŋ ġız ġardaşı birisi aḳraba yabancı deyil de 

böyleliy͜ işdi tamam buğda başġa bi şey yoḳ. 100 
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               ANLATAN                       : MustafaSelalmaz, 80 yaşında, İlkokul 3, Hızarcı, Çiftçi 

               DERLEME YERİ           : Demirce Köyü, Hasanşeyh Mahallesi 

               DERLEME KONUSU    : Karışık sohbet 

             Lăġabımız Selalmazdeye geçer, soyaTlarımız. Ondan sōna, atalarımızdan geçen 5 

şeyle; bubam eyitmennik yapTı, zamanında eyitmennik varıdı işdi öğ̥retmennerden evĕli; 

ḵóylerde öğretmen yoğuken eyitmenne varıdı ḵóylerde. Bubam eyitmennik yapTı üç sene 

babamda oḳudum ben başġa da oḵul g̠órmedim. Ondan sōnaTăbi yetı̊̇şdük hayvancılıḳ bilmen 

demirci evimiz varıdı başġa köyde reçberlik işlerinde filen çalı̊şudum̥. Köyün şey͜ işlerinde 

bēzi meselegi āzalık, ḵöy ġoparatifi yaPTım ben, ondan sōna bu Kȃmil Amıcamıŋ bubası köy 10 

muḥtarıydı bi zaman aynı sülelemiz böy̥le.Demı  ̇̊rcülúḵ yapardım ondan sōna reçberliği̥mizden 

yá̄ni ḵóyüŋ düşen işlerini elimizden geldüğú ġáderi yapmayı çalışuduḳ. K̠óyde böyle işle 

başg̠a ġazançlara başġa yerlere gitmedúḵ yá̄ni ḵóyde gendü sı̊nurlarımızda çalışduḳ. 

Reçberlik, bilmem demircilik, hızarcılıḳ yaparduḳ. 

             Demircilik hee evveli öküzle͜e saban demürú yaparduk̥ öḵúzle sürmeye. Ondan sōna 15 

balta onnarı yaparduġ ondan sōna amıcamgil buraya inince babamda yaşlandı uşaḳla dıráḥTör 

aldıla, dıráḥdör͜ alduḳ ben aldım áslında dıraḥdörü iki ġardaş alduḳ birederinen. 

Dıráḥdörcülüğe çalışduḲ dağda, orman͜ işlerinde mesela çarşu işimiz olusa çarşuya gelüdüK 

reçberliy͜ işinde dıraḥdörünen öy̥le çalışduġ. Ondan sōna iki oğlum bi de ġızım varıdı, 

oğlumuŋ biteyi işde bişey͜ uğradı mefadetdi öyle. Ondan sōna torunnarım varıdı, torunnarımı 20 

okuTdum burda on sene ev dutTum, oḳuTdum torunnarımı.bi tenesi zire͜et baŋġasına girdi 

buraya, burdan ĠasTamonu'da çalışıya şindi oğlum, torunum bubaları öldüğünden sōna 

amcaları va, Amcaları da ḵóyde; reçberlik, dağ͜ íşleriynen öyle çalışıya meselá sōna 

torunumun bi tánesi liseye geliye buraya geçen sene şindi bu sene imamatıba devr͜ olmuş orda 

çalíşacaḳ talebele okul͜ açılayken he orda çalışacaġ. Torunum ġızım varıdı, ġız varıdı yá̄ni onu 25 
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da Ġasdámonu'ya evlendüdúg̱ Ġasdámonu'da oda öy̥le. Yá̄ni köylü yá̄ni düşen͜ işlerini 

yapmaḳla da mükellefı  ̇̊dúḳ.  

             Hızarcılıḳ,şey el hızarı yaparduḳ böyle bunnan mesela tomruk şunnan tomruğu 

kesersiŋ dört metire, onu şey vadu tezǵȃh derle ġurarla üzerine üzerinde onun şöyle hızar 

vadu üsTünden altından insanna dutarla, biri üstünde biri altında böyle elleri böyle desdiresi 30 

onu keser böyle onunan tahTa biçerle tahTa çıḳarı̊duk, biçerdúg̱ elle. İTdiyacımıza yá̄ni şindi 

atmış ġaş deyin atmış yedide mi atmış doġuzda mı bilederiŋ o ev şindi e yapduḳ, bilederinen 

o hızarınan bişdúḳ şeride gitmeden tomruḳları yá̄ni usda heP͜ ellenmiş de̊mür tataynan 

yapTı.Civleriŋ Tabaḳlar Ḳöyün'den bi usda varıdı Ayucu deye he o yapTı öyle yá̄ni öyle 

işlerinen meşg̱úl͜  olduk̥. Sōna hayvancılıġ yaparduk; davar, sığır, ġoyun, ġuzu, inek bilmem 35 

böyle şeyle bu zamana gáder işde öyle böyle, díraḳdör͜ alduğdu işde díraḳdörünen bağḳura 

ġayıT͜ oldum. Bağḳuru parayı gendüm yaTdum filen bişeyler ondan soğ̥na bağḳuruŋ g̱únneri 

dolunca síġortaya geç dedile baŋa maaşıŋ͜ az͜ olu dedile síġorta͜a geşdim isdek síġortasına 

geçdim isdek síġortası, isdek, isdey͜ olıya o çüngi dışdan girince isdey͜ olıya üç búçuḳ sene oŋa 

para yatı̊dum o zamannarı çocúklarım yetişmedi. Şindi hee bağḳur dolmuş síġortaya geşdim 40 

faġát yedi lireden başladı şey yaturcayım para yedi lireyi yatı̊ramayan aŋması ayıp bi 

arḳadaşım va çȯcuḳluḳdan. Onuŋ böyle mal va dağdan gazanduḳ yeniden yirmi doḳuz lireye 

çıkana ġada üç buçuk sene yatı̊dum işde öyle, öyle emekli oldum tebi. Köy yerleriniŋ͜ işleri 

reçberlikdü, zor͜ işle emme şindi çåcukla meselēki; işe atılıyala işde Ġasdamonu'da banġadaki 

oğ̥lum da͜a bekȃr͜ evlenmedi, otuz yaşına girdi yalvarıyan, baḳ ġardeşiŋ evlendi çåcuğu oldu la 45 

oğ̥lum evlen böyúḵ buba acel͜  etme deya; evleneceyin, evlenürün. ġız ġardaşım geç g̠órüyan, 

geç g̠órüyaz biz. Biyáni işlerimiz öyle işdi öyle möyle g̠únneri geçüdüḳ, şimdi yaşlandım, 

segizen yaşında yaşayan şindi şüḵúr bü g̱únüme. Evet, şindi hayvancılığ filen bıraḳdım işde 

ḵóyde emeklilinen torunlarım işdi bi teyi burda olacaḳ o vesilesiyle inecek şindi ḵóyde 

arabaynan çalışıyola, arabamız va, taḳsimiz, dıraḳdorumuz  kepçemiz onnarınan çalışıyala. 50 
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İşdi yá̄ni ḵóy başġa yapacağımız bi iş yoḳ böyle işde işle. Yá̄ni ḵóylerimiz şimdi zeTden 

verı  ̇̊msúzde arazileri bi de dağda yatan canavarla, ġaruşduruya, dörúya ekin͜ ekemeyaz ḵóye ya 

hayvancılıḳ öle buyruŋ geliŋ, geliŋ buyruŋ yá̄ni eee.  

             Demircilik, yá̄ni bunna gibi ceryan ġayna͜a deyilidi, hava odunu yığarduġ, ḵómúr 

yaḳarduġ ḵóyde böyle yığarduġ ḵómúr ēgidı  ̇̊dúg̱, bi çufal iki çufal, onnan ġara ġaynaḳ 55 

yaparduḳ. Baltayı, demüre onnan yaparduḳ, çe̊ḵúçleri vura vura böyle biri ġısġacınan dutar, 

usda öte ġarşusundaki vurar böyle yá̄ni emeğim, emeyim ġābúl deyı  ̇̊ldü emme o, o zaman bi 

de̊mür bi buçuḳ lireye yapíyaz. Yaḳduğuŋ ḵómúrúnen, g̠úcúŋú ezdüğúŋe deymēya faġet işde 

hangi iş maḲbúlse o işe giTdúḵ ḵóy yellerinde, tabi böyle. 
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              ANLATAN                     : Hasan Reçber, 60 yaşında, Cahil, Çiftçi 

              DERLENEN YER         : Demirce Köyü, Elmacık Mahallesi 

              DERLEME KONUSU  : Sohbet 

              Adım Hasan Reçber. Çifçilik yapıyán başġa hayvan g̱údiyan, reçberliy͜ ediyan. Başġa 5 

ben ne biliyin͜ usda ben cáyil͜  adamıyuz biz. Kesim bol͜  emme ben yapmayan kesim. Öḵúz 

ġoşıya, öḵúz ġoşíyan. Reçberliy͜ ediyan dedim, ekin ekiyáz. Buğday, arpa ekiyan. Patozunan 

sürı  ̇̊yan, direkdor va emme ġullanamayan. Dağda tamburunan çekiyan. Çamları çekiyan. 

Ġúrgen ağacı var, sarı çam var, ġara çam var, başġa da meşe odun, meşe odunu çekiyaz. Onu 

yapmayan şindik yalan ġonuşmáylım. Sen hep benim şeylerimi alacaysıŋız da başġa da bişey 10 

yapmayan işde. Tanburunan çekiyaz deyon. Arabam filen yoḳ yüklemeyan. Evet benim 

bildı  ̇̊ğúm bu ġada. Oḳula gitmedim. Acama birliğim Manısa'ydı usda birliğim IsTanbul Davut 

Paşa'ydı. Topcu, topcu atmış͜ altıncı tümendeydim. Yetmiş iki de filen gitdim ben. Yetmiş iki 

sene esgerliK yapTım. Yetmiş dörtde de Ġıprıs Harbına ġarışdım, gitdim͜ evet. Orda dört buçu͜ 

ay ġaldım, arazíde mevzide. Valla bilmeyån şindi yabancı yer. Ġarışduġ͜ evet, dört buçu͜ ay 15 

ġalduġ. Toplarınan gitdúḵ, yüz elli beşlik bóyúḵ toplarınan giTdúḵ. Aşa͜a yoḳarı om beş gece 

filen giTdük, gece g̱úndüz toplarınan giTdúḵ. Başladuḳ boyna şey eTdúḵ esgerlikde. Hayvan 

horuz g̱údiyaz, reçberlig͜ etmeyan. Bileder sığır gúdı  ̇̊ya. 
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              ANLATAN                      : Mustafa Kılıç, 76 yaşında, Tüccar, Çiftçi,  Emekli  

              DERLEME YERİ          : Demirce Köyü 

              DERLEME KONUSU   : Hayat hikâyesi, anılar 

             Vaduğum g̠ún yüz ġırḳ ġuruşa satmadım on iki g̠ún besledim yüz yirmi ġuruşa 5 

satdım. O devirde sekiz yüz kağat zarar etdi otuz͜ üç dana. Ondan soğna onnara çalışduḳ 

efendim borsaya çalışduḳ on sene on beş sene borsadan ekmek yiyemedúḵ. Mal kesdüdúḵ, 

ġoyun kesdüdúḵ ondan sōna İzmit'e çalışdım. On sene İzmit'e çalışdım ordan͜ ekmek yidúḵ    

son cemelinen ġurtulduġ. Ondan soğna Zonġuldağ'a çalışduġ böyle ayaġ͜ işi yapduḳ beş͜ on 

ġuruş ġazanduḳ. On bes sene Ġarabük'den kesim yapdım, hayır hayvan kesimi, hayvan kesimi 10 

yapdım. On yedi on sekiz ġasabıŋ malını vedim böyle çalışduġ efendim elli sene ticeretinen͜ 

uğraşdım alıyaz veriyoz. Efendim yirmi otuz milyar param batdı sağda solda efendim elli sene 

iki biŋ͜ on birinde hastalandım. Emeliyet͜  oldum Hacádtepe'de işi bırakdım faḵet borcum 

derdim yok şükrolsun pıyasa da iyi ev ḵóy yapduḳ çarşuya her şeyimiz var, direkdorumuz var, 

malımız var, milkimiz var alış verişden memnünüyüz yēni. Yapacağımız͜ işle böyle bizim 15 

yapduğmuz͜ işle bu. K̠óyde reçberlik yapduġ, ticeretinen͜ uğraşduġ efendim Daday'dan yer͜ 

alduğ, ev ḵóy͜ alduġ, buraya ev ḵóy yapduġ filan bizim yapduğumuz͜ işle bu. 

             Gençliğim şu üç buçuḳ seneye ġader çok sıḥetli geşdi iyi geşdi, gençliğim͜ iyi geşdi.  

Kimseye ḵótü māmele ben söylemedim kimse de baŋa söylemedi, kimseniŋ parasını cúme 

g̠ún vȫrún deyince cümertesi g̠úne ġomadım. Her kesinen düzgún geçindim, her kesinen 20 

şerefli yaşadım. İşden͜ ayrıldım gine şerefiminen yaşayan borcum derdim yoḳ. 

             Oḳul, ilkoḳul mezúnü burda, ḵóyde ben yetmiş͜ altı yaşımdayın. O zaman bizim 

g̠únümüzde okul ne geziya o zaman ilkoḳulu bütüren lise mēzunuydu ānadıŋ mı? İlkokulu 

bütüren͜ ormancı oluyodu bilmem n͜ oluyodu bilmem n͜ oluyodu. Ben ticeret yapıyon deye bi 

yere gitmedim. Yaş yetmiş͜ altı başımıza gelen g̠únne böyle. Bubam çifçiydi yenı̄̇ reçberlig, 25 
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köycülúg̠. Buyruŋ gel çay͜ içelim, gel͜  oğ. Yá̄ni ḵóyde malcılığnan melalınan babam ḵóycüydü 

ben gine ḵóyü de yörütdüm esnefliği de yörütdüm. Efendim ondan sōna iki minibis͜ aldım, 

ġamyon aldım, ticeretinen͜ uğraşdım, camcı dükǵânı aşdım, ġasap dükǵânı  aşdım.Torunnarım 

varıdı üş dēne ikisi dükǵânarda çalışıyodu onna māmur͜ oldu. Efendim biri Boskurt'da hoca, 

imam, biri Isdanbul'da imamlığı bıraḳdı o faḳúltede çalışıya. Oğlumuŋ biri şey torunun biri ııı 30 

şey g̠úvenlikci efendim el͜  adamıynan sekiz͜ on sene çalışdım çacuḳla gidince mı  ̇̊nibüsleri de 

satdım, ġamyonu da satdım şindi bi oğlumunan ḵóyde üç kişi duruyoz. Oğlanım da dokuz͜ ay 

sōna emekli oluya dışădan sıġorta ödeya. Hayat şartlarım böyle geşdi, iyi geşdi yá̄ni, yá̄ni ben 

ticeretden memnünüyün. Ben bi māmur͜ olsaydım bu servetim͜ olmazdı epey benim bi 

servetim var. Akbuŋar'dan bi ḵóy͜ aldım ġazancımınan. 35 

             Esgerliyim yirmi dörd͜ ay esgerlik yapdım ben dörd͜ ay Amasya'da durdum, ondan 

sōna on segiz͜ ay Van'da durdum esgerliyim Van'daydı, hüdütdeydi Van'daydım. Esgerliyim͜ 

iyi geşdi, esgerliyimden de memnünüyün ḵóy g̠órevli yapduġ. 

             Efendim, ben elli yedi de gitdim͜ esgere, intilah esgerden gelince oldu atmış birde 

oldu. Atmış bir de ben͜ elli doḳuzda terhi oldum ııı intalah da ben Isdanbul'da otuz͜ üç 40 

danaynan Istanbul'da piyasadaydım malınan, malınan gitdim, o ġıríz baŋa vurdu. O ġıríz dá 

sekiz yüz kağat zarar etdim, o ġıríz dá. Sekiz yüz lire şindiki seKi̥sen milyar āŋadın mı? Şindi 

yüz ġırḳ ġuruş ne demek; kilōsu, canlı basġulu yüz ġırḳ ġuruşa satmadım on͜ iki g̠ún besledim  

borsa da yemini, samanı satun, suyu satun yüz yirmi ġuruşa satdım basġulu malı o yirmi 

ġuruş sekiz yüz lire açuğ͜ aşdı o devir ȫle. Hayat şartları bóyle geşdi bizim, segizen de filen 45 

Ġarabüḵ’únen çalışıyodum; kesim yapíyodum, hayvan ticereti yapíyodum, ġasaplara mal 

dağıdıyodum memnünüdüm, para ġazanıyodum yáni o işlerinen. Yåğudu, ġıtlıḳ ġırḳ birde 

oldu ben͜ altı yaşımdaydım. Hatırlamam mı ġırḳ birde buğday yüz yirmi ḱȃğada çıḳdı,             

kimsede buğday yoḳ sende buğday varısa basdıla ḵóyü aldıla buğdayı sen ben bileği kim 

ġaviyse, aç sende yoḳ bende yoḳ. Bizde ġāve varıdı Ġuzdere'de bizim om beş kilometire 50 
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buraya ḵóy K̠úlcüleriŋ hanı, K̠úlcüleriŋ Hanı denü. Oraya ġırḳ birde buğday yüz yirmi k̠ȃğada 

çıḳdı bi yarım ġabulcayı bulamāsuŋ, bi yarım ġabulcay͜ çün kimiŋ bileyi ġuvvetliyse eşḵíya 

gibi oluyodu adamıŋ͜ elinden ānadıŋ mı? Yok paraŋ͜ olmuş buğday yoḳ, para yok. Efendim,     

bizde buğday varıdı yirmi kile buğday, davar͜ ağı̥lımız varıdı üç yüz dört yüz davar va. Davar͜ 

ağalı ġalundu, bubam yirmi kilelik herkili g̠ómdü şeye toprağa bi leylon͜ örtdü üsdüne davar 55 

üsTünde yatdı orda buğday͜ olduğunu bilemedi eşg̠íyala, alıyala o ġıtlığı g̠órdúḵ, kimsede yoḳ. 

Ondan sōna atmış, atmış beşden sōna birez͜ uyanmaya başladı piyasa, yetmişe doğru ta͜a 

g̠ózelleşdi, seksene doğru ta͜a g̠ózelleşdi efendim şu ilk seneye gelinceye ġadár piyasa da 

iyiydi gine iki biŋ͜ on iki de  gine hayvana ġıríz geldi yáni, yáni şu anda ġırízden ac çok 

ġurtarıya yáni malcılıḳda böyle yáni. Ġazanılıya ben yapmáyon emme ġazanılıya. 60 

             Bize eleddirik segizen doḳuz da geldi, ġaz lambasıydı. Daday'a da ġaşda geldi canator 

varıdı Daday'da. Dada'ya da yalan söylemeyėn dur elli doḳuzda esgerden atmış͜ iki de filen 

geldi Dada'ya da. On ikiye ġadar canator çalı̊şudu merkezde on ikiden sōna ışıkla yoḳ,   

mumunan, lambaynan duracaŋ. Atmış͜ ikide filen geldi Dada'ya da esas ışıḳ. K̠óylere ondan 

sōna ġalan yetmişe doğru segi̥zene doğru mesela benim ḵóyüm üç heneydi baŋa segizen 65 

doḳuz da geldi, benim ḵóyüme ışıḳ, uğraşmamınan, gendü g̠úcümünen on kilometire yerden 

geldi, on kilometire yerden. Şimdiyse de yú̄sek gerimden vedile hep demúr direk, teleḳonumu 

yer͜ altından vedile üç͜ eve. Efendim su şebekesini yapıvedile. Teleḳonumuz. suyumuz,           

ışığımız dört dörtlúḵ, her şeyimiz iyi şindi. Esgiden çay yoḳ, şeker yoḳ kimsede yok, otumaya 

geldüğú zaman ac͜ alma, armut varısa onu ġollarıdı ortaya yerleridi bıtana bı  ̇̊şürleridi bi de 70 

efendim hurun şey ocağı yakallarıdı ḵúl çöreyi, ḵúl çöreyi g̠ómelleridi eyşi, betmezinen 

otumada millet yerdi datlı muhabbetinen ayrı̊lu giderdi. Çay, şeker yoḳ efendim tabi tabi 

yüzúg̠͜ oynallarıdı oyun çıḳarularıdı, yüzúg̠͜ oynallarıdı. Şapġaya yüzúg̠͜ atallarıdı yüzúḵ, yüzúg̠͜  

oynallarıdı oda da , evde , şaḳa yapallarıdı, oyun yaparlarıdı filen böyle işle yapallarıdı ānadıŋ 
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mı? Eleyküm selam meraba Cemel baḳ buraya şey, yáni bizim başımızdan geçen bunna bunna 75 

asıl.    

             Gelen bizim hana gelúdü yetmiş segizen kişi K̠úlcünüŋ hanı derleridi, orda yatarlarıdı 

zaba͜a iki se͜et varıken böğún gelüleridi, alış veriş ederleridi gine geri geleyken yatardı. Çay 

yoḳ iyi ġave oŋ ġuruş, han parası om beş ġuruş. Yirmi beş ġuruş aşağ geleyken bıraḳıya yirmi 

beş ġuruş yoḳarı geleyken bırağıya Eflănı'dan geliya Daday'a. Eflănı Celep ḵóprüden beri 80 

yaŋa şindi Efleni'ye geşdi ḵóyle hep olla. Yáni millet yoḳsuzluḳ ānadıŋ mı çåruğunan ġışda 

ġıyemet de öyle uğraşularıdı. Ġışda ġıyemet de öyle uğraşularıdı. Adam, baŋġa parasına 

gelüdú buraya iki buçuḳ lire para aludu baŋġadan. Beş lire alularıdı, zenginne  om beş lire 

alı̊du. İki búçuḳ lire alan͜ adam yirmi beş ġuruşunu Daday'a gideyken yatardı bırağı̊du bize 

yirmi beşi de yoḳarı gideyken oŋa ġaludu iki lire, elli ġuruşunu da harcadım derdi, yüz elli 85 

ġuruşunan köye gidiyan derdi adam kimisi hiç paraynan gitmeyan derdi öyle yoḳsulla g̠órdüm 

ben. Bi öḵúz yüz yetmiş ġuruş çaruḳluḳ iyi öḵúz͜ aluduḳ yüz yetmiş ġuruşa babamgil. 

Çoruḳluğu dikelleridi öḵúz yüz elli iki yüz kilo, etini de didelleridi, ġurudularıdı, ḵúplere  

ġuyallarıdı ġışın ıslama gibi yelleridi. Yüz yetmiş ġuruşa , ökuzúŋ bi öḵúzü yüz yetmiş ġuruşa 

alularıdı, g̠ónünden çoruḳ etini didelleridi böyle, g̠ón͜ etinen bağalı. Şindi bizim ġāvede 90 

adamla çaruğ͜ esgidüdü ġaludu babam ġaziydi om buçuḳ sene asgerliği var, Hemdağ ġaldım 

ben, bi davlum g̠ótürüvörüdü çaruḳ dikerdi hedi git ġalan. Bubam bi öḵúz g̠ónünü böyle 

dağı̊dudu, adamlarda yoḳ netsiŋ, çåbuġ͜ esgiyya yá baŋa derdi beni beslersiŋ burda yá bi çif 

çaruḳluk ve̊rüsüŋ derdi.(en iyisi çåruğu bulmaḳ) çoruğu bulmaḳ. Birisi han param yoḳ benim 

derdi benim ġānım da aç bubam onuŋ g̠ānını da doyurudu, han parası da almazdı, tabi bizim 95 

babamıŋ ben çåcı̊ğuyun o zaman ben yedi sekiz yaşımdayın ben tam bunu yetmiş seneliğ͜ 

atmış sekiz senelig͜ iş ġonuşíyan. O g̠únneri bitmez saymaynan. 

             Bu yol ġazmaynan yapıldı elli beşde başladı hayır Selalmaz'a ġader, Selalmaz'a    

ġadár ġazmaynan yapıldı. Elli beşde, bin doḳuz yüz elli beşde başladı ġazmaynan da evvel 
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başladuğdu o başġa. Aşȧğdan ġırk͜ iki de filen başladı. Ben͜ esgere gitmeden beni g̠úccúḵ deye 100 

almadıla yáni om beş sene bu yol devam͜ etdi yirmi sene ġazmaynan devam͜ etdi, bu yolu 

ġazmáynan yapıldı, ġazmaynan, ḵúreynen yapıldı. Ondan sōna daş delmeye bi dabanca geldi, 

onnan delelleridi, dine̊müt͜  atallarıdı om beş yirmi sene işde öyle ġazmanıŋ͜ ucuynan,           

ġıreyderle dē sōna, ġazma, emele. Ondan varıdı da yolları ġazmaynan şey varıdı Sorḳun'dan 

Seyin Çoğuş K̠ór Seyin şey ya oğlanını vurdula ya bı  ̇̊lüsüŋ, Yazıcımeydan'dan oğlanını 105 

vurdula ya Taḳaduḳ, Taḳaduḳ Seyina onnan fazla çalışuduḳ. Ben esgere gitmedim ben elli 

beşde şeyden bizim ḵóyden Kirennik K̠óprüsünü, Beldibi'niŋ, Boyallar'ınkini ben yapdudum, 

Soğuk Dere'niŋkini ben yapdudum, yetmiş metire çam damġalayvedile esgere gitmedimidi 

elli beşde. Ordan o parayı aldım Taḳatuḳ náğfağdaydı o zaman, beş yüz͜ emele çalı̊şudu, beş 

yüz͜ elli kişi g̠ósde̊rüdü evi ḵóyü ondan yandı. Beş yüz elli kişi g̠ósde̊rüdü onuŋ yüzünden. Beş 110 

yüz kişi çalı̊şudu beş yüz elli kişi onuŋ parasını aludu. Şindi beninen on sekiz lireye bazarlığ͜ 

etdi şeyi kesimi yetmiş metire mal, çam şindi yonduruyan ben Sorḳun'uŋ Hasanağ gil 

yonuvediydi. Şeylere g̠ótürüyan bodurayı yirmi beşden yapmış, yetmiş metire malı ben on 

seKizden yedi lire gendüsüne ġoya o zaman bullarda yoḳ maliyeden şey valilikden alıyan 

parayı. Ben͜ işi bı  ̇̊tüdüm, ḵóḵleri yapdım, dosyayı yapdudum, valiliğe para çekmeye gitdim bu 115 

da Aŋġıra'ya gitmiş bize yoḳ baŋa da on segizden bazarlığımız yirmi beşden yapdım demeya 

yedi lire gendüsüne ayıraya. Yedi lire ne ediya yetmiş metirede bi para ediya. Şindi ben 

valiliye vadım ben de baḳmadım dosyaya mosyaya valiliğe vadım  valiliğe dosyayı vedim bi 

da͜a baḳdı baḳdı oğlum ġaşdan yapdıŋ bu malı sen dedi, para çekeceyiŋ ġalan zireet 

baŋġasından imza mimza orlarda, uyandım ben dosyada bellı  ̇̊dü ġaç para olduğu dedim, baŋa 120 

sormaya ne gerek va dedim bodura neyse o du dedim ben uyandım yáni birden neyleyse 

genciken͜ adam lesmik gibi oluya dosya yirmi beşden yapılıyodu dedi evet doğrudu dedim 

müdür mávini, veli imzaladı efendime söyleyin ordan beri yaŋa bi yerlere geldúg̠ orları da 

imzaladı gitdim zireet baŋġasından yirmi beş lireden bóğún ki gibi dört biŋ lire dört biŋ beş 
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yüz lire mi dört biŋ lire mi parayı çekdim emme çok böyúḵ para o zaman, elli beşde de aldım 125 

parayı bi çoḳ para şindi parayı aldım bozuḳ para Çeŋgel K̠óprüsü'ŋden Belediye Ceddesi'ne 

doğru geliyan, bu parayı niye çok vedile baŋa deyan TaḳaTuḳ otobüslerin orda Istanbul'dan, 

Aŋġıra'dan geliya orda indi, ne va ne yok Mısdābey dedi nerdesiŋ sen, oğ şindi Anġıra'dan 

iniyan dedi, ne va ne yok dedi, n͜ olcaḳ oğluŋ͜ oldu dedim, ne oğlanı dedi bodurayı dedim 

yirmi beşden yapíyósuŋ da niye báŋa demá̄suŋ, ġaşdan yaptı valilik deye söyle dedi, dedim on 130 

sekizden yapdım ben dedim , dedim dosyaları mosyaları ipdal etdile seni meKgimeye 

veriyala, kağatlarıŋ çıkaya seniŋ,  hee dedi amına ġoduğum şöyle aşıya aşıya hem tezminet 

alcaḳla hem mekgėme va, Taḳaduḳ töbeler͜ olsun ayaḳda ölüya ayaḳda baḳdım ġıriz geldi 

beŋzi meŋzi, ġorḳma ġorḳma düzeltdim uyan dedim ondan şöyle direk çeŋesine doğru ġaḳdım 

şöyle salladım, uyan͜ uyan dedim ġorḳma n͜ oldu dedi amıŋa ġonduydu dedim valilikde 135 

sordula ġaşdan yapdıŋ dosya da bellı  ̇̊dü dedim dosyada yirmi beş dedile doğrudu yirmi beş 

yapTım dedim, parayı çakdim zire͜et baŋġasından bu boḳu yeyåsuŋ da baŋa neye 

duyurmayasuŋ, ya baŋa yabduğuŋ paranıŋ ḵóḵú seniŋ͜ olsun, ḵóḵú seniŋ͜ olsun dört biŋ  lire mi 

dört biŋ beş yüz lire mi bi para emme çok böyúḵ para yá̄ni elli beşde, elli beş , sene ben ta͜a on 

sekiz yaşımdayın esgere gitmedim, gel ġaveye gidelim dedi canlandı böğúŋ ki gibi biliyan 140 

yedi yüz lire farḳ, hē yedi yüz lire bi farḳ çıḳdı, al la paraŋı dedim yedi yüz lire heni benim oğ 

ben bu parayı alman sen beni ġurtarmışsıŋ hayatımdan, n͜ eTceyüz bölelim bēki dedi, ġalan 

parayı böldúḵ, amına ġoyun genciyin ben üç yüz elli ḱȃğadı şuraya ġodum o zaman genciyin 

ec çoḳ içg̠ú içip bitmeya üç yüz elli bi tek helal yerime ġatmadım amına ġoyun hep 

meyhănada o parayı yedim. İki búçuḳ lire yetiya benim bi raḳı içmeye o zaman ki devirde 145 

TaḳaTuḳ böyle hile etdi evi ḵóyü de gitdi biliyåsuŋ he bunu ben bı  ̇̊lürün başġası bilmez. 
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-68- 

             ANLATAN                             : Bahadır Gebeş, 80 yaşında, cahil, çiftçi 

             DERLEME YERİ                 : Çamkonak Köyü Yaylacık Mahallesi 

             DERLEME KONUSU          : Karışık sohbet 

             Daday'ıŋ Çamġonaḳ K̠óyü'nden Bahadır Gebeş, oḳul oḳumadım cēhilim sırf cehilim 5 

hiç oḳula gitmedim bizim zamanımıza oḳul yoğudun biz de yaşım seksen ondan sōna biz 

oḳumaduġ faḳat ḵóyümüz şey yá̄ni çoḳ yúğsek ḵórpez bi ḵóy, ekin͜ eksek doŋuzdan ekin͜ 

alınmaya doŋuzla ġaynaya bize doŋuzdan ekin͜ alamaya bunuŋ͜ üçün millet de ḵóyden çekildi 

hep o yaŋa bu yaŋa, ḵóyde şindi bi kişi bi bi ġoca adam bi ġoca ġarı va onna da ağşam da 

zabah da ġapadȧcaḳla. 10 

             Yaparduḳ ya arabamız va tıraktårla va bússürü ondan͜ önce öḵúzünen, ḵómüşünen ya 

dúğeninen sürerdúg̠ dúğeninen hasılı harmanı öyle geçı  ̇̊ndúg̠͜ işde ondan sōna araba çıḳdı 

bilmen bi şeyler tıraḳtör herkes aldı birer tıraḳtor çiftini sürüya işini ġolayladı ġolaya             

bindı  ̇̊düle. 

             Hayla aynı böyle bu tabi bu birez da͜a bayramla çoḳ͜ iyi oludu, şindi öyle bayramlıḳ 15 

yoḳ. Esgiden de iyiydi bayramlıḳ gelim gidim çoğ͜ oludu eş dos, hısımıŋ͜ aḳrabaŋ geliyodu biz 

gidiyåduḳ bunna öyle yá̄ni sekiz͜ on g̠ún bi mı̊habbet oludu dey mi? Evet onna azaldı azaldı 

şindik kimse kimseyi hısımıŋ va filen yere oraya gidiyin deyen bile yoḳ hėç öyle óldú. 

             O zaman yoğudu eleddirik filen yoğuḳan işde zoru zor geçiniliyådu o zaman şindi 

Allaha çoḳ şüḵúr iyi ee suyumuz, eleddiriğmiz g̠úbre çıḳdı ekin͜ etmeye g̠úbre yoğuḳan biz 20 

hep satun͜ aluduġ yeycēmizi satun aluduḳ. Yaparduḳ; davar, sığır, ḵómüş, öḵúz hepsi de 

mevcüt vallahi, Keçi davarı geçi, geçi davarı, geçi davarı, ġoyun, ovlaḳ ondan ġoyunuŋ 

ġuSsuna şişek he şişek derle ġuzu derle tek͜ olunca şeyeken ġoyun şeyeden tekeye enetmeden 

teke delleridi enedince erkeç derle (eneme); daşağı̊nı enediya eneyala, teke enedúḵden sōna 

teke ġayrı seyis͜ olu, erkeÇ͜ olu satma zamănı gelü satulu bȫle. 25 
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             Işıḵ yoğuḳan; lamba, çıra ışıḳ öyle gidēr̥dúḵ ağaçdan çıra, mesela önce çamı 

yıḳallarıdı onuŋ ḵóḵúnü çıra olu onuŋ ḵóḵúnden çıra ederüz çıra yaḳaruz başġa da͜a ne 

soracaġ ben.  

             Düğúnne iyi oludu, düğúnne áynı, düğúnne áynı ya esgiden perşembe g̠ún ġına yaḳı̊lu  

perşembe g̠ún haḳ͜ olu cúme g̠ún semed͜ olu, semeT yapalla geline falan bi şeyler böyle gelin o 30 

zaman şindi öyle deyil şindi rasgele ediyala. 

             Şalvar, şalvar derleridi ġoyun yüŋúnden şalvar yaparduḳ onnarı geyēr̥dúḵ üsdümüze 

ondan sōna işde öyle möyle ġabut bezi derle ġabut bezinden içliḵ dikedi onu geyērdúḵ üsdüne 

pantul gey şey gey. CekeT͜ o zaman aba derle aba hırġalaya aba yaparduḳ aba geyēr̥dúḵ  

sōnadan hep deyişdi bunna şey cekeT al bilmen şunnarı bunnarı öyle oldu, başġa ne deyin? 35 

             Yol yoğuḳan zor zehmeT bazara gelüdúg̠ bizim ḵóy mesela Çamġonaḳ Yaylacuġ 

Mahállesi buraya dört seet de gelı  ̇̊dúg̠ Daday'a dört yörúylek, ġar va ġar da ġışın, ġar yoğuḳan 

da dört seğet filen gelü bizim ḵóy dört seğet şindi arabaynan yirmi yirmi beş daḳġa da           

geliyála. Ġış çoğ͜ oludu şindikiye g̠óre bi ġışıdı esgiden çoḳ ġış͜ oludu, ġar çoḳ yağardı bizim 

öyleydúḵ.  40 

             Askerliyim ben Amasya'da eyı̄̇tim g̠órdüm ordan Erzurum'a gitdim Erzurum' da bir͜ ay 

durdum ordan bizi alay ġaḳdı şeye Tırábzon'a Tırábzon'a gitdúḵ Tırabzon'da asKerliği bitı  ̇̊düm 

geldim, oldu beki baŋa músá̄de. 
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-69- 

               ANLATAN                      : Ahmet Çalışkan, 57 yaşında, orta terk, çiftçi-pazarcı 

               DERLEME YERİ          : Sarpun Köyü 

               DERLEME KONUSU   : Sohbet, mantar adları 

             Aç ben Sarpun'dan Āmet Çalışḳan bin doḳuz yüz͜ elli yedi doğumluyum Sarpun 5 

doğumluyum hayatım, ḵúçúḵlüḵlerim bayā bi zorluḳlarla geldi geşdi om bir yaşımda babamı 

ġáybetdim efendim ondan sōra hayvancılıḳ ufaḳ defek çobannıḳ ne biliyim orman͜ işi böyle 

işlerle uğraşdıġ. Evet ondan sōra ilḵoḳul bitdi Daday'da ort͜  oḳula başladım başġa birileriniŋ     

yanında oḳumaḳ zorundáydım faḳát oḳuyamadım bāzí sıḳıntılar dolayısıyla o zamannarı 

böyle yatılı oḳullar yoḳdu devam͜ edemedim oḳuyyodum çoḳ͜ iyiydim ama maddi durumla da 10 

buna tabi desdekler vermedi bu yüzden͜ oḳuyamadıḳ ve sōra ḵóycülúḵ, reçberlik, orman͜ işi.  

             Reçberlikde o zaman ġara saban tıraḳtör yoḳ óḵúz, manda böyle şeylerle reçberlik 

yapduḳ. Dúğenle hasıl sürdúg̠ samanımızı denemizi falan bağ bahçe işleri gine aynen devam͜    

etdi, zaman͜ ilerledikÇe yaşımızı aldıḳ asgere gitdig asgerden geldim tıraḳtör͜ aldıḳ bin doḳuz 

yüz seksennerde falan ondan sōra tıraḳtórle başladıḳ ormanda ihtisal kesim͜ üretim͜ işleri o 15 

g̠únden devam͜ etdik bāzı sıḳıntılar bāzı yoḳsulluḳlar dolayısiyle evlendik düğün yapdıḳ, çoluḳ 

çocuḳ meydana geldi ve onnarı oḳutmaya devam͜ etdim ve oḳutdım Allağa çoḳ şüḵúr bu 

g̠únnere geldik de hālȃ da͜a uğraşmaḳdayı̊z orman͜ işi üretim͜ işinde devam͜ ediyoruz bu arada 

gine seebzecilik manav͜ işleri yapdım. 

             K̠óyúmde yetişen orman͜ ürünlerinden mantarcılıḳ benim͜ eŋ birinci mesleyim 20 

mantarlarda aşā yoḳarı bayā otuz çeşide yaḳın mantar bilirim ve bunuŋ ticāretini yaparım 

zamanım͜ olduḳca evet evet bilirim hepsini de tek tek bilirim; ġannıcası var, içi ġızılı var, 

ḵúltür mantarı derüz içi ġızıl deye gidiyo, ġadun barmaḳları var efendime söyleyim ne biliyin  

ciŋcilesi var, ayuca bacā var yá̄ni hángi birini sayyım size polen mantarı var polen mantarı 

esas yurt dışına ihrac͜ edilen bu mantar çoḳ͜ önemli imarla uğraşıyon aynı zamanda yá̄ni 25 
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aḳlıma gelmeyen çoḳ mantar var ġoç var ne biliyim ya aklıma hepsi gelmiyo şuğ̥anda e hepsi 

var ebişgesi var, ġurt gulā var yá̄ni bunnarla geçim sağlamaya çalışdıḳ ve çocuḳları işde Allağ 

şüḵúr bunnarıŋ sáyesinde de çoḳ oḳutdum ee şimdi şuğ̥anda işdi hālȃ da͜a bulduğum zaman 

aynı işi gine yapıyon. Orman͜ üretim͜ işlerinde çalışıyoz şuğ̥anda da oğlum asgere gidecek 

yaḳın zamanda ayıŋ bu g̠únnerde asger yolunda işde böyle yá̄ni esgiden͜ olduğu gibi ḵóylerde 30 

gendi geçimimizi ġaynağmızı gendı  ̇̊müz yapmaya çalışıyoz.   

             Ağlat olur͜ ağlatdan pekmez yaparız onnar çoḳ͜ önemli şıfa ġaynağı şimdi her yerde 

bulummuyo biliyåsuŋuz bunnarıŋ͜ üzerinde çoḳ durarız. Evet hepsini ġış burnu hepsi var   

onnardan yapılır, elmadan pekmez yapılır yá̄ni ne biliyim işdihi aḳlıma gelmeyen çoḳ şeyle 

va. Erikden pelverde yaparlar e şuğ̥anda hayvancılıḳla uğraşmıyoruz sedece ormanda 35 

gelürümüz orman͜ işi yapacaḳ başġa bi işde yoḳ şuğ̥anda artıḳ yaşımızıda aldıḳ yavaş yavaş 

yá̄ni diyeceğim bu ġadar yá̄ni başġa bi ġısa yoldan. 

             Oḳul kitap, defder o zaman kendimiz ġarşılıyåduḳ kendümüz ġarşılıyåduḳ, yá̄ni ort͜     

oḳulu bir yıl oḳudum terketdim maddi ve durumlar sebebiyle ve durduğum yerdeki adamınan 

geçinemedim yanında ġalduğum͜ adamınan üç͜ ay Sarpun'a geldim gitdim üç sağat yol 40 

yürúdüm akşam sabah͜ altıda evet şimdiki gibi tabi ondan sōra gine de derecelerim͜ iyiydi ama 

devam͜ edemedik. 

             Yol bizde aşā yoḳarı bilmiyorum atmış doḳuz yetmişlerde falan yapıldı patiḳa yoldu  

o zaman kestirmeden giderdik. Bizlere ġış çoğ͜ olur biz de ġışın yollar ġapalı ġalır efendime 

söyleyin tabi şindi devletiŋ maddi imḱȃnnarı iyi olduğundan şindi bek fazla o sıḳıntılar yoḳ, 45 

oḳul͜  işleri falan o ġadar zor deyil şüḵúrler͜ olsuŋ. Yayan yayan doğrudan sırtına yúḵlenirdi 

erzağnı alırdı yayan araba yoḳ o zamannarı esgilerde yoḳtu araba yayan erzağınan açcura 

açcura çeker gider üç sağat yol yürür sabah namazı çarşuya gelecek sağet üç de ġalḳar gece 

burda alış veriş͜ edip yetişmey͜ için alış verişini yapar öylen döner geri bāzıları aḳşamdan gelir 

ġalacaḳ yer varsa öyle gelir gider yá̄ni esgi g̠únnere baḳalaḳ tabi bu g̠únner tabiki yá̄ni ne 50 
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deyim ben çoḳ çoḳ͜ iyi şindi yaşıyo yá̄ni aşā yoḳarı millet teknoloji ilerledi. Dağlarda orman 

çalışmalarında vatandaş naḳliyat yapıyo parasını ġazanıyo tıraḳtörle ormanda çekiyo öḵúz 

ġaḳdı şimdi esgisi gibi manda yoḳ, öküz yoḳ tıraḳtörle çekiyo tıraḳtörle yapıyo hep her şey 

makine şuğ̥anda ġabuḳlaması, kesmesi efendime söyleyin soyması hesabı her şey makine 

insan tabi arḳasında insan g̠úcü de olursa tabiki iyi ya böyle işdi. 55 

             Yoḳ yoḳ çocuḳluḳda bolluğu bereketi yerine g̠óre çayı bulamıyåsı̊ŋ şekeri 

bulamıyosuŋ benim küçúḵlüğümde bi misefir gelecek de ocaḳda ocaḳda o zaman tüp yoḳ 

efendim͜ at͜  ocağa çırayı odunu yerine g̠óre bá̄zılarında şey soba da yoḳ ey ocaḳda ısınıyåsuŋ   

esgiden radyo yoḳ, televizyon yoḳ, ramazannarda hoca dutarlarıdı hoca varsa cebinde sağati 

ezen͜ oḳu yoḳsa havanıŋ ġararmasını beklerdi ya bunnar çoḳ͜ önemli öyleydi ya esgi zamannar 60 

gerçekden aranıyådu yáni ama esgisi gibi şimdi haḳ hörmet yoḳ sayġı yoḳ şuğ̥anda ama 

esgiye baḳalaḳ da iş ortamı iyi çalışma düzeni iyi ama yoḳsulluḳ deye bi şey yoḳ ama esgiden 

yoḳsulluḳ var hasdalıḳ yoḳdu esgilerde bu ġada hasdalıḳ yoḳdu çünḵü hep doğadan yer͜ 

içerdik hayvancılıḳda süt, tere yağ efendim pekmez hep ḵóyúŋ doğalı bağı báccásı hep doğal 

ama şimdi her şey͜ iláç olduğu için hasdalıḳ türedi biŋ bir çeşid hasdalıḳ çıḳdı işdi böyle işdiği 65 

işşallah͜ iyiye gider bundan sorrası sen sor ben cevaplayın heh he yoḳ͜ aḳlımda başġa bi şey ya. 
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             ANLATAN                      : İlhan Kaş, 48 yaşında, köy muhtarı, ilkokul mezunu, çiftçi 

             DERLEME YERİ          : Sarpun Köyü Bayramoğlu Mahallesi 

             DERLEME KONUSU   : Karışık sohbet 

            Adım İlhaŋ Ḳaş şuğ̥anda Sarpuŋ K̠óyü muhtarı bin doḳuz yüz͜ atmış beş doğumlu 5 

Sarpuŋ K̠óyü'nde Bayramoğlu Mahallesinde iḱȃmet etmekdeyim. Evet oḳudum Sarpun'da 

ḵóyde ḵóyümde oḳudum hayır o zaman bizim͜ işde imḱȃnnarımız da olsa da ormanıŋ 

nedeniyle aynı işler devam͜ ediya ormanda çalışıyaz deye oḳula devam͜ etmedúḵ hayır͜ evet. 

             Sorra çifciliğe devam͜ etdúḵ o zaman tıraḳtor falan bizim şeyimizde nēdir varıdı bizim 

deylim ġaribennik deylim alamaduḳ dıraḳdor öḳúzúnen, kömüşünen çif sürdüm ġara 10 

sabanınan o da ġara sabanınan neyle nasıl sürerdúḵ e bildı  ̇̊ğúŋ ḵómúşü ġoşarduḳ peşine orta 

yerine de bi saban sabanı biliyå musuŋ? Sabannan onuŋ da oḳundan dutarduḳ şeyinden devam͜ 

eder giderdúḵ höst͜  oğlum höst saçarduġ tallaya tohumu veya aḳdarma yaparduḳ, yoḳ mibzer    

nerde elimizinen tohum bezi der tohum bezine ġuy tarlaya evley͜ al çal gitsiŋ sorra bu işe 

devam͜ etdúḵ. Tıraḳtor͜ alduḳ tıraḳtorunan aynı işe çifciliye devam͜ etdúḵ ve orman͜ işine e 15 

ormana kesim yapduḳ artı naḳliyetini depoya çekdúḵ, hayvancılıḳ yapduḳ, ġoyun yapduḳ, 

geçi e bö̇yúḵ baş hayvan yapduḳ, şuğanda ḵóyúmüz sağolsuŋ işde  saydı sevdi mıḳdarlığa şey͜ 

etdúḵ ikinci devre muḳdarlığım şuğ̥anda devam͜ ediya ve ġoparatif başġannığı şuğ̥anda işimiz    

aynı hayat devam͜ ediya. 

             Ayağmıza esgiden esk͜ adamla çarıḳ giymiş͜ ama biz onnarı g̠órmedúḵ biz normal 20 

çaruḳ lesdik deylim, náylon lesdik, ayaġġabı öyle devam͜ ediya hayat bizim, biz esgi da͜a 

önceki şeyleri çaruḳ maruḳ yapallarımış onnarı biz g̠órmedúḵ, g̠órdüm ben neyle g̠órdüm 

bizim ḵóyúŋ͜ uslularında çaruḳ giyeyken lasdiyi biliyon çaruğu biliyan yoluŋuz da giymedim    

ben çaruḳ giymedim. Üsdümüz normal pantolon giyerdúḵ şey͜ ederdúḵ normal fazla şu anda 

biz bi sıḳıntı g̠órmedúḵ bizim şeyimize sıḳıntı çekmedüḳ eynimize şeyimize  25 
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             Ya ásgi düğúnne bayramla çoḳ şenniğdi, bütün e o zaman ḵóyler ful doluydu otuz 

hanelik ḵóyde aşā yoḳarı yirmi sekizi yirmi yedisi doluydu şuğ̥anda otuz hanelik ḵóyde eŋ 

fazla on͜ altı on yedi kişi va atı atıyan kimisi Ġasdamonu'da kimisi Isdanbul'da, Daday'da       

kimisi emekl͜  olmuş on͜ üç senedü artı esgi şeyle birbirine bayramla daha uslulara ġarşu 

sayġı̊lu sevgili şeyidi davranış, şindi bek şu anda bö̇yúḵ ḵúçúḵ şey͜ etmiyo ve bizim şu anda 30 

biz ben çok memnúnuyun ḵóyümden niye derseŋ bizim şu anda yaḳın yerde bize ġader bu 

bayram şeyi devam͜ eden yerimiz yoḳ bizim şindi ramazan bayramında merkezde Sarpun'da 

namazımızı ġılınca camide çıḳaruz bayramlaşuruz şeye geçip artı ondan sōna ḵóy͜ odamız  va 

ḵóy͜ odamızda toplanuruz çayımızı içerüz ondan sōna sĕĕt on om bir gibi evlerden yemeyimiz 

datlımız gelir ve yemeyimizi yeriz ondan sōra aḳşam͜ üsdü aşa͜a mahalle Aşa͜a Sarpun 35 

mahalleye oraya giderüz aynı şey͜ orda da ramazan bayramında ikinci g̠únü Ḳarabeyler, 

Bayramoğlu bize de böyle gelen ḵóylerden͜ arḳadaşlarımız ziyereti olur ve artı ḳurban 

bayramında yine aynı cēmiye toplaşıp aynı gine bayramlaşıp herkez͜ evinde ġurbanını keser 

ilk g̠únü ḵóy hocasına evlerden ġurbannardan böyle şeyilir ġadınna toplanıp masada toplu 

vaziyetde yemeyimizi yeriz tabi ben çok memnünüyün şu anda bizim ḵóye bizim divanda 40 

ḵóyúmüzde yaḳın yerlerde ġaḳdı bu şeyle bizde yoḳ sēki yaḳın çevre yaḳın çevrede yoḳ artı 

ilk g̠únü böyle şindi ikinci g̠únü; aşā mahalleye Aşā Sarpın oraya giderı  ̇̊z, üçüncü g̠ún 

Gạrabeyler, Bayramoğlu işde neyse ollarda biz bayramı böyle deyerlendürüz ve bayramı şey͜ 

ederüz böyle. 

             Efendim, eleddirik bizim ḵóylere segizen͜ altıda geldi segizen͜ altıda geldi önceden 45 

yoḳdu önceden ġara lamba ġaz yağlı ve tüplü gine şeyli lö̇ḵús ve daha esgilerden ḵóy͜ 

ocaḳlarına at çırayı çıraynan herif vemezdi o çırayı da g̠órdüm yakayken böyle ışıḳda şeyde 

de şindi faḳat şindi eleddirīmizden, suyumuzdan her yolumuzdan hiç bi şikēyetimiz yoḳ şehir  

de aynı ḵóylede aynı deyişen bi şey yoḳ lekin ben şu andaki şeyden memnünüyün herkeziŋde 

memnün͜ olması la ̄ zım menünüyün ya şu anda bizim geçim ġaynağmız orman͜ işi ormanda 50 
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Ballıdağ deyince bizim Daday'ı şey͜ ederin üsdüne de şeyi en biriŋci pik noḳtası Ballıdağ 

orman şeyi bizde g̠úzel icciliği de arāzi baḳımından bizim͜ öyle çalışma şeyimiz bek şeyli 

deyil en Daday'da en birinciye bizim Ballıdağ şeye gelü bölgesi gelü çalışmaya evet       

orman͜ işimizde yeterli çoḳ çaluşabúldúḵden sōna ḵóylerimiz şeyimiz tek devam͜ ediyå 

şuğ̥anda elimizde işimiz var. 55 

             Meyve olaraḳ; erik, armut, ayva, kiraz, ceviz tā ki bulunuya yetişipde fazla uzun 

boylu satma şeyimiz deyilde vatandaşıŋ gendü itdācı ihdiyacını ḳarşulamaya, bizim͜ esgiden 

tallalarda ahlat derdúḵ ahlat e işde acı elma hepsindende bulunu sēki fındıḳ böyle şey yerlerde   

faḳat milletiŋ bi şeyini giderdiyåsa kendi itdiyacını bi yarım͜ elma g̠óŋúl͜  alma deye zamanında 

her şeyiŋ mevsiminde herkez bi şey şey͜ ediya evet evet.                     60 

             Bosdana mı? Fasulyá, patatis, soğan, sarımsaḳ, ısbanaḳ, pırasa, ġavun, ġarpuz ben͜ 

ekdim ġarpuzla böyle böyle ekene oluya ḳarpuz falanda baḳ önceden bilmiyoduḳ oluya ciddi 

oluya benim şindi şey͜ etdi bu ġavun, ġarpuz, damatez, zaltalıḳ aḳlıŋa bu sebSe şeyinden ne   

gelı  ̇̊se yetişiya şindi yetişmiyo deye bi şey yoḳ satma şeyi amacı deyil marul anca bi 

mevsiminde gendi itdiyācıŋı ġarşulamaya gendü itdiyacıŋı ḳarşulamaya şey͜ ediya. Efendim 65 

ormanda; sarı çam, g̠óḵnar, ḳayın, meşe e saŋa daha neler ġara ağaç, fındıḳ aḳlıŋa iddişidir 

middişi de bunna ormanda yetişen bi şeyle bizim burda her ne ararsaŋ her çeşit ağaç yerine 

g̠óre şeyine g̠óre, deyerine g̠óre bulunu bulunu. 
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             ANLATAN                     :İhsan Kara, 59 yaşında, Üniversite bir terk, Çiftçi-Köy                                                                                                                             

           Muhtarı                                                                                                                                

              DERLENEN YER         :Ertaş Köyü 

              DERLEME KONUSU  : Köy hizmeti ve köy sorunları 5 

              Adım͜ İssan Ḳara Ertaş Kóyü muhtarı orman ḵóyünü ḳalkındırma ḳoparatifi yönetim 

ḳurulu başkanıyım. Köyümüzde senelerden beri hem hayvancılıḳ hem çifcilik hem de orman͜ 

işleriyle uğraşıyoruz ama çifcilik artıḳ zararına gittiğinden dolayı çifÇiliği bıraktıḳ gibi bi şey 

yá̄ni. Sadece ḵóyümüzde bi ġaç tĕne hayvan besliyorúz kendi ihtiyaçlarımızı ġarşılamak͜ için. 

Bunnarı da tarlalardaki biçilmeyen͜ arazilerdeki otları biçdiriyoruz, balya yapdırıyorúz, 10 

onnarıŋ yiyeceklerini onlardan temin͜ ediyoruz. genelde orman͜ işi yapıyoruz. Ormanda, 

gidiyoruz ağaçları işletme müdürlüğü geliya, damġalıyúr bizlere üretim yapmaḳ͜ için veriyúr. 

Biz onnarı para ġarşılığında üretiyóruz, metre ḵúpü elli milyon elli beş milyon lire o arada. 

Ondan sōna merkez depoya naḳlediyoruz, merkez depoya nakledip tomruḳların tamamını 

teslim͜ ettikten sōna ḵóylünüŋ istiġaḳını çekiyorúz veriyorúz ve bu şekilde de ormandan͜ 15 

istifade ediyoruz. Köylerde insannar geçim ḳaynaklarınıŋ daralmasından dolayı hep şehirlere 

g̱óç͜ ettiler. Bizim ḵóy yirmi yedi haneydi şu anda oturan hene sayısı om bire indi. Üç 

mahalleden͜ ibaret bizim ḵóy; Ertaş, Binbaşåğlu ve Üycek olmaġ͜ úzere. Ertaş Köyü'nde  iki 

hene ḳaldı, dokuz heneden. Binbaşoğlu'nda on͜ üç heneden diyelim üç ḥene ġaldı. Şeyde de  

Üycek Mahallesinde de dört ḥene ġaldı g̱óç͜ etdi gitti yēni. Ondan sōra evler hep virāne oldu, 20 

yıḳıldı ondan sōra saçakları g̱óçdü o şekilde yĕni ḵóyün g̱órünümü bi virane köy şekline 

döndü ġayrı ḵóylerin g̱órünümleri. Kırsal kesimde hayvancılıġ͜ etseŋ sürümü 

değerlendiremėyosuŋ. Ondan sōra sürünü deyerlendüremeyiŋcek sadece de hayvancılıġ͜ edip 

beslemek de o da insannara zarar ve külfet olıya. Bizim ḵóylerimizde pancar saḥası falan yok  

ekilebilecek. Kırsal kesim͜ olduğundan dolayı ḵóylüler hep şehirlere g̱óç͜ etdile. Bi ġaç seneye 25 
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ġadar  o ḵóylerde ġalan iki üç kişi de çoluḳları çocuḳları böyüdüğú zaman ġurbetTe 

yaşayabilecek duruma gelecek, onnar da orlardan g̱óç͜ edecekle, köyler ġapanacaḳ sonunda. 

İşde ḵóyümüzüŋ͜ altında bi Bezirgan barajı deye baraj yapıldı o barajın sáyesin de eğer orlarda 

bi gelişme olursa şu olursa, bu olursa belki ḵóyde ġalan insannar ġalabilir veyahı̊tdaki diyer    

şehire giden͜ insannar orlarda bi turizime yöneliK bi şey͜ olursa geriye dönebúlúrler. Bunuŋ 30 

dışında ḵóylerimizde bi hayat ġalmadı. Benim diyceklerim bu ġadar. Yav ben bin doḳuz yüz 

seksen dört senesinde muhtar͜ oldum ondan sōna bes sene bi ara verdim bes sene ara verdikten 

sōna tekrar yine köylü ısrar͜ eTdile tekrar mı̊htar͜ oldum, işde o zamandan beri bu zamana 

ġadar  muhtarım.  

             Ben ünüvertsiteyi terg͜ etTim, İstanbul͜  Ünüversitesi. Terg͜ etTim oḳuyamadım  o 35 

zaman maddi olanaḳlar, imkan görmüyodu g̱úndüz çalışıyodum gece de geceleri de 

amcamlarıŋ yanında ġalıyodum onnar da so͜radan tabi şey͜ etTi çoluğ çocukları böyüdü 

bilmem ne üniversitede oḳuyalarıdı oḳuyamadım. Askerde bir müddet yaşadım. Ordan 

Daday'daki köye muhtar͜ edelim seni dedile etTile o zamandan bu zamana  Ertaş Kóyü'nüŋ 

ġoparatif başġannığnı hem muhtarlığını yürütüyom yani. Orman köy kalkındırma 40 

ġoparatifinde  onu da yönetiyorum. Seǵizen bir senesinden beri de ḳoparatif devam ediyúr 

yá̄ni hiç ġaç senedü bıraḳmadıla bıraḳmadım yēni ḵóylü de başḳasını alıp da yapalım demedi. 

Onnarıŋ her türlü işlerini bilmem ne bilmem ne ḳoparatifTen dürüst ve temiz bi şekilde 

elimden geldiğince yapmaya çalışıyȯrum. Ondan sōra onnarda benim şeyimden dolayı işde 

beni bıraḳmıyola he bırakmíyȯlar. Ondan sōna ḵóyümüzde tabi noksanımız yok deyil çok     45 

noksanımız var. Bi toplantı salånumuz yok esgiden okulumuzun sınıfında yapıyoduk. Okul 

tam bin doḳuz yüz Kırk͜ iki senesinde mi ne yapılmış o seneden bēri öyle tamir͜ ede tamir͜ ede  

şey͜ ediyodu en sonunda öğretmenini de aldılar öğretmenini  alıncaḳ oḳul üzerinden göçmeye 

başladı ḵóylünüŋde yaptırmaya imkȃnı yok, eski oḳullardan lojmanı̥nan okulun binası içün 

ama bu g̱ún o okuldaki i͜ i tamir͜ edilse de g̱úzel bi şeye ḳavuşturulsa baraj da böy̥le gittiği 50 
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zaman da belki de bi elli kişilik̥ bi ailenin istidamı olabileceği veyahı̊tdaki yatıp ġalḳabileceği 

bi otel şekline dönüştürebilir. Eğer devlet biy̥͜ el atsa, çünki çoḳ sinema solunu gibi büyúḵ bi 

dersanesi var, işliği var ondan sōra öğretmen odası var o tabi öğretmen malzemelerini ġomå 

ı  ̇̊çün tekrar bi odası daha var. Ondan sōna normal bitişiğinde de aynı bina çatı altında lojmanı 

va. Lojmanında da üç tane şeyi var, odası var, ondan sōna bi tane mutfağı var, tuvȃleti, 55 

banyosu her bi şeyi var yá̄ni. Büyúḵ ama oraya bütünleşdı  ̇̊rül̥se çoġ͜ íyi olu ama onu devlet de 

elini uzatmıyȯr. Biz epeyi çaba sarfetTik biz esgileri tamir͜ etmişüz yenileri yapıyȯruz. dedile 

ve de el atmıyolardı, yapmıyȯlardı orada virane şekilde g̱óşdü onuŋ͜ íçinde g̱óçecek şindik 

ḵóyde bi seçimde veyahı̊tdaki bi ḳoparatif toplantısında filen toplanacaġ bi ḵóy͜ odamız 

şeklinde bi yerimiz yoḳ. Orları bi iki defa͜a da buraya dedim özel͜  idereye buraya bi bina 60 

yapalım yardımc͜ ol falan deye onuŋ da heralde ödenekleri bı̊ yıl az gelmiş, geçmiş 

dönemlerde de böyle bi imḱȃnımız yok dedile  böylelik duruyå işde, ḵóyümüzüŋ caminiŋ 

maminiŋ sıvanması şunsu bunsu onnarı da işde ormandan falan ḵóylülerden, ḵóylülerden şey͜ 

edip yapabı  ̇̊lüsek yapacaz, yapamassak oralarda öyle virane gibi duruyo işde öyle. Camilerede 

şindiK pek şey veriyolar̥ hoca veriyolar͜ ama gelen hoca da cemaat yok deya ya bi sene duruya  65 

ya alt͜  ay duruya bıraḳıya gidiya. İnsan͜ olmadığı için annadıŋ mı? Kóylerde insan͜ olmadığı 

için gidiya ġadirolu imamlar e devlet gönderiya fakát cemeát yok deya bilmem ne deya çekiya 

gidiya adam alt͜  ay sōna bi da͜a geliya ölē möle işde idere ediyoz. Evet evet ama devlet  

olmadı̊ğu zaman veriya yeni gine hoca vememezlik etmiyȯr. Ne͜ delim işde böyle köyler. 
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             ANLATAN                       : Salim Bilici, 54 yaşında, ilkokul 5, serbest meslek-çiftçi 

             DERLEME YERİ           : Ertaş Köyü Üycek Mahallesi 

             DERLEME KONUSU    : Hayat hikâyesi, anılar ve eski adetler 

            Bir, bir, bin doḳuz yüz͜ atmış doğumlu Sá̄lim Bilici, Ertaş Ḵóyü Daday nüfüsüne 5 

ġayıtlı iken hēle da͜a Daday'da iḱā̂met etmekdeyim. Ben dil ġırmasını bilmen ben hayatda ben͜ 

o işi yapaman ilkoḳulu Binbaşı Ḵóyü maḥállemizde oḳuduġ nasıl oḳuduḳ bunna gerçek bi şey 

yürüme bir seğetlik yola giderdúg̱ bir seğetlik yola bizim mahálleynen o mahálleniŋ͜ arası bir 

seğet. Ġışın bubamgil bu yolu bize yolu ġarı çiynelleridi yolu açıvö̇rúleridi öyle gider gelı  ̇̊dúg̱ 

tabi canım çoḳ çoḳ çabannıġ͜ etdim hayvan g̱útdüm, ḵóyde çalışdım ondan sōra ortoḳulu 10 

oḳuyamaduġ tabi ortoḳulu oḳuyamaduḳ ondan sōra zirēte girdim zireetde çalışdım mevsimlig 

ondan sōna başġa bi işe girdúg̱ orda çalışdım bunna hep mevsimlig ondan sōna şeye geldim 

ben ḵóye geldúg̱ gine bubam ḵóye daşındı biz odun satanaḳ odun, ḵómúr yaḳarduk. 

             Esgiden atlarınan Arac'a meşe ḵómúrú satmaya giderdúg̱ on lire torbası. (Meşe 

kömürünü nasıl yapardınız?) Baḳ şindi oğlum meşeyi g̱úzelce bıdıyåsuŋ fazla ġalın͜ olmamaḳ 15 

şartıynan bi ġarışdan fazla kesiyosuŋ meşeyi dovrå̄suŋ baltaynan ondan sōra ġazuğu 

dikiyosuŋ mesela böyle dikiyosuŋ ḵúl͜  ocaḳları onnarıŋ͜ ocaḳları vadu ġazuğu atTıŋ bunuŋ 

edirafına çıráynan evcúḵ yaparduġ çıráynan baḳ çıráynan böyle örerdúg̱ şindi bunuŋ͜ edirafını 

meşeynen g̱úzelce örerdúg̱ böyle bu tabla gibi oldu mu üsdüne de gine meşeynen döşerdúg̱ 

böyle üzerine meşe yaprağı ḵúl altına aḳmasın deye kenarlarını da púrlerdúg̱ ġazuğnan yere 20 

döḵúlmesin deye ondan sōra aḳşam bunu gece yaḳarduġ g̱úndüz yasaḳ ormancı gelive̊rú deye 

yanıya millet tabi bunu ortadaki ġazuğu çıḳartduğmuz zaman ortadan ataş͜ atarduġ çıráynan 

atdıŋ çırayı içindeki çıra tutuşdumu üsdünü ġapaduduġ Ḳompile ġapaduduġ o içinden yana 

yana yana yana ataş kenarlarından dışarı çıḳardı ondan sōna ḵúl döḵúldúğú zaman ḵúl 

döḵúldúğú zaman yáni içindeki meşe yanmış͜ oluya ḵómür hāline geliya ondan sōna tabi 25 
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suynan buğlayoz gine ġapadıyosuŋ g̱úzelce her tarafını sönüya ondan sōna ḵúlúnü bi tarafa 

açıyosuŋ, eşeleyåsun ġayrı ḵómúrle bu şekil böyle ġoduğuŋ meşe şeklinde çıḳıya ondan sōna 

aḳşam bunnarı torbalarduġ ufaḳ ayran torbası gibi torbalara on lire torbası Araç'da onu terzile   

esgiden loḳantala bundan otus sene otuz bes sene önce ḳırḳ sene önce. (Neynen egidüdünüz 

deyve?) Atlarınan, hayvannara sararduġ sekiS torba, on torba sararduġ yürüme Araç aḳşam 30 

çıḳarduġ zabāleyin͜ oḳunayken varuduġ͜ oraya ondan sōna sen terzisiŋ iki torba saŋa üç torba 

saŋa on lire torbası sekiS torbadan seksen lire masrafıŋı g̱ór bin gel gine yērisi g̱ún dağa odun 

hazırlamaya gine yapacaŋ tabi meşe yapacaŋ tabi canım ya o zaman bet bereket de varıdı bet 

bereket elli lireynen gitdı  ̇̊ğúŋ zaman dünyanıŋ parası geliyådu heybeleriŋi dolduruyoduŋ 

artıyodu da artıyodu. 35 

             Ondan sōna ḵóylerde, ḵóyde kesim yaPdım çoḳ kesim yapdım esgiden bu yolları 

dayım da bilı  ̇̊ dıraḳdor şeyinen kepçe şey yoḳ elinen yapallarıdı ġazma ḵúreynen bi ormancı 

başında çoğuş yȫmiyeynen çalış dağlarda yoḳ yoḳ ġıreyder ne elinen yaparduġ yirmi kişi  

otuz kişi çalışdı̊rularıdı orman he yol yapdurudu. 

             Ondan sōna asKere gitdim, asKere gitdim yirm͜ ay asgerlig yapdım yirm͜ ay ilk 40 

gidişim Isbarta Eyridir ondan sōna Ġars Iğdır'a vedile Iğdır'dan teskireyi aldım geldim ondan 

sōna işe girdúg̱ baŋḳaya girdim g̱úvennig g̱órevlisi olaraḳ orda çalışdım yirmi dört sene 

çalışdım bir fi͜ il bi şerefsúzúŋ yüzünden açuğa alındım şindi mággimem devam͜ etmekde bu 

ġarar çıḳınca mággimem düşdü tekrar devlet tarafından gine iş başı yapacayuz yá̄ni şindi şu 

anda bi gelı  ̇̊rúmúz yoḳ fazla bi gelı  ̇̊rúmúz yoḳ fazla anca ağşam ekmeymi bulusam ġarnıŋı 45 

doyuruyosuŋ bulamassaŋ yatıyosuŋ e şimdi başġa he sen onnarı he sen temize geçeceŋ he. 

             Şindi şu anda başġa he dört çocuğum var, ġızım͜ evli üçü üç͜ ōlan bi ġız, oğlannarıŋ͜  

ikisi evli birisi ásgerden yeni geldi da͜a onuŋda işi yoḳ şindi dōru dürüs şimdi iş bulusa uşaḳla 

kesimi misime gidiyala şindi Serdal kesim͜ almış bi yerden onu soymaya gidiyá başġa da ne 

deylim başġa soracáyŋı sor͜ ōlum sen ba͜a.  50 
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              Bizim ḵóyúmüzde tarihi yer, tarihi yer heni yaşantu yeri e bizim ḵóyúnen Arac'ınan 

Daday'ıŋ arasında Ġarapınar deye bi yer var yaşantu yeri esgiden e orda yaşammış bina        

yerleri va ondan sōna paşa mezerliyi va esgiden Ermánı mezarları filen var yáni bizim ḵóyde 

e yaşantu yeri yoḳ fazla heni hiç hemen hemende yoḳ deyebúlúrún yá̄ni bizim ḵóyde Allah'ıŋ 

ġıracı emme başġa. (Adı nerden gelme sizin köyün biliyo musunuz?) Bizim ḵóy şindi Ertaş 55 

Ḵóyú deye geçiya da Ertaş bizim mahallemiz Ertaş, Bimbaşoğ Ḵóyü, Binbaşı Ḵóyü, Üycek , 

Üycek, Üycek bizim ḵóy Ertaş mahallemiz Bimbaşoğlu orada üç mahalle yoḳ merkez   

Bimbaşoğlu cá̄mi orda mıḳdarlıḳ da orda şuğ̥anda heni mıḳdarımızda orda oralı yá̄ni cēmi 

nerdeyse şey͜ orda merkez͜ ora esgiden bizim gitdúğmüz okulla ordaydı o ḵóyde ormancılarıŋ 

lojmannarı mesela ilkoḳul onna ordaydı bizim ḵóyde bi şey yoḳ Ertaş'da da bi şey yoḳ faḳát 60 

bizim bunnarıŋ isminiŋ e nerden geldúğnü e ben bilemiyom bunu yaşlılardan birine 

sorabúlúsek heni bende onu kime sorabúlúrúz e şindi ben yá̄ni nerden geldúğnú bilmiyon heni  

biz͜ oraya g̱óçmen mi geldi bizimkile ne geldi onu bilmiyon biliyán desem yalan͜ olu başġa, 

başġa sor. 

              Ḵóyde mi? Ya ḵóyde şindi baḳ uşaḳlığmızda biz saḳlambac͜ oynarduḳ ondan sōna 65 

ḵór͜ ebe oynarduġ e doḳuz daş, doḳuz kiremúd͜ oynarduġ topunan mopunan yıḳarduġ he 

ne̊betci biri oraya dikilú topu vurarsıŋ ondan sōna elde çıḳrıncağa binerdúg̱ çıḳrıncaḳ    

yaparduġ. (Çıkrıncak?) Bi ġazuḳ ġaḳarduġ ortasını da delerdúg̱ onu da oŋa şey͜ ederdúg̱ 

kenarlarını da şindi iki kişi o uca binerdi iki kişi de bu uca arasına da ḵómúr ġorduġ meşe şey 

çam ḵómúrú ġacırtıdan cayırtıdan durulmazdı döneyken ġayrı ġırılı̊sa fırladan, düşen o há̄riç. 70 

Ondan sōna aḳşamları yüzüğ͜ oynarduġ ḵóylerde yüzug̱͜ oynarduġ yav yeŋilen zetden yandı. 

(Ne cezaları verirdiniz?) Ya mesela şindi, şindi sen yeŋilen tarafa her şeyine mi heni zoruna 

mı yoluna mı dersiŋ, kimisi yoluna der kimisi zoruna der e bunu esgiden͜ öḵúz͜ arabası varıdı 

sen bı  ̇̊lúsúŋ öḵúz͜ arabası bunuŋ iki teki öḵúz͜ arabasınıŋ ön tekerleklerine bağlarduġ birezde 

pür çaḳ kibriti yá̄ni yanasıya böyle. Sopa, falaḳaya mı yıḳmazlarıdı, oluḳlardan su mu 75 
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daşuddumazlarıdı ceza tabi. Ya adam derdi git ġardaşım şeyinen yoyuğnan su g̱ótú derdi 

yoyuğnan su gelú mü ġoca yoyuḳ onu ipinen sırtına bağlarlarıdı oluḳdan doldurularıdı ġoca 

yoyuğu ḵóye g̱ótúddúrúleridi ġapın͜ öğúnde de dóḵerleridi. Şindi etsele döğúş͜ ederle vallahi 

şimdi şuğ̥anda o zorluḳla olsun döğúş͜ ederle.(Yüzük nasıl oynanıyo?) Yüzúg̱ şindi baḳ yedi 

tĕne mi çorap olacaḳ? Yedi kişi mesela heh teKge veya yüŋ çorap, yüŋ çorap yüzúg̱ saḳlarsıŋ 80 

içine tebi içine saḳlarsıŋ haŋkisinde ġarşu taraf şindi háŋkisinde olduğnu bileceg bilemesse 

yandı. (Kaç hakkı var?) O neyleydi ġaç haġġı varıdı ya? Yav onuŋ neyleydi onuŋ bi haġġı 

varıdı o hemen bitmezdi, bitmezdi oŋa sayı̊ mu sayyalarıdı bi şey͜ ediyalarıdı normalde mesela 

şindi pişti oynarsıŋ yüz bir dēsuŋ yüz birde yeŋilen şey͜ eder o da öyleydi yá̄ni on sayu 

ġazanan yeŋiya ondan sōna cezasını çekiyådu. Mesela altı ġol͜  oynallarıdı ḵóylerde esgiden 85 

altı ġol ḱâğad͜ oynarlarıdı ibisine, ġuzusuna çağırı̊larıdı dayıma gel dayım sende ġuzu va mı va 

kes ġuzuyu oyuna otumadan, kes ġuzuyu ġo tencireye, ġaç para ġuzuŋ; iki yüz͜ elli ḱâğat kim 

yeŋiliya mesela biz yeŋildúg̱ veya siz yeŋdiŋiz, yeŋilen taraf parayı veriya ondan sōna pilav 

mı yaparla ġayrı ne derle ortaya toplarla tabi patatis búşúrúleridi esgiden g̱óğ͜ alma varıdı 

ḵóylerde aḳşam gelenlere alma ikram͜ ederleridi yáni bizim yaşantumuz buydu ḵóyde. 90 

             Ḵóy͜ ēdetini ben çoḳ severin hasılda mesela esgiden patos yoḳ desdi arabasıynan        

çekerdúg̱ ışıḳ yoḳ dey mi dayı? Işıḳ yoḳ biz arabamızınan desdimizi yığınnarı yaparduġ 

düğenneri yayı̊lu, saçarduġ öḵúzlerinen dön͜ allah dön düğennen dön͜ allah aḳşam tınar 

savuruduḳ çeÇ çıḳacaḳ, samanı samannığa daşı buğdayıda öḵúz͜ arabasıynan ḵóye ışıḳ yoḳ 

şey yoḳ ġarannuḳda yá̄ni eŋ fazla bi misefir geldüğú zaman herkezde ġaz lambası yoḳ, 95 

ocaḳlığa çırayı vur ben͜ ēbey elli dört yaşımdayın çıraynan durarduḳ çıraynan didemiŋ 

dikivedüğú  çorapla da͜a durar benim ḵóyde. 

             Esgiden ayağmıza rasdıḳ, ayaġġabı nerde rasdıḳ nerde rasdıḳ, rasdığı bulsaŋ ayaġġabı 

demez isġarpin derleridi isġarpin. Bi Tırabzon rasdığı alduğuŋ zaman esgiyvórú deye 

giyemezdúḵ, rasdıḳ ya rasdıḳ. (Çoruk neyle yapulu onu da deyve hedi?) Çoruḳ; deriden͜ olu 100 
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ḵómúş derisi hele da͜a efe, olu sırımınan dikerle onu ıslarla sırımınan. (Sırım?) Onuŋ ipine 

sırım derle onu dikerle g̱úzelce dolaḳ böyle bacaḳlarıŋa bālarsıŋ onuŋ şeylerinden geçı  ̇̊rúle 

burdan böyle bağlarsıŋ, ucuda şöyle durar mes gibi böyle uçları tabi çoruğuŋ͜ uçları ayağından 

ebedi çıḳmaz çünki tabi ġurursa ġayrı onu ıslaycaŋ boyna suya muya giriveceŋ͜ arada bēzi 

yımışar, ġuruduġca ayāŋı sıḳar çünki deri ġuruyya sıḳıya bu ipleri çözmeyince ayağıŋdan 105 

mümkin deyil çıḳmaz tabi böyle bağlāsuŋ dolaḳları uşlarında püsḵúl müsḵúl yapıyåsuŋ e 

seniŋ en ġabadayı rasdığıŋ͜ o ayaġġabıŋ yá̄ni bunnardan başġa, başġa ne sen͜ oğlum sen sor 

ben cevaplayın. 

             (Hikâye biloyo musunuz?)              

             Lan͜ oğlum onu bilmeyán͜ işde eğ ben onu bilemeyán la yavrum. (Mani falan?) Yo͜o 110 

maniyi, mani benim peder bilú peder burda deyil ki oŋa iki, iki şey͜ atduruduġ, türḵú de 

söylerdi o, peder sağ ya anam͜ öldü ya onnan da aramız iyi deyil de işde deyil başġa ōlum sor 

başġa ne yá̄ni benim yapabileceyim bi şey varısa söyle. 

             Tábi ben seksen dörtde üç sene zireetde çalışdım fidannıḳda, fidannıḳdan banḳa 

imta͜anına girdúg̱ banḳa imta͜anını ġazandım g̱úvennig g̱órevlisi olaraḳ yirmi üç buçuḳ sene 115 

g̱úvennig g̱órevliliyi yapdım yėni devlet memurluğu yirmi üç buçuḳ sene e şuğ̥anda da 

açuḳdayın yá̄ni mággimede devam͜ ediya yá̄ni bu yasa çıḳınca o da ipdal͜  oldu tekrar işe tabi   

şindi zetden ben başlarsam yirmi doḳuz sene üzerinden başlaycáyın, benim g̱únüm geşdi. 

Aradaki farḳı sayıyala yönetmelikde çıḳan o yasada yazıya şu şu maddesinden şu 

maddesinden aradaki sıġorta piriminiŋ͜ ödenmesi deye bi de aradaki boşluḳ sekiz buçuḳ sene 120 

sōna başlayan ben͜ işe bi de aradaki farġıŋ ödenmesi deya yá̄ni sekiz buçuḳ senelik parayı da 

ödeycekle māşımızı, ġayrı fayiziynen mi öderle neyle öderlerise şimdi tek şeyimiz yá̄ni başġa 

bi işimiz yoḳ şuğ̥anda bekliyoz çağırdı̊ḳları an her şey bitiya.    

              Ava maraḳlıyın ava giderin, balığa giderin, yav davşan, domuz bubam çıḳsa da atarın 

dağda bubam çıḳsa da atarın. Bu zamanadan vurduğum davşanıŋ, eliyiŋ sayısı yoḳ he 125 
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doŋuzuŋda sayısı yoḳ. (Ne köpeyi beslersiniz?) Ya zağar av zağarı, av zağarı, av zağarı 

beslerin heni her şeye maraḳlıyım ben hėr şeye maraḳlıyın. 

              Esgiden sen bizim g̱úccúḵlúğmúzde yemin͜ ediyan benim boyumdan͜ aşardı, iki metre 

yol açarlarıdı hayvannarı sulamaya oluğa hayvanna g̱ózúḵmezdi. Dağa muğa çıḳma şansıŋ 

yoḳ yá̄ni bi hasdaŋ͜ olsa ölüya. Esgiden hasda olan yoğudu zetden vallahi yoğudu şindi 130 

deterjan çıḳdı bilmem esgiden ḵúl suyuynan yıḳarduġ biz, ḵúl suyuynan yıḳarduġ şindi 

zabahları peynir, zeytün ġāvaltı esgiden tarhan çorbası āşamdam bi tencire ġuru fasulye büşú            

zabāleyin rehmetli didem derdi fıḳara ġıyması oğlum bu derdi onu da dolduruduġ͜ içine tārana 

çorbasını hamulluynan dovradıŋ mıydı şindi yoḳ͜ ābey şindi deterjan çıḳdı bilmem netdi 

bilmem bu hasda iki g̱únde hasda oluya.  135 

             O zaman atlet, kilot yoḳ g̱óynek giyerdúg̱ g̱óynek, g̱óynek. Ellerinde dikerleridi ġabut 

bezinden donu, g̱óyneyi böyle atleti nerde buluyosuŋ, ġollu g̱óynek. Bit çoğudu, bit çoğudu 

hasdalıḳ yoğudu şindi bit bitdi milletde hasdalıġ çoğaldı çünkİ pis ġanı emiyodu. Şindi bit͜  

olsa esgiden ben hiç hesdeneye geleni g̱órmedim yav giden yoğuduki zēten. Adamıŋ ya balta 

vurar bacağını ġoparusa öyle gelı  ̇̊dú öyle ufaḳ baltaynan ayağını kesmiş, bacağını kesmiş 140 

hesdeneye filen gelmezdi, ġara saḳızınan bilmem şeyinen sar balınan şunnan bunnan. (Gara 

sakız ne oluya?) Çamlardan yapalla ġara saḳız suzdurula. Şindi saḳızı çıralı yerini çıralı yeri 

vadu tabi çamıŋ hep yağırı toplaşu şindi bunu ġoparula böyle şöyle şöyle geniş şöyle bunu 

ataşıŋ ġarşusunda eridı  ̇̊le ataşa gösterdim mi altına su ġorla tencireye o yağır aḳar ondan sōna 

onu onuŋ͜ içinde toplarla teker teker yaparla tabi g̱úrg̱en saḳızı ondan sonra tabi canım esgiden͜ 145 

ileç͜ o. Mesela bi hayvan hasdalaŋsa ġatran͜ içı  ̇̊rúleridi g̱úrg̱eni, g̱úrg̱eni ġaynadularıdı he 

g̱úrg̱eniŋ ḵóḵlerini ġaynadularıdı ondan ġatran yaparlarıdı onu içı  ̇̊rúleridi hayvana mesela içi 

dutulan bilmem hasd͜ olan yá̄ni hayvana bire bir ileç͜ oydu. (İçi dutulan isal olan mı?) Mesela 

işeyemeyen hayvana onu içı  ̇̊rúleridi ondan sōna şartosuŋ ġatran͜ ondan͜ iyi, şindiki yav 

baytarlarıŋ zēten vedúğú ileç ileç deyilki ya sūni ileç neniŋ neye fayd͜ etdüğú belli deyil ki al 150 
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parasını hayvana git iyneyi vur. Ġatıran, ġatran, ġara saḳız hayvanıŋ bacağȧ ġırılsa ġara 

saḳızınan sarallarıdı iki g̱ún sōna hayvan ġaḳardı ayağa şindi nerde yok dayı yoḳ 

.             Esgiden ḵóylerde hem ġıruḳ çıḳı̊ḳcu varıdı ġırıḳ çıḳı̊ḳcu varıdı oğ baytar bi hayvan 

bacānı sarmasını bilmeya. Mesela bizim͜ orda Tegeren deye bi ḵóy vadu Dimicoğ varıdı 

Dimicoğ öldü heh Dimicoğ búlúsúŋ͜ onu bu adam bu Ġasdamonu çevresinde yá̄ni Daşḵóprú, 155 

Ġarabúḵ yá̄ni ne biliyimki hėr tarafda bu adam el͜  almasıydı dutan g̱ótúrúdú bu ġopuḳ bacağı 

hayvanıŋ ġopuḳ bacağını yapışdı̊rudu, tabi şimdi deri dutuya sēde sallanıya ġorḳma onu 

dutdurudu o adam heh. (Niye Dimicoğ derleridi?) Ya bunnarıŋ didelerinden ġalma bi laḳabı 

bunnarıŋ, bunnarıŋ soyismi Dimici ya Dimicoğ deyala yá̄ni Dimici olduğundan soyismi 

didelerine Dimicoğ demişle (Dimici ne demek bilen yok?) ya ben bilmeyon͜ işde onuŋ soyadı 160 

Dimici he Dimici didelerine de Dimicoğ demişle işde öyle ġalınca bubadan͜ oğla Dimicoğ 

Dimicoğ e burda Kēzimcúḵ oŋa da Dimicoğ derle mesela yá̄ni bubadan͜ oğla toruna gidiya 

öyle. 

             (Sizin köydeki lakapları bilü müsünüz?)  

             Ya bizim ḵóyde mesela bize Keleşgil derle he emme ne mānada bilmen mesela 165 

Alag̱ózgil he Alag̱ózgil onna mesela Saḳallıgil herkeziŋ böyle deyişik deyişik bi lăḳābı va. 

Mesela Keleşgil deyince direk biz gelı  ̇̊rüz şeye bizden başġa yoḳ çünki Alag̱ózgil deyince 

öbür ġoŋşula mesela Saḳallıgil deyince mesela biri sorduğu zaman esgiden adını sormazdı ya 

ben Saḳallıgil'e geldimidi emme evleri hangisi dē şo Alag̱ózgil'e geldim aha bura Keleşgil'e 

geldiŋiSe bize buyruŋ. Mesela Kireç Ḵóyü'nde Sinekle, Çatmala. (Sinek niye demişle?) İşdi 170 

bilmiyon͜ işdi sinek neye derle bu hesdenede çalışan çayocānı çalı̊şdurannara onna Kireç 

Ḵóylúdú onna Sinekle derle onnara öteki şu belediyeden͜ emekli ġoca burunnu bi şey vadu 

gezer͜ aplaḳ͜ aplaḳ burlarda oŋa da Çatmala tabi Çatmala ondan sōna mesela Āfatgil Úğren'de 

Āfat, Āfatları búlúsúŋ Āfatgil affet gibi adam yá̄ni he Abdubeygil Fetmeren'de de Abdubeygil 

bunna hep böyle yá̄ni daha çoḳ da bizim bilmedúğmüz.                                              175 
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             Tamam mı? Esgiden baḳ tıraḳtör yoğudu ḵóylerde ben ġara sabannan, ġara saban 

derleridi öḵúzúnen çoḳ çif sürdüm önce pulluğnan öḵúzlerinen herg͜ ederdúg̱ git gel git gel 

tabi ġoca tarla şindi bi burdan giderdúg̱ dönüm başı alı̊duġ bi de üs tarafdan yá̄ni tıraḳtor   

gibisiŋ bi gidiş bi geliş aynı yerden boşuna gelmezdúg̱. Ondan sōna o tepserdi miydi daban 

çekerdúg̱ öḵúzlerinen düzlemey͜ i̥çün toğrağı o herkleri düzlerdúg̱ böyle daban, daban (O 180 

neden yapılıyo?) Ağaçdan öḵúzleriŋ boynuna dakıyosuŋ arḳasında bóyúḵ bi ağaç üsdüne 

şöyle çapraz yapıyåsuŋ daş ġorsuŋ ağırlıġ͜ olmasıy͜ i̥çün düzleya ondan sōna sabannan evleg͜ 

aluduġ, evlek sabannan yá̄ni bi evlek iki ev yá̄ni evlek dedüğúmde bi buçuḳ metre, iki metre 

eŋ fazlası aralıḳlı evley͜ alduḳdan sōna ön beziye buğdayı ġuyarduġ evley͜ evlek tohum 

saçarduġ böyle bi gider aynı yerden giderdúg̱ aynı yerden gelı  ̇̊dúg̱ aynı ġanala, aynı ġanala 185 

evleklerden dışa çıḳma yoḳ. Ondan sōna sabannan tekrar sürerdúg̱ toprağa ġarışınca ondan 

sōna daban çekerdúg̱ gine düzlemey͜ i̥çün şey ġaybolmasıy͜ i̥çün ondan sōna ekin olduğu 

zaman turpannan, turpannan biçerdúg̱ orağınan almayan yerleri orağınan͜ alı̊duġ ondan sōra 

öḵúzlerinen harmana toplayıp düğen sürüp bútúrúdúg̱͜ işi.   
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             ANLATAN                      : Şükrü Çalık, 57 yaşında, ilkokul mezunu, çiftçi 

             DERLEME YERİ          : Kapaklı Köyü Ören Mahallesi 

             DERLEME KONUSU  : Karışık sohbet 

             Oğ aynı ben, ben Ören'den Şüḵrü Çalıḳ, doğum tarihim bin doḳuz yüz ell͜  altı, ilḵoḳul 5 

mezúnüyüm anamdan doğalı burdayım, ḵóyümüzde anamdan doğalı su yoḳ, çifçilikle 

uğraşıyorum, iki hayvan ediniyorum su olmadı̊ğu zebebile sırtımınan su daşıyorum he bu 

şekilde yaşantım var, ne söyleyin çifcilik bu şekilde üçe bir alıyoruz, gelúrúmüz yoḳ, aylığmız 

yoḳ iki inekle vaḳıt dolduruyoruz başġa hiç bi şeyimiz yoḳ, hayvan susuz ġalıyor ben su üçün 

ben ġaç senedü uğraşıyorum devlet baba bize suyu çoḳ g̠órúyor başġa bi şeyim yoḳdu 10 

soracáyıŋ soruya cevap veyin buralıyım anamdan doğma buralıyım. 

             On͜ altı yaşımda malla uğraşdım mal g̠útdüm böyle bu yaşıma geldim. Davar varıdı 

keçi davarıydı ġoyun da varıdı içinde hayvannarıŋ͜ içinde manda varıdı, ḵómüş varıdı, birez     

ḵómüşle birez de ġoyunna uğraşdıḳ, su olmaduğu zebebiyle ḵómüşlúḵ mandalağı boşladuḳ. 

Esgiden ḵóyümüzüŋ͜ altında bi çay vardı mütema duruyodu şindi o çay da kesildi. 15 

             K̠ómüşlerinen sürüyoduḳ mandaynan, öḵúzünen yá̄ni hayvanıŋ͜ erkeyni alı̊şduruyoduḳ 

çif sürmeye, bo͜unduruğa ġoşuyoduḳ arḳasına saban daḳıyoduḳ böyle elimizle tutuyoduḳ 

böylelikle biri de öğúne düşüyodu böyle ekiyoduḳ ama şindi manda, öḳúz ḳaḳdı direkdorla 

devam͜ ediyoz. 

             Çaruğ rasdığı geyerdúḵ, lesdik deye satılıyådu ama bizim bubamızıŋ sağlığında çaruḳ 20 

varımış, hayvannarıŋ derisini dikiyalarımış lesdik yerine ġullanıyalarımış. Tā bubamıŋ 

sağlığında yörüyelek gidiyåduḳ ondan sōna veseyit çıḳdı dolmuş çıḳdı, dolmuş çıḳduḳdan 

keri birez͜ onuna vaḳít geçı  ̇̊düm ondan sōna ecúg̠ gendúmüzü toplayınca kendi halimize bi    

taşıd͜ aldıḳ iki bin͜ on da aldım direkdoru doġuzan͜ iki de aldım, o zaman bol yoğudu o malıŋ 

gelúrúyle o susuz galduḳ dedim ya çay deresindeki su túḵenince ḵómüş manda çoğaldı o 25 
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Sebeple biz dutduḳ onnarı satınca bi paramız birı  ̇̊ḵdú zetten doġuzan segi̥zen iki buçuğ͜ aldım 

o zamanıŋ parasıynan tıḳıl para segizen iki buçuğ͜ aldım, bu direkdora vedı  ̇̊ğúm mal davar, 

ġoyun bilmen ne satduḳ sürüsüne indi ama şindi ta͜a ġolay͜ alması öyle bolluḳ şindi o zaman   

ġıymetliydi, mecbüre ġaldım ben bu malı satıp direkdor͜ almaya böylelikle edindim. K̠óyde bu 

çifcilik, vaḳít dolduruz, hayvan g̠úderüz malı çayıra salıvó̄rüz aḳşam g̠ótúrünce samanını, 30 

otunu olmadı mı biri ufaḳ çeşme gibi bi su va ordan onnarı öyünde sularduḳ öyle vaḳít 

geçúrúdúm daha hālȃ da anamdan doğalı o şekilde. 

             Esgi düğúnde veseyit͜  olmaduğu zaman atla devam͜ ederdúg̠ şindi onna ḳaḳdı direkdor, 

veseyit, araba zart zurtunan düğún͜ ediyala, oğul o gitdı  ̇̊ğú yerde o benim͜ esgi dedı  ̇̊ğúm yerde 

benim͜ uşaḳlığımda at varıdı at, beygirle varıdı onnan giderdúg̠ he giderdúg̠ ordan͜ aluruz 35 

gelüdúg̠, üç g̠ún sürer o şey g̠únden başlar çarşamba, perşembe, cúma g̠ún biterdi ama şindi 

g̠únü yoḳ nanḳí g̠ún͜ olusa düğún͜ olabiliya, esgiden gelenek böyleydi bu yaŋda.      

             Ġar çoḳ yağardı çocuḳluğmuzda çoḳ yağardı bi metre bi búçuḳ metre yağduğu seneyi    

biliyon ben uşaḳlıḳda beni bilı  ̇̊leridi böyle. Dağımızda çam var, meşe var, çetir var, kiren var 

sayabúldúğúm ġada çeşitli meyvala va yāni aşlanmış bilmen dikilmiş şindi bunnar var. Alma, 40 

alma, armut yiyceg ġada öyle yoḳ su olmayınca ne arayıpda ne olacaḳ ne satacaḳlayın bizi 

doyurmaya emek vedı  ̇̊ğmüze. Buğday͜ ekiyoruz arada arpa ekiyoruz başġa bi şey ekemeyoz. O 

doŋuzla gelir ġaynar o da allah ne vediyse onu aluruz. 

             Esgi bayramda biz giderdúg̠ bayrama, bayram şenniği filen bi şey͜ oludu şindi o ġadar 

deyil. K̠óyümüzde yemek çıḳar altı ḵóy mehelle içinde muhtarlığmız͜ altı ḵóyden gider şeyde 45 

bu şekil başġa. Esgiden oturup otuma çoġ͜ oludu şindi de olur esgiden lamba deye bi şey çıḳdı 

ġaz yağ varıdı onnan bi te̊nö̇ḵe ġaz yağ͜ alınca bi sene vaḳít geçı  ̇̊rüdúg̠ o zaman da bi zamanna 

da varımış ben onu g̠órmedim çıra yaḳarlarımış, ḵóy esgiden ocaḳ başı varımış ocaḳ başında  

çıra yaḳallarımış, odun yaḳallarımış onnan ısını̊larımış ben onnarı g̠órmedim. İki mu͜abbet 
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ederdúg̠, vaḳít geçı  ̇̊rüdúg̠ yoḳ oynanmazdı aynı ḵóy geçimi bóğún nerdeydiŋ şurdaydım, 50 

malda mıydıŋ, mal nasıl duruma g̠óre gendü itdiyacımız.  

             Esgi sayġı yoḳ, esgiden şindi ḵóy cēmisi olaraḳ vaduğmuS Saman biz tā geriyaŋġı 

bı̊caḳda uşağıyın babamız͜ olsuŋ veyahut da ḵóyümüzúŋ ġomşusundan yaşlı bi adam͜ olsuŋ zıp 

ġaḳıp yerini deyişdı  ̇̊rüp oŋa şey veriyåduḳ ama şindi bu da yoḳ sayġı böyleydi işde ġapıdan 

geşdüğú zaman ġaḳıp yer g̠ósderme varıdı şindi onna yoḳ. 55 

             K̠óyümüz dört beş hene kimse ġalmadı su yoḳ beş altı haneydi, altı haneydi ḵóyde su 

olmayınca geçimi bozulan ġúrbete çekildi ne yapacayın ben susuz ḵóyde dedi ġala ġala 

yaşımızı doldurunca biz ġalduġ, iki tane oğlum var onna Isdanbul'da onna da durmaya hep bu 

suyuŋ şeyi, devlet yardımı n͜ olacaḳ baḳmıyo yá̄ni doğru dürüs neremize baḳmışTır. Onnarı 

çoḳ yaşantı̊mu bilmeyan o ġadasını televizyon yoğuḳan rediye gibi bi şey varıdı ben ta͜a çoḳ 60 

ḵúçüğdüm o ġadar başa çıḳamaduğum͜ üçün babamıŋ da bildı̊ğú ġada babamız zeten ya 

malınan uğraşu ya geçi ya ḵómüş ya manda ya inek, ḵómüşüŋ yavrusuna malaḳ denü dişisine 

erkeyne malaḳ denü, davarıŋ keçi tarafına geçi denilü erkeç ayrı̊ydu böyle. 
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             ANLATAN                     : Hanife Çalık, 56 yaşında, cahil, çiftçi 

             DERLEME YERİ         : Kapaklı Köyü Ören Mahallesi 

             DERLEME KONUSU  : Köy sorunları, yemekler ve mantar adları 

             Adım Hánife Çalıḳ, yaşım ell͜  altı yaşımdayın, oḳulum yoḳ cá̄hilin, oḳul yoğudu bizim 5 

ḵóyümüzde oḳul yoğudu başġa yere giderdi çacı̊ḳla erkek çacı̊ḳla ġızla gitmezdi onnarınan 

cēhil ġaldım o yüzden işdáğ da ordan buraya evlendúg̠ geldúḵ, oḳulum yoḳ g̠úccúḵ yaşda 

geldim işdeğne n͜ olacaḳ bu ḵóye gelim geleli işineŋ g̠úcúnen çoluğnan çåcı̊ğnan ömrüm geşdi 

bóğezde onnarı bö̇yüdüyan böyüddüm deyince bö̇ğezde hasdalığım çıḳdı sōna hasdalandım͜ 

işdi varıyán geliyon hesdeneye. 10 

             K̠óyde çifcilik bağ ekerseŋ susuzluḳdan olmaya, bacca ekerseŋ bi ġısım şey͜ olusa 

oluyá olamassa olmaya öylelíḵ susuzluḳ çekiyoz bi şeyimiz yoḳ şüḵúr͜ Allāma, uşaḳlarımıŋ 

ikisi çalışıyá işdeğne onnarıŋ sáyesine buralarda ġıldır ġıldır duruyoz. İneyim va hiç bi şey      

yapmayan yiyyoz, çalıyoz yoğurdunu çalıyoz, peynir yapıyoz,yoğurt yapıyoz, çöḵeliğni 

yapıyoz, ġolu ġomşuya veriyoz, esgiden geliyådu şindi gelmeya sēde biz varuz ya şindi 15 

esgiden ġalabayduḳ bunna filen varıdı geliyalarıdı gelmēla şindi biz varınca hiç de gelen yoḳ 

biz de vemeyoz o yüzden bı̊zağulara emdı  ̇̊rúveyon ben de g̠úcüm yetmeya ya heni mekene 

filen yoḳ bende öle cēranlı mēranlı elimizinen sağıyoz evet işde böyle ġardáşım. 

            Yoğudu nerde alıyoŋ ġardaşım ayağmıza bi çif  lesdik alıve̊rlerise ayaḳlarımız mala 

gidēdúḵ fıḳır fıḳır, fıḳır fıḳır çorab͜ örēdúg̠ çorapları yúŋden onnarıŋ tåpuğu bi g̠únde 20 

ezilı  ̇̊ve̊rúdü buyardı, cizme alıveremezleridi yoḳsuzluḳdan herkeS cizme geyerdi bizim 

ayağmızda cizme yoğudu doŋarduḳ işdēğne sōnadan rasdığa böyle rasdıḳ ġara rasdığ͜ 

alıve̊rleridi onnarıŋ͜ úsdüne birer çif çorap yúŋ çoraplarıŋ͜ úsdüne bi çif nēlon çorap  

ayaḳlarımıza geyerdúg̠ āğşamadan mal g̠úderdúg̠ gelúdúg̠͜ işdēne. 
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             Örerdim, çorab͜ örerdim, ġazağ͜ örerdim, el͜  işi işlēr̥dim as çok gine bi şeyler yapardım͜ 25 

esgiden de şindi g̠ózlerim g̠órmeya yapamayan, annemiŋ varı̥dı, çarşaf doḳurdu böyle yolluġ 

kilimler doḳulla heni şu şey kilimle evet çul kilimi doḳurdu; iplik alularıdı çulu keselleridi he 

he böyle aynı peyyeden, ġazaḳdan böyle ġazaḳdan kesim keselleridi o çul kilimlēr̥den böyle 

çul kilim doḳurdu, yolluḳ doḳurdu yoḳ yoḳ yoḳ nerde o da sōna o çul kilimi de sōnadan çıḳdı 

ġardaşım óğden de daha óğden de ġoyunnarıŋ yüŋúnü böyle atāduḳ yúŋ yay derleridi eveli 30 

yayınan͜ ataduḳ, iyirı  ̇̊dúḵ incecúg̠ iki ġat͜  edēdúg̠ ondan kilim yaparduġ tağȧl sererdúḵ böylelik 

yapardım.  

            Yeterdi, yiterdi bēzi kere heni senesi hava yağāsa bu ḵóyde hava yağāsa ekin͜ olúyá 

ėğer hava yağmassa ġuruyya da yere yapışa ġalíya olmaya ġuraḳdan͜ olmaz ġayren çekiya 

burası öylelik tahıl. 35 

            Ne yemekleri yaparuz; pıtana yemeyi, fasulye yemeyi, bulġur pilavı, piriç pilavı da 

yaparuz bulġur pilavı da búydáydan yaparuz, aḳca beyaz bulġurla şey búydáyla olu beyaz 

bulġurla, gernik derüz ne bin tanır mısıŋ? Gernik heh o gernikden ta͜a g̠ózel͜  olu o ta͜a datl͜  olu 

ta͜a parlağ͜ olu ondan yáparduḳ, gernik de aynı tahıl g̠úzel tahıl oluyo onuŋ o búydáy sēde dene 

oluyå o dışında ġapcuğu oluyá öylelik oluyå o, ondan sōna ondan yaparduḳ búydáyı bulġuru, 40 

bulġur pilavı derdúḵ piriçden͜ iyi olu derdúḵ onnarı yaparduġ͜ işdēne ufaḳ defek her çeşit 

yemekden yapardım ben şindik de mantar çıḳdı mantar yemeyi yapıyoz, ġızardıyoz, şişelere 

ġuyyoz, dóğúyoz ġavuruyoz şişelere ġuyyoz ġışa erzaġ birı  ̇̊ḵdürüyoz evet. 

            Şindi bizim bu memleketde başġa başġa şey bitmeya kiren, ġızılcuġ dedı  ̇̊ğúŋ şeyden 

ondan ġaynaduyon, şeker ġatıyoŋ şişelere ġuyyoŋ ezip de yimeye he evet, ġışburandan onuŋ 45 

şeyini yapıyoz pelverdesini yapıyoz, e̊rúğúŋ pelverdesini şeyini yapıyoz (komposlu) evet ayva 

olusa onunḳunu yapıyoz, büberi turşu yapıyoz, tamatisini turşu yapıyoz, mantarıŋ da 

turşusunu yapıyoz mantarıŋ, ġannıca, ġoç onna yetişiya şindi şindi ġannıca va ġoç va bi de   

ibişge, sarı mantar meşe mantarı derüz onna bizim yidı  ̇̊ğmüz sēde bunna öteki mantarları biz 
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yimērüz, her çeşit mantar va fesleyen derle, içiġızıl derle ġızılcuḳ derle bi şeyler derle biz heni 50 

bazallarda satılıya ya biz onnardan almaruz sēde bunu baḳ; ġoç, ġannıca, ebişge, meşe 

mantarı, fesleyen işde onna başġa türlü mantar yimerúz heni bilmedı  ̇̊ğmüzden yimerüz çoḳ 

yer biliya da yiyya biz yimeyoz ġardaşım, işde onnarı yaparuz ondan sōna serem va işde      

sereye tamatis ekiyon, zalatalığ͜ ekiyon, büber ekiyon onnan vaḳít geçiriyon benim͜ işim de o 

suyuŋ͜ içinde ġıvıl ġıvıl ġıvıl ġıvıl o işleri yapıyon başġa bi şey yapmayon. 55 
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-75- 

               ANLATAN                        : Cemil Tosman, 83 yaşında, cahil, çiftçi 

               DERLEME YERİ            : Boyalıca Köyü 

               DERLEME KONUSU     : Karışık sohbet 

             Cemil Tosman (yaşınız?) segizen͜ üç (okula gittiniz mi?) getmedim hiç, bizim 5 

zamanımızda oḳul yoğudun (Sökü'de yok muydu?) Söḵú'de yoğudun sōna ben eğze oldum 

İprem͜ Ağ mıḳdarıdı çolaḳ ġaymaḳam varıdın ġaymaḳama dedúḵ müracad͜ etdúḵ oḳulu 

veremedúḵ kimseye o zaman͜ oḳulları yıḳdı̊dula çoğu oḳulu işde höḵúmet tarafından yapdı̊duḳ 

o oḳulu zamanı geşdi emme bizim zamanımız biz oḳulu yapduğmuzda otuz yaşımızdan 

fazlaydım tabi Boyalca'lı̊yuz işde öyle. Oğ yol ne yolu olu esgiden bizim ḵóye ġader Söḵú'den 10 

emele yapdı bizim ḵóye gelince dozer geldi tabi yeŋi yollarda çalışdı millet işdi böyle. 

             Çifcilik yapduġ öḵúzúnen, öḵúz, ḵómúş ǵȃh͜ allah ǵȃh e mecbür͜ ekeceŋ, turpanna 

biçerúz, dúğennen sürersiŋ işdi böyle buydayını savurusuŋ tınar savuracaŋ gece g̠úndüz ne    

zaman örüsger͜ eserse ġaderiŋe tabi işde o.  

              Ya ḵóyde ne yapícaŋ tomruḳ sōnadan orman tomruḳ vórúdún çam vórúdún keserdúg̠ 15 

ġabuḳla Sovucoğ'ya çek bi şey bi şey͜ işde öḵúzúnen çekdúḵ sōna tirektorla çıḳdı işdi onnan 

çekdúḵ böyle. 

             Ya esgi bayramla üç g̠ún dört g̠ún bayram gezerdúg̠ biz bizim ilkin Boyalca cēmi 

ordáydın merkezde ertesi g̠ún bizim İncúğez'e gelúdú Tembiloğ K̠óyú'ne Çalca, Boccarmut, 

G̠órúḵçalu gezerdúg̠͜ öyle g̠únden g̠úne Söḵú'ye gelmezdúḵ Söḵú bizim ġariyemiz deyil ora 20 

Azdavay'a bağlı Ġoca Mēmet varıdın canım boyna sóğerdin oğ óğkelenúdún͜ işdi söğerdin 

tabi biri óğkelendı  ̇̊rúverúdún sa͜a fileŋkes böyle deya deye uşaġ͜ olsa o hemen söğerdin amına 

ġaḳarın derdi hepsini derdin ya esgi adamla. 

            Oğ eleddirik otus sene filen͜ oldu geleli aşā͜ yoḳarı oldu hele yirmi beşi (Hacı mı 

götüdüydü o zaman?) oğ͜ işde o zaman Demúrel'iŋ zamanına geldi Demúrel'iŋ zamanına geldi 25 
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eleddirik işde direk yerlerine filen çalı̊şduḳ direk dikdúḵ eleddirik direkleriniŋ eleddirik 

direkleriniŋ yerini ġazduḳ, aşduġ bi buçuḳ metire derinnikde sōna ayrım direkleriniŋ yeri iki 

metire genişlik iki metire derinnikde olacaḳ öyle. (Esgiden fener yakarduk de.) Esgiden çoğu  

çıra yaḳarduġ͜ ocaḳda sōna lamba bi ḵór lamba daḳ tabi Ġara Ismayıl varıdın burda dükǵȃncı 

bi kilō şeker͜ almassaŋ ġaz yağ vemezdin he he oğlanı şindi paŋker͜ oldu Nēfi tabi. (Daday'a 30 

nasıl gelip giderdiniz?) Beygirinen ya beygiriŋe g̠óre üs seğetde gelúdún iki buçuḳ seğetde 

gelúdúŋ (benim resimli beygir va ya onu bundan͜ aldımıdı ben işde ġarda Söḵú'ye ġada gelmiş 

g̠óbeyini çalıya ġarda beygir öyle niye geldiŋ͜ oğ ya biz yazın eşekleri binerüz gışıŋ buŋa ġışıŋ 

binceysiŋ dedile yazın eşeynen gelúrúz dedile) e haḳlı doğru niye yazın eşekle gidiya 

beygirimi óldúdúŋ. 35 

            (Köy otumaları falan yapar mıydınız?) Ay tabi ay oğ ġalan hene zābı ne edive̊rúse, 

çörek g̠ómerleridin͜ esgiden ḵúl çöreyi tabi sıḳma ederleridin, misir ġavurula ederle ederle işde 

hene zābınıŋ͜ işine ġalmış bi iş. 

            Ya esgiden para ġıtıdın͜ emme her şey öyleydi biz direkdorunan ḵóyden͜ odun yığarduḳ 

Ġasdamonu'ya ēgidı  ̇̊dúg̠ suntaya yedi ḱȃğat par͜ aluduḳ yedi ḱȃğat yedi milyon deyil efendi he 40 

iki yüz on litre alu mozot beş ḱȃğat üç ḱȃğaTda bize ġaludu iki kişiye bazar masrafımızı biz 

g̠ózel g̠órer giderdúg̠ şindi üç üç ḱȃğıdan üç kişi giderse ġaveye ġave parası. 

             (Üsdünüze başınız ne giyerdiniz?) Aynı geyerdúg̠͜ işde bulduğmuzu yamalıḳlı filen bi 

şeyle (ayağınıza?) çaruğu g̠órmēmuŋ he (neden yapılıya?) hayvan g̠ónúnden çif (esgi 

faḳırlikden zeŋginnikden ġonuşuve baş yoḳarı?) ya ābey şindi çaruḳ bulamaduğmuz zamanda 45 

oldu ġırha pantul ġırha aba efendim pantul esgirse sivari vurduruduḳ sivari derleridin şurdan 

ġapaḳ vurdurularıdın şuraya ġader eğ şindi o, o işle ġaḳdı hemen pantuluŋ şurası disrēsiye çöp 

ya başımızda böyle geldi işde. 
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            Esgerliyi Edirne'de yapdım yirmi dörd͜ áy de̊lúḵsúz yirmi g̠ún deye şeye yolladı 

mēzünete  izine gelmeyene on g̠ún sōna hemen istedile oŋ g̠ún͜ úçún gine vaduḳ Edirne'ye 50 

álevi ḵúrt yoḳ͜ orda. 

            Şindi emekliyin͜ oturuyan (hayvan falan yok?) yoḳ yoḳ (satdı iyi hayvanı varıdı) 

hepsini (esgiden ne hayvanınız varıdı?) Davar va inek varıdın, ḵómúş varıdın hepsinden  

varıdın esgiden ḵómúşü olmayan yoğudun iki çift üç çift ḵómúş he ne hamamı yoḳ be Gışa'da 

hamam yoḳdu yoḳdun sen yánış ġonuşuyon Hacı Emin durardı oğ o fabrıḳaydı aşağda 55 

ǵāvuruŋ fabrıḳası o ǵȃvuruŋ fabrıḳası aşā deredeydi işde öyle. 

             (Ya faḳırlikden bahsediveseŋe?) Ya faḳırlikden dedim ya pantul͜  esgiydi, çaruḳ 

varıdın ya zetden yarım kilo şeker͜ almassaŋ Ġara Ismayıl ġaz yağ vemeski valaha vemezdin   

neva ġaz yağ͜ isde (idere?) idáre tabi Borazanıŋ͜ oğlanı bi fener yapvediŋ şişeden topal͜  oğlan e 

işde o eliŋe yaḳ git otumaya git ḵóylúye (çıra?) çıra aa çıra ocaḳ ocağa atdıŋ mı çırayı (ḵúl 60 

çöreyi g̠ómerdiŋiz?) tabi (ondan sōna ḵóylere bayram ziyeretinde filen yüzúğ͜ oynardıŋız?) aa 

he toplaşuduḳ ya biz Elveren'e filen giderdúg̠ yüzúg̠͜ oynamaya Elveren varıdın bizim parça 

yüzúg̠ başġa ne oynacaŋ eziyet͜  ederdúg̠ bu bizim beygiri alan͜ adam ormancı bu (ne ceza 

verirlerdi?) sopa (ġarda yörüdüle) he he (yórúdúle ġarda ayaḳlarıŋı soyarlada) e işde deyveya 

işde ya işde eziyet aḳlıŋa geleni yüzúğ͜ oynayınca yapalla Ġoca Memet ay͜ amına ġaḳduḳlarım 65 

der yatardın boyna sóğerdi ya işde böyle işde. Ġara Yaşar ġayınçı Dereḵóy'de şindi o ev yapdı 

oraya Dereḵóy'e yoğo orda ev yapdı ayrudan͜ ev yapdı bizim bacanaḳ varıdın Dereḵóy'de 

onuŋ harmanına ev yapdı ordan işdi ev fon ( sen yerleri ekmeyo musun gayrı?) yo o  fon 

yardım͜ etdi ev yapduruvedi işde oŋa (daha) daha işde bu. 

             (Lamba filen ġullanduğŋu ġonuşuveseŋe?) Oğ lamba ġaç kere ġullanacaŋ deycen 70 

lambayı dedim ya lamba yaḳaruz ( Daday'a ġaç seğetde gelúdúŋ?) e üs seğetde gelúdúm 

yórúŋe yórúmeŋe g̠óre beygirnen iki buçuḳ seğetde gelúsúŋ (heybeye duz ġorsuŋ gaz yağ, duz 

şeker) tabi ya zeten eŋ fazla yarım kilo şeker͜ alusuŋ şekeri nedeŋ çay yoḳ bi şey yoḳ bazara 
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gelince aÇ çoḳ aluduḳ Azdavay'a Azdavay'a kireze giderdúg̠ İnebolulula gelúdú tabi ya işde 

bu.   75 
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               ANLATAN                       : Mustafa Evliyaoğlu, 68 yaşında, ilkokul mezunu, çiftçi 

               DERLEME YERİ           : Karacaören Köyü 

               DERLEME KONUSU    : Karışık sohbet, düğün adetleri 

             Mustafa Evliyaoğ̥lu doḳuz yüz ġırḳ beş doğumluyum işde ġayrı ġaç͜ olusa ilkoḳul 5 

oḳudum Ġaracören K̠óyú İlkoḳulunda oḳudum teyna şurda oḳul varıdı orda oḳudum 

oḳumadım oḳumadım birinci sınıfda dipláma alduḳ beşinci sınıfdan ey͜ en͜ azından tarımımıza 

devam͜ etdúḵ evet. 

             Asgerliymizi muğabere eskeriydim Aŋḳara'da şeyimiz geşdi acemi birliyi Ḳoyya'da 

usda birliyi oldu ordan iki sene tam yirmi dörd͜ ay evet çifciliye devam͜ etdúg̠ aynı tam͜ 10 

işimize. Asgerden geldúḵden bir sene sōna alduḳ (tıraktör?) evet da͜a önceden yoğudu (neynen 

sürüyodunuz tarlayı?) üç çif hayvanımız varıdı ġoşum iki çift öḵúz bi çift ḵómüş manda yāni 

onnarınan sürerdúḵ evet iki tāne ḵóyúmüz vadu bizim bi de Örencik Mahallesinde vadu 

arazimiz e şimdi çoluḳ çocuḳ bağlı ġurbete gitdile ora boş kimse yoḳ orda orda biz varuyuz 

hanımınan bi de babam va doġuzan dört yaşında evde evet sağol böyle. O zaman arpa, buğday 15 

eyle işde arpa buğday͜ ekerdúḵ eŋ çoḳ başġa başġa bi şeyle ekmezdúg̠ ot͜  ekerdúg̠, fiy͜ ekerdúḵ 

mısır bu memleketde olmaz su olmayınca heni bol su olmayınca misir yiycek ġada ekerdúg̠ 

heni evde filen eşde yimeye aÇ çoḳ ekerdúḵ ḵózlemeye, çorba yapmaya filen evet. 

             Ayaḳlarımıza şu baḳ önceden çaruḳ giyerdúg̠ davarımız varıdın, sığırımız varıdı 

çaruḳ geyerdúg̠ ondan sōna lesdik çıḳdı bȫle ondan sōna cizme çıḳdı bizde öyle öyle gitdi. 20 

Üzárımıza ġışın ġara pantul geyerdúḵ ġoyun yüŋúnden yapduruduḳ biliyo musuŋ? ḵóyde 

doḳutduruduḳ͜ evlerde onnarı giyerdúḵ ġışın (üsdünüze?) buraya mı? buraya da ġırha abamız͜    

oludun davar şindi davar͜ ahırına girerdúḵ heni ġış g̠únne ġırha buraya da ceket dikdürüdúḵ 

aşāmıza pantul öyle işdeğne. 
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             Esgi düğúnne çoḳ şennikli oludun ayıb͜ etdiŋ he türḵú çağıra, oyna sohbet ede ede 25 

giderdúḵ ġaval çala çala ben ġaval da çalardım͜ esgiden biliyå musuŋ? mal g̠útdúğmüz͜ üçün 

iki adam ġaval çala çala çala giderdúg̠ böyle ġadunnar atlarda haḳcı derdúg̠ onnara biliyo     

musuŋ? Atlarınan giderdúg̠ öğlerinde biz şennig͜ ederek giderdúḵ şeye düğúnnere ondan 

sōradan geriden de düğún yerine yá̄ni ġız͜ evine seymene derdúg̠ gelúḵen erkekle gelúdü 

biliyo musuŋ? uslula seymen derleridi onnara onna geriden gelenle haḳcılardan sōna biz 30 

şindik heni deliġanlıla giderdúg̠ bi haḳla gidenneriŋ atlarını alı̊duḳ yerlerini yerleşdúrúdúḵ  

geri seymenneriŋ͜ öğúne giderdúḵ ānayoŋ seymen derleridi gelen͜ adamlara o şenniynende     

türḵú çağıra, ġaval çala şenniynen girerdúḵ şeye orda oturuduġ şenniy͜ ederdúg̠ yedúg̠ yemek 

yerdúḵ içg̠ú içen içg̠ú içerdi gelin͜ alunu geliniŋ͜ öğúnde şenniy͜ ede ede gelüdúḵ bi g̠ún oğlan 

düğúnü ederdúḵ ġına yaḳarduḳ erkeye, bi g̠ún ġız düğúnü cúme g̠ún du͜aḳ bitdi üç g̠ún evet 35 

tabi tabi her g̠ún her g̠ún yemek eysig deyil oğlana ġına yaḳarduġ o g̠ún de yemek ve̊rúlú ġına 

yaḳılu yērisi g̠únde meseleki ġızıŋ ḵóyünde ve̊rúlü yemek e cüme g̠únde gine oğlan ḵóyúne 

du͜aḳlara yemek vórúlú ḳadınnara böyledún. 

             Bayramla bi şenniynen geçerdi bayramlar g̠úleş͜ ederdúḵ bi g̠órseŋ üff  bayramlarda 

mesela bi g̠ún bizim öte geçeye gelúle oraya buraya Ġocuḳ Mahallesi delle buraya bi g̠ún 40 

burda yemek āşam͜ üsdü burda yenü yārisi g̠ún ġarşu mehelle va ya şora orda yinü ondan sōna 

burda yirúz bi öyün bi g̠únde Mandıra'ya giderdúḵ dört g̠úm mü oluya evet evet dört g̠ún tam    

tekbir de dört g̠ún sürer zeten Ġurban Bayramında ramazan bayramından bi g̠úndün o g̠ún 

biterdi faḳat Ġurban Bayramında esgiden dört g̠ún gezerdúḵ böyle şenniy͜ ede muhabbet͜  ede 

şindi o g̠únne. 45 

             Eleddirik yoğuḳan lamba varıdın, fenerle varıdın ahırları g̠óreyken fenerinen 

g̠órerdúḵ böyle elimizde el fenerleri oludu evde lamba oludu emme herkeziŋ͜ evinde de 

olmazdı heni şöyle ecúḵ ileri gelen bi insannarıŋ͜ elinde oludu lamba bizim bizden da͜a 

evēsinde de çıráynan g̠órerlerimiş ahırları mahılları şindi ahırla vadun daş vadun şeylerde 
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şöyle yalaḳ yalaḳ derúz sōna o başında çırayı ġollarımış dam g̠órellerimiş böyle ışıdı̊du he 50 

çıraynan, esgiden benim tam çocuḳluğumda zoba da yoğudu mesela bizde bulunudu misefir͜ 

evimizde ocağa şöyle dómúr vadu şöyle atarduḳ͜ odunnarı üsdüne atdan tutuşla ġārı böyle 

ısını̊duġ he böyle şindik hayat hiç uymaya onnara dey mi evet böyle işdá̄na efendi.   

             K̠óyúmüzde elma vadun, örúḵ vadun baḳ ayva va daha orda işde (bu üsdümüzdeki?) 

üzüm, üzüm bağı bu da şindi esgiden yoğudu oda beş͜ on sene içinde oldu böyle ḵóylerde 55 

esgiden yoğudu ḵóylerde bu sōnadan͜ oldu bu (başga nele va?) ne gibi yáni cevüz va cevüz 

vadun bizim öbür ḵóyúmüz vadu orda mahallede orda cóvúz çoḳ bizim͜ orda mesela (başga   

gendünden yetişen tarlalarda yiycek?) arġun vadu, ahlat vadu işde (argun?) arġun derüz bi o 

da meyva (döngel mi?) yo döŋg̠el deyil arġun derüz, ahlat derüz ānayoŋ mu? onnarıŋ͜ ikisi 

ġardaşdun birbirlerine benzer ayrudu evet arġun, ahlat, döŋgel döŋgel aşlama olu gendú 60 

gendúne bitmez döŋg̠el, döŋg̠eli aşlarla aluç vadu gendü biten biliyo musuŋ? aluç he aluca 

aşlarla döŋg̠eli döŋg̠el öyle olu he alucu kesele döŋg̠eli şeyini aşlalla öyle yetı  ̇̊şú o.Dağımızda     

mı? Meşe, çam ilerlerde ḵö̇ḵnar, g̠óḵcáğaç öyle şeyle böyle͜ fende derelerde söğút vadun.    

             Şimdi mi? E şindi bizim çoluḳ çocuğmuz meseleki ġurbetdele kimisi ēmir kimisi 

memür kimisi iÇci e biz ḵóyde bi yaşlı insanna varuz ben emekliyin babam var ġadiro o da 65 

bağḳurdan͜ emeklúdün bi ġas sene muḳdarlıḳ yapdı yirmi sene filen ordan͜ emekli oldu babam 

iyi maşşallah doġuzan͜ altı dört yaşında doḳsan dört yaşında evet işde böyle bi bi ben 

hanımınan ben varıyın bi de babam va mesela burda, bi oğlum vadun Ġasdamonu'da 

Hanımeviŋ͜ orda o bi ġızım va ḵóyúmüzüŋ͜ imamında o da burda torunnarım va böyle. 

             Ev esgi bunu dedemiŋ dedesi yapmış fazladu tabi şindi esgiden şurda durmuşla bu 70 

hambar biliyå musuŋ? şoraya ġadar͜ evimiş bu da orda didem didemiŋ didesi dallıḳ geçı  ̇̊mş 

nüfüs ġalaba olmuş o acıya bu ġonağı yapmış buraya bura tāriyi bi ġonaḳdu heh dedem benim  

dedemiŋ dedesi hicaza gitmiş atınan hicaza varıp gelmiş hací atınan vamış gelmiş hicaza 

Mekge'ye evet hac͜ olmaya çoḳda zeŋginimiş (esgiden böyle gonak yoğumuşda fakirlikde 
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onnarın hep ahşap mı?) e tabi işde böyle esgiden şöyle daha şora ev dā g̠órúyo musuŋ? he işde 75 

böyle esgiden (bunnara çatma mı diyola?) ağşap͜ ev derle böyle evet iki üsde şöyle şöyle çata 

çatmad͜ onna çatalla böyle ağaçları (onnara ondan çatma diyola?) evet yayla derle onnara    

aslında dam çatarla ya böyle búlúsúŋ? dam çatar he bunnarı bunda oraya bēzi yayla 

çatarlarımış͜ esgiden dā baḳ şu eviŋ çatması tam͜ öyle, öyle bura burayı ġas sefer restore 

yapmaya geldi insanna gelişmedi gerisi neyleyse yá̄ni gelene diyodu ilkin ya buraya birisi 80 

geldi ben dedi asmalı ġonağ͜ arayodum͜ emme dedi böyle ġonağınıda g̠órmedim dedi bizde 

misefir ġaldı biliyo musuŋ baŋa dedi bu evi veŋ dedi size Antalyá'dan dedi istedúğŋúz süper 

bi dáyire alıveyin dedi ben de dedimkin ya benim dedim babam sağ da͜a benim ġardaşımııŋ 

çocuḳları va dedim sēde benim deyil dedim öyle ġaldı böyle işde efendi efendi.
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-77- 

               ANLATAN                     : Şükrü Balcı, 67 yaşında, ilkokul mezunu, çiftçi  

               DERLEME YERİ          : Kayı Köyü 

               DERLEME KONUSU   : Karışık sohbet 

             Şúḵrü Balcı, ġırḳ yedi, ilḵoḳul beşden çıḳdıḳ burda aşağḳı oḳuldan ya ileri devam͜ 5 

edemedim esgiden böyle şey yoğuduki davar, sığır ağa öyle devam͜ etdik imḱȃn͜ olsa dāhi o 

öyle şeyimiz yoğudu bu bu yaḳın bi yer şu aşaḳı evden bi tēne Haḳġı Hoca deye birisi çıḳdı 

Esgiyusuf'lardan başġa çıḳan͜ olmadı. Çoğ͜ oldu Erzurum'da Amasya Çorum'da ġırḳ beş g̠ún  

Erzurum'da uğraşdım şoforluḳdáydı ordaydı Erzurum'da esgerlik ġısaldı yirmi dörd͜ ay 

yapdım ben he he aleykim selam. 10 

             Esgerden gelince çifcilik aynı dıraḳdorunan͜ iş g̠órmek, yoğudu asgerden geldı  ̇̊ḵden 

sōna aldıḳ öḵúz aferdersiŋ ḵómüş, öḵúz neyse işdi onan geçiniyoruz. Çifcilik buğdaynan, arpa 

başġa bi şey͜ olmaz bizim burda bi memleketli deyilmı  ̇̊yüz mesela öle yoğudu ot͜  eken    

yoğudu ya ġıyıdan ḵóşeden ne alabúlúseŋ o ufağ defeye oydu. Ġara sığır varıdı, manda varıdı 

ufaḳ defek üç beş şey bunna varıdı Mısdağ Bey gel niye g̠úlüyoŋ orda tamam tabi böyleydi 15 

ġırḳ sene önce böyleydi yoḳsul varıdı şindi böyle deyilidi ondan sōna ben oḳuldan çıḳınca üç 

beş sene sōna İsadanbul'a gitdı  ̇̊ḵ İsdanbul'da fırnnarda çalışdıḳ emekl͜  olduġ ey bu da mesela bi 

emmi zēde oluyo öyle geçı  ̇̊ndúg̠͜ işde. 

           Kesinnikne ne geziya bi şey yåğudu çira, odun, lamba lö̇ḵúsde yoğudu bu lamba bi 

dört yaŋı ḵóşeli bi fener varıdı idere soğol o zaman lamba da piyasa da yåğudu da͜a sōnadan 20 

çıḳdı. Yağ şindi sözüm͜ oŋa afura filen gideyken çira yaḳıyoduḳ böyle duta duta birimiz 

dutuyoduḳ birimiz hayvanıŋ alaf veriyåduḳ yá̄ni yiycek alaf deyil yiycek veriyåduḳ mesela 

öylelig͜ iş g̠órüyoduġ mesela. K̠óy ḵóy͜ odamız varıdı hoca dutardıḳ parasıynan mesela saŋa 

derdı  ̇̊ḵ üç yüze beş yüze beş ġuruş beş milyon filen yåğudu o zaman ġuruş deyil mi Mısdā 

Bey öyle gidiyådu o iş.  25 
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             Bayramla şindi bundan biŋ ġat͜  iyiydi o zaman bayram gezerdik üç g̠ún dört g̠ún 

aşağḳı mahalleynen burayı bayram gezerdik şindi o yoḳ aynı̊ g̠únde bitiya iş ya g̠órse de ná̄dir͜ 

oluyo. Yá̄ni bóyúğe bi g̠úccúḵ bóyúḵ bilı  ̇̊dü bundan͜ om beş yirmi sene önce bóyúḵ búyúğnü  

g̠úccúḵ g̠úccúḵlú̄ğ̥nü bilı  ̇̊dü bacaḳ bacağ͜ üsdüne atamazduġ ġonuşuduḳ, oturuduḳ böyle ileri 

gidip de bö̇yúḵleriŋ yanına oturamazdıḳ diz͜ üsdü ġapıda, ġapınıŋ͜ ağzında, odanıŋ gerisinde 30 

ḵóy͜ odası varıdı mesela bizim bullarda ḵóy͜ odasınıŋ geri yanına oturuduġ biz herkes͜ öyleydi 

baŋa saŋa deyil bütün millet öyleydi bö̇yúğe amıca, emmi demedúḵden sōna ağzımızı 

açamazdıġ, bacağmızı uzadıp oturamazduġ bacaġ͜ üsdüne şindi bacaḳ bacaġ͜ üsdüne herif o iş 

nerdē tātadan sedir varıdı hanımla yere oturudu sedire oturamazdı bubalarımızıŋ ġarşusunda 

sayġı. 35 

             Düğúnne iyiydi işde ġara borsa ġonuşcaḳ͜ adam yoğudu işde bi tüfek dolduruduḳ 

şeyinen atarduğ͜ işde düğúnne iyiydi. Aynıydı üç g̠ún duvaḳ, haḳ bi de oğlan düğúnü duvaḳ 

cúme g̠ún ġıza duvaḳ semet derle semet biz duvaḳ dērüz evet. 

             Ya şindi biŋ ġat͜  iyi her şey var direkdorunan͜ ekip biçiyoruz benim hanımla tarlaya  

gitmese gine oluya g̠ótü at saman dene samannığa afedersiŋ dene hambara gidiyo buğada bi iş 40 

görüyoz şindi esgiden yabaynan tınar savurma ebeleriŋize, dedeleriŋize sorsaŋız tam͜ öyleydi 

hıh öyleydi mesela. Támmuzuŋ om beşinde başlardıḳ ağusdosuŋ͜ om beşi yirmisine ġader 

sürerdi ik͜ ay üç͜ ay bir ay dúğen sürerdiŋ öḵúzlerinen dúğen deye bi şey varıdı esgiden tātaya,  

turpanna baḳ asġuda var onnarnan biçerdik imece usulü imec͜ eden imece imec͜ etmeyen 

kendúmüz mesela biçerdiK͜ işde onu çalarduġ ondan sōna desdi ederdik birbirimize demeden 45 

desdiye ġoşmazdıḳ bu yērin desdiye ġoşuyoz deye ġoşardıḳ dey mi Mısda Bey öyle bi 

annaşma varıdı esgiden şimdi bitdi o iş geşdi geşdi. Aynı gine buğday yiyceymiz ġadar yiyiş 

yarıya düşdü reçberlik çocuḳla Isdanbul'da gelen giden yoḳ gelsele dāhi senede üç g̠ún beş   

g̠ún bayramlarda geliyala iki üç g̠ún sōna gidiyala herkeS ekmek ġapı şey çaresinde yaḳın. 
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             Bundan tabi elli yüz kişi varıdı şindi yoḳ bi evde otuz kişi varıdı şindi bi iki kişi bu 50 

ben aşāḳı evde duruya ben burda duruyon heni çåcuḳla nerde İsdanbul'da benim doḳuz kişi 

var ḵóyde Isdanbul'da şindi ya işde ne bim ben giden gidiya şindi yoḳsulluḳ var e ben g̠úrbete  

gitmeden͜ emekli olabı  ̇̊lü müydüm tabi onuŋ͜  üçün çåcuḳluğumda mesela yaş olmasa böğún 

emekli çıḳacaḳ her biri de yaḳayı ġurtardı, evleri ḵóyleri var. 

             Ohoo bu şu rasdıḳları bul ġurbān͜ ol nerde çaruḳ, çaruḳ deye bi şey varıdı esgiden 55 

çaruḳ mesela bi tezǵȃh ağaç tezǵȃh doḳullarıdın onna dola bacaḳlarıŋa dola davar keçi davarı 

burası şu ağıl doluydu ġoyun, keçi onnarıŋ şeyinden tiftiyinden çorab͜ ör giy pantul giy͜ et     

pantul gėy şindi yoḳ şindi nerde şindi nerde şindi öyle ya ne bulabiliyoŋ bi cekedíŋ mesela 

afedersiŋ bi miltanıŋ beş yerinde şey varıdı yama, ġığradan pantul ġıḥradan şey ġıḥra şey 

ġoyun yüŋúnden ġıḥra böyle yá. 60 
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-78- 

             ANLATAN                      : Mustafa Esgiyusufo, 63 yaşında, orta terk, çiftçi-emekli 

             DERLEME YERİ          : Kayı Köyü 

             DERLEME KONUSU   : Karışık sohbet 

             Adım Musdafa Esg̠iyusufo, Esg̠iyusufo e işdi biz ḵóydeyiz yaşımız bin doḳuz yüz͜ elli 5 

doğumluyum atmış͜ üç oluyo işdi oḳul orta terḵ ordan͜ ayrıldıḳ o zamanna ulaşım yoḳ ḵóy 

yeride malum bulla mağdur Daday'da oḳudum ort͜  oḳulu gitdim başġasında ġaldıḳ randuman͜ 

alamadım bıraḳdıḳ yá̄ni deyil, ya şindi g̠únnúḵ vesēyit gidiyo yá̄ni ḵóyden de gitse de             

oḳuyobı  ̇̊lüyo yá̄ni artıḳ tabi yol yoḳ iz yoḳ burda aleddirik yoḳ, su yoḳ mesela bizim suyumuz 

var ḵóyúŋ͜ altındáydı merdiván gibi yolda yerlerden çıḳardı suyumuz. 10 

             İşdi reçberlik yapardıḳ manda ġoşardıḳ ḵómüş, öḵúz vardı iki çift ḵómüş bi çift öḵúz 

öyle reçberlik yapıyoz. Davar varıdı, sığır varıdı afedersiŋ inek ḵómüşü derdik yá̄ni ḵómüş 

varıdı öyle yá̄ni ġalabaydı hayvan bi evde yirmi iki kişiydik biz o zaman he ġalabaydıḳ        

ağbeyim öretmen emeklisi şimdi Ġasdamonu'da bi ağbeyimde öldü çocuḳları var işde 

hepimizde ġurbetcilik yapdıḳ geldik gitdik filan derken işdi bi ara taḳsicilik yapdım Daday'da 15 

on sene falan öyle emekl͜  olduḳ şindi ḵóydeyiz sıġortadan͜ emekli yoḳ fırıncılıḳ yapdım 

İsdanbul'da artı bāḳur da sıġortaya geçildi soŋ ġaldı sıġorta ödedik sıġortadan͜ emekl͜  oldum. 

Çocuḳlarımız͜ Isdanbul'da e mağdur burda iş yoḳ yá̄ni ḵóyde dursa geçinemiyo yağ işde ġırsal 

yer bizim heni çarşuya veyahutda şeye yaḳın bi yer deyil pancar͜ ekseŋ olur ama ekemiyosuŋ 

su yoḳ artı ulaşım uzaḳ onuŋ͜ üçün yá̄ni burda sēde arpa, buğday͜ ekilir efendim onda işde 20 

tıraḳtörünen ekenne ekiyo zá̄ten biz zēten bıraḳdıḳ hanım rahatsız öyle işdi geçinip gidiyoruz.  

             Tabi hālȃn da͜a  giderüz hasdamız falan͜ olduğu zaman. Esgiden burdan çıḳardıḳ biz 

sabāleyin saat dörtde Selalmaz'dan bi araba varıdı ya Mandıra K̠óprúsüne giderdik ya 

K̠úlcü'ye bu dağdan͜ aşardıġ yürüylek ordan biner giderdik, eyer arabada yer varısa öyle yer 

yoḳsa yürüylek Daday'a Daday'a ġadar Daday'dan o zaman otobüsler vardı böyle múnúbús 25 
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deyildi otobüslerinen gider gelirdı  ̇̊ḵ hasdamız͜ olduğu zaman yá̄ni başġa bi şey͜ için gitmezdik 

hasdala olunca giderdik Ġasdamonu'ya işdi öyle böyle vaḳítler geldi geşdi.          

             Burda çam͜ ağacı var bizde işdi kesim͜ oluyo senede iki senede bi kere işdi kesim 

yapıyoruz, odunundan faydalanıyåruz işdi yá̄ni mağdur͜ olduğmuz yoḳ şükr͜ olsuŋ. Esgiden 

çoḳ çoḳ şindi burdan vatandaş giderdi Daday'a Daday'daŋ bi yarım buğday alırdı bi teneke 30 

buğday Daday yarımını da biliyåsuŋ e onu omzuŋa heybeye geçirir bu şekilde yürüylek 

gelúleridi yáni yoḳ yoḳ canım o zaman ya ya şúḵr͜ olsun bizim yerimiz de var artı ekip 

biçmesi de o zaman bizim çocuḳluğmuzda çobanna varıdı işimizi g̠órenne onna yapıyolarıdı 

artı ḵóylü yardım͜ ederdi işdi son zamannarı işdi biz yetişdik ondan sōra kendi işimizi 

kendimiz yapTıḳ bu hale geldig͜ işde bilmiyorum ilersi ne olur yāni şúḵr͜ olsuŋ şindi esgiye 35 

baḳalaḳ ḵóydekiler hepsi emekli olannar ya maduriyet yoḳ ey çoluḳ çocuğ͜ İsdanbul'da 

herkesiŋ çalışıyola. 

             Burası yirm͜ altı haneydi o zamannarı ama o evler yirm͜ altı haneydi emme om beş kişi 

mesela on kişi yá̄ni fazlasıynandı herkeS͜ işdi burdan çekildi şindi azaldı yoḳ on kişiyı  ̇̊z doḳuz 

kişi ġalıyoruz ġışın yazın geliyola ġalabalaşıyo yirmi yirm͜ iki hene oluyoruz vala çekilmeye 40 

başladılar yá̄ni gidiyola yaza ġadar on kişiyı  ̇̊z͜ işde on kişi de evde kimisinde iki kişi var 

kimisinde üç kişi var öyle yá̄ni otuz kişi çıḳmaz ḵóyd͜ e̊lan. 

             Bayramlarımız çoḳ şahāneydi o zaman birlik berá̄berlik vardı, sayġı sevgi vardı ne 

biliyin ben üç dört g̠ún bayram yapardıḳ artı ne bilin gelen giden mesela bȫle çoḳ şey͜ olurdu 

sağdan soldan hısım͜ aḳrabalar ya şimdi o düzen ḳaḳdı yá̄ni hısım͜ aḳraba da bi bahane buluyo 45 

işdi ya işim varıdı gelemedim hasdam varıdı gidemedim şudur budur yá̄ni o tat ġalmadı yá̄ni 

çoḳ evet. Ya esgiden ġurban bu ġadar yoḳdu hali vaḳdi yerinde olan bi davar͜ alırdı veyahutda    

davarınŋ͜ içinden davar keserdi ama şindi şúḵr͜ olsuŋ herkeS büyúḵ baş hayvan ortaḳlaşa 

giriyola artı yapıyola yá̄ni bi şeyler işdi duruma g̠óre yá̄ni o da işdi o zaman yoḳsuzluḳ var 

yáv bi vergiyi yaturámıyådu vatandaş tahsildár gelı  ̇̊dü buraya tahsildarı vergiyi yatı̊ramazdı ya 50 
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amcamdan͜ aluduŋ mesela ya başġasından͜ aludu öyleydi yá̄ni ödenirdi yá̄ni o zamannar çoḳ 

mağdur durumda.    

             Ġar çoḳ yağardı biz oḳula zor gider gelı  ̇̊dúḵ artı yá̄nı yolu açmayınca oḳul bizim 

aşağıda ḵóyúŋ͜ altında oraya yol açıve̊rúleridi de biz͜ öyle giderdúg̠ o zaman ufaḳ uşaḳla varıdı 

mesela büyúḵlerimizde varıdı bö̇yúḵlerimiz önümüzden giderdi biz de arḳasından yıḳıla yıḳıla 55 

tabi sınır͜ açallarıdı yá̄ni yol͜  açallarıdı biz͜ onnarıŋ peşinden giderdik bunnar da͜a büyúğúdü 

bizden bunnar önümüzde giderdi biz sōra arḳalarından giderdı  ̇̊ḵ ama o zaman burda yüz yirmi    

öğrenci varıdı yá̄ni bu oḳulda yá̄ni şindi üç͜ óğretmen varıdı mesela ikiye düşdü şeye düşdü 

nesil gitdikce işdi bitdi doḳuz͜ uşaḳ varıdı işdė iki senedü servisinen gidiyo Selalmaz'a he bi 

ġısmı Daday'da oḳudu burdan şey͜ edenner öyle işde yağ her şey bitdi yá̄ni ḵóy bitdi ḵóylerde 60 

bi şey ġalmadı yá̄ni. 

             (Sütçü geliyor mu?)  

             Yoḳ yoḳ yoḳ hiç bızālar͜ emiyo işde ġomşulara şeye yardımcı oluyo ya ulaşım͜ uzaḳ 

dediler gelmediler bi iki kere geldi ulaşım uzaḳ dedi artı aradı̊ğmuz süt yoḳ dediler onuŋ͜ üçün 

gelmedi yá̄ni ya şindi burda ġırsal yer͜ olduğú͜ çün yá̄ni nere yaḳınısa o tarafa gidiyá yá̄ni 65 

buraya uzağa gelmiyola yá̄ni illaki otuz beş kilometre otuz beş kilometre o zamannarı işde 

bilmiyorum ya çoḳ māduriyet yaşadıḳ biz͜ ama şindi şúḵr͜ olsuŋ herkesiŋ imḱȃnı da iyi arabası 

da var gelı  ̇̊yo gidiyo yá̄ni g̠únnúḵ bi sıḳıntı olmuyo yá̄ni şimdi uzaḳda olsa gelip gidiliyo yá̄ni.  

             Biz biz de olmadı onnar yá̄ni biz ḵóy yerindeydik yáv şey yoḳ záten atmış͜ ihtilalinde 

biz çocuḳduḳ aşağ yuḳarı on yaşımızda om bir yaşımızda o zamannarı da olmadı yá̄ni bizim 70 

bi sıḳıntı̊muz͜ olmadı bizim çünḵı  ̇̊ şindi hatıra bi şey gelmesin bizim yapduğumuz reçberlik 

yá̄ni biz senede yapduğmuz reçberlik üç beş sene biz͜ ekmesek biçmesek bize yeterliydi yá̄ni 

yerimiz͜ öyleydi yá̄ni yerimiz͜ iyiydi e işdi insan͜ olmadı̊ğundan hepsi bitdi yá̄ni māduriyet 

yaşamadıḳ yá̄ni çalışırsaḳ da çoluğmuz çocuğmuz sıḳıntı g̠órmedi yá̄ni bizim. 
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-79- 

             ANLATAN                       : Ahmet Dalgıç, 83 yaşında, cahil, emekli-çiftçi 

             DERLEME YERİ           : Köşeler Köyü 

             DERLEME KONUSU    : Hayat hikâyesi, anılar 

             Şu işe baḳ ya. Adım soyadım Ahmet Dalġıç yaşım bin doḳuz yüz͜ otuz, otuz seksen͜ üç 5 

dörde basıyoz͜ işde, oḳumadım hiç dışardan bi herfleri öğrendim yá̄ni he bi ġurs gibi şöyle iki 

üç arḳadaş bi yere geldik lan dedik yola devam͜ edelim͜ asgerde biz dedúg̠ gidelim gece şu 

derede oḳul vadu bizim Çavuşlu Çomaḳlar işdi böyle oraya gitdik askerliymiz yaḳınnaşdı          

ġorḳduḳ ġorḳu adama heni ne olsa yapar gitdik orda hem muğabbet͜  etdik hem herfleri 

öğrendik ġara tahtaya ġaḳdıḳ böyle sıraynan a yaz b yaz beyfendi a yınan b yi yazıyoz bu ne 10 

oldu deya aa aa deyip duruyoz tahtanıŋ başında çatmanıŋ ġolayı yoḳ ya oğlum deya ikisi búḵ 

mü deya e başdaḳı a heni önündeki b, a, b ondan sōra ileri bi herf da͜a ġonduruya bi da͜a 

ḳoyduruya oḳu baḳalım deya oḳumanıŋ ġolayı yoḳ tek tek hárfleri oḳuyyoz böyle tek tek   

çatmanıŋ ġolayı yoḳ çatma ne dú bilmeyozḳı a, b, c, d işde hoca efendi işde seniŋ dedúğúŋ 

gibi oḳuyyoz ondan sōra beyfendi bi hefte oldu iki hefte oldu ulān sesli herf deyala sessüz 15 

deyala la bu neyki acaba sesli herf deyerúz sessüz neykin sōradan nasılsa bi ġafaya sardı iki 

hárf birden oḳu oḳuyo oḳumaya başladuḳ şindi ana a-na, baba ba-ba yá̄ni esasdan yazarḳan 

sōradan taḳvamıza bi toparladuḳ ki biz a deyince a deyince bi şey tanımáyruz ki a a deyip 

duruyoruz a nıŋ önüne dedi hoca bi şey gelmiyo Ēmet͜  Efendi dedi neye sesli ve sessúzleri 

böyle neyl͜  oluya sesli sessúz b başġa a başġa dedi bee laa b deyince e geliya oğlum dedi. 20 

             Çifciliye başladuġ o zaman ne olacaḳ óḵúz,ḵómüş direkdor deye bi şey yoḳ ġara 

sabannan motor͜ işi yoḳ bin doḳuz yüz ḳırḳ sekiz ġırḳ doḳuzlarda oluya bu bizim oḳumamız  

asgerlik yanaşdı ġorḳduḳ (asgerliyi nerde yapdınız?) Aŋḳara'da Etimesut iki yirmi dörd͜ ay 

yapdıḳ iki sene iki sene yapdıḳ geldik gine başladıḳ reçberliye óḵúz, inek tabi şindiki gibi 

bolluḳ yoḳ͜ öyle bi evde üç͜ inek var beyfendi dört edinemiyoruz samaŋ yoḳ dene yoḳ fazla 25 
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ekme yoḳ ki ekemeyonki öḵúzünen bir͜ ay çif sürüyodum öḵúzlerinen ben bir͜ ay çif sürüyon 

yaza da bıraḳduğmuz͜ oluya böyle arpa o zaman bi de şey gernik varıdı onnarı da yaza 

bıraḳırdıḳ. 

             Davarımız olsa da beş͜ altı şey varıdı (keçi) evet öyle sürü yoḳ beş͜ on şey varıdı 

ayağmıza bacağmıza çorap şey örmek͜ için (ne giyerdiniz üsdünüze başınıza o zamanna?) O 30 

zaman biz üsdümüze başımıza ḳırha deye bi şey varıdı bu ġoyunnarıŋ tüyünden ḳadınnar 

iyiriler onu doḳurlar tezġahda tezǵȃhdan sōna bi de onu esgilerimiz bu ipi keçişletdúmek͜ için 

bitişdiriya böyle o şey makene gibi şey sürtüyoz böyle şeyiŋ͜ içinde oluḳ üşülmüş͜ oluḳ 

ağaçdan üşülmüş oluḳ ona şöyle şöyle diş yapmışla içine onu oğuşladdurup túlendúmek içı  ̇̊n 

tülendürüya o ġumaşı dümdüz şeyi böyle hiç tüyü olmayan şeyi iki seğet filen bunu sürterüz 35 

böyle beş oŋ kişi sıraynan he yorulunca başġa deyişdiriyoruz eŋ soŋda bu şey gibi baḳıyåsuŋ 

ġumaş͜ olmuş keçeşmiş hiç şeyi bilinmeyo doḳumması. Bacaḳlarımıza pantul yapardıḳ, 

ayaḳlarımıza çarıḳ hayvan g̠ónünden çarıḳ dikerdik lesdik çıḳdı sōradan lesdik geyerdik bin 

doḳuz yüz ġırḳ beşlerde lesdik çıḳdı o zaman alamıyo alamıyo alamayan çaruḳ geyyo. 

             Ormanda bizim dağımız birez͜ ilerde hayvannarımızı ġoyvórúz saḥipsúz aḳşam gelir 40 

heni baḳarız bi tanesi gelmemiş o gelmeyen hayvan beyfendi o gece ġurtla hazır ġurtla hazır  

muğaġġaḳ dağda ġalanı ġurt yerdi o zaman ġurt çoğudu zabaleyin aramaya çıḳarduḳ baḳdıḳ ḳı 

böyle ġarnını deşmiş etli yerini yemişle gemúḵleri ġalmış. (Domuz va mıydı esgiden?) Varıdı 

varıdı da böyle sürü yoḳdu azdı biz avcıyduġ beyfendi bıraḳmazduḳ ki fazla şey üretmezdúḵ 

ki evet bizde ḵópekle varıdı ki burdan seniŋ yaḳıs ḵóyü var ya dedı  ̇̊ğúŋ yere doŋuz͜ olsun 45 

davşan͜ olsun oraya getirir çevúrú gine bu tarafa dolandırıdı bıraḳmazdı öyle ḵópek varıdı 

avzağar onu vuraduḳ beş͜ altı kişi giderdik peşinden o geri dönesiye bizim͜ üzerimize dönerdi 

onu vurardıḳ. 

             E para ġıt para yoḳ yımırta satıyåruz gidiyoz bazardan tuz, şeker͜ alıyoz o sırada ben 

bi ibi, tåğuḳ͜ almaya ġaḳdım toğuk, ibi ticereti yapıyorum evet böyle bu çevrede böyle bi atım 50 
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varıdı atınan sırtına ġordum şeyi tavuḳları gezdı  ̇̊rúdüm böyle ġafes yapdım şu sandálye gibi  

genişliyinde o ġafese ġordum Daday'a g̠ótúrúdüm orda toptan satardım alıcıla varıdı 

gelúkende e şindiki manavcıla gibi heni manavlarıŋ satduğundan pırasa, şalġam, patatis, 

soğan yúḵlerdim o paraynan o paraynan g̠ótúrüdüm buğezde ḵóylerde satardım para yoḳ 

başġa ġazanç yoḳ mümḱȃn yoḳ bi de beş dene çåcı̊ğum var neynen besleceŋ. 55 

             (Bu iskembele Daday iskembesi dey mi?) Evet (şindi galmadı bunnardan heralda       

yapan yok) yoḳ şindi pilesdik milesdik bi şeyler çıḳdı yoḳ Aŋḳara'da ben Aŋḳara'dan͜ 

emekliyim Aŋḳara'dan bu ağaç şey g̠ótúrüdüm ben sandalyá ordan buraya getirdim g̠ótúrdüm 

getirdim biz birez ġaruşduruz orayı heh Aŋḳara'dan buraya e ġurban͜ almağ͜ úçün sandalye 

getirdim e dört tĕne miydi ne üçü ġırıldı mı bi şeyler͜ oldu bi tāne ġaldı yoḳarda sandalyala 60 

birez böyle deyil ġalın͜ onna çekme birez ġalın͜ ağır.                     

             Buba derdi benim͜ oğlan ḵóyde ben ordayḳan daha direkdor filen yoḳ tey bi ḵóyde tek 

bi ḵóyde bi direkdor he baba baŋa bi direkdor͜ alıve deye baŋa mekTup yazardı telefon da yoḳ 

Aŋḳara'da ben şeyiŋ Sádi Ḳoçaş varıdı e kimdi ya Erbaḳan mı yo başġa bi baḳanıŋ şeyiydi 

işde yardımcısıydı orda biz emekli olduḳ yirmi bes sene ġaldım ġurbetde bubam yollamȧya 65 

ağlıyo bi tek ben͜ evinde evimde tek bi tek varım babam var o da işi çoḳ bilmeyo iş g̠órmezdi 

biz sen giderseŋ yeycek ekmek bulamaruz deyi önüme durdula zabālayın atı çekdim ben 

Aŋġıra'ya getmey͜ ı  ̇̊çün yoḳ gitmeyceksiŋ dedile biz sen giderseŋ biz e ekmek bulamayuz 

bizim ocağmız söyúnür buba dedim ben bıḳdım burdan ticeret yoḳ ḵóy ḵóy gez ġarda dört 

ġarış ġar va en aşa͜a dört ġarış yağardı eveli bıḳdım ben dedim gelúrún bi dedim oraya varıyın 70 

benim͜ enişde va orda sümerbaḲda ondan baŋa mekdup geldi eli şey ġayınşı dedi mekdúbü 

alır͜ almaz hemen dön şeye Aŋḳara'ya dedi çif sürüyán dedile ki baŋa öyleyin biz yemek 

yėrdúḵ şey çörek filen g̠ótürlerdi esgiden ḵúl çöreyi vardı tarlaya gelenne dediki Ağmet͜  Abiy 

seni Aŋġara'dan͜ isdeyala mekdup va hah dedi işle oldu adam çığırdı beni dedim tarlayı o g̠ún 

ne sürüdümüse bıraḳdım bizim hanım ḵóyde ondan sōna ben gelúrún deyi bunnardan 75 
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ġurtuldum çıḳdım͜ ordan atı çekdim bi tek cib͜ araba va Selalmaz'da o da böyle şey muníbis͜   

olsa neyse şey ufaḳ taḳalardan dört kişi beş kişi alıya ya şindi vaduḳ oraya gelir miyim ya 

bıḳdım ḵóyden ha geliyon ha geliyorum bunnarı birez͜ oyaladıḳ işe başladım͜ orda baba herkeS 

odun kesiya motor͜ alıve kesim måtoru var ya onu baba herkez çift sürmeye tıraḳtor͜ aldı baŋa 

dırákdor͜ alıve bize para ġazandumaya yav onnara baḳıyon heni onuŋ dedúğ gibi seniŋ 80 

yanıŋdan herif tarlayı sürüp sürüp gidiyá sen ġalıyosuŋ orda yaluŋuz buŋa bi de direkdor ͜        

alıvedim Avrupa Semā ondan başıma gelenner ondan sōra alıvedúḵ͜ işde çåcuḳ maraḳlandı şey͜ 

etdi burda geçimmeye başladı tamam mı? 
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-80- 

             ANLATAN                       : Hüsnü Ergin, 72 yaşında, ilkokul mezunu, çiftçi-şoför 

             DERLEME YERİ           : Selalmaz Köyü 

             DERLEME KONUSU     : Karışık sohbet 

             Hüsnü Ergin, Hüsnü Ergin ilḵoḳul beşden çıḳdım ilḵoḳulu bitı  ̇̊dúḵden sōna işde şofor͜ 5 

oldum, emekl͜  oldum yaşım bin doḳuz yüz ġırḳ bir doğumluyun he yetmiş iki mi oluyo yetmiş 

dört mü oluya eh buna da şüḵúr. Evden çıḳdım yatdım şey hiç bi iş yapmayom şindi emekli 

oldum şoforum bu ḵóye çalışdım buraya Daday Ġasdamonu çalışdım. 

             Esgi bayramla yoḳ esgi bayramla yoḳ birbirine millet bağlıydı gelim gidim şey͜ 

etmedi şindi her kişi şeye çekildi şey͜ etmiyo yá̄ní esgi bayramla yoḳ onuŋ͜ için buŋa da şüḵúr 10 

buŋa da şüḵúr.Oyun͜ oynallarıdı, g̠úleş yapallarıdı bi şeyle yapa yapallarıdı çoluḳ çocuḳ bi 

şeyle delleridi işde onna yapallarıdı onna şey͜ eder. 

             Buyur düğúnne de şenniydi şen͜ iyiydi düğúnne allaha çoḳ şüḵúr şindi de gine öyle   

herkez͜ işinde g̠úcünde şindi esgiden gendü havasında deyildi bi şeyde düğúnde dernekde 

mesela üç bir g̠ún ağşam gitmezleridi oyun oyun͜ oynanudu şindi herif işini taḳıb͜ ediya. Üç 15 

g̠ún, üç g̠ún sürerdi. 

             Talla çifci buğday sabannan öḵúz sabanı tıraḳtorla çıḳdı e şindi tıraḳtorla olunca 

sabana gerek ġalmadı ben yapamağam͜ ama yapan yapıyo (asgerliğnizi nerde yapdınız?)          

İsdanbul'da Ġartal Maltepe'de yapTım. Şindi bu ev benim o esg͜ ev e ben gine aynı mesleymi 

devam͜ ediyon oğlanım va Daday ġoparatifini ġurdum ben oğlan Ġasdamonu'ya gidip geliya 20 

aḳşam doḳuzda gelü zabaleyin͜ altıda gider çalışıyala ben hiç bi iş yapmıyom. Var hayvan var 

orda hayvan ahır va ahır va altda buyruŋ gine aynı hayvan var beslerdúḵ yá̄ni yoḳ davar varıdı 

da yoḳarı ḵóydeyken varıdı o davarı var orman yasaġ͜ etdi ġaldutdudu filen ondan sōra gine 

şindi davara çöğürdüle o devire döndü şindi de davar yoḳ.   
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             (Köyde ne ekerdiniz esgiden?)  Buğday buğday (başga?) başġa bi şey olmazdıki 25 

olmazdı başġa bi verim fazla olmaz burda buğday͜ ekerüz (güccüklüğnüzde ne tür oyunna 

varıdı?) aḳlımda ġalmıyoki yaşlandıḳ şey͜ etmiyo yá̄ni aḳılda ġalmıyo ġafam geliya gidiyo 

allaha şüḵúr buŋa da şüḵúr şöyle bi geziniyin deye evden çıḳdım şindi de bacaḳlarım yazılsın  

deye şöyle bi gezinip sizi g̠órdüm. 

             (Ne yetüişdürüsünüz bağ bahçe olarak?) Misir eŋ başı meşur fasulye işde baḳ burası 30 

bizim ekiyoz biçiyoz biz baçca yapıyoz başġa bi şey͜ olmaz domates oluda fazla olmaz 

yiyceyiŋ ġada olu hepsi yiyceyiŋ ġada olu fazlası olmaz yá̄ni satma yoḳ yá̄ni e gendü g̠óynüŋü 

eylersiŋ burda memleket neresi? Daday'lı mısıŋ sen, sen Daday'lısıŋ ben nasıl tanımayon  seni 

he tamam o ġoparaifi ġuran benim Daday ġoparatifini başġanıydım oranıŋ şindi ġayrı 

yaşlandıḳ oğlana devr͜ etdim heni ondan sōna öbür ġoparatif ġuruldu şindi iki ġoparatif͜ oldu 35 

eh buŋa da şüḵúr baŋa Deli Hüsnü derleridi beki tanırsıŋ Deli Hüsnü ġoparatif başġanıydım 

ben he he ġoparatifi ġuran ilk benim.         

             Dağlarda ac͜ elma şey yetişir sōraki hiç bi şey yetişmez dağda. Ardı̊ç, meşe, çetir,     

çetir he baḳ şu g̠órdüğúŋ o dağ çetir, çetir derdik yá̄ni o adını çetir͜ ağacı derle yá̄ni g̠órdüğúŋ 

hep çetir͜ ağacı işde sen söyleseŋe e ḵö̇ḵnar var, meşe var çam, çam bu yaŋda vadu burda fazla 40 

yoḳdu. 

             (Esgiden elekdirik filen yoğuken napardınız?) On dört nümere lamba yaḳardıḳ ey 

onuŋ ġahrini çoḳ çekdim o on dört nümere lambaynan ġahrini çekdúḵ. Elli de geldi eleddirik 

buraya neler çekdúḵ löḵús varıdı. (Gıtlım falan oldu mu?) Normalde gendü işiŋ gendü çalışma    

çalışabülüseŋ ġıtlıḳ olmaz çalışmıyosaŋ ġıtlıḳ her zaman var şindi gine var ġıtlık çalışmāsuŋ 45 

anadıŋ? çalışmaŋa bağlı. 

             Yol yoğudu bu yol yoğudu ġatiyen yoğudu işde yol var. Yalan söylemeyinde elli de 

filen yapıldı óḳu͜z arabasıynan he. Buraya mı? Yörü yörülek yörülek, yörülek veseyit yoḳdu o 

zaman yörülek. 
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             (Ayaklarınıza filen ne giyerdiniz esgiden?) Lasdik ġara lasdik varıdı evet lasdik 50 

g̠eyerdik lasdik giyerdi. Televizyon yoḳ ben burda áḵúynen televizyon çalı̊şdudum arabanıŋ͜ 

aḵúsü araba burda ġarajdaydı altında maşaları daḳardım üsdünde televizyon seyredüdüm ilk 

ilk çıḳduḳları zaman düşün ağşam͜ ağşam burdan ġaḳar Daday’a giderdim ya Daday’dan 

zayıflamasıŋ deye aḵúyü ağşam zabah͜ uyanınca çalduraman çalduraman deye yarıda 

bırağı̊duḳ tam manasıyna seyr͜ edemezdúḵ yá̄ni onu onuda yaşaduḳ yá̄ni. 55 

             Otumalarda işde ḵóy͜ üsúlü cızdırım sıḳallarıdı cızdırım cızdırım sıḳma sıḳma şeyde 

hamurda hamurdan işde şey he onnarı yapallarıdı, ḵóy͜ ürúnúnden olan bi şeylerinen 

g̠ótúrúleridi yerdúḵ yá̄ni eylenı  ̇̊dúḵ o onuda epeyi oyalanuduḳ yá̄ni birbirimizi oyalarduḳ yá̄ni 

misefirlíḳde. O yüzúg̠ müzúg̠͜ oynardıḳ heni şu çorap içinde filen heni bi şeyle yüzúg̠le varıdı  

esgiden çorap içinde yüzúğ͜ oynardıḳ. Şindi televizyon ġayrı artıḳ hiç başġa bi eylence 60 

ġalmadı ben şindi ağşama ġada televizyon seyrediyon. Ne gibi esgisi ġáda datlı deyil yá̄ni 

dedim ya sağa herkez işinde g̠úcünde  onuŋ͜ için o tatlılıḳ yoḳ. 

             İlḵoḳulu buraya yürülek geliyodum şurda oḳulla batdal͜  oldu bura burada deyil ta Keş 

K̠óyü'sü o oraya yö̇rülek giderdúḵ ben ben yetişemezdim de ağam sırtıma͜ alı̊du beni oḳula  

gideyken ufȧğdım ġar çoḳ ağam sırtına aludu öyle g̠únne g̠órdúḵ yá̄ni. Ġar bullarda oludu he 65 

belde oludu yolla ġapanudu öle esgiden çoḳ͜ oludu şindi o ġışla yoḳ da͜a az şindi mesela ben 

arabacılığa başladım o zamandan beri hiç yoluŋ ġapandığını bilmiyorum harıl harıl gitdi geldi 

o zaman bi hafda ġapanı̊du bu yolu dozer͜ açardı. 
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-81- 

              ANLATAN                      : Süleymen Selalmaz, 77 yaşında, ilkokul terk, çiftçi 

              DERLEME YERİ          : Karaağaç Köyü 

              DERLEME KONUSU   : Karışık sohbet 

            Adım Süleyman Selalmaz evet yaş yetmiş yedi, oḳumadım cāhilin o zaman bizim 5 

geçliğmizde oḳul yoḳdu ki bi ḵóylerde eyitmen derleridi o zaman͜ oḳuduḳ terk͜ etdik faḳırlikde 

başdaydı tabi o zaman artıḳ gendúmúzü ġúrbete sağa sola çalışamaduġ o yüzden maddi 

durum olmaduğundan. K̠óyde ben ḵóyde birez reçberliklen͜ ūraşdım ondan sōra Isdanbol'a 

gitdim çalışdım falan Isdanbul'da çalışdım, Safranbolu'da ġaldım ondan sōna ordan işde böyle 

bu vaziyete geldúḵ. 10 

             Bayram ḵóyümüzde çoḳ şenli çoḳ iyi olurdu, bayram mesela bu ḵóyde yemek yenir 

yērisi ḳarşı ḵóyde muhtarlıḳ üç ḵóy Elles Mallesi, Ödey Mallesi biz Ġaraağaç'dayuz mesela 

bayramlarda yemek yirdúḵ, yemek yenúlúrdı  ̇̊, sobbet͜  edilrdi böyleydi şimdi mağúrde yoḳ 

şimdi şimdi öyle bi şey yoḳ. 

             Düğúnne gine öyle şennikli, her şey çarşamba g̠ún başlardı perşembe, cúma devam͜ 15 

ederdi. Yemek varıdı, oyun͜ oynallarıdı, geçle raḳı içerdi ānadıŋ mı yahut yaşlıla oturu sobbet͜  

ederlerdi ġaç dağ ġoyun va orda ȯnu yapallarıdı nolcaḳ. 

             Eleddirik arama elekdirik, su yoḳdu o zaman derdimiz͜ odun, ġaz ġaz, ġaz da    

bulunmaz o zaman͜ oldu afedersiŋ şu çamdan yondun çıralığ va böyleydi şimdi ama Allağa 

şüḵúr biŋ kere hepsi va; eleddiriği, suyu her şeyi yol mu her şeyi var şimdi. Yol da yoḳdu 20 

yórúyelek Daday'a yörúyelek giderdik, yörúyelek giderdik de sabaleyın çıḳ aḳşam Daday, 

Daday'da han varıdı esgiden şindik otel var ġave var han da yat on ġuruşdu yatduğmuz yer on 

ġuruş͜ evet yirmi ġuruş orda yatarduġ orda ne alcaymızı da g̠ótúremezdúg̠ makgeme olur bi 

şey͜ olur sabā çıḳ aḳşama ḵóye aḳşama ḵóye geldüğúmüz yollarda hanla varıdı yollarda 

geçdúğmüz Daday'dan geliyåsuŋuz dey mi buyur K̠úlcúle delleridi ollarda han varıdı 25 
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ġonaḳlama yerleri orala ġaḳdı şindi. Şimdi arabası var͜ adamıŋ mesela şu araba sen bi om beş 

yirmi daġġa Daday'a varıp geliyosuŋ o zaman yoḳdu bu otobüs yoḳdu, tiren yoḳ tiremvay yoḳ 

şey mesela ireçber óḵúzúnen reçberlig͜ ederdi, öḵúzúnen sabannan sürelleridi mesela bir g̠ún 

de iki teneke búyday ya eker ya ekemezdi annadıŋ mı? Hasılda; düğen harman gine ama şindi 

öyle yoḳ şimdi her şey motomotig, bu şey döğer biçer vurduramassaŋ matåruŋ va, patozuŋ var 30 

şindi ben damat var burda potoz biraz bozmuş Eflani'ye gitdúḵ bozulaydı deyı  ̇̊şdúmeye gitdim 

essah ben burda uşaḳları g̠údün annadıŋ mı böyle başġa bi şey yoḳ. 

             Eleddirik dedim ya sa͜a ġaz lambası yaḳardık, ġaz lambası da yoḳdu idere derle şu 

te̊núke gibi bi şey depesinde ufacıġ delı  ̇̊ğú bi çul parçası onnan ānadıŋ mı idere eder 

kendimizi, onnan idáre ederdik, soba yoḳdu şimdi soba var efendim ne biliyin icābinde ḳat 35 

ḳaloferi yapduruyosuŋ haġġıŋ durumuŋ͜ iyiyse şindi bu esgiden yoḳdu hiç biri yoḳdu sona 

odun da bulamazduḳ sōra, esgiden giderdig bize bir͜ ay naḳliye vórúleridi G̠ólcebel'i biliyosuŋ 

Selalmaz burda öḵúzúnen g̠ótúrü bir araba odun aşa͜a yoḳarı bi ton odun zor g̠ótúrúdúg̠ bir ay 

gelirdig buraya aşağı yirmi, yirmi beş araba getir onu yaḳar şimdi ḵóy orman ḵóyde arabaŋı 

annadıŋ mı çóğúrúyosuŋ annadıŋ motor çöğúrúyosuŋ giriyo o motor kesin matoruyna bir 40 

saatde işiŋi g̠órúyoŋ orda dōra ġapıŋ öğúnde kes yığ şoraya rahat rahat yaḳ şimdi çoḳ basit.  

             Un gine öle esgiden su deymeni varıdı bir gece, iki gece, üç gece, beş gece su 

deymeninde uğraşuduġ dir dir şindi o da yoḳ şimdi o da her şey otomatik ḵóyle ḵóyde 

olmassa alnadıŋ mı çarşı da var şey değirmen al yoḳ͜ işde ben mesela ireçberlig͜ etmem senede 

ben alıyom üç çuval͜  un ben bi eşim var bi de ben varım çatı ġat Isdanbol'da şimdi dört çuval 45 

un͜ alıyon ben bi sene silme sil yetiya, elemesi yoḳ döğmesi yoḳ, duz͜ elenmiş her zaman 

zerzavatıŋ gelü buraya ḵóyde bizim mesela Ġaraağaç K̠óyü'nde buraya bilmiorum haftada 

manav geliyo alıyåsuŋ rahat, emekli maaş Daday'a gidiyom maaşımı alıyom gidiyom markete 

ġasaba alacȧğmı alıp yiyip içiyon şindi çoḳ keyf şindi çoḳ şağane şindi çoḳ şağane ġardaşlıḳ 

şindi yaşama ben yaşımda şindi git Daday'a ben mesela emekliyin ordan͜ annadıŋ mı her 50 
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şeyim muaynem, ilecim her şey bedava yaşamaḳ çoḳ şahane şindi. Benim damadıŋ taḳsi va 

git Daday'a her şeyi om beş dagġada bitdi bi seğetde va gel Daday'dan Ġasdamonu'da iki gez 

arḳadaşla  hasda mesela Ġasdamonu'da doḳdora gideceŋ bir g̠únde işi yapar akşama evde 

amma ireçber ne decek emme dēcek hesdeneye yatacaḳ onda da ücret yoḳ böyle şindi çoḳ 

yaşşamaḳ çoḳ yá̄ni yavrum yaşamaḳ şindi yaşantu oo yaşayoz valla billa mesela iki ev lemen 55 

geziyom şimdi öğh böyle başġa bi şey yoḳ. 

             Yalın͜ ayaḳ yalın͜ ayaḳ gezceŋ öḵúz derileri varıdı inek derileri onnan çaruḳ derle 

çaruḳ yapallarıdı şindi mesela bu seniŋ ayaġġabı da ayaġġabıyı nerde buluyoŋ böyle çoruğu 

nerde buluyoŋ yoḳdu bu yoḳ yalın͜ ayaḳ yanıŋa orman da hayvan g̠út yalın͜ ayaḳ ayaḳlarda 

diken batādı, hasda olurduŋ doḳdor yoḳ nerde falan hasd͜ olmuş ölmüş ne yapmış doḳdor yoḳ 60 

yoḳ tabi doḳdor şindi doḳdor va hemen başıŋ͜ acıya doḳdor şindi o yoḳ esgiden doḳdor yoḳdu 

efendime söyle eviŋde şindi fırancalı yiyyosuŋ orda o zamanyoḳdu ḳaplıca derleridi bi şeker 

arpa gibi ondan͜ eker ondan yerdúg̠ biz ekmek búydáydan işde ḳaplıcadan ḳaplıcadan, 

arpadan, msırdan bi şeyle. Şimdi ben hiç bi şey͜ eken búydáy ekiya şimdi başġa bi şey͜ 

ekmeyaki búydáy͜ ekiya, arpa ekiya arpayı da hayvanna yem͜ ı  ̇̊çün ekiya búydáyı boğaz͜ ı  ̇̊çün͜ 65 

ekiyo böyle. 

             Gençliyim çift çifciliynen͜ uğraşdım çifciliynen͜ uğraşdım sōna Isdanbul'a gitdim 

Isdandul'da çalışdım fırınnarda, fırında çalışmaġ fırında, ekmek yapdım Daday'da fırında 

yapıyala biz de ekmek biz de yapardıġ, pişiricisi ayrı içerde ben hamurda çalışdım dışarda 

pişirici yapardı böyleydi bu işe başġa bi şey demmessek o başġa. 70 

             Yoḳ yoḳdu davarım yoḳdu, bir inek bi çift͜  öḵúz varıdı o da iyi ḵótü bir inek iki inek    

fazla yoḳdu. Faḳırlik o biçim cekedıŋ sırtıŋda yoḳ g̠ómleyiŋ yoḳ çamaşır yıḳallarıdı aman bi 

ġalıp sabunnan şindi o sabun͜ işi gitdi bildúğúŋ çamaşur sabunu, arap arap sabunu deyíl ġalıp 

var ya ondan yıḳallarıdı şimdi torsil, daḳ makineye fişi soḳ makine tart tıdı tart tart tar tıdı tart 

tart yıḳı, sıḳıya, ġuruyya saŋa teslim͜ ediya esgiden bu yoḳdu; buzdolabı yoḳdu, çamaşur 75 
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makinesi eğ eti nereye g̠órúyoŋ ġardaşım sen ḵóy gibi yerde etder ġasapda ġasaplar da para 

olmayınca neynen͜ alcaŋ, öḵúzúŋ hasdalanu ġurt yerse canavar falan yerse onuŋ͜ etinden iyi 

olu ormanda gezen ayunuŋ bi cinsi ġurt, ġurt delleridi, bu hayvanı yir yaralar iyi olmaz 

kesersiŋ, öḵúzúŋ zayıflar hasd͜ olu gidemez͜ olu benim gibi onu keser onuŋ͜ etini bulursaŋ 

yersiŋ öyle yoḳsa et met bulamassıŋ yoḳdu, zeytin yağı nedir bimezdik biz inek yağı esgiden͜ 80 

inek yağı varıdı ineyiŋ varıdı eviŋ͜ altında idere ederdúḵ ineğiŋ onu da et eti nerde g̠órúyoŋ 

ġaldı yavrum şimdi git markete tavuḳ var, ġanat var, but var ġasapda ne alırsaŋ va şimdi öyle 

yoḳ o zaman yoḳ yoḳdu o zamanna yoḳdu şindi böyle başġa bi şey. 

             Otu ġomşulara giderdúḵ, çay da yoḳ o zaman ya içmek yoġ͜ o zaman bi ḵúl çöreyi 

yapallarıdı ḵóylerde ḵúl çöreyi yerdig bi de acı besdil besdil ne lağ tātaya döḵelle heni beki 85 

bilirsiŋ erikden bu meyvalardan o onnan doldurusuŋ͜ işde ḳarışdı ḳaşığı çöreyi dovrasuŋ   

sofraya masa da yoḳ sofraya ānadıŋ ġānıŋı doyur böyleydi esgiden yoḳdu şimdi her şey 

fántá̄zi her şey şimdi memleket şimdi iyi. 
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               ANLATAN                      : Yaşar Sevin, 57 yaşında, ilkokul mezunu, çiftçi 

               DERLEME YERİ          : Koçcuğaz Köyü 

               DERLEME KONUSU   : Karışık sohbet 

             Yaşar Sevin Ġoçcuğaz K̠óyü Sevin he Ġoçcuğaz K̠óyü ilkoḳulda oḳuduḳ Selalmaz, 5 

Ġaraağaç͜ İloḳulunda beşden sōna bi da͜a oḳuyamaduḳ. K̠óyde çifcilúḵ esgiden öḵúz, ḵómúş 

varıdı sōnadan óḵúze döndü işdi ondan sōna direkdora döndü evet ya aḳdarı̊duḳ aynı böyle 

sürerdúg̠ çifti aḳdaru tek pulluḳ saban derle tek demúr onnan sürerdig ekerdúḵ tarlasına g̠óre   

on g̠ún getdúğúŋ͜ olu om beş͜ olu çüŋkü öḵúzünen͜ üremeya bi teneke buğdayı zor͜ ekerdig 

akşam zaba͜a ġada başġa yoḳ.  10 

             Asgerliği yapduḳ acemi birliğim İzmir Narlıdere'ydi usda birliğim Adana 

Osmaniye'ydi evet seksen͜ iki miydi öyle bi şeydi seksen yo yetmiş sekiz seksen͜ iki de filen 

evlendim ondan sōna işde reçberliğ͜ öyle ġaldı. 

             Bu yolla yoğudu o zaman Daday'a giderdúḵ esgiden taḳa gibi bi şeyle varıdı esgi 

böyle arabala yoğudu evĕsi yoḳ öḵúz͜ araba onnarı bilmeyán ben evel eşek, beygirlerinen 15 

giderlerimiş de ben bilmeyán yá̄ni oḳula yörúlek Selalmaz Kes K̠óyü deye oḳul varıdı oaraya 

bi ilkin oraya getdúḵ birinci sınıfda ondan sōna işde ĠaraağaÇ͜ oḳuluna getdúḵ Selalmaz'a 

ondan sōna öylelik. Burası otuz beş͜ otuz yedi hene filenidi şindik tebi aynı gine yazları oluya 

da ġışın millet ġúrbete gidiya kimse yoḳ ḵóyde on͜ om beş kişi anca bulunuya başġa da yok.  

             Ya ben͜ ekmeyan ābey måzot bahalı şey ba͜alı alamayåsuŋ biz de verim yoḳ mesela on 20 

tenı  ̇̊ke ekiyoŋ om beş tenı  ̇̊ke zor͜ alıyoŋ bullardan bullarda verim yoḳ bizim bu şeyde çevrede 

verim yoḳ onuŋ͜ üçün çoğu zeten͜ ekmeya malı olmayan biz de mal melal ġalmadı onuŋ͜ úçün.          

             Esgiden bubamıŋ didemiŋ zamanında varıdı; keçi davarı varıdı, ġoyun varıdı işde 

onna ya işde orman yasaḳladı şeyi davarı ēbey orman yetişmeyåduḳı davar varıḳan, davar 

soyardı ağacı bu çam͜ a͜acını soyar ġurududu pürünü yirdi ġabuğnu da soyardı dışını 25 
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ġurududun onuŋ͜ úçün orman yasaḳladı sonra sığıra döndü işdi böyle şindi reçberlik doğru 

dürüs͜ eden yoḳ ḵóylerde.      

             Ya çocuḳluğmuzda ufaḳ idere deye bi şey varıdı eŋ͜ ilkin çıra deye çamlardan çıra 

yonallarıdı o çıralarınan yaḳallarıdı sōna idere çıḳdı idere deye bi şey ondan sōra lamba çıḳdı 

bi şeyle şeyle çıḳdı ġazlı löḵúsle ondan sōna çifli lóḵúsle çıḳdı onda sōna da eleddirikle geldi 30 

böylelik yáni bizim yapacağmız bu.  

             Ābey çocuḳluğmuzda düğúnne şenlikli oludu davulu, zurnası her bi şeyi varıdı.           

Yemek yapallarıdı üç g̠ún filen yemek vórúleridi burda gine de devam͜ ediya yá̄ni o şeyler de 

tabi esgisi gibi davul, zurna yoḳ şindi düğúnneriŋ dadı yoḳ içg̠úsúydü, davulu zurnasıydı her 

bi şeyi varıdı şindi yoḳ. Şindi burda nışannayoŋ şeyini yapıyon alıp gidiya ġurbete mesela bizi 35 

düğún salonnarına g̠ótúrúyala, esgiden salon filen ḵóydeydi burda düğúnüŋü et selevatla 

yallah öyleydi. 

             Bayramlarda ev͜ ev gezerdúḵ bayram gezerdúg̠ yemek her keS yemek ve̊rü sıraynan 

bayramlarda öyleydúḵ şindi o da ġaḳdı şindi bi şey yoḳ. Şindi bayram zabāleyin yemek 

yapıyola bazı ġavaltı yapıyoz bá̄zi yemek yapıp veriyo veriyoz ḵóylúye toplanıyoz͜ işde 40 

bayramda cēmiye şindi buğada. 

             Benim g̠úccúḵlüğümde eŋ g̠úccúḵlüğümde çaruḳ geydim ben çaruḳ deye bi şey varıdı   

yapallarıdı onu geydúḵ ondan sōna işde ġara lesdik çıḳdı neylon çıḳdı bi şeyle oldu. Pantolon 

yoḳ͜ ābey o zaman pantolon nerde buluyoŋ beyaz şey boya beyaz doḳuma yapallarıdı bezi onu 

boyallarıdı uzun͜ enteri gibi etek gibi dikerdúḵ geyerdúḵ onuŋda ġırḳ yerinde yamalıḳ varıdı e 45 

bulamazduḳ͜ o zaman ya gine de iyi de bu o g̠únüŋe şüḵr͜ etceŋ bu g̠úne de o g̠úne şüḵr͜ etceŋ 

aç aç ġalmaduġ toḳ ġalmaduġ yeter nedelim başġa.  

             Abi kesim burda fazla olmaya bizim başġa bizim bu çevrelerde fazla oluya da bizim 

burda yoḳ iki sene mi bi kesim͜ oldu bi da͜a veren yoḳ işdi orman böyle . Esgiden öḵúzünen 

çekerdúḵ bir͜ ay bir͜ ay yeterdi her g̠ún gidiyoŋ öḵúz͜ arabası da az͜ almaya o zaman direkTor 50 
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motorlu desdire öyle bi şey͜ arama yoḳ baltaynan o sōnadan bi desdirele çıḳdı onnarınan 

kesdúḵ el büyúḵ, uzun işde kesim mı  ̇̊süm vedile o zaman onnarınan kesildi şindi motor va,    

direkdorunan çiftiŋi sürüyoŋ, motorunan odunu kesiyoŋ iki g̠únde g̠ótúrúyoz bi g̠ún de bi g̠ún 

veriyala zēten şindi esgiden vórúleridi bir͜ ay vórúleridi şindi yoḳ böylelik. Yoḳ bizim bu 

Ġoçcuğaz K̠óyü'nde yoḳdu maraḳlısı yoḳdu, şindi zetde hep silah bile bulamassıŋ ḵóyde 55 

edinen de yoḳ ava maraḳlısı da yoḳ ġurt yese atacaḳ bi şey yoḳ, yoḳ bizde yoḳ ava maraḳlı 

olan yoḳ. 

             Meyva elma, armut, ahlat gibi şeyle yetişiyá ceviz onna da nādir yetişiyá yá̄ni fındıḳ 

yoḳ bizde yoḳ fındıḳ dağ fındıḳları va şu derelerde kiren de va ġış buran, kiren filen toplaya 

işdi millet öylelik geçinip gidiyoz. Ġışlıḳ yiyeceymizi hazırlayoz alıyoz, zeten bazar yoḳ 60 

bizim burda buraya Selalmaz͜ esgiden eŋ böyúḵ yer buraydı bura ġapandı yoḳ şindi manavla 

geliyá ḵóylere haftada ikisi iki g̠ún geliyala manav geliyá yá̄ni baġġaliyesini, sebSesini  

g̠ótúrüya işdi burda paraŋ varsa alıyaŋ yoğusa yazın͜ etdüğúŋ aç şeyinen git yaşayoŋ ya bizim 

bura ġır memleket. 

             Esgisi gibi yağmaya şindi esgiden iki metre üç metre yağardı bizim şurda esgi ev 65 

varıdı yarı yerine çıḳardı esgiden üç metre tünelden giderleridi oduna, esgiden ḵómúş varıdı 

ġarıŋ͜ altından giderdi böyle odun g̠ótúmeye şindi yoḳ. Yağmur yağıya ara ara yo öyle bi şey    

bilmeyoz biz, saŋ işde rüzǵȃrdan͜ oluya saŋ rüzǵȃrdan͜ oluya Daday yeli deye es Daday yeli 

eserse ekinneri vurar derle he yeni ekdı  ̇̊ğúŋ on yarım ekdúğse on yarım zor͜ alıyoŋ he poyraz 

derle şeyi işdi o iyi gelú he bu tarafdan şeyden g̠úney ḳuzeyden gelú he o iyi olu (çiy kırağı) 70 

yağıya şindi ġayrı hele her sabahları geceleri çoḳ soğuġ͜ olu ġıroğ yağıya ġar yağar gibi yağıya 

sabaleyin soğuḳ aḳşam, g̠úndüzleri sıcağ͜ oluya bires sōna soğur sobaya devam böyle.  

             Yoḳ ben͜ ekmedim yo neyinen͜ ekeceŋ mozot ba͜alı mozota mı g̠úç yetiya araba mı 

çalı̊şdurabiliyoz, g̠úpre yetmiş segizen milyon iki milyar iki üç milyar masraf͜ et satdıŋ mı beş 

yüz ḱȃğat zor͜ ediya alduğuŋ şey onu ekseŋ netceŋ hedi malı ol malı olan va aÇ çoḳ͜ ekiya malı 75 
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olanna, benim mal yoḳ ya işdi ġúrbete múrbete bāzı gidiyoz bi şeyle oluya işde ġışları gidiyoz 

yiyceymizi alıyoz unumuzu duzumuzu hesabı başġa bi gelir yoḳ zetden ḵóyde yá̄ni, yá̄ni 

orman esgisi gibi başġa yer gibi bi devamlı kesim͜ olsa gendüŋú ġurtarıyoŋ da yoḳ biz de 

vemeyala ḵótü deye yá̄ni bi Ġoçcuğaz'ıŋ͜ işi ecúḵ saḳat zor yá̄ni. 
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-83- 

               ANLATAN                       : Selahattin Demir, 73 yaşında, ilkokul terk, çiftçi 

               DERLEME YERİ           : Aktaştekke Köyü 

               DERLEME KONUSU    : Karışık sohbet 

             Seláhatdin Demir, yaşım e bin doḳuz yüz ġırḳ doğumluyum e yetmiş͜ üç yaşım 5 

yaşında yoḳ oḳul ilkoḳula biráz gitdik yá̄ni tamam onu da tamamen bitiremedik ilkoḳulu 

oḳuduḳ sonra reçberlig͜ üzerine çalışdıġ ġurbetde çalışdıġ reçberliy ekin͜ ekdik, bişdik bu hale 

gelene ġader şu şu͜ ğanda da e on om bes seneye yaḳlaşıḳ bu haneyi bu ḵóyü ḳapatdım e 

Gebze'de oturuyom çocuḳlarım var Bandıma'da ikisi ikisi İsdanbul'da onnar gelip gidiyo ben 

de yazın geliyom ḳışın gidiyom ḳapatıyoruz bu ḵóyü şu ğanda işdi ufaḳ defek zebze şu bu 10 

veseyire bi işlen meşġul deyı  ̇̊lüz fazla. 

             Ufaḳlığmızda işde dediğim gibi hep ġurbetde çalışdıḳ çifÇilik yapdıḳ, ekin͜ ekdik 

öK̠úzlerinen, manda, öküz, ḵómüş bunnar mesela bunnarlan͜ esgiden mesela reçberlik 

yapardıḳ ama şindi mesela yirmi yirmi bes seneden bēri bu tıraḳtor va aletler çıḳdı mesela 

bunnarna yapıyoz başġa yapdıḳ başġa ama tā esgiden ebisiniŋ çaruḳ va e keçi g̠úderdúḵ, davar 15 

g̠úderdúḵ tabi ormanda e mal beslerdik ḳış ḳar çoḳ yağardı e ne bileyim alt͜  ay ḳar yatardı 

adam boyu ḳar bi mal beslerdik kendimize g̠óre şindi o şekilde e geçimimizi sağlıyoduġ͜ işde 

yá̄ni o yüzden. 

             Ya üsdümüze başımıza e dedim ya çarıḳ deriden e çarıḳ g̠eyerdik mesela böyle çarıḳ 

g̠eyerdik ama her zaman deyil mesela şu lesdikleriŋ bi ġısmından sōna sona bunnar çıḳdı. 20 

Pantulun yo pantulun yapardıġ g̠eyerdig bez evde ḳadınnar doḳurdu onnarı g̠eyerdik doḳuma 

iç çamaşuru olaraḳ mesela e onnarı giyerdik e onna ḳadınnar çalışırdı bu şekilde bu yüzden 

geçimimizi sürdürürdúḵ işde. 

             İşde çoluḳ çocuḳ benim var doḳuS tene çocuḳ e onnarıŋ geçimini ġurbetde çalışırdım 

işcilik yapardım e çalışdığım paraynan bu çocuḳlarıŋ üzerini başını yiyceyni içeceyni temin͜ 25 
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ederdim, ennem babam varıdı on kişi om bir Kişi kişileridik tek başıma madden çalışırdım 

ama tek başıma işde on͜ om bir kişiyi yá̄ni geçinirdig yá̄ni besledik bu hale gele getı  ̇̊rdúḵ işde 

doḳuz tāne çocuğum var hepsinide baş g̠óz͜ etdim evlendirdim şu ğanda bi ġoca ġarıynan        

ikimiz başġa kimsemiz yoḳ yá̄ni. 

             Esgi, esgi, esgi düğúnle işde davul, zurna çal patlasın vur ḵútlesin işdi giderdi bāzileri 30 

öyle bāzileri mevlútle bāzileri o şekilde, düğún͜ üç g̠ún sürerdi üç g̠ún sürerdi; ġız͜ alma, ḳına 

yaḳma işde iki g̠ún üç g̠ún sürerdi yá̄ni. E o zaman ya o zaman şindi esgiden esg͜ ádamlarda 

esgi insannar mesela fazla bi şe yapmazlardı sağa sola g̠úrbet yoḳTu herkez g̠úrbete gitmezdi    

e ḵóyde olanlar işde yemek verirlerdi düğún sahibi ḵóylüye toplardı, atlarla ḳız͜ almaya 

giderlerdi bi başġa ḵóyden͜ alıyoruz mesela tabi e atlarla ḳız͜ almaya giderdik bāzíleri doğullu 35 

davul, zurna, ḵóçek olurdu öyle toplum͜ olaraḳ ḵóylüler giderdik ordan ḵız͜ alır gelirdik, ḳıza 

ġına yaḳardıḳ oğlana burda yaḳardıġ ḳıza ḳız͜ evinde yaḳallardı ya düğún͜ olur giderdi bu 

şekilde  işde. Yoḳ bē nerde sevmek tanışmaḳ ġızı nerde kim tanıycaḳ ey esgiden ḳız͜ oğlandan    

oğlan ḳızdan ġaçardı e yüzümü g̠órúvórú deyi ey şimdi ama şimdi öyle deyil şimdi oğlan 

ġızınan ḳız͜ oğlannan tanışacaḳ, ġonuşacaḳ, annaşacaḳ ondan sōra beyenecek birbirlerini e 40 

ondan sōna baş g̠óz͜ oluyalar ama esgiden öyle deyilidi esgiden üs sene bes sene nışannı 

ġalırdı icābında bi kere bile g̠ór ġonuşmazdı, g̠órúşmezdi böyleydi esgiden bu şekilde işde. 

             Sayġı, sayġı vardı esgiden sevgi birbirlerine K̠arşı ḳomşular arasında mesela her͜ angi    

bi tartışma her͜ angi bi şey olmazdı. Cāmimiz mesela burda cami esgi tā esgiden de hocamız 

varıdı bizim ḵóy͜ içersinden hocalarımız varıdı devamlı cá̄mide ezen͜ oḳur namaz ḳılınırdı e 45 

şimdi dışardan dutuyoruz tabi ġadiro devlet veriya ġadiro hocası veriyo işde hocamız gine var 

e bu şekilde geçimimizi sağladıġ gitTik buraya ġadar geldik yá̄ni. 

             Yol yoḳdu Eflāni'ye yaḳın biz Eflāni'ye giderdik genelliklle Eflāni bize yörúylek üç    

seğet burdan, Daday sekiS sağát yörúmekle he sekiz seğet ama Daday'a işimiz düşmesse 

hüḱümet, de̊vlet tarafından bi her͜ angi bi işimiz düşmesse gitmezdig mesela pazar͜ için 50 
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Eflēni'ye giderdig mesela Eflá̄ni daha yaḳındı, yol yoḳdu e yö̇rúyelek gideceŋ geleceŋ yol yoḳ 

çamur, ġar ḳış mesela yüksürü iki kilō bi şey͜ alsaŋ omzuŋda sırtıŋa yüḵlerdiŋ sırtıŋda 

getürúdúŋ ḵóye ema sözüm͜ oŋa bi merkep, eşey͜ olurdu milletiŋ yahut hayvan beygir mesela    

olurdu at͜  olurdu, atı olan atınan giderdi atı olmayan yö̇rúylek giderdi e fakirdi esgiden millet 

yoḳsulluḳ varıdı fakir, bazara her͜ afta kim gidecak ama burda şindi şu ğanda her hafTa bazara 55 

gidiyoruz her hafTa bazara gidiyoruz herkeSiŋ͜ ö̇ğúnde elinde bi arabası bineyi var e tıraḳtoru 

var taḳsisi var bi arabası var. 

             Esgiden͜ ekini işde öḵúzlerinen saban ḳara saban, elle böyle önnúḵ ġuşanırdıḳ 

önümüze ön bezi şöyle bi elimizinen dutardıḳ onu buğdayı mesela dolduruduğ͜ oŋa sağ 

elimizenen atardıḳ mesela evlek derle mesela yazardıḳ böyle onuŋ heni genişliyince oŋa cizi 60 

cizerdik böyle tohumu gelir giderdik ġaç͜ el saçıcaḳsıŋ mesela üç͜ el dörd͜ el mesela üs sefer 

gideceŋ yağut dört sefer giTceŋ bu şekilde diye saçardı̊ḳ tohumu ama şindi öyle deyil şindi 

gine aynı tohum saçılıyada şimdi motorlarınan makineler var͜ işde onnarınan saçılıya millet. 

             Eleddirik hatırlayamíyom ben báya yirmi beş͜ otuS seneye ġadar͜ oldu aleddirik ondan 

önce aleddirik yoḳdu e işde ağaç çamnardan çıra mesela ḳaz, ġaz lambası yaḳardıġ mesela 65 

āşamları ġaz lambası aleddirik yoḳ ḳarannıḳ mesela aḳşamları ufaḳ bi fener ḳaz lambası da͜a 

halȃ benim şu asġuda duruya içerde şeyde fener ben g̠ósderiyim͜ isterseŋ baḳ oŋa biliyo muŋ 

onnar varıdı onnarı yaḳardıḳ ġaz ālemden ġaz var. 

             Bunnar ġışlığ͜ için tabi ġışlıḳ͜ için bunnardan betmez olur eyşi ġışın yimek͜ için ekşi, 

bekmez͜ olur ya bunnardan işde da͜a yerinde ġaynadıyoz bunnarıŋ suyunu alıcaz şindi bunnarıŋ 70 

suyunu aldıḳdan sōna tekrar ḳaynatmaya bıraḳacaz bunnarı ḳaynaya ḳaynaya ġaynaya bi 

miktarda şeker ġatarız eyce ġoyulur ondan sōra ġaplara ġuyarız mesela ġışın yaza ġadar 

betmez bi de betmeziŋ birez de͜a fazla ġoyudusaŋ eyşi oluyo he ekşi oluya evet bu şekilde.      

             Gışlın ne yapar mantar topliye millet şindi mantar buluya baḳ mantarla ġuruya 

buralarda mantar bunna; bu ḳannıca bi de ibişge deriz biz beyaz bi mantar͜ olur ya onnar. 75 
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Ḳannıca var ḳannıca deriz biz ama siziŋ memleket neresi, Daday mı? ġannıca var, ebişge var 

bunna ebişge, ġoç da var, zehirli mantar yoḳdu bizim burda ya zetden içi ġızıl var oluya oluya 

emme kimse yemez͜ onnarı be kimse yemez. Ey bu ebişge var, ġannıca var işde bi ḳaramavruḳ  

derler bi ġaramavruḳ derler o var e bi de ayıcı ayı mantarı derle mesela böyle sümúḵlú bi öyle 

mantar var onu  haz͜ et çoḳ͜ almazlar zeten delemen͜ işde o içiġızıl delemen var he o delemen, 80 

ġoç yeryeren derler bāzı yeryeren derle ġoç deriz biz beyaz toprağıŋ şeyinde ġabardır 

yeryeren derle işde o tür mantarla va başġa türlü mantar yoḳdu bizim burda zeten başġa türlü 

mantar͜ almazlar bilmediği mantarı almazlar. 

             Meyve şimdi esgiden hiç bi şey͜ olmazdı şimdi elma var, erik var, armut var her şey 

var ceviz var baḳ şunnar ceviz͜ ağacı ceviz var baḳ bunnar bunnarda yeni dikme bunnar hep 85 

esgiden kim dikiyåduki zetden atalarımız bizim bi şey g̠órmemiş ki heç bi şey yoḳdu işde biz 

yetişeli işde elma dik elma dikdik, erı  ̇̊k dikdı  ̇̊ḵ, armut dikdik aşlaḳ aşlaruz mesela ben kendim 

aşlarım yá̄ni aşlaḳ, aşlağı ḳabuğnu bi ken şu ġadar bi ken şe yaparız onu kerterúz böyle 

yonturuz onuŋ ġabuğnuŋ͜ arasına ama yazın ilk yazın martda onu soḳaruz böyle keniŋ şeyini 

dört tēne mesela bi çatıya ağacıŋ ḳalınlığna g̠óre onu g̠úzel macúnneriz hava almasıŋ deye 90 

macún şey cam macúnü be cam macúnü onnan sıvarı̊z yá̄ni şöyle çanurda olur onu sararuz 

g̠ózel bi naylonnan sıḳıca o durar dutar͜ orda ġaynar o armud͜ olur elma olur yoḳ armuda elma 

olmaz elmaya elma, armuda armut ama cinsi deyişir mesela iyisi olur ḵótü olur  yabani olur 

bazi bazisi elmaya mesela elma ama tatlı elma ac elma; burda valla bi çeşit elma biz şey var 

mesela sitergin var e bi de ekşi elma var mesela bizim bunuŋ yarısı ekşi yarısı, ġolden yoḳ 95 

bizim burda be öyle fazla elma yoḳ yá̄ni, armutda yeni yeni yetişiya bizim buralarda armut, 

ahlaT da var, döŋg̠el de var ahlada döŋg̠el başġa, ahlat arġunuŋ bi şeysi ḳardeşi onuŋ ahlat 

başġa, döŋg̠el gine o da başġa oŋa beş bıyıḳ deye bizim demezle de oŋa döŋg̠el derle işde 

aluca, alıca, alıç va alıca döŋg̠el͜  olu he öyle derler yá̄ni bizde biz döŋg̠ele deyala biz sedece 

döŋg̠el derı  ̇̊z o şekilde işde.                            100 
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             Orman ormanda çam var, ġayın var, çetir va, meşe var, ġavaḳ işde ġavaḳ ormanda  

dağ ġavağı da var başġa g̠óḵceğaç işdi şu ġarşusu g̠óḵceğaçlıḳ baḳ şu şu g̠órúnen yer va ya 

yapraḳları atılmış yer orası g̠óḵcáğaç olduğu gibi ġompile ḵö̇ḵnar yoḳ bizim burda arduç var, 

var var arduç var ḵö̇ḵnar yoḳ çam ağacı var işdi dediyim gibi bunna var ahlat. 

             Meşe, meşe yo arduç Pek o ġadar fazla yoḳTur yá̄ni ġullanmayuz meşe genel, hiç 105 

ġullanmazlar ki esgiden davar pürünü davar yirdi davar g̠úderdúg̠ yirdi g̠ótúrúdúḵ eve davarıŋ 

atıve̊rúdúḵ ġış çoḳ͜ olduğu zamannarı davar yirdi püllerini ama şindi arducu çoḳ fazla şe yapan 

yoḳ. Ġıyı deriz o meşe ağacından ġazuḳlarını yaparız avlo, avlo deriz şindi tel oluya tel  

çekiyo millet esgiden avlu mesela germeç, germeç derlerdi mesela avlu mesela burdan buraya 

germecinen dört ġazuḳ buraya dört ġazuğ͜ oraya çaḳallardı e beş͜ on tenede şey şöyle şey 110 

çaḳalla onnarı soḳmağ͜ ı  ̇̊çün yerine e avlȯ yá̄ni avlu derleridi helen da͜a avlu deyen yer var yá̄ni 

e bizim Çiylene'ye doğru bizim var yá̄ni avlu derler avlu derler öyle işde. 
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             ANLATAN                       : Mehmet Pehlivan, 88 yaşında, ilkokul mezunu, çiftçi 

             DERLEME YERİ           : Çavuşlu Köyü Yalnız Mahallesi 

             DERLEME KONUSU    : Karışık sohbet 

             Buyruŋ çay͜ içelim ya. Adım Memet Pehlivan yaşımız seksen sekiz bitdi seksen sekiz 5 

altı seksen sekiz buçuḳ yá̄ni alt͜  ay geşdi, oḳuduḳ beşinci sınıfdan çıḳdım sōna işde reçberliy͜ 

ediyan esgere vadım geldim ondan sōna bi yere getmedim ben Balıkesir'deydim 

muğabereydim otuz͜ alt͜  ay, otuz͜ alt͜  ay muğabereydim ben o zamanıŋ g̠únünden yoğudu 

esgiden hep böyleydi.  

             Esgerden gelince reçberlik dutduġ sabanıŋ ḵómüş, öḵúz iki çift de varıdı, ġardaşlarım 10 

varıdı ikisi biri ó̄retmenidi biri de emekliydi şeyden İsdanbul'dan onna öyleydi bende çoluḳ 

çocuḳ yoḳ geçı  ̇̊ndúg̠ bu zamanadan işdi üç senedü ekin mekin ekmeyan hayvanımda yoḳ bi 

şeyim de yoḳ.   

             O zaman nerde eleddirik nerde çıra çıra varıdı damlara şey ġorduġ daş ġorduġda 

damlara öyle baḳarduġ nerde ışıḳ sōna şey pulluḳ yoḳ ağaç saban de̊múrnen zabaleyin ortalıġ 15 

ağarayken ġoş çifte ağşamadan zaba ġarşu ġaḳ ḵómúşleri doyur hayvannarı doyur ḵómúşleri 

bi de yıḳaması varıdı ağşam gelince silerdúg̠ ḵómüşleri çoḳ zárúret çekdúg̠ Daday'a yörülek 

varu gelı  ̇̊dúg̠ yol yoḳ g̠únú bir ayaḳ ayaḳlarmıznan ayaḳ yá̄ni yörúlek ( ne giyyodunuz?) çaruḳ 

şeye gideyken ġara lesdikle varıdı onnādan Daday'a madaya gideyken bi poğça azıḳ hayvan 

beygir varıdı beygirlerinen giderdúg̠ heybelere dolduruduġ o zaman ġalabayduġ biz burda 20 

otuz kişiden fazlaydı şindi üç heseme galduḳ ikişer kişi çoḳ zehmetle çekdúḵ. 

             İşde ġırḳ dörtde filen pulluḳ çıḳdı öḵúz pulluğu onu da alabilen͜ aldı ondan sōna böyle 

geçı  ̇̊ndúḵ işde e tes͜ ekēdúḵ bizim͜ arazimiz͜ iyidü bullarda ramazandan ramazana hoca 

dutarduḳ bazı şey ġalehimiz beş͜ altı hane şeyli ayru ġışın birer͜ ay hoca dutāduḳ yá̄ni çocuḳ o 

cahil ġalmasın oḳusun deyi burdan dē bizim şora mıḳdarlığmız baḳ tam͜ oraya giderdúg̠ 25 
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Çavuşlu vadıŋ mı orlara? He Çavuşlu ora bizim muḳdarlığmız oraya giderdúg̠ cuma g̠únneri 

toplanuduḳ şurdan yörúylek namazı ġılar gelı  ̇̊dúḵ çoḳ ḵótúydü halimiz. 

             Ders çalış Ġuran͜ oḳurduḳ he Ġuran ilkoḳulu ben şeyde Daday'da oḳudum bullarda 

oḳul yoğudu otuS sekiz ġırḳ͜ iki Daday'da oḳudum beş sene yatuluda Atatürḵ'ú Atatürḵ'úŋ 

öldüğúnde ordayduḳ İnenú geldi g̠órdúg̠ işde öyle geçı  ̇̊dúg̠͜ o zaman.  30 

             (Alman-Rus Savaşında?) O savaşda biz getmedúg̠ bizim bizden daha eveliydi savaş, 

savaşa ihtiyarla varıdı savaşa giden oğún doḳus sene dokus sene esgerliy͜ eden͜ oldu baḳ şo    

ḵóyde bi adam varıdı İprem Çavuş deyi esir düşdüle bi de bimiŋ Helil oda Helil’i bi de şeyidi 

zayıflamış zorunan gelmiş anası bosdan ġazıyåmuş ḵóyüŋ beri yanında valide demiş ġolay 

gelsin ağşam͜ olmuş burda demiş misefir olabı  ̇̊lú müyüz demiş oda misefir͜ odası va oğlanım 35 

demiş anası bilememiş oğlanını şindi ayrılmış şöyle getmiş geri dömmüş oğlanıŋ ba͜a benzē 

muydu  demiş anasına ġalan o da bi şe anaşmışla esir düşmüşle baḳ yemin͜ ederdi    

beygirleriŋ o zaman ġatırla va beygirle va ġatırlarıŋ şey ġaburġalarıŋ͜ içinden su içmişleridi 

yağmur yağıp da su olup da çoḳ açlıḳ çekmişle orda esir düşmüşle ikiside (Kurtuluş 

Savaşı'nda) evet böyle ben savaşda tabi biz savaşda yoğuduḳ. 40 

             (İkinci dünya savaşında gıtlık oldu mu burlarda?) Evet he e oldu olmaz mı oldu. Ey 

ḵóylerde kimse ġalmadı kimisi medreseye getdi medreseye varanna o şeye getmedi esgere      

getmedi esger ġaçaḳları gezdi bullarda millet ġorḳardı ağşam oldu muydu hemen ġapıyı kitle 

öyleydi çoḳ zarúret çekdúḵ çoḳ şindi bi iş g̠órmeyan. İhtilallerde filen o zaman ġatırla, atla 

zetden şindi kemúḵlensiŋ deyi doğumda o zaman g̠úccúḵ yazdutdurularımış yá̄ni iki yaş üç 45 

yaş saḳlarlarımış ġuvvetlessiŋ deyi o zaman ġatırlarınan böyle şeyinen at͜  arabası mat͜  arabası 

yoḳ topları, tüfekleri Fatma Aplamı g̠ór müssüŋdü? omzunda şey mermi daşırḳan böyleydi 

bizim zamănımıza. 

             Düğúnnerimiz çoḳ zarúretli ya iyiydi yemek memek varıdı yá̄ni o zaman 

yemeklerimiz zetdi böyle yemek nerde arpadan yarallarıdı çorba edelleridi bulġurdan 50 
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buğdaydan yarallarıdı bulġur͜ edelleridi işde inek (arpa çorbası?) arpa çorbası (ne gatarla ona?) 

yoğurt, e sōna mal melal çoğudu ḵóy ġalabaydı südünen, yoğurdunan ramazanda ġabılcayı siz 

bilmessiŋiz siyáz derleridi ġabılcaya, ġabılca, gernik, ġabılca, gernik, arpa şindi buğdayı 

beyemmeye adam ġabılcadan, gernikden deymennerde ġadunna çekerdi de el deymeninde 

ekmey͜ ederleridi zarúretli çoḳ zarúretli geçı  ̇̊dúg̠ şindi millet yaşaya devletiŋ seyesine öyle 55 

deymenne varıdı deymennere gidersiŋ un úğúdúsüŋ çoḳ zarúret çekdúḵ şindi iyi. 

             Yolla efendi yollarımız bizim bullarda at eşek geçmezdi şu aralardan yetmiş dörtde     

yapıldı evet sōnadan çoḳ sōna yapıldı. Atmışda çalışduḳ ne diyoŋ sen bu domruḳları hep 

nacaḳlarınan kesdúg̠ o zaman dozer múzer de yoḳ he elimizinen daşları dizdúg̠ hepce çoḳ 

ḵótúydü ġazma, ḵúrek giderdi bi yorġan͜ aludu adam de ġurbetlerde şeylerde çalı̊şu gelı  ̇̊dú. 60 

Baḳ Ġarabüḵ'úŋ fabrıḳasını yaparḳan bullarda adam çalışdı çavuşluğ͜ etdile, ḱȃtiPliy͜ etdile 

ġurbeti bilen yoğudu şindi bullardan zabalayın bi çente aḳ çentele varıdı o zaman bi çente azıḳ 

bi de yorġan sar burdan çoluḳ çocuḳ ḵóyde aç sekiz g̠ún çalış gel hiç kimse ġurbet bilmedu o 

zaman ġurbet sōnadan alışdı millet öyleydi bizim zamănımıza. 

             Direkdor çıḳdı her şey çıḳdı şindi döğer biçer hepsi va faḳat ḵóylerde adam ġalmadı. 65 

Bizim baḳ benim atmış dört, atmış sekiz muḳdarlığ͜ etdim iki yüz seksen seçmen varıdı şindi 

yetmiş seçmen va. ( Muhtarlınızda maaş alıyomuydunuz devletden?) Hayır hayır hayır nerde    

hiç bi şey alamaduḳ ḵóylüden͜ işde zenginnerden paralı olannardan bi şey varıdı aÇ çoḳ bi 

bütçe parası deyi öyle bi şeyle toplarduḳ nerde o zaman maaş yo yo yoğ sōna bizim 

zamănımıza sıġorta mıġorta da yoğudun ben atmış dört, atmış sekiz muḳdarlığ͜ etdim dört 70 

sene işde suyu g̠ótdúḵ buraya bu şey cemiyi yapduḳ yaluŋuz sıġorta mıġorta yoğudu benim bi 

şeyim yoḳ şindi bi atmış beş͜ aylığı alıyan Allah razı olsun devlete. Ġardaşlarım va ġardaş            

uşaḳları va óğretmenne va onna baḳıyala şindi millet yaşaya devletiŋ seyesine devletden 

mümḵúr geliy͜ emme esgiden ġoca ġarıları anasını anasını ninesini döğelleridi şindi 

döğmeyala oḳşayala aylığ͜ alıya deyi. 75 
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             Tabi ne diyoŋ sen sayġu, sayġu iyiydi baḳ birbirine bağlıydı millet imecė işi seyidı  ̇̊dú 

millet mesela bi ev yapsın veyahut yol yapılsıŋ veyahut bi şey͜ etsin hep birbirimize yardım͜ 

ederdúg̠ şindi yoḳ şindi herkez ne edebúlúse gendü gendüne şurdan yoḳarı sen çıḳarḳan geri 

ġaḳıyala biz sırtımıza alı̊duḳ öyleydi bizim zamănımıza şükr͜ olsun iyyin bi ağrıyán sızlayan 

yerim yoḳ fazla yörúyemeyan. 80 

             İşde bu cemi de tam yetmiş dörtde ben múracād͜ etdimidi bi aşağıda odaynan bi şey 

yapduġ oda deyi o zamandan bi ġoca mühTü varıdı Daday'da ondan buyruḳtuyu aldım oŋa 

şey filen ēgitdúḵ başġa yaşlı adamla varıdı oŋa hediye mediye ēgitdúg̠ sōna adamla elinden 

dutādı ġaveden çıḳayke ġaveye g̠ótúrúleridi ders sorālarıdı biz yüz g̠óz͜ olduḳ sōna bi ara şu 

K̠óşeler'e gelmiş getdim ben şindi sennen ġonuşuya baŋa baḳıya onnan ġonuşuya baŋa baḳıya 85 

beni tanıdı tanıdı bitdi çacı̊ğum dedi seni ben nerden tanıyan dedi Nuri Öztürḵ varıdı şurda 

tabi onu biliya onnan gidiyán ben ben ġoyveriyán dolaba Nuri Öztürḵ'ú tanıyoŋ mu dedi 

tamam tamam tamam çocuğum dedi buraya g̠ótdúm yetmiş dörtde aşağda yemeḱȃne va şindi 

yoḳarda aşağda bi tek oda altı pirket üsdü üsdü pirket altı daş tuğla da yoğudu tuğla filen 

yoğudu g̠ótdüm evet evet ahşap hepce sōna tamam çåcuğum dedi baŋa burda gel dedi 90 

buyrultuyu al dedi ölşdü bişdi getdim Daday'a buyrultuyu aldım geldim ağşam o zaman ben 

bubam da öldü bubam sağ deyilidi ġoca adamla varıdı yaşlı adamla geldile ağşam ifTara iftara   

barābar͜ ederdúğ͜ odada sekiz͜ on kişi geldile sarıvedile baŋa işde hocaya kim baḳacaġ, lojmanı 

kim yapacaḳ buyrultu o zamandan beri ġalmış şeyde Daday'da mühdülúḵde üç sene evvelsi 

Yozġat'lı bi hoca telefon͜ etmiş bizim muḳdara ben Çavuşlu Yalıŋız Mahallesine hoca olaraḳ 95 

varıyan deyi Allah razı olsun geldi bi buçuḳ sene durdu evlenmek şeyiyle o getdi ondan sōna 

yemeḱȃneyi yapduḳ bu lojmanı geçen sene yapduġ şindi hocamız va rahatımız iyi eyer bura 

olmasa şindi cuma namazına gidemeyán şurda yaḳında va emme oraya gidemeyán böylelik 

ġayrıḳ. 
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               ANLATAN                       : Ahmet Sarıcı, 66 yaşında, ilkokul mezunu, .çiftçi 

               DERLEME YERİ           : Değirmencik Köyü Sarıcı Mahallesi 

               DERLEME KONUSU    : Hayat hikayesi, sohbet 

             Adım Āmet Sarıcı, yaşım ana yaşım͜ olaraḳ atmış͜ altı falan varıyın birez doğumum 5 

biraz şeyli ama şu ğanda atmış ġaç͜ olmuş oluyo elli dört aşa͜a yuḳarı atmış mı oluyo işde 

atmışa yaḳın girmek͜ üzereyiz yá̄ni. 

             (Okul okudunuz mu?) 

             Oḳul ilkoḳul burda şurda g̠órmüşsüŋúzdú şeyde yoḳarda ḵóprúnüŋ yanında oḳul 

olaraḳ o (ortokul?) ortoḳul falan yoḳ o zaman ilkoḳulu bitiren zetden báya bi ünúversite 10 

bitirmiş gibi forsluydu yá̄ni benim zamanımda da atmışda bitirdim ben͜ oḳulu böyle.            

Asgerliyim Aŋḳara Mamaḳ'dan Ḳıbrıs'a gitdim ġazi olaraḳ da ordan geri döndüm yáni yetmiş 

dörtde, yetmiş͜ altıda yetmiş beşde döndúg̠ pardon geri asgerlik işdi bitince. 

             (Köyde ne yaptınız ilkokuldan çıktıkdan sonra?) 

             Vala ḵóyde ġurbete falan gitdim bi ara sora ḳalabalığdıġ biz sekiz ḳardeşdig ayrıldıḳ 15 

herkeS gitdi birer tarafa ben ḵóyde yanlız ġaldım, bazen reçberlik yapdım bazen de işde böyle 

böyle geşdi orman͜ işlerinde falan çalışdıġ (çifciliği nasıl yapardınız?) Çifciliği nasıl tarif͜  

ediyim öḵúzle yapTıḳ tam matorla çıḳdı her͜ iş yoluna girdi derken biz de reçberliyi bıraḳdıḳ 

bitdi. (Öküzünen nasıl ne yapardınız?) Ya öḵúz ġara sabanı̥nan gir sabāleyin͜ erken͜ al bi iki 

ekmek üç͜ ekmek azı̄ŋa yavan͜ ekmek mi neyse pırasa mırasa ne varısa git aḳşama ġada bi bi 20 

sırt͜  ot öylen olunca öḵúzlere ot ve sende o kendiŋ işde o yavan͜ ekmekle yi ordan aḳşam͜ 

olunca dön gel buydu reçberlig böyleydi esgiden.  

             (Yol iz yok şindiki gibi?)   

             Yoḳ nerde yol nerde yol nerde (Daday'a nasıl gidiyodunuz?) Vala Daday'a atı olan 

atınan gidiyådu eşeyi olan eşeynen son çare yö̇rúyelekde giden çoğudu yá̄ni (ayakda ne va?) 25 
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Ya ayaḳ ayaḳda benim çocuḳluğumda çarıḳ son şeyiydi son şeyini yaşayådu bitmek͜ üzereydi 

zāten biz beş͜ on yaşıma girdim o çaruḳ ġaḳdı tamamiyle bitdi gibi bi şey͜ oldu ondan sōna 

ḳara lesdikle çıḳdı, ġara lasdikle daha halen da͜a biz ḵóylerde malum geyiliyá yá̄ni şindi işiŋ   

dōrusunu ġonuşunca evet böyle. 

             Ya esgi düğúnneriŋ toplum ḵóyle ġalabalığdı ḵóylerde báya bi nüfüs varıdı bu ḵóyún 30 

nüfüsü üç yüz üç yüz͜ elliyi bulduydu e şu ğanda elli kişiyi toplayamassıŋ ġırḳ ġırḳ beş hane 

şu anda elli kişiyi toplayamassıŋ (sebep?) gitdi millet ġurbete gitdi ġurbete gitdi yoḳ şu anda. 

             (Verim nasıl burlarda?)  

             Verim, bol bol ráhmet yağarsa bire beş, altı, yedi, rahmetde yağmassa bitdi͜  şiŋ, 

hayvanıŋı doyurabúlúseŋ örúnde ahırıŋda üç hayvanı kendi ḳarnıŋı düşünmüyosuŋ o üç 35 

hayvanı doyurabúlúseŋ üç beş neyse artıḳ sen ḵóyüŋ en şeyi sensiŋ ġıralı sensiŋ, ya hep 

böyleynen yaşaduġ ya burda gelür gider deye bi şey͜ arama bu ḵóyde, işde ormannında bazı 

fidannıḳlarda iş͜ açılırsa ormanda kesim falan olursa işde çalışabilen͜ o da çalışabilen ollarda bi 

işle yapmaḳ yapabilirse haḳádebilirse şu ğ̥andaki paraynan bin nire iki bin nire bi para alan 

oluyo senede iki kesim yapar adam hadi deylim ikişerden dört bin nire para ġazanır bu gelir͜ 40 

olaraḳ tek geliri budur yá̄ni ama şu ğ̥anda emekli çomaḳla çoğaldı başġa böyle. 

             Vala bayramlarda bayramlar çoḳ çoḳ bambaşġa bi deyeri varıdı. Ya şindi ādetleri 

zı̄̇rát g̠ún deylim, zı̄̇rát g̠ún herkes hazırlığnı yapar bayram gecesi tabi şey bayram gecesi 

cá̄miye toplanır orda ḵóylüle helve yapardı ḵóy helvası orda zı̄̇rat deye bi şey kesilirdi gece 

ölmüşleriŋ ruhuna dualar yapılır Ġurannar oḳunur orda zı̄̇rat deye bi şey kesilirdi ḵóylü 45 

topluca orda bi o tatlıyı yillerdi helva melva neyse artıḳ ondan sōra sabaleyin͜ oldumuydu 

herkes üzerine neyi nesi varsa giysi olaraḳ en temiz giysilerini giyer gider bayram namazı 

ḳılınır ondan sonra bu ḵóy de dahil şu Ḳayı K̠óyü de dahil olmaḳ͜ úzere yuḳarda oḳuluŋ         

yanında bi cá̄mimiz varıdı hālen daha o cāmi şu ğ̥anda duruya orda aşa͜a yoḳarı bütün şu 

çevredeki ḵóyle oraya toplanırdı böyle her ḵóyde cāmi yoğudu vardı yá̄ni ḵóy͜ odası olaraḳ 50 
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varıdı cāmi olaraḳ resmi cāmi orasıydı oraya toplanırdı sabaleyin͜ oraya da böyle baḳġal 

çaḲġal bi şeyler gelirdi bayramdan çıḳan orda çocuḳlar mocuḳlar şeker meker bi şeyler͜ alırdı 

yá̄ni o ġadar bi sevinç o ġadar bi şey bı̊̇tün çevre ḵóylúle birbiriynen tanışır muhabbet sohbet 

oğ bi bam başġa bi şey varıdı hava varıdı ama şindiK ḵóyúmüzde ḳılınıya namaz sabaleyin 

orda bi bayramlaşır bayramlaşmaz haydė herkes işine dağılıya ne birbirlerine bi ziyafet ne bi 55 

hediye ne bi dōru dürüs sohbet muhabbet yoḳ ḳararmış vatandaşıŋ ruhu böyle. 

             (Sevgi saygı nasıldı?) 

             E o zamaŋḳı şey yoḳ şindi o tat yoġ (mesela siz babanızın yanında nasıl oturudunuz?)  

ya onnarı bıraḳ onnarı yá̄ni biz baba bıraḳ babamı ḵóy͜ odasına gitdiymiz zaman tā geride 

ḳapınıŋ͜ arḳasına oturuduġ böyle ḵóyúŋ umumi olaraḳ yá̄ni ḵóyúŋ yaşlısına büyúğne bi sayġı 60 

varıdı yá̄ni şindi malesef yoḳ ya bakıyåsı̊ŋda sekiz, on yaşında çocuḳ en başa geçmiş orda 

oturuyo yá̄ni o oturuşuda bi şeyli birez terbiyeli vaziyetde oturusa o da bi şey yá̄ni tabi illaki 

ağa şindiki çocuḳlarda oturan çocuḳ yá̄ni ne biliyim ben ya bıraḳ hiç mi hiç g̠órmemiş bi şey  

ama bunnar yá̄ni doğal sayılıyo şindi hep terbiye onnar sayılıyo yá̄ni işiŋ üzücü tarafı o, bir 

insan bi çocuḳ ne ġadar şeylik yaparsa böyle ni biliyim ben bi acayip hareketle yaparsa a 65 

çocuğuŋ haḳġıdır doğal hagġıdır çocuḳdur bilmem nedir ya bu şekilde yorumlanıya ya olacaġ 

bi şey mi bu halbuki vatandaş ġabul͜  etmiyo ki benim çocuğum terbiyesiz de terbiyesiz 

olduğunu  için bu hareketi yapıyo deyemiyo ya böyle bi şey heni isdenecek bi durum deyil 

böyle.                   

              Eleddirik falan yoḳ canım nerde eleddirik bu ḵóye eleddirik seksen beşde geldi hatda 70 

seksen͜ altıda. Eleddirik yoğuken ne yapardıḳ? Ormandan çıra ḵóḵleri getirirdig yá̄ni kesilmiş 

çamlarıŋ dipleri topraḳ͜ altında ḳalan yerleri o durduḳca orada bi çıralaşır yá̄ni bi o özel bi şey 

üretir bi ne biliyim ben bi yanıcı bi şey͜ ı̊̇retir o da o şeyde o ağaçda o şeyinen reçine gibi bi 

şey uzun müddet yaşar yá̄ni ölmeycek bi şekilde yaşar o şeyinen onnarı çıḳarıdıġ biz ordan    

ḵóye g̠ótúrúdúg̠ büycek bi parça atardıḳ ocağa her͜ evde bizde bi ocaḳ varıdı her͜ evde atarduġ 75 
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ocağa onuŋ ışığynan ya da şeyle varıdı ġaz lambaları, ġaz lambaları varıdı ama onuda yá̄ni bu 

ḵóy o zaman otuz hēne falanıdı yá̄ni on, on beş kişi yaḳardı o ġazın parasını nerde bulup da 

alıyáki onu da alamayan varıdı benim çocuḳluğumda ama şu ğ̥anda ġurbetcilik şey͜ edince şu͜ 

ğ̥anda vatandaş͜ iyi yá̄ni böyle bi şey͜ edeceg bi durum yoḳ herkeS͜ iyi yá̄ni şu ğ̥anda seksen 

beşde eleddririk gelince bu ḵóylere ben birez şeyidim yá̄ni ben birez aḳıllıydım yá̄ni 80 

eleddirikciliye başladım zāten asgerde de mesleyim͜ oyudu yetmiş dörtde eleddironik 

tamircisiydim ben bende bá̄ye bi şey varıdı yá̄ni şu ğ̥anda gine isdedı̊̇ğúm şeyi yaparın yá̄ni şu 

anda bıraḳmış gibiyin ema eleddirikciliye başladım bullarda ḵóyúŋ eleddiriklerini çevreniŋ 

eleddiriklerini ḱȃḥ döşedim ḱȃḥ tamir yapdım televizyonnarı geldi o televizyonnarı şey͜  

etmeye ḳurmaya başladım uydular çıḳdı filen derken baya bi geçindim yá̄ni şüḵúrler͜ olsun 85 

ağlaycaḳ bi durum yoḳ. 

             Şu ğ̥anda çocoğum var İsdanbul'da gidecem yaḳında zāten orda evim ḵóyüm her 

şeyim var yá̄ni nisbeten ben iyiyim yá̄ni şu durumda diyerlerine baḳaraḳdan yá̄ni benim 

ayarımda şu ḵóyde on kişi yoḳdur yá̄ni ġırḳ haneniŋ͜ içinde yá̄ni. Yollar heralda yetmiş şey 

Özal zamanında yapıldı ya Özal zamanında yapıldı doḳsandan sōna geldi  ġaliba Özal dey mi 90 

seksen seksenden sōna geldi he o civarlarda yapıldı Özal bi şey çıḳardı herkes yolsuz 

eleddiriksiz kimse yoḳ yoḳ makinelerinen makine biz yollarda esgiden çalışıldı benim 

çocuḳluğumda çalışıldı baḳ bu Selalmaz Daday͜ arasındaḳı yol ġazmaynan͜ oldu o zaman 

mekine yoḳ ayaḳlarıynan ġazma, ḵúrek bi tarafdan ḵúreynen͜ atarlarıdı bi tarafdan ġazılırdı ya 

burdan ye̊vmiye iki üç lire, beş lireye ye̊vmiye giden giden͜ oludu orlara fakirlik böyle illáki 95 

ya burdan sabaleyin adam yedide ġalḳacaġ azığnı sırtına alacaḳ dā burdan mesela deylimki 

K̠úlcüler biliyosuŋ dey mi? K̠úlcüler'i evet evet Ballıdağ'ı aşdıŋ mı K̠úlcüler'e sede dört beş 

seğet yol yö̇rúycek sabaleyin bi de aḳşam dönecek dört beş sağát yol yö̇rúycek ya nerden 

baḳsaŋ oraya üş seğetde zor varılır yá̄ni böyle o şekilde yapıldı orman ḵóyleri şey orman 
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yolları orman ḵóyleri mi bu ormanın bütün yolları ġazma ḵúrekle yapıldı orman ihtiyacını bu 100 

ġazma ḵúrekle yapılan yollarınan g̠órúyodu ama şindi makinele va başġa bu şekilde. 

              Vala ḵóy, ḵóyde hiç bi şey bıraḳmaduġ hepsini geçen sene hepsini şey͜ etdúg̠ şindi ne 

iş yaparım işde bu ġazalle döḵúldú bulları mulları tö̇múzledim şöyle birez yoluna               

ġuyduŋ muydu ġırarım işde ġurbete iki üç͜ ayda orda durarım yaza da gelú şullarda domátis 

momátis bi şeyle yetişdı̊̇rúyon onnarınan vaḳıt geçı̊̇rúyom yazın da böyle rahatımız keyfimiz 105 

böyle. İnek, sığır beslerdik tabi e ḵóyde ġahriŋi çekdiŋmiydi mecbur yapmaġ zorundasıŋ. 

(Daha önceden davar falan?) Varıdı çocuḳluğumda varıdı o zaman ġalabaydı̊ḳ biz sekiz 

ġardeşidik dedim ya dört ġız dört erkek ḳardeşim varıdı e o zaman ḳalaba olduğmuz͜ için yá̄ni 

bayā malımız varıdı daha sorra herkes dağılan dağıldı herkes kendine g̠óre işini ayarlamaḳ 

zorunda ġaldı bu şekilde. 110 
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             ANLATAN                       : Nuri Kerim, 68 yaşında, ilkokul mezunu, çiftçi 

             DERLEME YERİ           : Fasıllar Köyü Karapınar Mahallesi 

             DERLEME KONUSU    : Karışık sohbet 

             Adım soyadım Nuri Kerim ġırḳ beş doğumluyun atmış sekizden atmış doḳuza bascuz 5 

oḳul ilḳoḳul bútúdúm ilḵoḳul birez͜ ilḵoḳul şeyi alamadım dipláma alamadım bıraḳduḳdan 

sōna böyle çobannığa devam vala ya asgerliymi yapdım tabi yirmi dört Siirt'de. 

             Öḵúzünen, tı̊rpannan ġara saban tabi pulluḳ onnarınan, dúğeninen sürerdúg̠ ondan      

sōna yığın yığarduġ yığınnarı ekinne bitdi mi bu ğezde dúğen saçarduġ harman saçarduġ yá̄ni 

tınar savuruduḳ böyle bu. Ayağ ayağmızda esgiden böyle nerde geyimme nerde geyin çorap 10 

yá̄ni annemizgil doḳurdu, örerdi böyle. Lesdik ġara lesdik ayaġġabıyı nerde g̠órúyoŋ g̠ómleg 

işde ēnteri derüz g̠ómlek filen va tabi, tezǵȃh doḳurdu anam g̠óynek doḳurdu içlig͜ olaraḳ 

esgiden fanila iç g̠óyneyi atlet derle şimdi tamam. 

             Esgi düğúnne sarardı güleş, dabanca höey sandağa giderdúg̠ oğlan ḵóyüne sandağa 

gece giderdúg̠ sandaḳ derle bizde bilmem sizde ne ne derle şimdi ne denü şindi hepisi ġaḳdı 15 

yá̄ni orda yelleridi, içelleridi içen͜ içerdi içmeyen içmezdi yemek yerdúg̠ çeker gelı  ̇̊dúg̠. Ġız 

ḵóyü oğlan ḵóyünden ġız ġızı almaya gelúleridi beygirlerinen yoḳ araba nerde direkdor nerde 

şimdi salon o zaman ḵóyde düğúnü çıḳarıve yallā beygirlerinen böyle.                     

             Aynı ġara sığır, davar varıdı, ġoyun varıdı davar sürü varıdı heyy terk ḵómüş varıdı 

seksen filen varıdı keçi davarı ḳıl keçi g̠údecey͜ insan yoḳ ḵóylerde insan yoḳ ki reçberliy͜ 20 

edende yoḳ şindi ḵóyle hep ġapanıya bizim Fasıllar ġapandı nolcaġ yoḳ Merme K̠óyü'nde iki 

tene var onuŋ͜ alt yanında ḵóy şu g̠ózüken ḵóyde hiç yoḳ Demirci K̠óyü'nde iki kişi va 

Yazu'da hiç yoḳ cemili olan ḵóyde evle şurda hep ġapandı şindi en ġalaba şindi bizim 

Ġarabuŋar on͜ iki şindi ġışın düşüya beşe yazın geliyala yazın ġúrbetdekile geliya. G̠úleş͜ 
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ederdúg̠, bayram gezerdúḵ ġariye ġariye böyle ḵóy ḵóy he yemek va tabi yemeg͜ olmasa 25 

bayram gezı  ̇̊lú mü? Et yemeyi ġurbanda gezelle aynı ġurban bayramında başġa o.  

             Ēşi, betmez e tamatisi nerde g̠órúyosuŋ ya tamatisi hey şindi yaz da ġış da damatis va, 

zalata falan yapālarıdı büşúrleridi işde. Ġışlıḳ bizim bosdan bosdanımız var bizim Sebze var    

fasulye, patatis onna esgidende öyle şindide öyle armud͜ oşafı keselleridi evel annemgil 

armutlardan hoşaf ha şindi o da ġaḳdı onuda ne o ha onnarı filen yapıyála canım gine şindi 30 

aynı gine yapıyala ġuşburnundan başġa bi şeyden yapılmaz o betmez yapalla şindi çüḵúndúr 

pancar, elma betmezi, alma eyşisi onna örúḵden dizelleridi mürdüm͜ erı  ̇̊ğú ġurudularıdı 

mürdúm͜ eriği varıdı cizelleridi böyle yarallarıdı búşúrúleridi ḳompostu yerine heni geçedi 

işde ġışın yimeye tabi şindi hepisi ġaḳdı her şey hazır nereye buluyosuŋ inek yağı şindi 

çalmaçlarda oludu eveli şindi inek yağıda yoḳ yayuḳ yoḳ şey yayuğu va ceyran yayuğu 35 

esgiden şey ağaç yayuḳ varıdı vur͜ allah vur annemgil vur͜ allah vur şipeynen de mi la şipek 

derleridi şöyle teker gibi bi şey varıdı vurduḳları şeye he şipek öyle. 

              Buzağıla emiya gelse de vemeyos ki parasını vemeyala yoğurt varısa buzālara            

ġatıveriyoz yoğurt yoğusa gendümüz yiycaḳlayın alıyoz tamam buzoğula emiya. Bāzı ekerúz 

fiy fiy filen͜ ekiyan ben başġa ekmeyan tarla ekiyoz canım ireçberlig͜ ediyan ben buğday 40 

buğday, arpa gernik, ġabılcayı geşdı  ̇̊g̠  onnarı da atmayoz ġayrı bȫle. 

             Öḵúz öḵúzlerinen un şey daş su deymenine oo kēf͜ oludu unuŋ lezzeti daha bi 

bambaşġaydı şindi özünü alıyala tamam ya böyle işde bizim deymenimiz va yirmi dört seğet 

yirmi tağalına g̠óre çufalına g̠óre şey͜ ediya su ġıtlığna g̠óre öyle. Ne armut, elma, ayva da var 

başġa yoḳ fındıḳ yoḳ kiren dolu kiren dağlarda toplaruz turşu yaparuz he kiren turşusu yoḳ 45 

bāzı yapalla onu yapan oluya da bu sene yapmaduġ kiren͜ eyşisi doğru. Ormanımız böyle 

orman orman ġomayla çam, g̠óḵcağaç, meşe başġa orman ġomayaki şindi ormanı ġoruyu 

muruyu hepsi gidiya ġoru filán siz nerden geliyåsuŋuz? Daday'da mı oḳuyosuŋ? He Dabanoğ 

Teggesi tamam aynı siziŋ͜ ora gibi bizim burada tabi bitiyá zetden Daday zetden bitdi.         
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             Yayan āğşam cúme g̠ún͜ ağşam çıḳarduḳ Pöldüren'nerde filen yatarduḳ hısım͜ aḳraba 50 

varısa Ġoruḳ K̠óyü, Yımırtacı K̠óyü onnarda yayan Azdavay beygirinen giderdúg̠ bá̄zi, bá̄zi 

yayan gidelleridi rehmetlik babam Hamurcunuŋ ġardaşı varıdı siz bilmessiŋiz Hamurcunuŋ 

hanı varıdı orda yatarduḳ böyle. Radiye varıdı radiye çalarduḳ ḵóy hocası dutarduḳ ḵóy          

hocası çocuḳla oḳumáyçün küçúḵ çocuḳla şindiki gibi deyil şindikile yaşaya vala yaşaya ya 

gine şüḵúr͜ Allāma biŋ şüḵúr bȫle. 55 
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             ANLATAN                       : Lütfi Berber, 48 yaşında, lise mezunu, emekli  

             DERLEME YERİ           : Gökören Köyü 

             DERLEME KONUSU     : Karışık sohbet 

           Lütfi Berber, oḳudum͜ evet burda oḳudum o zamannarı burda köy ilḵoḳulu varıdı 5 

yoḳarı mahallede G̠öḵören K̠óyü İlḵoḳulu orda oḳudum͜ evet yatılı yine lise ortoḳul͜  oḳudum 

İnebolu'da yatılı devlet parasız yatılı oḳulunda oḳudum yaşım ḳırḳ sekiz benim peder bu da 

ġulaḳları falan duymuyo işde duysa etse onu ḳonuşdurudum͜ ama hasda zeten gendisi he he     

evet. E özel sektörde çalışdım ondan sōra hasdalıḳdan dolayı malulen şu anda emekliyim he 

he emekliyim. E tabi tabi asgerliymi yapdım İzmir acemi birlig̠ ondan sōna Ḳırḳlareli. 10 

             Valla benim çocuḳluğumda tabi o zamannar şeyler falan varıdı böyle atlar falan varıdı 

haḳcılar varıdı böyle atla gelin͜ almaya üç g̠ún sürerdi düğün; çarşamba erkek tarafında varıdı 

giderdi perşembe ġız tarafında cuma g̠únde duğak deye varıdı. İşde gelin͜ almaya giderken      

atlar  sırtında gidilirdi böyle benim çocuḳluğumda, ġara çarşaf giyerlerdi ḳadınnar filan işde 

düğúnnerde böyle uzun uzadıya şey tüfek falan o zaman çok meşşúrdu buralarda. Uzağa bi 15 

çatalıŋ͜ altına işdi yumurta ḳoyalla yumurtaya nişan͜ alırlardı kim vurarsa ona ödül veririlerdi 

falan öyle yarışmalar g̠úzel͜  oluyodu yá̄ni ama şindi öyle deyil tabi evet böyle. 

              E bayramlarda da üç g̠ún gelir burda hep mahalle mahalle gezilirdi artıḳ gezilmiyo     

artıḳ bayramlarda da artıḳ o zamannar ḵóyler tabi çoḳ ġalabalıḳdı şindiki gibi deyil şindi 

mesela Selalmaz gibi yerden otobüs ġalḳar orda bissürü pazar vardı şindi ġapandı her taraf  20 

malesef ḵóylerde yaşlılar ve emekllier haricinde kimse gelmiyo durmuyo şuğ̥anda. 

              E lamba ġaz lambaları tabi biz oḳurken ġaz lambaları varıdı ġaz lambası başġa bi şey 

yoḳTu ġaz vardı idáre deye derlerdi o zaman ġaz lambaları varıdı eleddirik yoḳdu doğru dürüs    

yol yoḳTu telefon zeten hiç yoḳTu evet. Yollar falan sōradan yapıldı tabi yolda yoḳdu yá̄ni 
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çoğu zaman yürüyerek giderdik Pazara Selalmaz'a filen yürüyerek gider gelirdik bu yollar 25 

filen sōradan yapıldı. 

              Valla buranıŋ halḳı hayvancılıḳ yapıyo bi de buğday onuŋ dışında bek fazla bi şey bi 

de işde bahce sebze meyvelerden͜ işde ufaḳ defek fasulye filen͜ ekiyolar o da işde kendine      

yetceḵleyiŋ͜ onuŋ ticereti yapılmıyo yá̄ni üretip de satılma deye bi şey yoḳ. İşde senede 

hayvancılıġ yapannar belki bi iki tāne satıyolarsa ġurbannıḳ onuŋ dışında başġa bi şey yoḳ. 30 

            Ya şindi yetişen meyva; elma, ceviz ondan sōra fındıḳ ama fındıḳ  tabi az yetişiyo 

derelerde filen genelde elma, armut meyve onnar yetişiyo onuŋ dışında buğday dediyim gibi 

buğday ekiliyo ama insannar bunu işde ancaġ kendi hayvannarına filen yá̄ni kendilerine 

yetiyo  yá̄ni bunu satıp şe͜ yapamıyolar para ġazanamıyo ki o yüzden de herkez herkez 

ġurbetde zá̆ten kimse yoḳ azald͜ azaldı yá̄ni şuğ̥anda bizim bu ḵóyde otuz hane vardı şu anda 35 

eŋ fazla beş hēne filen͜ açıḳ onnarda da hep ihtiyarlar var bi kişi iki kişi bir͜ ay sōra onnarda 

gider yáni ḵóyde bir̥ ay sōra üç dört kişi fazla ḳalmaz yá̄ni İsdanbul'a soğuḳda duramı̊yolar 

çünḵú çocuḳlarınıŋ yanına gidiyolar böyle diyeceklerim bu ḳadar yá̄ni başġa bende fazla 

ḵóyde durmadığım͜ içı  ̇̊n beḵ fazla bende bi şey bilmiyorum ben de senede on g̠ún om beş g̠ún 

gelip gidiyorum ḵóye fazla köyde ḵóy hakkında fazla bi bilğim de bilgim yoġ͜ işde.             40 

             Çocuġluğumda ḳoyun vardı ḳoyun ondan sōra manda mesela şindi manda hiç yoḳ 

ḵómüş he ḵómüş ḵómüş var ondan sōra inek, beygir, eşek mesela onnarıŋ hepsi varıdı şindi 

şindi sadece sığır var inek ġara sığır bi onnar var başġa yoḳ. Şindi o zamannar tabi ḳoşu 

hayvannarı da vardı mandalar falan ḳoşuluyodu öḵüz͜ arabası derdik ya onnardan filen e şimdi 

tıraḳtörler var tabi tabi saban, pulluḳ he he işde küçúḵlüğümde onnarla biz daha sōra işde e 45 

yetmişlerde filen tek tüḵ tıraḳtör gelmeye başladı yetmişlerden sōra ondan sōna tıraḳtörle 

devam͜ etdi şuğ̥anda insannar zá̆ten tıraḳtörle şe yapıyo yá̄ni öḵúz möḵúz olayı yoḳ heralde 

bildiğim ḳadarıyla yoḳ hiç he yoḳ yoḳ öḵúz yoḳ yá̄ni şuğ̥anda hayvancılıġ bitdi yá̄ni. 
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              Lasdik ġara lasdik derdik bizim çocuḳluğmuzda ġara lasdik varıdı pazardan͜ alırdıḳ 

lasdik giyerdik ama benden daha sōra öncekiler mesela babamlar filen onnar çarıḳ 50 

gėyellerimiş onnar çarıḳ giyer çarıḳ giyer biz ġara lasdik varıdı onnarı giyerdik. Yoḳ yoḳ 

canım͜ öyle nerde taḳım͜ elbise pantulu bayramdan bayrama işde pazardan peder͜ alırsa bi tane 

e gendiŋe şey filen giymezdiki giysilerim sōnadan öyle şeyidi yá̄ni hep yamalı mamalı bi     

şeyler e bizim çocuḳluğmuzda zĕten bit çoḳdu her tarafda saçlarda filen hep bit͜  olurdu oḳulda 

öyleydi yá̄ni şimdikiler beyenip de giymiyolar bāzı şeyleri biz o ho her tarafı çoraplarımız 55 

yamalı olurdu pantolonumuz yamalı olurdu e fakirdig͜ alamazdıḳ yá̄ni şe yapamazdıḳ evet 

hocam bu ḳadar başġa he sen sor ben sor da ben cevaplıyım. 

             Yoḳ yoḳ hep ahşap binayıdı bu ḵóy iki sefer yaŋġın geçirdi yandı ya yaŋġında    

yandıḳdan sōra insannar böyle işde diġġat͜  ederseŋ hep şu ev bu ev yandı mesela bunnar yandı 

hep alel͜  acele yapılan͜ evler yá̄ni böyle heni yaŋġından şey tabi tabi hep ahşap binayıdı şu 60 

aşağda g̠órdüğüŋ mesela şu bi bi şeyidi hep yandı bunnar yanınca bu ḵóy iki sefer yanġın 

geçirdi yanınca yeniden böyle insannar yapmaya çalışdı ama tabi o yanġınnar bayā bu ḵóye 

ağȧr geldi insannar kendini toplayamadı yáni samannığı yandı, ambarı yandı, tahalları yandı,    

hayvannar yanmadı gelçi ama can ġaybı ve mal ḳaybı olmadı ama şey ḳaybı çoḳ͜ oldu yá̄ni 

maddi yönden zarar çoḳ͜ oldu iki sefer öyle. 65 

               Ya ben ilḵoḳulu bi bitirdim ondan sōna bi çıḳdım da͜a da ġurbetdeyim e şimdide öyle 

bayrama geldim babamıŋ yanına işde yarından sora tekrar gitcem öyle çünḵú burda yapacaḳ 

bi işimiz yoḳ yaşlandıḳ da artıḳ belli bi şeyler yapmaḳ͜ için g̠úç lȃzım artıḳ o da yoḳ  bizde 

zaten ömrümüzúŋ yarısı da iki g̠únde bir hasdaneye düşüyoruz gidiyoruz öyle yá̄ni.
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EK2: SÖZLÜK 

-a- 

aba                                     : Cekede benzer bir tür giyecek (10-58) 

acama                                : Acemi (17-9) 

acı besdil                           : Erikten yapılır, su ile karıştırıldığında içilir (81-85)       

acı yağ                               : Ev yapımı güllü tereyağ (21-262)       

acuġ                                   : Azıcık (19-65) 

afur                                    : Hayvanların yem verilen yer, yemlik (77-21)       

ağda                                   : Tatlılara dökülen şerbet (36-107) 

aha                                     : İşte (4-26)  

ahar                                    : Hayvanların barındığı yer, ahır (60-44) 

aḳaret gibi                          : Çok, fazla (25-104)       

aḳca                                    : Beyaz, beyazımsı (74-37)        

aḳdar-                                 : Tarlayı ikinci kez sürmek (70-13)   

aḳsāb                                  : Aksam (19-63) 

al ġannıca                           : Sapı kısa, sonbaharda yetişen, altı ve üstü kırmızıya    

           yakın rekte olan yuvarlak mantar (45-51) 

alaf                                     : Hayvan yiyeceği (77-22) 

Alaman                              : Alman (62-20)       

alat daḳımları                     : Alet edevat (35-93) 

alhat                                   : Yabani armut, ahlat (54-36) 

allayeşġıŋa                         : Allah aşkına (32-20) 

altı ġol                                : Altı kişiyle oynanan kağıt oyunu (4-19)     
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aluç                                    : Kendiliğinden yetişen, sarı ve kırmızı renkte meyvesi  

                      olan, dikenli sert ağaç; alıç, gövem eriği, geyik dikeni, 

           akdiken (34-26) 

alzáyım                              : Alzaymır (14-52) 

ambarcuġ                           : Meşe kömürü yapılırken meşeleri tutuşlamak için  

           çıraları etrafına yerleştirmek (18-73) 

anadut                                : Tahıl saplarını toplamaya yarayan üç parmaklı alet (11-

           60) 

Antari                                : Enteri, kadınların giydiği bütün giysi (31-114)         

Aŋġıra lesdiyi                    : Kauçuktan yapılmış ayakkabı (64-30)     

aprıl                                   : Mart ile nisan ayı arasındaki soğuklar (37-46) 

ara çarşafı                          : Yorgan kılıfının üstüne ve yatak çarşaflarının   

           kenarlarına yapılan dantel (20-56) 

arāzi                                   : Hicri takvim (22-50) 

Ardı̊ç                                  : Servigillerden, kışın da yapraklarını dökmeyen ağaç  

           (80-38)      

arezóz                                : Yangın söndürme aracı (19-118)         

arġun                                 : Kendiliğinden yetişen yabani armut (76-58) 

arḳalıḳ                               : Evlerin ocaklarında hem ısı hem de ışık vermesi için  

          yakılan ateş (60-102)       

arpa çorbası                       : Arpadan yapılır, içine nane, yoğurt, tereyağı katıp 

pişirilir (36-118) 

 aşlaġ                                 : 1. Bütün fidanların ortak adı.2.Aşılanmış meyva ağacı. 

          (5-28)       
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atmış͜ altı                           : Kağıt oyunu. İki kişiyle oynanan, 24 kağıtla, 9'dan beye 

          kadar olan  bölümle oynanır. 16 ilk ulaşan yener, tek  

          sürme, iki sürme, üç sürme yani her el sonunda bu sayı  

          aralıklarından biri alaınır (4-20)  

avlo                                   : Çit yapımında kullanılan uzun sırık şeklinde ağaç (83- 

          108)       

avulan-                              : Zehirlenmek (58-19) 

aydınca                              : Mantar türü (33-28)      

ayı̊ca                                  : İçi ve altı sarı, üstü ise kahverengi olan süngerimsi bir 

          mantar. Sümük mantarı da denir (7-52) 

ayran torbası                      : Sık dokunmuş beyaz bezden dikilen, yoğurt süzmek iin 

           kullanılan torba (72-28)       

ayuca bacā                         : bkz. Ayıca(69-24)    

-b- 

yazıl-                                  : Açılmak, esnemek (80-28)    

baçca                                  : Bahçe (21-148) 

bağalı                                 : Pahalı (46-47)       

baḳla                                  : Fasulye, hem beyaz fasulye hem de renkli fasulye (20-

           79)      

bāndurma                           : Dürülen yufkaların Tavuk veya hindi suyuna batırılıp  

           tepsiye döşendikten sonra üzerine et parçalarının  

           konularak yapılan yöresel yemek (63-16)      

baŋġa                                  : Banka (26-12)        

bárāt                                   : Müftülüğün bir caminin namaz kılınmasına uygun  

           gördüğünde verdiği izindir (4-21)       
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batdal                                 : Kullanılmayan, bozuk (80-63)      

bayram gez-                       : Köy içinde ve diğer köylere gidip bayramlaşmak (4-22)      

bayyo                                 : Banyo (39-17)   

bek                                     : Tam (5-63)    

bēki                                    : Belki (5-34)      

beri                                    : Bu taraf (25-68)       

beriyenki                           : Diğer, beri taraftaki, beri yandaki (52-13)      

besdil                                 : Kışın suda ezilerek içilmek üzere, güneşte kurutulmuş 

           erik marmelatı (18-13)      

beş bıyıḳ                            : bkz.döngel(34-29)     

betmez                               : Pekmez (21-199) 

beton͜ ermen                       : Betonarme, betondan yapılan yapı (59-21) 

beygir                                : At (22-84)     

bēzi                                    : Bazen (6-9)      

bezir yağı                           : Susamdan yapılan sıvı yağ (21-114) 

bıldır                                  : Bir sene öncesi (45-59)       

bıtana                                 : Patates (67-70) 

bıyıl                                   : Bu yıl (45-58) 

bi teyi                                : Bir tanesi, bir teki (19-24)    

bisleğeç                             : Ekmek pişirirken ekmekleri çevirmeye yarayan ağaçtan 

          yapılmış  yassı  bir alet (59-56)      

boḳluḳ                               : Hayvanların dışkısının biriktirildiği yerin adı (32-86) 

bordra                                : Maaş listesi, bordro fişi (39-87)  

boyatsa-                             : Boyatlamak (40-61)       

boyna                                 : Boyuna, devamlı (19-92) 
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bö̇ğez                                 : Bu kez (11-63)       

buğada                               : Bu kadar (1-14) 

buğda                                 : Bu kadar (34-20) 

buğla-                                 : 1. Meşenin kömürünü külünden ayırmak için yapılan  

            işlem (72-26). 2. Genişçe bir tencerenin içine dökülen 

            azıcık suyun ortasına  bir tabak konularak, bu tabak  

            içine dilimlenerek dizilen sert ekmekleri buharla  

            yumuşatmak  

bulamaç                             : Ana malzemesi pirinç ve un olan içine tereyağı ve  

           soğan atılarak yapılan bir çorbadır (36-109)         

 bulġur çorbası                   : Hem sütle, hem de yoğurtla ve naneli yapılan bulgur  

           çorbası (45-31) 

bulhayır͜ eyşisi                    : Çeşitli meyve karışımından yapılan komposto (21-267)      

burmalı çörek                     : İçine ceviz,fındık, patates vb. konularak yuvarlanan  

            yufkaların tepsinin ortasından başlanarak kıvırarak  

            tepsiye döşenip pişirilen çörek(20-84) 

buy-                                    : Üşümek (32-56)        

buyruḳtu                             : İzinname (84-82)  

buzoğu                                : Buzağı (86-39)       

bürg̱úsü                                : Yarından sonraki gün, öbür gün (52-6)       

büycek                                 : Büyükçe (85-75)    

-c- 

cab͜ altı           : Kaynayan süte yoğurt ilave edilip çökertildikten sonra 

            torbada  süzülerek yapılan, lora benzer bir tür çökelek 

            (20-79)       



       

 

430 

 

canator                                : Jeneratör (67-61)       

canavar                               : Domuz, kurt (65-52) 

cendermá                            : Jandarma (15-76)       

ceyran                                 : Elektrik akımı, cereyan (29-8)      

cezire                                  : Sıkıntı, çile (15-31)       

cıġġada                               : Az, ufak (46-14)       

cığra                                    : Sigara (22-97)      

cırıḳ                                     : 1. Mayalı hamur sıkılarak kaşık yardımıyla kaynayan 

             yuvarlak yuvarlak yağın içine atılarak pişirilen çörek.                                                               

                        2. lokma tatlısı (31-79)        

cızdırım                               : bkz. cizleme (80-56) 

cincile                                 : bkz mıkcuk (36-6) 

cinǵȃn                                 : Göçebe yaşayan insanlar için kullanılır, çingene (25- 

            82)         

cizi                                      : Çift sürülürken ilk ve son seferinde pulluğun bırakmış 

            olduğu derince iz, çizgi (30-35)        

cizleme                               : Cıvık hamur kepçeyle sacın veya tavanın üstüne ince  

           şekilde dökülerek pişirilen çörek (61-26)        

cúmē                                  : Cuma (21-143) 

-ç- 

çakmaḳ daşı                        : Düvenin altına çakılan keskin taşların adı (27-62) 

çalmaç                                : Ağatan yapılmış bakraç. İçine yoğurt çaldıkları  

           (yaptıkları) için çalmaç denir (86-35)      

çamaşurluḳ                         : 1. Çamaşır yıkama yeri. 2) Şadırvan (19-140)       
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çantu                                   : Üst üste dizilmiş ağa kolonlardan yapılan mimari yapı 

            (13-82)      

çapaçul                               : Özentisiz, kirli, pasaklı (21-78)      

çarşu mayası                       : Hazır maya, pakmaya (40-65)        

çarşu                                   : Daday ilçesi (7-30) 

çat-                                      : Okuma öğrenirken harfleri birbirine birleştirmek (79- 

            11)      

çec                                       : Samandan ayrılmış tahıl (4-12)  

çecikle-                               : Küçük altınları zincire, ipe vb. dizmek için üstüne  

            küçük halka yaptırmak (58-37)        

çekȃd                                   : Çekyat (2-9) 

çekiş                                    : Ağız kavgası (19-128)        

çeŋ                                       : Köpeyin havlama sesi (16-50)      

çes                                       : Çarığın (16-35)     

çığır                                     : Çok karda tek sıra halinde bir izden gitmek (61-53)           

çığır-                                    : Çağır-(79-74)        

çıḳrıncaḳ                             : Tahtadan yapılan dört kişilik çocuk arabası (72-67)       

çıvtaḳ                                  : Ahşap ev yapımında kullanılan ince çıta (12-15) 

çiliŋgir                                : Kevgir (40-31)        

çirişle-                                : Pamuğu ip haline getirmek (21-278)       

çit           : Yuvarlak, 50-60 santim veya bir metre kadardır elde  

            örülen yük taşımak için yapılan sepet (62-78) 

çiy yağ                                : Çiğ sütten yapılan yağ (53-39)      

çiyne-                                  : Ayakla ezmek (72-9)      

çördúg̠                                 : Yabani armut, muşmula (54-36)      
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çörek                                   : Fırın ekmeği, köy ekmeği(14-44)             

çul kilim                              : El tezgâhlarında ırpıklardan dokunan kilim (13-76)       

çüḵúndúr                             : 1. Pancar. 2. Pancarın erkeğine (kötü pancar) verilen  

            ad (86-31)  

-d- 

daban                                   : Ağaçtan yapılan, traktörün arkasına takılırak tarladaki 

topak              şeklindeki toprakları dağıtmak ve tarlayı düzleştirmek 

             için kullanılan araç (49-18)       

Daday yarımı                       : On iki kilo buğday alır bkz. yarım (78-31)      

Daday yeli                            : Daday tarafından esen rüzgâr (82-68)           

dağarcuḳ                              : Hayvan derisinden yapılan çuval (21-291)       

dam                                      : Hayvan barınağı yapı, ahır (59-79)       

daraba                                  : Tahtadan yapılmış çit (43-58)       

daraḳdalı                              : Dereotu (36-113)             

 davar                                   : Keçi sürüsüne, koyun sürüsüne (12-38)        

davlum                                 : Çarık yapmak için uzunlamasına kesilen hayvan derisi 

             (67-92)        

davlumbaz                           : bkz. davlum (10-55)            

deccal                                  : Düğüne okuyan kimse (43-90)       

dedete                                  : Bit ilacının adı, markası (22-64)         

değát                                    : Takat (16-50)              

dene                                     : Tahılın samandan ayrılmış hali, dane (77-40)      

dep-                                     : Çamurdan kerpiç yaparken çamuru sıkıştırmak (17-15)              

derenek                                : Gelenek (31-68)        
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derme çatma                        : Taş, çamur ve ağaç ile yapılan derme çatma bina,  

             gariban binası(13-82)  

desde arabası                       : Başak destelerini taşımaya yarayan araba (11-59)       

desdire                                 : Testere (24-10)       

desdi                                    : Biçilmiş buğday, arpa veya otun tarlada öbek öbek  

             toplanmış hali (17-42)       

deveyen                               : Dik yol, engebeli yol (48-83)        

deynağ                                 : İşte (48-51)       

deyüs                                   : Kötü adam (48-8)        

deze                                     : Teyze (61-41)         

dırmuḳ                                 : Tarladan buğday, arpa veya ot toplanırken geride  

             kalan sapları (sap bkz.) toplamaya yarayan ağaçtan  

             veya demirden yapılan uzun dişli alet, tırmık (11-60)    

dibek                                   : Ortası oyulmuş içinde keşkek dövülen büyükçe taş,  

            dibek taşı (34-31)     

did-                                     : Parçalamak, ayırmak, (67-88)      

dilburan                              : Uzun saplı, üstünün orta kısmı kırmızı kenarları, altı ve 

            içi beyaz, tadı buruk bir mantar(7-53)        

dimyat                                : Yüzük oyununda sayı sayma (54-30)           

dirǵȃn                                 : İki parmaklı ağaçtan veya demirden yapılan alet, dirgen 

           (11-60)           

diri                                      : Güçlü, kuvvetli, zinde (22-114)      

diril                                     : Divitin, pamuklu bez (21-9)        

dirliksı  ̇̊zlúḵ                          : Geçimsizlik, huysuzluk (31-14)      
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dis                                       : Kamyonların kupasındaki (içinde) yatılacak yer (27-

39)        

disrē-                                  : Pantolon gibi bacağa giyilen giysilerin dizi aşınmak,  

           delinmek veya yırtılmak (75-47)       

divan                                   : Köyün diğer mahalleleri (27-71)        

dizer                                    : Traktörün arkasına takılan, tarladaki tezekleri  

            dağıtmak için kullanılan, yedi ya da dokuz ayaklı tarım 

            aleti (7-34)                       

dodatlar                               : Askeriyedeki talimgâhlar (39-23)       

dóğme yoyuḳ                      : Ağaçtan yapılmış ev yayığı (59-28)      

doḳuz kiremit                      : Topla oynanan çocuk oyunu (7-9) 

dolaḳ                                   : 1. Çarığı giymeden önce bilekten dize kadar sarılan  

            yün dizliktir (10-66). 2. 50-60 santimetre uzunluğunda, 

            eni 25-30 cm olan yünden dokunmuş, başa sarılan atkı 

            (10-68)       

dóŋgel                                 : bkz.muşmula (34-28)        

doŋuzluḳ                             : Yaramazlık (25-109)      

dör-                                     : Ezmek, çiynemek (65-52)       

du͜aḳ                                    : Semet bkz. (76-35)           

dúğen                                  : Düven. Ekinlerin tanelerini sapından ayıran, altında  

            keskin taşlar bulunan ve hayvanlarla çekilen ağçtan  

            yapılmış alet (11-63)       

dúğensilik                           : Düven boyunduruğu (11-65)    

duş                                      : Dağın güneş almayan tarafı, kuzeye bakan taraf,  

            görünmeyen taraf (48-67)           
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duvar͜ ör-                             : Yüzük oyununda kaybedene ceza vermek (5-47)     

düŋúr                                  : Evlilik olayında aracı olan kişi (19-66)        

düŋúr başı                           : Düŋúr bkz. (21-61)       

dürü                                    : Düğünden önce kız tarafının damadın giyecek her  

            ihtiyacını alması: kravat, gömlek, iç çamaşırı vb. (43- 

                       61). 

düyya                                  : Dünya (24-22)        

düzge                                  : Dolağın açılmaması için üstüne ayakkabı bağı gibi  

            örülerek sarılan ucu püsküllü bağ (10-66) 

-e- 

ebişge                                 : bkz.ibişke (69-27) 

eğze                                    : Aza (75-6)       

elife                                    : Arefe (13-36)       

elik mantarı                        : Meşeliklerde, yosunlu yerlerde yetişen , şişelere takılan 

            mantar tıpalara benzeyen üst kısmı hafifçe genişleyen 

            sarı renkli mantar çeşitidir (20-22)        

elik                                     : Dağkeçisi (16-49) 

ema                                    : Ama (25-20)       

emdı  ̇̊r-                                : Emzirmek (74-17)     

emirberlik                          : Emir eri (16-27)     

enerci                                 : Evlerin saçaklarına konulan su ısıtıcısı, güneş enerjisi  

           (14-59)     

entiġa                                 : Antika (27-16) 

erg̠ú-                                   : Hamurun az bir bölümünü ekşitmek, mayalamak (40- 

           64)         
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erkeç                                  : Enenmiş üç dört yaşlarındaki keçi (43-17)      

erkeriği                              : Gerdek gecesi (49-68)       

eseletden                           : Önceden (59-76)      

evcúḵ                                 : Meşe kömürü yapılırken çıraların bir düzen içinde   

           yerleştirilmiş hali (72-18)  

evirlik                                : Düğün bittikten sonra kız ile damadın veya yanlarında 

           başkaları da olur kızın köyüne el öpmeye gitmesi (13- 

           34) 

evleg                                  : Tarlaya tohum saçarken tarlayı eşit şekilde bölümlere  

           ayırmak (72-182)       

eyce                                   : Epeyi (22-14)       

eyellicem                           : Eğer (32-61)          

eyin                                    : Üst baş, giyecek, elbise (4-36)    

-f- 

fakit                                    : Hesapmakinesi markası (41-41)        

faşit                                    : Hesapmakinesi markası (39-86)           

fenine                                 :  (İta. flanella) Fanila  (53-65)        

ferağ                                   : Bir mülkü devrettiğine dair tapudan alınan belge (35- 

           77)         

fergüson                             : Traktör markası (26-12)       

fesleyen                              : Mantar adı (74-50)       

fırancalı                              : Çarşı ekmeyi, francalı (81-62)     

fişek                                   : Ağaç yayıklarının tokmağına verilen ad (29-8)        

fiy                                       : Bakla gibi taneli hayvan yemi olarak yetiştirilen bitki  

            (4-25) 
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fors                                     : Çalım, gösteriş (85-11)       

fotås                                   : bkz. patos (55-27)    

-g- 

ġabılca                                : Bulgurluk buğday (19-35)      

ġabuḳla-                             : Çam ağacının kabuğunu soymak (75-16)   

ġabuḳlu paḳla                     : Fasulye, bkz. bakla (21-266)      

ġadēyif                               : Kadayıf (20-93)     

ġadiro                                 : Kadro (19-16)         

ġadun barmağı                   : Beyaz veya sarı renkli olup süpürgeye benzeyen bir  

           mantar türü (69-23)          

ġağnı arabası                      : İnek veya öküzle çekilen iki tekerlekli araç, kağnı (19-

           51)      

ġaḳıve-                               : İtivermek (30-57)     

ġalbur                                : Buğday gibi iri taneli tahılları elemeye yarayan bir tür  

           elek, kalbur (21-51)       

ġaleh                                  : bkz. ġariye (84-24)       

ġalender                             : Mert, yiğit (22-46)           

ġamara                               : Kamera (48-53)    

ġaŋrıl-                                : Devrilmek, aşmak (22-95)      

ġap                                     : Kap (18-14)      

ġapcuġ                               : Buğday, arpa gibi tahılların kabuğu (74-40)        

ġapı kitle-                           : Düğün günü gelinin kardeşi veya yakın akrabası gelini 

            bir odaya kitler ve damattan bahşiş alana kadar kapıyı 

            açmamak (21-159)       
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ġara çek-                             : Yüzük oyununda bir ceza türü olarak, yenilen tarafa  

            büyük tavaların altındaki isi yüzlerine sürmek (31-74) 

ġara elek                             : siyah renkli bir tür mantar (45-51) * ġara inek diye de 

            geçer bkz. ġoç mantarı 

ġara ġabaḳ                          : Koyu yeşil kabuklu balkabağı (29-20)       

ġara hayvanı                       : Kara sığır, yerli inek (55-64)      

ġara lesdik                          : Kauçuktan yapılan siyak renkli ayakkabı (5-21)    

ġara nevri                           : Sonbaharın sonlarına doğru biten, soğuğa dayanıklı,  

           sapı ve içi beyaz, dışı ise siyah renkli olan şemsiyeye  

           benzeyen bir tür mantar (36-6)        

ġara pantul                         : Koyun yününden dokunan kışlık, kalın pantolon (76- 

           21)    

ġara saḳız                           : Çamların reçinesinden ateşte yoğun kıvama gelene  

           kadar kaynatılarak yapılan sakız (72-141)       

ġara sığır                            : Yerli hayvan (4-15)     

ġarimce                              : Karınca (16-60)        

ġariye                                 : Mahalle (23-38)              

ġart                                     : Düğün davetiyesi (38-114)        

ġasnaḳ                                : Ağaçtan yapılan yağ saklama kabı (21-263)        

ġatıḳ                                   : Ekmeyin yanında yenilebilecek tüm yiyeceklerin adı,  

           katık (21-308)       

ġatmer                                : Yufkanın mendil şeklinde katlanıp, yağlanarak  

            pişirilmesi (21-63)      

ġatmerli çörek                    : bkz. burmalı çörek (45-46)      
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ġatran                                 : Yakılan ardıç ağacının özsuyundan elde edilen sıvı.  

           Halk hekimliğinde kullanılır (72-146)        

ġavi                                    : Dayanıklı, güçlü, kavi (67-50)      

ġaza                                    : İlçe, kaza (35-10)       

ġazal                                   : Ağaç yapraklarının kuruyup dökülmesi ve mısır, bakla 

            gibi bitkilerin ürünleri alındıktan sonra geriye kalan  

            kısmı, gazel (85-103)       

gelincı  ̇̊ḵ                               : Dilburan mantarının tatlısıdır, dışı sarımtırak içi beyaz 

            mantar türü (59-35) 

gē-                                      : Gevmek, ısırmak, çiğnemek (60-23)       

gerim                                  : Elektrik hattı (67-67)       

geriyaŋġı                            : Arka taraf (73-52)      

gernik                                 : Bulgurluk buğday, siyazdan biraz daha iridir.(19-35)   

gevúḵ                                  : Ot ve sap çekmeye yarayan ucu çengelli ağaç, kevük  

            (52-15)      

ġır͜ åtu                                 : Doğada kendiliğinden yetişen ot (4-13)    

ġırçıl                                   : Gri (13-74)          

ġırha                                   : Koyun yününden dokunan pantolon (10-58)       

ġırḳlığ                                : Keçi ve koyun tüylerini kırkmaya yarayan bir tür makas 

           (37-48)        

ġırō                                    : Kırağı (20-35)     

ġıroğ                                  : Kırağı (82-71)         

ġış͜ azığı                             : Kış yiyeceği (49-20) 

ġışburan                             : bkz. gışburnu (82-59)      

ġışburnu                             : Kuşburnu (21-266)      
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ġışburun                              : bkz.gışburnu (53-46)     

ġıt                                       : Kıt (38-77)        

ġıyı                                     : Kıyı; ağaçtan yapılan çit (1-10)     

ġıyı-                                    : Kıyımak, küçük küçük parçalamak (20-90)      

ġızdu-                                 :Kızdırmak, ısıtmak (15-48)      

ġızılcuġ                              : Kızılcık, bkz. kiren (74-44)       

ġızma-                                : Rutubetten ısınmak (36-38)       

gine                                    : Yine (25-116)        

g̱óbel                                  : Çocuk (58-142)   

ġoç            : Beyaz renkli, sert, şemsiyenin tersi biçiminde olan bir 

            mantar türüdür. Yeryeren * Gübür mantarı adları da 

            vardır(83-81)        

ġofur                                  : Kendini beğenmiş (22-43)      

g̱óğ͜ alma                            : Ekşi, yeşil renkli elma, bkz.* Hürüymez de denir (72-

           89)   

g̠óğ͜ álma eyşisi                  : (60-106)                  

ġoḳuluca                            : Çimenliklerde, çalılık yerlerde bir arada biten içi beyaz 

           dışı krem renkli mantar türü (33-28)  

G̠ól                                     : Kastamonu Köy Enstütüsü (22-52)      

ġolden                                : Elma çeşididir, mayhoş bir tadı vardır (83-95) 

ġolluḳ hákimi                     :(63-10)        

ġonaġ                                 : Bayramlarda köylünün sırayla bibiri arasında ya da  

           diğer köylerden gelenlere yemek vermesi (13-37)        

ġoraf ġoraf                         : Üç beş kişi halinde ara ara mesafeli yürümek (35-32)        
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g̱órúḵ çekme                      : Yüzük oyununda kaybedenlere ceza olarak bacalardaki 

           isi suyla karıştırıp yüzlerine sürme (5-46)     

ġoruŋġa                              : Yoncaya benzer bir çeşit ot, hayvan yemi olarak  

            kullanılır (4-25)    

g̠óvlek                                : Zayıf, atik (16-58)        

g̱ózleme                              : Yuvarlak somun ekmeyi büyüklüğünde bir parmak  

           kalınlığında sacda yapılan yağlı ekmek (21-207)      

görüşúğú                            : Bütün köylünün topluca aldığı karar (23-26)        

ġunna-                                : Doğurmak (53-17)   

ġupaş                                  : Tomrukların çapını ölçmeye yarayan aletin adı (22-73)      

g̱úrgen                                : İğne yapraklı, şemsiye şeklinde uzun boylu ağaç (13- 

           88)         

g̱úrleyik                              : Ballıdağ'da bir bir dağın adı (19-144)  

ġurt gulā                             : Mantar türü (69-27)      

ġuruluḳ                               : Üstü kapalı yanları açık bir tüe depo (64-15)        

ġuş                                     : Atmaca ve doğan kuşlarının ortak adı, kuş (32-87)        

ġuşak boyu                        : Bel hizası (52-34)      

g̱úvlek                                : Kışlık yiyecekleri saklamaya yarayan ağaçtan yapılma 

           ağzı kapaklı büyük kova (24-10) 

gúyȫ̇                                   : Güvey, damat (38-108)   

g̱úz                                     : Sonbahar (13-26)       

-h- 

haḳ                                     : Düğün günü gelini almaya gitme (13-30)                

haḳat                                 : Hakikaten (46-45)      

hale hazırda                       : Hazır olarak, halihazırda (51-94)       
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hamullu                             : Hamurdan yapılan küçük, sacda pişirilen yağsız ekmek 

           (20-82)       

hamur kes-                         : Köy hamuru yapmak, erişte (21-189)       

hamurlu                              : bkz. hamullu (13-42)       

Harman makinesi               : Patoz (27-16)        

hatıl                                    : Kalın tahta (13-86)       

havut                                  : Kiremit ve tuğla kalıbı (17-15)       

hayla                                   : Hala (68-15)       

heki                                    : Evet (63-32)     

helva ġar-                           : Helva yapmak (21-29)      

hepce                                  : Beraberce (84-59)       

herg                                    : Tarlanın sürülmüş hali (72-177)      

herkil                                  : Tahıl vb. saklandığı ağaçtan yapılmış sandık (21-98)       

heseme                                : Hane, ev (84-21)   

hevlü                                   : Avlu (22-36)       

hıra                                      : Küçük (32-27)       

hızar                                    : Tahta biçmeye yarayan alet (65-14) 

hóḵmetmiş                          : Hükmetmek(28-75)        

horuz yarışı                         : Erkek kınası yakıldıktan sonra köyün gençleri belli bir 

            mesafe arası koşu yarışı yapılır ve birinci gelene ödül  

            olarak canlı horoz verilir (34-45)        

höḵm                                  : Hak (16-45) 

-ı- 

ıbrıḳ                                    : İbrik (21-80)       

ıccaḳ                                   : Sıcak (27-61) 
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ıḳber                                   : İhbar (15-36) 

ıḳdider                                : İktidar (22-42)       

ıḳdiyer                                : İhtiyar  (25-110)   

ibi                                       : Hindi (40-37)      

-i- 

ibişge                                  : Sonbahar zamanı yetişen, içi ve dışı beyaz, uzun saplı 

           bir mantar (33-24)        

iç g̠óyneyi                           : Yakasız gömlek (53-65)     

içi dutul-                             : Kabız olmak, dışkının katılığı yüzünden büyük  

            tuvaletini yapamamak (72-147)      

içi ġızıl                                : Kültür mantarı (33-28)      

iddişi                                   : (70-66)       

idere                                    : 20-25 santimetre civarında dört kenarı camlı, siyah  

            renkli, üstünde, tutmak için halkası olan lamba (10-45) 

ihtisal                                  : bkz. istisal (49-30)       

ikilē-                                   : Tarlayı ikinci kez sürmek (37-33)         

ikmal                                  : Kurtarma sınavı (28-18)        

incir datlısı                         : Küçük küçük doğranan incir sütle pişirilip üzerine  

           dövülmüş ceviz konulan tatlı (36-89)          

inek ḵómüşü                       : Kömüşün dişisi (78-12)      

inēter           : Anahtar (21-99) 

inkilab                                : İhtilal, darbe (35-15)         

intilah                                 : bkz. inkilab (67-39)  

istisal                                  : Ormanda kesilen ağaçların depoya götürülmesi (8-7)      

işdáğ da                              : bkz. işdinağna (74-7)     
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işdinağna        : Gösterme belirteci (39-59)    

iyir-                                        : Eğirmek, pamuk ve yünün ip haline getirilmesi (10- 

             60)        

iyne oyası                          : Tülbentlerin kenarına iğne veya tığla yapılan ince  

          dantel (33-35) 

ize͜et                                   : İzahat, açıklama (42-23)      

-k- 

ḳaplıca                               : bkz. ġabılca (81-62)       

ḳaramavruḳ                       : bkz. ġara nevri (83-78) 

ḳazayağ                             : Traktörün arkasına takılan on bir veya on üç ayaklı  

          tezekleri ve tarlayı düzlemeye yarayan tarım aleti (7-34) 

keçişle-                             : Yünün kumaş olması (79-32)       

kelek                                 : Hayvanların boynuna takılan çıngırak, zil (35-22)         

kemre                                : Hayvan gübresi (34-19)                     

kēri                                    : Sonra (53-47)        

kesim                                 : Orman İşletme Müdürlüğünün ormanda belirledikleri  

           ağaçları kesip nakletme işi (34-74)        

kesmúḵ                              : Sapın en kalın yeri, hayvanların yemediği yeri (27-67)        

keşik                                  : Sıra (21-186)       

kile                                    : Dönümün üçte biri (13-93)      

kiren                                  : Kızılcık (73-39)       

kiren͜ ēşisi                          : Gızılcug şerbeti olarak da geçen, marmelat kıvamında  

          olup suyla ezilip içilip içilen şurup (21-270)    

kiren turşusu                      : Kızılcıktan sirkeli suyla yapılan turşu (86-45)   
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kirman                               : Yün ve ip inceltmeye yarayan çubuklu ortasında  

           yuvarlak topuzu olan alettir (29-16)        

ḵóçek                                 : Kadın  kılığına giren erkek oyuncu, köçek (83-36)     

ḵóḥne                                 : Tenha (18-38)        

ḵómór                                : Kömür (48-39)   

ḳomporösör                       : Taş, kaya gibi sert cisimleri kırmaya yarayan alet (38- 

           49)        

ḵómüş                                : Kömüş, manda (2-34)     

ḳomvay                              : Komvoy (47-38)       

ḵóprú                                  : Beldeki kemik (60-68)      

ḵór yol                                : Eski patika yol (64-48)      

ḵórpez                                : Merkeze uzak, uğrak yeri olmayan, körfez (68-7)      

ḵóy͜ odası                            : Köylülerin toplaşıp muhabbet ettikleri bina, aynı  

            zamanda dışardan gelen yabancı misafirler için   

            konaklama yeri (70-33)     

ḵúl çöreyi                           : Tarhanayla karılan hamuru gazeteye sarıp közü düşen 

ateşin             külüne gömerek pişirilen çörek (5-41)     

ḵúl ḵúreyi                           : Sobaların veya ocakların külünü almak için kullanılan 

küçük             kürek (21-247) 

ḵúrt kilimi                          : Keçi kılından yapılan kilim (18-52)      

ḵúrtün                                : 1. Çok, fazla. 2. Karın çukurları doldurması (17-35)        

ḵúsdúre                              : Balta, bıçak vb. bilemek için taştan yapılan yuvarlak  

           eğe (41-112)      

ḳutur                                  : Ağacın çapı (8-24)       

-l- 
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leyled                               : Traktör markası, leyland (19-22)     

lóḵús                                : Löküs (10-48) 

lúḵs                                  : bkz. lóḵús(10-48)       

-m- 

mağfığa                            : Karayolları ve orman işletmesi müdürlüğü için kullanılır 

          (24-40)       

mağúrden                         : Kullanımdan (81-13)       

mal                                   : Hayvan (53-13)       

malaḳ                               : Kömüşün yavrusu (7-41)        

māmele                            : Muamele (67-19)        

māsebe                             : Muhasebe (10-20)       

mavzara                            : Kuşatma (48-75)       

mayne                               : Muayene(16-18)      

meçúğ                               : Davul çalarken tokmakla beraber kullanılan ince çubuk 

          (48-31) 

med                                   : Çelik çomak oyunu, met (7-11)        

medcenen                          : Geici (50-7)  

medine                               : Turuncu kabuklu balkabağı (29-20) 

meḵú̄                                 : Dokuma tezgâhlarında çözünün arasından iplik  

          geçirmeye yarayan araç, mekik (21-277)      

melhe                                : Mil, selin getirdiği çamurlaşmış toprak (43-54)      

me̊lúḵ                                : Yapışmış yünleri kabartmak (21-279)  

mēni                                  : Mani (21-203)       

Merg̠úze                            : İhsangazi ilçesinin eski adı (38-45)      

mermelet                           : Marmelat (14-60)      
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mes                                    : Yaşlıların ayaklarının üşümemesi için çorabın üstüne  

          giydiği meşinden yapılmış kenarı fermuarlı Siyah renkli  

          ev botu (22-11)    

meşe mantarı                     : Uzun saplı, içi beyaz üstü gri bir mantar türü (7-52)        

mıḳ                                     : Mıh, çivi (13-83)       

mıḳcuḳ                               : Şekil olarak iviye benzeyen, imen ve ayırlarda yetişen, 

           öbek öbek bulunan mantar türü (33-28) 

mıḳlama                             : Maydanoz, yumurta ve kıymayla yapılan yemek (21- 

           190)       

mibzer                                : Traktörün arkasına takılan tohum ekme aleti (9-46) 

miltan                                 : Gömlek (43-66)       

minibis                               : Minibüs, küçük otobüs (67-27)         

misir ġavur-                       : Mısır patlatmak (75-37)  

misterem                            : bkz. mibzer (53-21)      

mor ġannıca                       : Kısa saplı, üstü ve altı mora yakın renkli mantar (45- 

           51)   

motomotig                          : Otomatik (81-30)     

motor                                  : Traktör (25-10)        

muafıḳ                                 : Münasip, uygun (41-35)       

muğabara                            : Muhabere, haberleşme (34-6)         

mútemet                              : Çalışanların parasını dağıtan kişi, mutemet (39-61)   

mümḱȃn                              : İmkân (40-7)   

müşgül                                : Zor durum, müşkül (31-97)        

mütema                               : Mütemadiyen, sürekli (73-15)       

-n- 
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nacaġ              : Balta (22-94)         

naġat                                    : İtalyan marka, toplu, yedi kurşun atan tabanca (48-28)            

náğfağ                       : bkz. mağfığa(67-109)            

naḳliye                                 : Köylünün yakacak ihtiyacını dağdan karşılamak için 

orman              işletmesi tarafından verilen izin belgesi (22-31)     

namazlā           : Seccade (40-20)        

naylon                                  :  lastik ayakkabi (23-52)        

ne biyn                       : Sanmamak (30-49)     

nevı̄̇                                      : Tür, çeşit (10-64)    

neyin                                    : Falan (35-67)        

nığmet            : Nimet; yiyecek, içecek,özellikle ekmek için kullanılır 

             (25-129)       

nire                                      : Lira (26-12)         

nudul            : Üvendirenin ucuna takılan çivi veya küçük demir  

             parçası, nodul (30-33)       

-o- 

oğda            : O kadar (45-21)        

oklā            : Gözlemenin yağsız hali (21-208)       

oḳlağaç           : Sac ekmeyi yaparken hamuru açmak için kullanılan 

ağçtan              yapılan 70-80 santim uzunluğunda yuvarlak çubuk  

             (46-62)   

olduruḳ           : Çarığın delinen yerine konan küçük deri parçası (10- 

             39)            

ortaḳcı            : Ağanın hizmetkârı (19-125)        

otuma            : Misafirlik (4-19)               
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-ö- 

öbúr g̠ún           : Bir gün sonrası (43-44)     

öcúḵ            : Az, azcık (14-11) 

ödek            : Ödlek, korkak (28-38)        

öğḵe̊len-           : Öfkelenmek (26-46)    

öḵúzleriŋ öğúnde yörü-       : Çift sürerken bir kişi arkasında dururken diğeri  

             öküzlerin sıradan çıkmamasını sağlamak için önünde  

             yürür (30-31) 

öm bezi                  : Kadınların kareli, kırmızı ve beyaz renkli önlerine  

             bağladıkları  tezgâhta dokunan önlük (21-65)      

ömesgene           : Kırmızı renkli, kendisine özgü kokusu olup, oval  

             şekilli bir erik türü (40-27)      

ömürdüme           : Siyah renkli yuvarlak şekilli erik (40-27)   

örg̠ú            : Dantel, örgü (33-35)     

örúḵ búşú-           : Erik kompostosu yapmak (21-195)   

örúḵ ġurusu           : Erik pestili (61-74)        

örüsger                   : Rüzgâr (16-60)  

-p-      

pantul            : Pantolon (4-35) 

paŋker                                 : Banker; çok zengin kimse (75-30)       

parça            : bkz. ġariye (26-29)   

patos            : Patoz; harman dövme makinesi (72-91)       

patatis ekmeyi           : Sacda pişirilen yarım ay biçiminde patates böreği (20-

             83)            
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pay                                       : Kurban kesenlerin kurban kesemeyenlere verdikleri et 

             (43-29)        

pelverde           : Kuşburnu, alıç, erik vb. yemişlerin marmelatı (20-29)       

peşgir            : Peşkir, havlu (21-240)                

peyye            : Penye; kadınların üstüne giydikleri yakasız giysi (74-

             28)    

pıtana            : Patates (29-20)       

pik noktası                      : Püf noktası (70-51)       

piláyye            : Rende; ağaçları düzgün şekilde rendeleyen yarayan  

             alet (41-104)    

poğ            : Çıḳı (21-64)     

poğça            : Bohça (84-19)          

polen            : Bir mantar türü (69-24)      

pózú                       : Hamur bezesi (53-57)   

puğantaj           : Puan tablosu (35-33) 

-r- 

ramuḳ                                  : Römork (19-42)      

randuman           : Randıman; verim(78-7)  

rasdıḳ            :  bkz. Aŋgıra lesdiği(13-55)         

rehmet düesi              : Yağmur duası(32-78)       

remet            : Rahmet (25-60)        

reyis            : Belediye başkanı (35-17)        

rŭsat            : Ruhsat, reis (11-17)      

-s- 
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saban demúrú           : Sabanın toprağı işlemesine yarayan tabanına takılan  

             demir (51-34)       

sac͜ ekmeyi           : Sac üstünde yapılan tüm ekmek türleri için kullanılır; 

             etli ekmek, patates ekmeği...(20-83)       

saḳla-                                   : Ölüyü gömmek (38-10)       

samsa            :Yugkayı mendil biiminde küük küçük katlamak (36- 

             106)       

samut             : Kulakları duymayan ve konuşamayan (35-60)        

sandağa git-              : Erkek kınası yakmaya gitmek (86-14)       

sandığa gel-             : bkz. sandağa git-(21-103)   

saŋ             : İnce ince yağan yağmur (82-68)     

sap             : Biçilmiş ekinlerin tümü (59-8)                   

sarıve-                                   : Sözlü sataşmak (84-93)       

sarō burması            : Baklava yufkalarının kenarlarından artanlarından  

              yapılan tatlı  (21-193) * Delioğlan saruğu da denir.        

saru çam            : Çam ağacının en iyi türüdür, kabuğu sarı olduğu için 

bu adı               almıştır (34-34) 

sēki             : Sanki (21-235)      

sēli             : Salı (45-13)       

semet             : Gerdek gecesinden sonra kadınlar arasında   

              düzenlenen eğlence (2-46)     

Senēt                                    : Zanaat, beceri, hüner (49-67)              

sepgen            : Dolu (38-22) 

sepkeyen            : bkz. sepgen (13-91)      

ses etme-                : Konuşmamak, susmak (30-66)    
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sevk pusulası            : Şehirlerarası veya depoya ağaç sevk etmek için  

              orman işletmesinin verdiği izin belgesi (22-73)      

seyid-             : Seğirtmek, koşmak (30-65)      

seyis             : Enenmiş keçinin 1-2 yaşındaki hali (68-25)     

seymen            : Kız evine giderken geriden gelen yaşlı insanlar (76- 

              29)      

simenter            : Sığır türü (25-22) 

sini                                        : bkz. sarō burması (21-193)      

siter             : Odunun bir metreye bir metre hali (26-69)       

sitergin                      : Tatlı, kırmızı ve sert bir cins elma (83-95)             

sivari             : Süvari (74-46)       

siyáz             : bkz. ġabılca (84-53)       

sóğ-                                       : Sövmek, küfretmek (32-13)    

soğuḳ ġuyu lesdiyi           : bkz. Aŋġıra lesdiyi (21-37)      

son cemelinen            : Son anda (67-9)        

sonacı̊ğma             : Sonra (1-10) 

söbeleg            : bkz. meşe mantarı (36-6)        

suruḳ dik-            : Erkek kınası günü kına yakıldıktan sonra ucunda bez 

              bağlı bir sırık dikmek. Gelenek gereği ucundaki bezi 

              silahla düşürene damadın babası bahşiş verir (34-49)       

sümülcü-                              : Tökezlemek (60-67)       

süyg̠ún            : Gözde olan, değerli olan, tutulan (64-10)       

süyüm                                  : bkz. süyg̱ún (64-49)                     

-ş- 

şahna            : Tahıl vergisi toplayan görevli (38-65)        
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şeğer            : Kastamonu ili (11-96)                   

şerbet içı̊̇l-           : Söz kesme töreni yapmak (13-22)        

şerit            : Tomrukların biçildiği yerin adı (41-106)      

şerjúr            : Şarjör (15-13)       

şeyḳíslam           : Şeyhülislam (58-90)       

şifāyi            : Ağızdan ağıza, şifahı̂ (43-84)        

şipek            : bkz. fişek (86-36)           

şiple            : Çit ve sepet ördükleri ince ince yarılan ağaç (62-72)       

şişek             : Koyunun kuzusu (68-23)       

şişe            : bkz. pervaz (41-107)           

-t- 

tácir            : Hayvan ticareti yapmak (51-13)       

taḳıye            : Tahtadan yapılan üstü kayışlı terlik, takunya (48-44)          

taḳuyya           : bkz. taḳıye (10-35)       

tambur            : Traktörün arkasına takılan iki tane büyük silindirin  

             içinde küçük küçük bıçakları olan ot biçmeye yarayan 

             tarım aleti (9-46)       

tambur            : Derin dere yataklarından tomrukları çekmeye yarayan  

             makaralı ve halatlı alet (66-8)       

tārana            : Tarhana (18-12)       

tehdüş͜ et-           : Teftiş etmek (48-20)        

teke            : Erkek keçi (61-55)        

Tekge            : Hasanşeyh Köyü (30-20)         

temcid            : Sahur (21-207)      

tepser-            : Ekmeğin hafif kuruması (72-179)      
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terevi            : Teravih (21-186)    

tevetür            : Abartılı konuşmak (60-73)       

teyelle-                                 : İpi iğneye geçirmek (23-17)      

teze            : Teyze (35-89)    

tığyen            : Dizgin (25-138)       

tıḳıl            : Peşin (73-27)       

tınar savur-           : Saman ile tahılı ayırmak için rüzgarda savurma işlemi 

             (4-12)              

Tırabzon rasdığı          : bkz. Aŋgıra lesdiyi (72-99)          

tohum bezi           : Tohum taşımaya yarayan bez (70-14)        

torba yoğurdu           :Torbada süzülmüş yoğurt, süzme yoğurt (18-13)   

tömek            : Ahırlarda hayvanların gübresinin atıldığı küçük delik 

             (25-111)        

túlendú-                               : Kumaşın yüylenm(79-34)     

turma            : Yüzük oyununda yenilen tarafa ceza olarak havluyu  

             ıslatıp yuvarlayıp vurmak(54-29)      

Türḵ                                     : Kaba saba, görgüsüz. 

türüs            : Turist (27-38)   

-u- 

urba            : Düğünden önce kızın bütün ihtiyaçlarını almak (7-20)         

un çorbası           : Yağda kavrulmuş un çorbası (45-32) * Miyene  

             çorbası olarakda adlandırılır         

urġanna-           : Arabaya yığılan ekinlerin yıkılmaması için yükü  

             urganla bağlamak (11-61)       

uslu            : Yaşlı, ihtiyar (23-22)         
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uylaş-                                   : Anlaşmaya varmak, uzlaşmak (19-69)                

uyundur-                              : Çökertmek, mayalamak (29-6)   

-ü- 

üngendire           : Üvendire, çifte koşulan öküzleri yürütmek için  

             kullanılan, ucuna nudul takılmış uzun değnek (30-32)        

üreme-            : İşin ilerlememesi (82-9)       

üryene            : Kabuğu soyulup pişirilen eriğin uzun süre saklanması 

             (25-48)      

üs bucaḳ           : Evin baş köşesi (27-79)        

üs yeŋki           : Üst taraftaki (22-7)      

üşül-                       : Oymak (79-33)       

üz-            : Kopacak duruma getirmek (58-162)              

üzüm búşú-           : Komposto yapmak (21-195)   

-v- 

vala            : Vallahi (26-20)       

vala            : Koyun yününden yapılmış kışlık kalın pantolon (8-32)        

vaprıl            : bkz. aprıl(37-46)               

veseyit            : Taşıt(22-53)             

vesiġa            : bkz. naḳliye (7-49)                  

veskelam           : Velhasıl kelam; sözün kısası (41-52)        

vita yağ           : Dondurulmuş hazır yağ (27-50)      

-y- 

yağ yaḳ-            : Dalkavukluk etmek (35-22)         

yağır             : Çamsakızı, reçine (72-143)      

yaḳan top            : Topla oynanan çocuk oyunu (7-13)       
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yalıŋ             : Domuzun erkeği, irisi (60-72)      

yapō             :  Yapağı, yatak, yorgan ve yastık yapılan, ilkbaharda 

              kırkılan koyun tüyüdür (21-285)          

yarım             : Silindir şeklinde, demirden yapılan tahıl ölçeği (5-59)    

yasdıklama            : Fidan yetiştirmede kullanılan yastık yöntemi (6-27)        

yaslağaç            : Üstünde hamur açılan büyük tahta (21-77)                     

yayla             : bkz. derme çatma (76-77)       

yazma ekmek            : bkz. hamullu (40-58)     

yedekle-            : Hayvanı yularından tutup götürmek (16-88)        

yemeni             : Tülbent * Mücessem (43-63)       

yer taplası            : Yer sofrası (61-70)       

yērisi             : yarınki (15-11)          

yeryeren            : bkz. ġoç mantarı (83-81)          

yeSi türa             : Yazı tura oyunu (37-28)        

yetg̠ún              : Olgun (38-71)         

yeyintı̊̇               : Yiyecek (13-102)        

yıḳma şērine              : Yıkmaya üşendiğimiz için (47-54)         

yı̊laf               : Hayvanlara ot olarak vermek için ekilen   

     buğdaygillerden bir bitki türü, yulaf (4-24)                

yıldır-    : Eğmek (30-32)         

yoğurd͜ ekmeyi  : Sacda pişirilen, yarım hilal şeklindeki yoğurtlu  

                ekmek (33-40)          

yoğurt datlısı   : bkz. revāni (30-86)                               

yoḳsuz    : Yoksul (11-15)       

yuğuruş-              : Uğraşmak (30-5)        
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yumruḳ͜ at              : Damadı gerdeğe sokarken sırtına yunruk vurmak  

                (23-30)       

yuy-                                        : Yunmak, yıkamak (21-313)         

yúzüğ͜ oyna-   : Şapka ya da bezin altına saklanan bir nesnenin  

                bulunması şekline dayanan oyun (12-35)              

yüksür-    : Üstelemek (83-52)     

-z- 

zabāleyin           : Sabahleyin (6-23)       

zağap            : Sahip (22-118)       

zağar            : Av köpeği (16-70)      

zarta            : Abartma, palavra (42-27)       

zebillig                  : Çok, fazla (47-39)      

ze͜et            : Ermiş kişi, eren evliya (25-59)       

zefil            : Sefil (17-56)      

zelvi            : Öküzün boyunduruktan çıkmaması için geçirilen eğri 

             çubuk (59-64)       

zerzavat           : Zerzevat, sebze (81-47)        

zetdi            : Zaten (18-16)      

zēti            : bkz. zetdi (26-60)        

zıḳı            : İyi, güzel (21-186)       

zı̄̇raT            : Arefe gün ikindi namazından sonra ve bayram  

             namazından sonra mezarlıkta köylünün getirmiş  

             olduğu ekmek, kuruyemiş  simit vb. yiyeceklerin  

             dağıtılması ve dua okunması (21-233)            

zorlu            : Güzel, iyi, beğenmeyi ifade eder (38-125)      


