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The Dialect of Gülnar (Arıkuyusu/Kuşak) 

Ali CİN∗ 

Özet: Türkiye’de yapılmış olan ilk ağız çalışmalardan birisi, Cumhuriyetten sonra 1932 yılında Atatürk’ün 
himayesinde başlatılan halk ağzından söz derleme faaliyetidir. Bu ilk çalışma iki yıl sürmüş ve bu çalış-
manın sonucunda altı ciltlik Söz Derleme Dergisi yayımlanmıştır. İkinci derleme faaliyeti de 1952-1959 
yılları arasında yapılmış ve daha sonra her iki derlemenin sonunda elde edilen sonuçlar, 12 cilt halinde 
Halk Ağzından Derleme Sözlüğü adıyla yayımlanmıştır. Ağız çalışmalarında dünden bugüne çok mesafe 
katedilmiş, bu alanda çok değerli çalışmalar hazırlanmıştır. Teknolojinin sunduğu yeni imkânlarla bu 
alandaki çalışmalara yenileri eklenmeye devam etmektedir. Bu çalışmada Mersin’in Gülnar İlçesi, 
Arıkuyusu (Kuşak) Köyü’nde konuşulan yerel ağızdan derlenen bazı metinler ve yine ağızdan derlenen 
bazı kelimeler sunulacaktır. 

Anahtar sözcükler: Ağız, Gülnar Ağzı, Arıkuyusu Köyü, Derleme 

Abstract: One of the first studies related to the dialects studied in Turkey was activity concerning the 
public dialects compilation launched under the auspices of Atatürk after the proclamation of the Republic 
in 1932. As a result of this two-year study the Söz Derleme Dergisi was published consisting of six volumes. 
The second compilation of studies carried out between 1952-1959 and later as a result of each review has 
been published in 12 volumes under the name Halk Ağzından Derleme Sözlüğü. The dialects studied 
cover the distance from the past to present and also thanks to technology new ones have been added to 
these ongoing studies. In this study, we have compiled some texts from the village of Arıkkuyusu of the 
Gulnar district of Mersin and the local dialect words still in use today are discussed. 
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Ağızların, bölgesel ve yerel kullanımları bünyesinde güçlü bir biçimde bulundurmasından dolayı, 
ölçünlü dilden farklı olan birçok yönü bulunmaktadır. Özellikle ölçünlü dilin birleştirici ve tek-
leştirici özelliği ile bölgesel ağızların bir potada toplandığı görülür. Yerel ağızlar, kuşaktan ku-
şağa sözlü gelenek içerisinde sağlam bir biçimde aktarılırken son yıllarda, modernleşmenin ve 
küreselleşmenin paralelinde kuşaklar arası iletişimin zayıflamaya başladığı görülmektedir.  

Söz konusu çalışmamızda Mersin’in Gülnar İlçesi, Arıkuyusu (Kuşak) Köyü ve çevresinde 
konuşulan yerel ağızdan derlenen bazı metinler ve yine ağızdan derlenen bazı kelimeler sunu-
lacaktır. 

Gülnar, Mersin merkezine 150 kilometre uzaklıkta bulunan, geçimini tarım ve hayvancılıkla 
sağlayan, denizden yaklaşık 1000 metre yükseklikte bulunan, karasal iklimin hüküm sürdüğü 
Anadolu’nun benzer ilçelerinden biridir. Arıkuyusu (Kuşak) Köyü Gülnar’a yaklaşık 20 kilometre 
mesafede bulunan bir dağ köyüdür. Köyün nüfusu, arazinin tarıma uygun olmaması ve ekono-
mik şartlar sebebiyle artmayıp tam aksine her geçen gün azalmaktadır. Gülnar ve çevresine, 
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Anadolu’nun Türkleşmesi zamanında Yörük (Türkmen) boyları yerleşmiştir. 
Gülnar ve çevresi ağızları, Anadolu ağızlarının ses, şekil ve söz dizimi özelliklerine göre 

yapılan gruplandırmada Batı Grubu Ağızları içerisinde yer alır (Karahan, 1996, 2). Bugün 
bölgede konuşulan ağız Yörük ağzıdır.  

DERLENEN METİNLER 

ĠADER 
Bu hikâye, Arıkuyusu Köyü’nde doğup Arıkuyusu Köyü’nde evlenip 

Arıkuyusu Köyü’nde vefat eden Emine Uslu’dan 1988 yılında derlenmiştir. 

Bi pādişān bi ōlu var_ımış evlenmez_ imiş. 
- Ōlum feľánın ġızını isteyeyim mi? Feľán pādişān ġızını isteyeyim neden evlenmeŋ? 
- Buba nebileyin pādişā olmuş ya, kökü neyidi dibi neyidi ne bileyiŋ. ôle dėyi dėyi gezer_imiş. 

Gezerken bi gün bi yere gėtmiş, bi yerde bi çöpçatan, derenin kenarna oturmuş, bi desde çöp 
var_ ımış yanında, çöpü birbirine duŧdurumuş dutmayan çöpü atar_ımış hora, bi tahı alırımış. 
Birbirini dutar_ısa suya bi atar_ımış göprüden aşşa çatılı gėder_ imiş çöp. Hôle göprüden yaķın 
üst tarafına oturmuş, buna pādişān ōlu rasgälmiş. 

- Dede (aŧdan inmiş gälmiş) ne ataŋ sen? demiş. 
- Ġader yazarıŋ ōlum demiş. 
- Bire dede, çöpü birbirine duŧdurup da suya atıvermē- Ē baŋa emir. 
- Bu daġılıp da geçenner neci?- Hunnar birbiriyne evlenecek ayrılacak, emme hôle düz geden-

ner ömür boyu birbiriyne sürecekler. 
- Baŋa kimi yazdıŋ? demiş, baŋa da yazdıŋ mı? 
- Yazdım. 
- Kimi yazdıŋ? 
- Feľán memlekeŧde bi sıyırtmaç var demiş, on_beş günnük bi ġızı var demiş, onu yazdım saŋa. 
- Amanīŋ nedeŋ sen dede? Sen Müslüman dēlmiŋ? Ben ġırķbeş yaşındeyin beni bubam eve-

rece_ olur, ben ġız bēndįm yoķ, ben onu nāl bekleyip_ alacāŋ. 
- Bekleyip_ alacaķsıŋ. 
ne ġader mi yazılır? 

Bu geri döner. Bu herif baŋa on_ beş günnük çocū yazıp da beni ne zaman beklēcek, ġırķbeş 
yaşındeyin zāten. Dutar boççaya bi altun bālar alır geder. Atın hēbesini ėndirir. O ora bi sabah 
vakıŧda varır. Anası inek sā gėtmiş herif sıyırtmaç ya, herif kimin inēni sürecēse ġadın onnarı 
sāverirmiş. Anası inek sā gėtmiş herif de sālıķ sıġırları toplamaya gėtmiş. Bi köpekleri var_ımış 
hav hav edivermiş ona, herif ġılıcı hôle bi ġomuş öldürmüş, girmiş içeri uyuyup yatır. On_beş 
günnük sabı güçcük, bi sıllınġaç ġurmuş çadırın içine ġadın (fakır ġadın nōlcaķ) başucuna 
altunnu boççayı ġoymuş. Bunu öŋ yanından kesivermiş ġıyadaķ çīrmış. Sen çīra dur demiş ata 
binmiş ġaşmış. Megērsem insan art yanından kesilince ölür_ümüş. Adam boāzından kesilince 
art damarından kesmeyince çocuķ ölmemiş. Hindi çocuk çīrınca gälmiş bunnar. Anası çocuķ 
neden çīrdı dėyi gälivermiş_ imiş, şip şip salıncaġın altına ġan damlar, çocuķ kesilmiş hemen 
sētmiş. 

- Üľen! gäl gäl. 
- Nōlduŋ ġīz? 
- Gäl hele başımızda bi iş var. 
Gäldiyise çocūn boāzı kesili. Art yanı durur, çocūn gözü mildir mildir baķar. Amanın bunu 

ġavışdırıllar. Baķallar başucunda bi boçça altun durur. Herif cınna alır, cebine ġattıysa da çıķıla-
dıysa da alır. Seyidir cerrā… 

- Ardından kesseydi, bu adam budaleyimiş, ölürdü ossat. Önünden kesince ölmemiş der. 
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sār çocuķlar ġorkallarımış. ġoyun güde_gėtmişler ikisi_birden. Dāda ġoyun güŧdükleri yerde 
ġoyunu yitirmişler. Gerisingeriye ġorķularından biz nāl varacāz o eve dėyi ay_Allām bizi ya daş 
et ya ġuş et ay_Allām biz nāl varacāz o eve deyi ġorķmuşlar ġorķularından. Cenaballah o 
zamannar olur_umuş işte, dedikleri olur_umuş. Biri daş olmuş biri de ġuş olmuş hindi tā hālen 
ġayaların başında, Yūsuf bulu bulu bulduŋ mū, ġoyunları bulduŋ mū? Dėyi dėyi dālarda hālen tā 
öter_imiş. 

HIRSIZ 
Bi çoban var_ımış davar güder_imiş. Davar güderkene iki dene hırsız gälmiş yanna. Hırsızın 
biri davarın kenarında dolanır_ımış. Biri de çobanın yanna gälmiş oturmuş. İşde ne var ne yok 
feľán deyi sorar_ımış, hem de sordū yerden ötekine şifre verir_imiş. 

- Ġıllısından dutma bārır,  
- Çaŋlısından dutma çārır, 
Yüŋlüsünden dut da büŋülüsürse bünlüsün der_imiş. Yani ġoyun çek gėt henderden der_imiş. 

Onu lafa dutarķana der_imiş. Ordan ārı arkadaşına şifre verir_imiş. Ġıllısından geçi duŧduŋ mu, 
geçiler bārtlaķ olur. Çanlısından duŧduŋ mu da zili çalar, ġoyun heş sesdenmez. Ne ġadar 
sürüyebilirsen sürü, duyulmaz onun sesi. 

APTAL 
Bu hikâye, Arıkuyusu Köyü’nde doğup ve bugün 

rahmetli olmuş olan Teslime Kandemir’den derlenmiştir. 

Bi aptal arvadı gälmiş evin yanna. Ġanayaķlı da evin yanda bişĕder_imiş. Ġanayaķlı evin içine 
girmeden aptal eve girmiş. İçerdē çencirede tavī bişĕ_batırımış arvadıŋ. Aptal varıvermiş tavī 
çekmiş ordan sarmış bi çabıta çantaya ġomuş. Ġanayaklı gälince, 

Saŋa demiş bi mesele getiriveriŋ de Allah ırızası içün baŋa bişĕler verseŋe demiş. 
Çantada tavıķ 
Çencirede ġavıķ 
İliç iliç aķıyor 
Bülücüğüm yaķıyor demiş aptal. Ġanayaklı aptalın dedįni annamaz_ımış, baŋa mesele 

getiriverdi saŋır_ımış bişĕ tā getirip verir_ imiş. Aptal bi tā der_imiş. 
Çantada tavıķ 
Çencirede gavıķ 
İliç iliç aķıyor 
Bülücüğüm yaķıyor. Ġanayaklı gene bişĕler getirip verir_imiş. 
Aptal varmış gėtmiş. Ganayaklı çencireye baķmış_ ımış çencirede tavıķ mavıķ ġalmamış. 
 

 Kullanılan Transkripsiyon İşaretleri 
ô: Uzun ö ünlüsü į: Uzun i ünlüsü 
á: a-e arası uzun ünlü ķ: Arka damak k’si 
ā: Uzun a ünlüsü ľ: Boğumlama noktası önde bulunan  
ė: Kapalı e (e-i arası ünlü) ŋ: Geniz n’si 
ē: Uzun e ünlüsü ō: Uzun o ünlüsü 
ĕ: Uzun e-i arası bir ses ŧ: t-d arası ünsüz 
ä: Açık e ǖ: Uzun ü ünlüsü 
ġ: Art damak g’si _: Ulama işareti 
ī: Uzun ı ünlüsü  
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Arıkuyusu (Kuşak) Köyü Ağzından Derlenen Kelimeler 
Yıldız işaretli kelimeler, Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü’nde yer almayan ya da farklı anlamlarda  
kullanılan kelimelerdir. Derlenen kelimelerden bazılarının anlamının daha iyi anlaşılması için örnekler verilmiştir. 

 Ayrıca bazı kelimelerin yapısı çok değişip tanınmaz hale geldiği için hangi dile ait olduğu belirtilmiştir.  
Derlenen kelimeler için şu kısaltmalar kullanılmıştır: Ar: Arapça; Far: Farsça; T: Türkçe 

acış-: Acı duymak. 
acızlan-: Üzülmek, üzüntüsünü anlatmak; sürekli şikâyette bulunmak. 
açar: Anahtar. 
*adını yavız et-: Adını kötüye çıkarmak. 
āş: Ağaç. 
aķ yavrım: Sevgi ifade eden ve “yavrucuğum, canım”  anlamlarında kullanılan bir kelime. 
āzını eğme-: Taklit etmek, taklidini yapmak. 
āzını kes-: Taklit etmek, taklidini yapmak. 
āzı ġoyun: Ağzı üzere. “Ağzı ġoyun yatır.” 
akubat: Konuşması düzgün olan, konuşurken bir avukat gibi konuyu anlatabilen kişilere söyleni-
len söz. 
alaf: Alev, sıcak. 
alıcı: Tüccar. 
alın-: İneğin gebe kalma durumu. “İnek alındı mı?” 
andır-: Benzemek, benzerliği olmak. 
apala-: Emeklemek. 
arala-: Sık bir biçimde büyümekte olan bitkilerin bazılarını yerinden çekerek seyrekleştirmek, 
aralarında mesafe bırakmak. 
araya gėt-: Boşuboşuna harcamak, kullanmak. 
*arka çık-: Desteklemek, güç vermek. 
arvat: Kadın, eş. 
āşam: Akşam. 
asılıķ: Asilik. 
aş-: Açmak. 
ataşlık: Kibrit. 
avar: Biber, patlıcan vb. bitkilerin ekildiği yer. 
avaralıķ: Boş boş vakit geçirme. 
avlā: Herhangi bir muhafazası için kurumuş ağaç dallarından yüksekçe yapılmış çit. 
ayıdla-: Ayıklamak, seçip almak. 
*ayırdla-: Ayırt etmek. 
*azıķsan-: Az bulmak, yetersiz görmek. 
babıç: Genel olarak lastik malzemeden üretilmiş ayakkabılar için kullanılan bir kelime olup 
bugün ise her türden ayakkabı için kullanılır. 
bakraç: Kovaya benzer bir mutfak eşyası. 
bakele: Bir bak, bir bak hele. 
batırık: Özel günlerde kısırın sulandırılıp, içerisine ezilmiş yer fıstığı, susam ve nar ekşisi 
konularak soğuk servis edilen bir yemek. 
batmalıķ: Büyükbaş hayvanların yem yediği ağaçtan tekne. 
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hayva: Ayva. 
*hayvan: At. 
hayvah: Eyvah.  
*hayli: (Far. heyli) Çok, fazla, bir hayli. 
hayın: İş yapmayan, çalışmayıp boş gezen kimse. 
helke: Kova. 
herkiş: Herkes. 
heye: Evet. 
hınbıl: Uyuşuk. 
hınzır: Domuz. 
*hırkılda-: Ölmek. 
*hilelen-: Şüphelenmek. 
hindi: Şimdi. 
hobuç et-: Sırta almak, arkada taşımak. 
honu: Onu. 
hora: Şura. 
horanta: (Far. horden yemek fiilinden) Bir evde yaşayanların, yemek yiyenlerin tümüne verilen ad. 
horaz: Horoz. 
hoyraz: Poyraz. 
hôle: Şöyle. 
höykün-: Taklit etmek. 
hunu: Şunu. 
hura: Şura. 
hurda: Şurda. 
īcık: Azıcık. 
ıldız: Yıldız. 
ıldırım: Yıldırım. 
ıramazan: Ramazan. 
*ırasataş: Rastlama. Genel olarak bir beddua biçiminde kullanırlırsa ‘gel-’ fiiliyle birlikte kulla-
nılır. Irasataş gelmeyesice “İşi rast gitmeyesice” anlamında kullanılır. 
ırbıķ: (Ar. ibrîk) İçine su konulan kulplu su kabı. 
ırıza: Rıza. 
ısıcaķ: Sıcak. 
ısıtma: Sıtma hastalığı. 
ıstar: Çul, heybe, harar, un çuvalı, kilim dokumak için kurulan özel bir mekanizma, tezgah. 
ihi: İşte. 
ilan: Yılan. 
ilaf: Laf, söz. “Ne ilaf diŋlen enderde”. 
ilēn: Leğen. 
ilen-: Beddua etmek. 
ilenç: Beddua. 
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yümsek: Yüksek. 
yüz: taraf, yön. “Öte yüze baksaŋa”. 
yüzü ġoyun: Yüz üstü. “Yüzü ġoyun düşdü”. 
zalata: Salata. 
zalatalıķ: Salatalık. 
zalt: Devamlı, hep “zalt öyle der.” 
zebze: Sebze. 
zehre: Buğday. 
zeroş: Sarhoş. 
zert: Sert. 
zeklen-: (Ar.+T. Zevklen-) Eğlenmek, dalga geçmek. 
zoķurdan-: Homurdanmak. 
zollu: Semiz, besili. Hayvanlar için kullanılır. 
zom: Balyoz. 
zopa: Deynek, sopa. 
zopa: Soba. 
*zopuk: Sopa, deynek 

SONUÇ 
Arıkuyusu (Kuşak) Köyü ve çevresinde konuşulan ve yapılan derlemenin neticesinde tespit 
edilen özellikler şunlardır: 

Yaptığımız derleme sonucunda beş yüz civarında yerel kelime derlenmiştir. Bu kelimelerden 
Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü’nde yer almayan altmış civarında kelime tespit 
edilmiştir. 

Bölgede konuşulan ağzın ünlüleri, Türkçenin sekiz ana ünlüsü ve bunların uzun ünlülü 
biçimlerinden oluşmaktadır. Bu uzun ünlüler genel olarak -başka dillerden geçen kelimeler hariç- 
ünsüz düşmesi ve hece kaynaşmasından dolayı ortaya çıkan ünlülerdir. ōlan “oğlan”; dēl  
“değil”; nāl  “nasıl”; aşşā  “aşağıya”. 

Kelime başında ünlü türemesi olayı, bütün Anadolu ağızlarında olduğu gibi Arıkuyusu 
(Kuşak) ağzında da özellikle r- ve l- sesi ile başlayan kelimelerde görülmektedir. ırıza “Rıza”; 
ıramazan “Ramazan”; urum “Rum”; uruf  “ruh”; ilēn  “leğen”; irezil  “rezil”… 

Bölgede konuşulan ağızda yazı dilindeki ünsüzlerin yanında şu ünsüzler kullanılmaktadır. ŋ; 
ĥ; ġ;. ġadın “kadın”; ırbıķ “ibrik”; doŋuz “domuz” 

Bölge ağzı, ünsüz değişmeleri bakımından Batı Anadolu Ağızlarından pek fazla bir 
değişiklik göstermez. Ağızda görülen ünsüz değişmeleri şunlardır: 

ķ->ġ- ötümlüleşmesi, kelime başında yaygın olarak görülen ses hadiselerindendir. ġız “kız”; 
ġırķbeş “kırkbeş”; ġor  “kor”; ġurmuş “kurmuş” ġadın “kadın”… 

k->g- değişmesi, kelime başında görülen bir ses değişmesidir. Birkaç kelimede görülmekte-
dir. gişi  “kişi”; göprü  “köprü”; gendi  “kendi”… 

g->k- ötümsüzleşmesi yaygın olmamakla birlikte birkaç kelimede görülmektedir. kölge 
“gölge”; keyik  “geyik”; kôsüm “göğsüm”… 

Yer değiştirme hadisesi genel olarak -r- ve -l- seslerinde görülmekle birlikte bunun dışında 
bir iki seste daha görülmektedir. çömlek “çömlek”; çıplak “çıplak”; kirpi “kirpi”; derviş 
“derviş”; kefşet- “keşfet-”; ırbıķ “ibrik”… 
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