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ele alarak ‘Erzurum Ağzı’ adlı çalışmasını yayımlamıştır (Olcay, 1966). Bu alanda yapılan en 
kapsamlı araştırma olarak nitelendirilebilecek çalışma, Efrasiyap Gemalmaz’a aittir. Efrasiyap 
Gemalmaz, Erzurum ilinin tamamının ağız özelliklerini içine alan ‘Erzurum İli Ağızları’ adlı 
doktora çalışmasını yapmıştır. Bu çalışmanın; 1975’te birinci, 1995’te de ikinci baskısı yapıl-
mıştır (Gemalmaz, 1978). Seyidoğlu’nun (1975) ‘Erzurum Halk Masalları Üzerine Araştırmalar’ 
adlı çalışması, doğrudan diyalekt araştırması olmasa da derlenen masallarda bulunan yerel 
ifadeler, bize Erzurum ili ağzı özellikleri hakkında fikir vermektedir. Söz konusu araştırma ve 
yazılar dışında, Erzurum ili ağzı üzerine kimi müstakil çalışmalar da bulunmaktadır (Fındıkoğlu, 
1928; Önder ve Yalman, 1953; Kırzıoğlu, 1962; Şenol, 1964). 

Derleme Sözlüğünde Bulunmayan Kelimeler 

Erzurum iline bağlı Tafta ve Gökçeyamaç köylerinden yapılan derleme ve araştırmalar sonucu, 
aşağıda listelenen kelimelerin Derleme Sözlüğü’nde yer almadığı tespit edilmiştir. 

ada leyleg (S)                           : Uzun bacaklı kimse. 

ağzını eymeg (D)                     : Taklit etmek. 

ağzıni gözüni oynatmaħ (D)   : Oyalamak. 

andavalli (S)         : Aptal, geri zekâlı. 

anorda (İ)         : Orada. 

baħāsan  (İ)         : Acaba. 

bedıra  (İ)            : Su kovası. 

beyozur etmaħ  (D)      : İllallah ettirmek, bıktırmak. 

beş beş olmaħ (D)       : Zevkten dört köşe olmak, sevinmek. 

beşşik  (İ)         : Sığırların alınlarında bulunan beyazlık. 

bıjġır-          : Ekşimek. 

bücelek (İ)         : Büyük karasinek. 

cılħ olmaħ  (D)        : Bozulmak, sulanmak. 

cınġır göz (S)        : Mavi göz. 

cırcıvıħ sırsıvıħ olmaħ (D)    : Bozulmak, özelliğini kaybetmek. 

cibo (S)          : Küçük, sevimli. 

cilek soğan (İ)        : Taze soğana verilen ad. 

cul (SYK)         : Küçük abdest. 

çarşāğası (İ)        : Zabıta. 

çat-           : Sataşmak. 

çıltik (S)          : Çok gezen hafif kadın. 

çini göz (S)         : Mavi göz. 

dana doluħ (İK)       : Çoluk çocuk. 

dandik (S)         : Eğreti. 

danfo (S)         : Aptal. 

daspār (İ)         : Tandır üstüne örtülen örtü. 

dasso (S)          : Yaşlı kabadayı. 

dek (İ)          : Bahane. 

deli tavuħ gibi dolanmaħ (D)   : Şaşkın ve telaşlı bir halde dönüp durmak. 

denlen-          : Ufaktan atıştırmak. 

dırçikle-          : Birden harekete geçmek. 
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Sonuç 

Erzurum, bulunduğu konum itibariyle tarih boyunca çeşitli uluslarla birebir etkileşim içinde 
olmuştur. Bu kültürel ve siyasi tesirler, konuşulan dili de doğrudan etkilemiştir. Bu açıdan derle-
nen kelimelerde; Arapça, Farsça, Rusça ve Ermenice gibi dillerin izlerine rastlamak mümkündür.  

Genel itibari ile kullanılan deyimler, Türkçe ağırlıklıdır. Bazı durumlarda ise Arapça-Farsça 
terkipler ile deyimler oluşturulmuştur (ħınc-ı ħamur etmek, ħırambakeşen etmek gibi). Bu ter-
kiplerden çoğu ses değişimine uğrayarak, aslından farklı bir hale bürünmüştür (aslen herc ü 
merc olan terkibin, ‘herşi perş’ şekline dönüşmesi gibi). Bazı deyimler ise arkaik özellikler taşı-
maktadır. Örneğin ‘kop etmek’ deyimindeki ‘kop’ kelimesi Divanü Lügati’t-Türk’te aynı şekilde 
yer alır ve anlamı da ‘çok, pek’ şeklindedir. Erzurum ağzında da aynı anlam paralelinde olan 
‘kop etmek’ deyimi; ‘çoğaltmak, biriktirmek’ anlamını taşımaktadır. Bunların dışında, ses yan-
sımalı kelimelerden de deyimler oluşturulmuştur (cırcıvıħ sırsıvıħ olmaħ gibi). 

Kimi Türkçe kelimeler de çeşitli ses değişikliklerine uğramıştır (tekme-teymik, minik-mınıħ, 
orada-anorda gibi). Salt kelime bahsinde diğer uluslardan etkileniş, birebir kendisini göster-
mektedir. Örneğin derlenen ‘kıpik’ kelimesinin aslı Rusça ‘kapik’dir ve ‘rublenin yüzde biri 
değerindeki para’ anlamını taşır. Değer olarak düşüklüğünden esinlenilerek, Erzurum ağzında 
‘kıpik’ ifadesi, ‘çok az miktar’ anlamını karşılamaktadır. Aynı şekilde ‘sonuncu’ demek olan 
‘zırıncı’ kelimesini de Farsça ‘zįr’ ile ilişkilendirebilmek mümkündür. ‘Zįr’in kelime anlamı ‘alt, 
aşağı’ şeklindedir. 

Fiillerde, genellikle Türkçe kullanım yaygındır (denlen-, çat-, ügüd-, tüt- gibi). Bazı fiiller 
ise Arapça ve Farsça köklerden türetilmiştir. Örneğin; zeħlen- fiilinin aslı Arapça ‘zerķ’ ismine 
götürülebilir. ‘Zerķ’ in Arapça karşılığı; ‘ikiyüzlülük, hile, dalavere’dir ki bu da derlediğimiz 
‘zeħlen-’ fiilinin anlamı ile aynı doğrultudadır. 

İkilemeler, ses yansımalı kelimeler ya da Türkçe kelimeler ile oluşturulmuştur. Örneğin ‘tel 
tencik’ ikilemesi ‘iğne-iplik’ anlamına gelmektedir. Bu ikilemede yer alan ‘tencik’ sözcüğü 
Derleme Sözlüğü’nde ‘tarandıktan sonra tarakta kalan saçlar’ şeklinde karşılığını bulmaktadır. 
Aynı şekilde; ‘dana doluħ’ ikilemesinde de ‘doluħ’ kelimesi Eski Türkçede ‘dana’ demek olan 
‘tolguk’ kelimesine dayanır.  

Derlenen kelimeler içinde ‘göresiye, herze, toprağa haber götürmesin’ gibi kalıplaşmış ifa-
deler mevcuttur. Bunlardan biri olan ‘herze’ kelimesi Farsçadır ve ‘boş söz, lakırdı’ anlamına 
gelmektedir. Ancak mevcut ağızdaki anlamı farklılaşmış; sırları ifşa olan birine söylenen bir 
ifade olmuştur. ‘Toprağa haber götürmesin’ ise Türklerin ölümle ilgili çeşitli mitik inanışları ile 
bağdaştırılabilir. Bu grup içinde diğer bir ifade de ‘göresiye’dir. Bu ifade ‘göre’ edatı ile 
bağdaşmakta ve cümleye ‘görelik’ anlamı katmaktadır. Tam olarak karşılığı ‘denilene göre, 
söylenene göre’ şeklindedir. 

Sonuç itibari ile Mülk, Tafta ve Gökçeyamaç köylerinden derlediğimiz kelimeler ışığında, 
Erzurum ili ağızlarının tarih içinde iletişim içinde olduğu çeşitli ulusların dillerinden oldukça 
etkilendiğini; bunun yanı sıra, Eski Türkçe döneminden kalan kimi unsurların da korunarak veyahut 
bir takım ses, şekil ve anlam değişikliğine uğrayarak günümüze kadar geldiği görülmektedir. 

Kısaltmalar 
(İ)   İsim 

(S)   Sıfat 

(D)   Deyim 

(SYK)  Ses Yansımalı Kelime 

(İK)  İkileme 

(K.İ)  Kalıplaşmış İfade 

(S-İ)  Sıfat/İsim 
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