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KIBRIS AĞZINDAKİ ÖZ TÜRKÇE KELİMELER AÇISINDAN
DAĞARCIK’IN DİLİ
Osman ERCİYAS*

ÖZET
Kıbrıslı Türk araştırmacı yazar Kutlu Adalı tarafından Kıbrıs Türk köylüsünü anlatmak
ve tanıtmak amacıyla kaleme alınan Dağarcık adlı eser aracılığıyla, Kıbrıs ağzındaki öz Türkçe
kelimelerin genel Türkçe söz varlığı açısından karşılaştırılmasına dayanan bu çalışma, ele
alınan tüm öz Türkçe kelimelerin Türkçe Sözlük, Tarama Sözlüğü, Türkiye Türkçesi Ağızlar
Sözlüğü ve Özleştirme Kılavuzu yardımıyla açıklanması ve değerlendirilmesi yoluyla ortaya
konulmuştur. Amaç, incelenen eserde geçmesine karşın Türkçe Sözlük’te dahi yer almayan
farklı öz Türkçe yapıları gündeme getirmek ve tartışılmalarını sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Kıbrıs Türk Ağzı, Öz Türkçe, Kutlu Adalı, Dağarcık, Sözlükler.

PURE TURKISH WORDS IN TURKISH CYPRIOT DIALECT AND
THE LANGUAGE OF THE DAĞARCIK
ABSTRACT
The aim of the study, to examine the Dağarcık in terms of pure Turkish words. The
author, wrote this work in order to introduce the Turkish Cypriot villager. In this study, each
word taken up, were compared Scanning Dictionary, Dictionary of Turkey Turkish Dialects,
Purification Guide and General Turkish Dictionary. With this method, new words not used in
Turkish, have been identified. The main purpose of the study, to provide discussion of these
new words. Each new word is placed on the agenda, will contribute to the existence of the
Turkish Language.
Keywords: Cyprus Turkish dialect, pure Turkish, Kutlu Adalı, Dağarcık, Dictionaries.

Kıbrıs Ağzındaki Öz Türkçe Kelimeler Açısından Dağarcık’ın Dili adlı bu çalışma Kıbrıslı
şair, yazar ve gazeteci Kutlu Adalı’nın Dağarcık adlı eserinin öz Türkçe kelimeler açısından
incelenmesine dayanmaktadır. Adalı’nın Dağarcık’tan başka ‘Söyleşi (1968), Çirkin Politikacı Pof,
Hayvanistan, Sancılı Toplum, Köprü (1969), Şaho (1970), Nasrettin Hoca ve Kıbrıs (1971)’ adlı
kitapları da yayımlanmıştır. Ayrıca, kamu görevlisiyken Kıbrıs’taki köyleri dolaşıp köy yaşamını
gerçekçi çizgileriyle aktardığı Köy Raporları adlı çalışması da önemlidir. Kutlu Adalı, yazarlık
yanında uzun yıllar devletin önemli kademelerinde de görev almış, ancak 6 Temmuz 1996 tarihinde
saat 23.30 sıralarında evinin önünde otomatik bir silahtan kendisine yöneltilen kurşunlarla faili
meçhul bir cinayetin kurbanı olmuştur. Adalı’nın 1963 yılında yayımlanan Dağarcık adlı eseri,
yazarın gezip dolaştığı köylerden bilgi ve malzeme toplamak, köyü ve köylüyü bütün cepheleri ile
tanımak ve tanıtmak çabası ile kaleme alınmıştır. Üç yüz sayfayı aşan ve iki cilt halinde
yayımlanan bu eser, Kıbrıs’taki köye ve köylüye yönelen, köylüyü dile getiren ilk eser olması
*

Dr., Lefke Avrupa Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lefke - KKTC, E-posta: osman.erciyas@emu.edu.tr.

15

OSMAN ERCİYAS 
YAZ SUMMER 2011  SAYI NUMBER 2

16

açısından önemlidir. Adalı, köy ve köylüyü canlı bir şekilde yansıttığı bu eserinde, o dönem için
pek de yaygın olmayan öz Türkçe kelimeleri de kullanmış ve farklı bir üslup yaratmıştır. Eserin
sonuna değin sürdürülen bu tutum, Türkiye’deki öz Türkçe kelimeleri kullanma eğiliminin Kıbrıs
Türk yazarlar üzerindeki etkisini göstermesi bakımından dikkate değerdir. Bilindiği üzere
Türkiye’deki özleştirme çalışmaları, hassas bir konu olması nedeniyle birçok tartışmaları da
gündeme getirmiştir.1 Dağarcık adlı eserden seçilerek incelenmeye tabi tutulan öz Türkçe
kelimeler, içerisinde geçtiği cümleyle birlikte verilmiştir. Çalışmada, incelenen her kelimenin
bugünkü kullanım sıklığı, tutunma derecesi gibi yönleri yanında özellikle 1978 yılında Türk Dil
Kurumu tarafından yayımlanan Özleştirme Kılavuzu’nda yer alıp almadığı da belirtilmiş ve her
kelimenin Türkiye Türkçesi Ağızları sözlüğündeki yeri araştırılmıştır. 2 Bunun yanında, ihtiyaç
duyuldukça TDK Tarama Sözlüğü’ne de başvurulmuştur. Kıbrıs Türk ağzı, bilinen anlamda
Türkiye Türkçesinin önemli bir ağzı olmakla birlikte, Türkiye’deki gelişmelerden çok hızlı bir
şekilde etkilenmektedir. Konu öz Türkçecilik ve bu bağlamda ele alınan kelime yapıları
olduğundan, Kıbrıs ağzındaki söz konusu gelişmelerin takibi önem arz etmektedir. Kıbrıs’ta
konuşulan Türkçe, Türkiye’deki birçok yerel ağızla ortak özelliklere sahiptir. Söz konusu ortak
yönler, söz varlığı üzerinde yoğunlaşmakla birlikte, yapısal özellik ve vurgu benzerlikleri de
dikkati çeker. Tanzimat döneminde başlayan toplum için sanat anlayışı, Milli Edebiyat dönemiyle
dilde sadeleşme olarak devam etmiş ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında öz Türkçecilik ve özleştirme
çalışmaları şeklinde ilerlemiştir. İlk zamanlar, Türkçeleşip halka mal olmuş yabancı kökenli
kelimelere değin uzanan öz Türkçecilik cereyanı, zamanla hızını azaltmıştır. Bu yolla, dilde
yerleşmiş yabancı sözcüklerle barışılmış ve Türkçeleşen kelimelerin varlığı kabul edilmiştir. Bu
yöndeki gelişmeler, Türkiye Türkçesinin Kıbrıs ağzı üzerindeki yeni etki alanını oluşturur. Bu
etkinin Kıbrıs’ta büyük ölçüde ses getirdiği aşikardır. Ancak, Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye halkı
arasında gündelik yaşam ve kültür alt yapısı yönünden farklılıklar bulunmaktadır. Nitekim İngiliz,
Rum, Maronit ve Ermenilerle uzun yıllar iç içe yaşamış olan Kıbrıs Türk halkı, kendi var oluş
kavgası ve kimliğini koruma gayesi çerçevesinde diline daima sahip çıkmıştır. Kimlik davası
bağlamında sıkıca korunan dilin adı Türkçedir. Ancak bu dil, Rumca ve İngilizce kelimelerle bir
hayli değişmiş ve Osmanlıca hüviyetini koruması nedeniyle de ilginç bir yapıya bürünmüştür.
Kıbrıs’taki öz Türkçecilik cereyanı, işte böyle bir ortamda hayat bulmayı denemiştir. Hatta 1950-55
yıllarında Türkçe konuşmayı bilmeyen Kıbrıslı Türklerin olduğu düşünülürse 3, söz konusu
mücadelenin boyutu daha rahat anlaşılabilir.
Kıbrıs ağzında kullanılan birtakım öz Türkçe kelimeler ise, dilde özleştirme
çalışmalarından önceki dönemde Kıbrıs ağzında korunan yapılar olarak gözükmektedir. İnceleme
esnasında, kelimelerin bu yönlerine de değinilmiştir. Gezi yazılarından oluşan Dağarcık adlı eserin
yazarı Kutlu Adalı da, dönemin öz Türkçecilik hareketini benimsemiş bir kişi olarak Türkçe
kökenli kelimeleri kullanmaya özen göstermiş ve nispeten bu alışkanlığı kazandırmaya çalışmıştır.
Yazarın bilinçli olarak kullandığı kelimeler arasında, Türkçeleştirme çalışmaları çerçevesinde
türetilen yeni kelimeler olmakla birlikte, biraz önce sözü edilen Kıbrıslı Türklerin geçmişten bu
yana kullanmış oldukları öz Türkçe yapılar da bulunmaktadır.
Metinden seçilerek incelenmeye tabi tutulan kelimeler iki kısımda ele alınabilir. Birinci
ayrım, bugün Türkiye Türkçesi ve Kıbrıs ağzında yaygın olarak kullanılan ‘eder, gereç, olanak,
çağrı (davet), konuk, gereksinim, yoksul, evren, kolluk, taşıt’ gibi kelimelerdir. Tutunarak
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yaygınlaşan bu kelimelerin üzerinde tekrar durulması gereksiz görülmektedir. İnceleme için önem
arz eden kelimeler, ikinci kısmı oluşturan ve bugünkü standart Türkçede çok az kullanılan, hatta
hiç kullanılmayan ‘güngöre (pencere), tirge (masa), işyar (memur), usundan geçir- (aklından
geçirmek), asıcıl (menfaatçi), anıklamak (hazırlamak), olucu (umut verici), yolcu arabası (otobüs)’
vb. kelimelerdir.
Bugünkü ölçünlü Türkiye Türkçesi ve Kıbrıs ağzında sıklıkla kullanılmayan ve birçoğu
unutulmaya yüz tutmuş bu yapılar, TDK Türkçe Sözlük, Türkiye Türkçesi Ağızlar Sözlüğü, Tarama
Sözlüğü ve Özleştirme Kılavuzu gibi önemli eserlerin ışığında ele alınmış ve sırasıyla incelenmeye
tabi tutulmuştur:
Güngöre ‘Pencere’ (Odanın kapı ile güngöre arasındaki duvarında ocak, damda da ocak deliği –
baca değil- vardır.)4 Kıbrıs Türk ağzında, nadiren kullanılan bu öz Türkçe kelime, Türkçe
Sözlük, Türkiye Türkçesi Ağızlar Sözlüğü, Tarama Sözlüğü ve Özleştirme Kılavuzu’nda
yer almamaktadır. Günlük hayatta sıkça kullanılan Farsça kökenli pencere’ye alternatif
olan güngöre, Kıbrıs ağzındaki eski sözcüklerdendir. Bu gibi eski ve öz Türkçe kelimeleri
önemli saymadaki amaç, dilde yerleşmiş yabancı kökenli kelimeleri dışlamak değil söz
konusu kavramın dile getirilmesi yönündeki tercihleri artırmak olmalıdır.
Yarıcılık ‘Ortaklık’ (10-15 dönüm toprak icar eder, onu sürer eker, ya da ortakçılıkla, yarıcılıkla
geçinir.)5 Türkçe Sözlük: Ürünü mal sahibiyle yarı yarıya bölme durumu. Bunun yanında
kelimenin, Ağızlar Sözlüğü’nde ‘Yırıcılık, ortaklık’ (Doğu Trakya) anlamıyla geçerken
Tarama Sözlüğü ve Özleştirme Kılavuzu’nda yer almadığı görülür.
Tellim ‘Daima, sürekli’ (Köylerde topraklılarla topraksızlar arasında tellim çekişmeler olur. Kimi
köylerde okul, cami için böyle davranışlar görünüyorsa da başlanan iş tellim yarıda
bırakılıyor.)6 Tarama Sözlüğü’nde delim biçiminde geçen ve ‘çok, birçok, ziyade’
anlamları verilerek zarf ve sıfat görevlerinde kullanılan bu sözcük, incelenen eserde
yalnızca zarf göreviyle kullanılmıştır. Örnek cümleler, söz konusu kullanımı
yansıtmaktadır. Kelimenin Anadolu ağızlarında tellim ve delim biçimleri kullanılmakta ve
‘tüm, hep, çok’ (İzmir, İçel) ‘çok fazla’ (Çankırı) anlamları öne çıkmaktadır. Türkçe
Sözlük ile Özleştirme Kılavuzu’nda kelimeye rastlanmamıştır.
Koyak ‘Vadi’ (Karşımızda koyak, tepe tepe kıyıya doğru uzanıyor.)7 Koyak Türkçe Sözlük ile
Özleştirme Kılavuzu’nda aynı anlamla yer alır. Ayrıca, Anadolu ağızlarında sıklıkla
kullanılan bu kelime, Tarama Sözlüğü’nde de aynı anlamda geçmektedir.
Yaymaç ‘Radyo’ (Birçok evde bataryalı yaymaç vardı. Köy kahvesinde, yaymacın başında
toplanılır.)8 Kelime, bir dönem Türkiye’deki öz Türkçecilik hareketi çerçevesinde ortaya
atılan yeni ve çok az kullanılan kelimelerdendir. Radyo’ya karşılık türetilen yaymaç, söz
konusu nedenlerden ötürü hiçbir sözlükte yer almamakla birlikte Özleştirme Kılavuzu’nda
da yoktur.
Esenleşme ‘Selamlaşma’ (Esenleştik, çat pat Türkçe biliyordu.)9 Türkçe Sözlük’te ‘birbirine selam
vermek, selamlaşmak’ anlamıyla geçen fiil, Ağızlar Sözlüğü’nde ‘bir kişi dertleşmek,
konuşmak’ (Isparta, Ordu); Tarama Sözlüğü’nde ‘1. Vedalaşmak, helalleşmek 2.
4
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Kılavuzu’nda gönençli biçiminde geçen sözcük, ‘gönenci, iyi bir hayatı olan, müreffeh’
anlamındadır. Ağızlarda bu anlamda bir kullanım mevcut değildir. Ağızlar Sözlüğü’nde
toprakla ilgili olarak ‘nemli, rutubetli tavlandırılmış’ anlamları geçer. Tarama Sözlüğü,
gönenli biçimine yer vermemekle birlikte gönenmek fiilini ‘n
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Isparta, Bilecik, İstanbul, Artvin). Ancak Özleştirme Kılavuzu, ‘salık verme’ için yalnızca
‘tavsiye’ anlamını verir.
Yır ‘Şiir’ (Ardından çocuklar yırlar okur.)25 Türkçe Sözlük: ‘1. Ezgi, türkü, nağme 2. Şiir’.
Kelime, Ağızlar Sözlüğü’nde ‘1. Türkü, şarkı. Burdur, Van, Diyarbakır; 2. Koşuk. Edirne’
anlamlarında geçer. Tarama Sözlüğünde ‘ır, ıru, yır’ biçimleri ‘nağme, hava’ anlamıyla
verilir. Kelimeye Özleştirme Kılavuzu’nda rastlanmamıştır. Çünkü ‘şiir’ sözcüğü,
Özleştirme Kılavuzu’nda ‘koşuk’ şeklinde Türkçeleştirilmiştir.
Tirge ‘Masa’ (Köylü, işte bu miniciklerin tirgenin üstüne çıkarak, yır okumasına biter. Köylüsü de
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Ayakyolu ‘Tuvalet’ (Ayakyolu evlerin bahçesinde en uçtadır.)32 Türkiye Türkçesi Ağızlar
Sözlüğü’nde de ‘tuvalet, kenef’ anlamında geçen sözcük, Türkçe Sözlük’te de aynı anlamla
yer almaktadır.
Gönüldeş ‘Arkadaş, dost, ahbap’ (Dayanamayıp köylü gönüldeşime: ‘Bununla evler bal gibi
gözetlenir’ dedim.)33 Kelime, Türkçe Sözlük’te gönüldaş biçiminde geçer ve ‘duyguları
aynı olanlardan her biri, candan dost’ anlamı verilir. Ağızlar Sözlüğü’nde yer almayan
kelime, Tarama Sözlüğü’nde ‘göŋüldeş’ biçiminde geçer ve ‘ahbap, yakın dost’ anlamı
verilir. Tarama Sözlüğü’nden hareketle 15. yy.da kullanıldığı tespit edilen kelime,
Özleştirme Kılavuzu’nda da yer almakta ve ‘ahbap’ın karşılığı olarak önerilmektedir.
Esrik, Esrikleşmek ‘Sarhoş, sarhoş olmak’ (Ama kazı koz anlayan esrikler, konu dışı sorularla
ortalığı karıştırdılar.)34Türkçe Sözlük’te esrik ‘sarhoş’ anlamında, esrimek ise, ‘sarhoş olma
işi’ anlamında yer alır. Aynı anlam Ağızlar Sözlüğü’nde de (Çorum, Tokat, Ankara) yer
alır; ancak ‘sarhoş olmak’ anlamında esirmek (Eskişehir, Bolu, Ankara) biçimi görülür.
Tarama Sözlüğü’nde esrik, esrük, esirik biçimleri ‘1. Sarhoş 2. Deli, meczup 3. Kızgın,
öfkeli’ anlamlarında; esirmek, esrimek ise ‘1. Sarhoş olmak, aklını kaybetmek, delirmek,
kendinden geçmek. 2. Azgınlaşmak, sertleşmek, çok kızmak’ anlamlarında geçer.
Özleştirme Kılavuzu, fiil şeklini almamakla birlikte aynı kelimeyi ‘sermest’ karşılığı olarak
önerir. Nitekim sermest de aynı anlama (sarhoş) karşılık gelmektedir.
Ünlemek ‘Seslenmek’ (‘Ulen herif ni’diyorsun öyle?’ diye ünlemiş. ‘Ulan Hüsnü çık bak
pencereden’ diye ünler.)35 Ünlemek Türkçe Sözlük’te ‘1. Yüksek sesle çağırmak 2. Yüksek
sesle bildirmek’ anlamlarıyla verilir. Ağızlar Sözlüğü, aynı kelime için birçok anlam
yanında çağırmak, seslenmek (Isparta, Uşak, Manisa, Kütahya, Çorum, Balıkesir, İçel)
anlamlarını verir. Kelimenin, Tarama Sözlüğü’nde ündemek, indemek, ünlemek, ünnemek
biçimlerinde ‘seslenmek, çağırmak, davet etmek’ anlamlarıyla geçtiği görülür.
Ayak topu ‘Futbol’ (Köylerimize ayak topu yeni girmiştir.)36 Kelime, Türkçe Sözlük ve
Özleştirme Kılavuzu’nda aynı anlamla yer almaktadır. Yeni türetilen bir kelime olan ayak
topu’na, Ağızlar Sözlüğü’nde rastlanmamıştır.
Cırlamak ‘Oyunda mızıkçılık etmek’ (‘Ben oynamam oğlum, cırladım’ der.)37 Tabiat taklidi bir
sesten oluştuğu görülen bu kelimenin, anlam genişlemesine uğrayarak ‘oyunda mızıkçılık
etmek, sorun çıkarmak’ anlamında kullanıldığı görülür. Ancak Türkçe Sözlük’te, kelimenin
özüne bağlı kalınarak sadece ‘ince ve usandırıcı ses çıkarmak’ anlamının verildiği görülür.
Ağızlar Sözlüğü’ne bakıldığında ise, temel anlam (ince ses çıkarmak) yanında ‘oyunda
mızıkçılık etmek’ (Aydın, Elazığ, Niğde, Kıbrıs) anlamının geçtiği de görülmektedir.
Kelimeye Tarama Sözlüğü ve Özleştirme Kılavuzu’nda rastlanmamıştır.
İm ‘İşaret’ (Gerektikçe de ellerle, parmaklarla, kollarla çirkin imler yapılır.)38 Günümüz Türkiye
Türkçesinde pek yaygın olmayan bir kullanımla görülen im sözcüğü, Türkçe Sözlük,
Ağızlar Sözlüğü, Tarama Sözlüğü ve Özleştirme Kılavuzu gibi eserlerin tümünde ‘işaret’
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karşılığı olarak geçmektedir. Türkiye Türkçesinde işaret etmek şeklinde kullanılan yapı,
burada imler yapılır şeklinde farklı olarak kullanılmıştır.
Tutulmuş katil ‘Kiralık katil’ (Nereye kaçacaksınız? Tutulmuş katiller…Muhtarın köpekleri…)39
Ölçünlü Türkiye Türkçesinde ‘bir kimseyi öldürmek için bir başkası tarafından tutulan
kimse’ anlamında kullanılan kiralık katil, yukarıdaki örnekte Türkçeleştirilerek farklı bir
yapıya dönüştürülmüştür. Tutulmuş katil kullanımı, günümüz Kıbrıs ağzında pek yaygın
değildir.
Yolcu arabası ‘Otobüs’ (Muhtar’ın oğlunun yolcu arabası vardı. Her gün kente köylüleri götürüp
getiriyordu.)40 Türkiye Türkçesinde ‘yolcu taşıyan, motorlu, büyük taşıt’ anlamında
kullanılan İngilizce kökenli otobüs, günümüz Kıbrıs ağzında da kullanılmaktadır. Ayrıca
Kıbrıs ağzında, yine İngilizce kökenli bas (< İng. bus) sözcüğü, ‘otobüs’ anlamında
kullanılmaktadır. Örnekte geçen ve ‘otobüs’ yerine kullanılan yolcu arabası sözcüğü ise,
Türkçe Sözlük’te yer almamakla birlikte, incelenen diğer eserlerde de görülmemektedir.
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Özdeş ‘Aynı, benzer’ (Özdeş suçlamalar, özdeş kuşkulanmalar sürüp gitti.)41 Özleştirme
Kılavuzu’nda ‘aynı, identik’ karşılığı olarak önerilen ve yeni nesil öz Türkçe kelimelerden
olan özdeş, Türkçe Sözlük’te de ‘her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilemeyecek
kadar benzer olan, aynı’ anlamında geçer. Yeni türetilen bir yapı olmasına karşın, 1963
yılında Kıbrıslı Türk yazar Kutlu Adalı tarafından sıkça kullanılmış olan özdeş sözcüğü,
Türkiye Türkçesi Ağızlar Sözlüğü ile Tarama Sözlüğü’nde yer almamaktadır. Ancak bu
kelimeye benzer bir yapıda olan gönüldeş sözcüğü, eski öz Türkçe kelimelerin yer aldığı
Tarama Sözlüğü’nde geçmektedir (bk. gönüldeş). Dolayısıyla, özdeş yapısına benzeyen bu
tip yeni öz Türkçe kelimeleri, Türk dilinin köklü geçmişi bağlamında değerlendirmek
gerekir.
Beti ‘Şekil, biçim’ (Fakat köyün gerçek dertleri, gerçek sorunları ile uğraşan olmadı. Çeşmeler
gene özdeş betide, akıp gitti! Su gene özdeş betide kullanıldı! 500 dönüm tutan tepelik
topraklar düzleştirilip işlenir duruma getirilmedi. Daha önce yazdığımız Çamlıca köyüne
değin yer adları bu şerit içinde özdeş betide Yayvan Dere’ye doğru gidiyor.)42 Türkçe
Sözlük’te ‘resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi’ anlamında geçen sözcük,
Ağızlar Sözlüğü’nde ‘mektup, yazı (Kırşehir)’ şeklinde farklı bir anlamla görülür.
Günümüzde, örnekteki gibi ‘şekil, biçim, tarz’ anlamlarında pek kullanılmayan beti
sözcüğü, Tarama Sözlüğü ile Özleştirme Kılavuzu’nda yer almamaktadır.
Kıya ‘Cinayet’ (Kıbrıs’ın her köyünde kıya olur. Ama en alçakça, en korkunçça işlenen kıyalar,
daha çok dağlık bölgelerdeki köylerde görülür.)43 Türkçe Sözlük ile Özleştirme
Kılavuzu’nda aynı anlamla geçen sözcük, Ağızlar Sözlüğü’nde yer almamaktadır. Tarama
Sözlüğü’nde ise, kıya sözcüğü için ‘kıyasıya, sert’ anlamı verilir.
Öldürmen ‘Katil, eşkıya’ (Kıbrıs’ta en çok ad yapmış, Baf köylerine korku salmış, kolluğu yıllarca
uğraştırmış en ünlü öldürmenler Hasan Bulliler’dir. Hasan Bulliler’den daha insaflı olan
Mida ise, kolluğu onlardan daha çok uğraştırmış ünlü bir öldürmendir.)44 Türkçe Sözlük,
Ağızlar Sözlüğü ve Tarama Sözlüğü’nde yer almayan kelime, Özleştirme Kılavuzu’nda

39

Age, s. 111.
Age, s. 112.
41
Age, s. 117.
42
Age, s. 119, 159.
43
Age, s. 122.
44
Age, s. 122.
40

 Kıbrıs Ağzındaki Öz Türkçe Kelimeler Açısından Dağarcık’ın Dili
YAZ SUMMER 2011  SAYI NUMBER 2

öldüren olarak geçer ve ‘katil’ karşılığı verilir. Türkçe Sözlük ise, benzer anlama yönelik
olarak öldürücü biçimini verir.
Arı yürekli ‘Temiz yürekli’ (Köylerimizin bunlardan yoksun olacağını sanmak için ise, kişinin çok
arı yürekli olması gerekir.)45 Türkçe Sözlük’te aynı anlamla temiz yürekli şeklinde geçen
sözcük Ağızlar Sözlüğü, Tarama Sözlüğü ve Özleştirme Kılavuzu’nda yer almamaktadır.
Ancak, Özleştirme Kılavuzu, temiz ve kalp sözcüklerini ayrı ayrı ele almıştır. Tarama
Sözlüğü’nde ise, ‘saf kalpli, temiz yürekli’ anlamları için açuk gönüllü ifadesi yer
almaktadır.
Bay ‘Zengin’ (Zübükler daha çok bayların, ağaların, ‘kudret sahiplerinin’ gölgesinde dolandıkları
için, bu soruları yanıtlamak güç değildir.)46 Türkçe Sözlük’te bay için ‘parası, malı çok
olan, zengin (kimse)’ anlamı verilerek eski bir sıfat olduğu belirtilir. Ağızlar Sözlüğü’nde
de aynı anlamla geçen sözcük, Tarama Sözlüğü’nde ‘1. Zengin, müstağni 2. Ulu, kibar, asil
3. Temiz’ anlamlarıyla verilir. Ele alınan örnekte de ‘zengin’ anlamında kullanılan sözcük,
Özleştirme Kılavuzu’nda yer almamaktadır. Fakat Kılavuz’da, ‘zengin’ sözcüğü için varsıl
ve varlıklı karşılıkları önerilmiştir.
Günce ‘Gazete’ (Telefondan bir gömlek daha aşağı, dedikodu yapan kadına da köylü, gündelik bir
güncemizin adını taktı: Bozkurt!)47 Günce sözcüğü, Türkçe Sözlük’te ‘günlük’ şeklinde
farklı bir anlamla yer almaktadır. Tarama Sözlüğü ile Özleştirme Kılavuzu’nda
bulunmayan sözcük, Ağızlar Sözlüğü’nde ‘gazete (Antalya)’ anlamıyla geçer. Türkiye’nin
Antalya bölgesi ile Kıbrıs arasında bu yönde bir etkileşim olabileceği düşünülebilir.
Nitekim ele alınan örneklerin yazarı Kutlu Adalı’nın uzun yıllar boyunca Antalya’da
yaşadığı bilinmektedir.
Söylev vermek, söylev çekmek ‘Nutuk vermek, nutuk çekmek (atmak)’ (Kişiyi etkileyen, kişiyi
saran, tatlı bir konuşması vardı. Saatlerce söylev verir, dinleyenler susmasını istemezdi.
Gedikoğlu, köylüye bir söylev daha çekti.)48 Türkçe Sözlük’te nutuk vermek birleşik fiili,
‘bir konuda özel olarak hazırlanıp konuşmak’ anlamıyla geçer; ancak eserde söylev vermek
biçimine rastlanmaz. Aynı şekilde nutuk çekmek yapısı da ‘uzun, sıkıcı bir konuşma
yapmak veya özden yoksun bir söylev vermek’ anlamında geçer. Ele alınan cümlelerde,
aynı anlamda kullanılan bu birleşik yapı, Türkçe Sözlük’te ayrı ayrı anlamlandırılmıştır.
Tarama Sözlüğü ile Ağızlar Sözlüğü’nde yer almayan bu kelimenin, Özleştirme
Kılavuzu’nda, sadece söylev şeklinde isim haliyle geçtiği ve ‘nutuk, hitabe’ karşılığında
önerildiği görülür.
Ulusçu, ülkülü ‘Milliyetçi, idealist’ (Köylünün uyanışı koyu ülkülü, koyu ulusçu Denktaş’ı
gönendirmiş. Çünkü eski öğretmen köyden alınmış, yerine ülkülü bir öğretmen atanmıştı.)49
Günümüzde pek kullanılmayan, ancak Türkçe Sözlük ile Özleştirme Kılavuzu’nda aynı
anlamda yer alan ulusçu sözcüğünün eksiz hali, Tarama Sözlüğü’nde geçmekte ve ‘aşiret,
halk, millet, kavim’ anlamı verilmektedir. Ağızlar Sözlüğü de ulus için ‘göçebe
(Çanakkale), oba (Maraş), aşiret, kavim (İzmir)’ anlamlarını verir. Türkiye Türkçesinde söz
konusu anlama yakın olarak milliyetçi veya ulusalcı biçimleri kullanılmaktadır. ‘İdealist’
anlamında kullanılan ülkülü ise, ölçünlü Türkiye Türkçesinde ülkücü biçiminde
kullanılmakta ve ‘bir ülküye çıkar gütmeden bağlı olan, idealist’ anlamına gelmektedir. Yer
45
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yer ‘idealist’ anlamında ülkücü biçimini de tercih eden
yazar, ayrıca ‘milliyetçi’
anlamında Arapça kökenli millicilik sözcüğünü de kullanmaktadır: İyi izler bırakanlar,
görevlerini yapanlardır, ülkücü olanlardır. Kimi köylü, öğretmenin milliciliğine
vurgundur.50
Aşevi ‘Mutfak’ (Evdeki eşyaları ile aşevi takımlarını yeniliyor. Odun yerine gaz ocağı ile yemek
pişiriliyor. Gaz ile işleyen buzdolabı alıyorlar. Bakır kap yerine porselen tabak
kullanılıyor.)51 Türkçe Sözlük’te, aşevi için ‘1. Lokanta 2. Yoksullara parasız yemek
yedirilen veya dağıtılan yer, aşhane 3. Düğün nişan vb. toplantılarda, verilecek yemekleri
hazırlamak için geçici olarak mutfak olarak kullanılan yer 4. Tekkelerde yemek pişirilen
yer’ anlamları verilir. Fakat, ‘mutfak’ anlamında aşhane sözcüğü yer almaktadır. Ağızlar
Sözlüğü’nde de aşevi için yaygın bir kullanım olarak ‘mutfak (Isparta, Zonguldak,
Konya…) ve lokanta (Kocaeli, Elazığ)’ anlamları geçer. Özleştirme Kılavuzu’nda
bulunmayan kelime, Tarama Sözlüğü’nde aşevi, aş ocağı, aş damı biçimlerinde geçer ve
‘matbah (mutfak)’ anlamı verilir.
Olucu ‘Gelişmeye müsait, umut verici’ (Bir öğretmen hafta sonu tatilinde köyden kaçıyorsa, o
öğretmen olucu değildir.)52 Kıbrıs Türk ağzında, özellikle ‘umut verici’ anlamında sıkça
kullanılan bu kelime, Türkçe Sözlük’te bulunmamakla birlikte Özleştirme Kılavuzu ile
Tarama Sözlüğü’nde de yer almamaktadır. Fakat, kelimenin Türkiye Türkçesi Ağızlar
Sözlüğü’nde olucu (Niğde), oldacı (Adana, İçel), oldaç (Adana, Antalya), olguçlu (Aydın)
biçimlerinde yer aldığı ve hepsinde de ‘şişman, büyümeye, gelişmeye elverişli olan’
anlamında kullanıldığı görülür.
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Anıklamak ‘Hazırlamak’ (Öğretmen, İngiliz devrinde iken bir müsamere anıklamış.)53 Günümüz
Kıbrıs ağzında pek kullanılmayan ve Özleştirme Kılavuzu’nda da yer almayan sözcük,
Türkçe Sözlük ile Tarama Sözlüğü’nde ‘hazırlamak’ anlamıyla geçer. Ağızlar Sözlüğü’nde
ise, anıklamak (Burdur, Denizli, Ankara, Konya…) şekli için ‘1. Vurmaya niyet etmek,
korkutmak kastiyle vuracakmış gibi yapmak (Burdur, Denizli, Muğla) 2. Tereddüt etmek,
karar verememek (Denizli, Konya) 3. Yöneltmek, nişan almak (Muğla) 4. Zayıflamak
(Niğde)’ anlamları verilir. Görüldüğü üzere; ele alınan örnek, Tarama Sözlüğü’ndeki eski
anlama uygun bir şekilde ‘hazırlamak’ manasıyla kullanılmıştır.
Domuz ‘Buldozer’ (Yeni köy, eski köyün tam karşısına düşüyor. Yeri şimdiden domuzlarla
düzeltildi.)54 Kıbrıs Türk ağzındaki farklı ve ilginç sözcüklerden biri olan domuz, temel
anlamı yanında ‘buldozer’ manasıyla da kullanılmaktadır. Kıbrıslı Rumlar, ‘buldozer’ için
choiros kelimesini kullanmaktadırlar. Choiros sözcüğü, Rumcada ‘domuz’ manasına
gelmekte ve şiro şeklinde telaffuz edilmektedir. Rumlar tarafından benzetme yoluyla
oluşturulmuş bu sözcük, zamanla Kıbrıslı Türkler tarafından da tercih edilmiştir. Ele alınan
örnek ise, günümüz Kıbrıs Türk ağzında sıkça kullanılan şiro ‘buldozer’ sözcüğünün
Türkçeleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Rumcadan Türkçeye geçmiş sözcüklerin bu şekilde
Türkçeleştirilmesi, Kıbrıs Türk yer adlarında da sıklıkla görülür.55
Bitek ‘Verimli’ (Türklerin bir dönümü bulan çok bitek topraklarının, Rumların eline geçmesini
istemedikleri için, Cumhuriyetle birlikte hemen köye döndüler. Günlerden bir gün,
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İliyafodez kilisesinin papazı, Aşera’ya gelerek bu sulu bitek topraklarda gezinir.)56
Özleştirme Kılavuzu’nda yer almayan sözcük, Türkçe Sözlük ile Ağızlar Sözlüğü’nde
(Afyon, Zonguldak, Maraş, Hatay…) ‘verimli’ anlamında geçmektedir. Tarama Sözlüğü
ise, bitek için ‘bitki biten yer’ anlamını vermektedir.
Od ‘Ateş’ (Gece bostanda od yakmış, darı kızartmıştık.)57 Türkçe Sözlük, Tarama Sözlüğü ve
Ağızlar Sözlüğü (Artvin, Diyarbakır) gibi eserlerin tümünde ‘ateş’ anlamında geçen
sözcük, Özleştirme Kılavuzu’nda yer almamaktadır. Od sözcüğü, yazar tarafından birleşik
yapılarda da kullanılmıştır: Gün gelmiş babaları aynı, anaları ayrı olan kardeşler
sevişmeye, gençlik odu ile bilmeyerek temiz günahlarını işlemeye başlamışlar! 58 Tarama
Sözlüğü’nde de görüldüğü üzere, 13. yüzyıldan beri kullanılmakta olan bu Türkçe
sözcüğün unutulmaması, dikkate değerdir.
Konukluk ‘Misafirlik’ (Dördüncüsü; Baf ilçesinin Aktepe köyündeki konuklukta güzel bir gece
geçirişim.)59 Türkçe Sözlük’te ‘konuk olma durumu, misafirlik’ anlamında geçen kelime,
Özleştirme Kılavuzu’nda da ‘misafirlik’ karşılığında önerilmiştir. Konukluk sözcüğü,
Tarama Sözlüğünde ‘1. Misafirlik 2. Ziyafet’; Ağızlar Sözlüğü’nde ise ‘düğünden sonra kız
evinin damat tarafına verdiği yemek (Sivas, Kırklareli)’ anlamlarında geçmektedir.
Nen ‘Şey’ (Köylü ile esenleşir, kahveciden bir nen ister.)60 Türkçe Sözlük ile Tarama Sözlüğü’nde
yer almayan ve Arapça kökenli ‘şey’ karşılığında kullanılan nen kelimesi, Ağızlar
Sözlüğü’nde ‘1. Ninni (Adana), 2. Niye (Gaziantep), 3. İle (Gaziantep, Sivas)’
anlamlarında eşsesli olarak geçer. Özleştirme Kılavuzu ise, ‘şey’ kelimesi karşılığında
nesne’yi önermiştir.
Andaç ‘Hatıra’ (Yastığın içinde para vardır. Genç bu yastığı da andaç olarak saklar, ya da elinde
yastık gider, gelinle güveyiyi kutlar, yastığı güveyiye verir.)61 Ağızlar Sözlüğü’nde ‘hatıra,
hediye, armağan (Manisa, Yozgat, Niğde, Antalya…)’ anlamında yaygın bir kullanım
alanına sahip olduğu görülen kelime, Türkçe Sözlük’te ‘1. Ajanda 2. Anı, yadigar’
anlamlarında geçer. Özleştirme Kılavuzu da benzer şekilde ‘ajanda ve yadigar’ karşılığı
olarak andaç’ı önerir.
Açacak ‘Anahtar’ (Köy çocukları da açacakların içine kibrit başı koyarak anahtar patlatırlar.)62
Ölçünlü Türkiye Türkçesinde pek kullanılmayan, ancak ağızlarda sıklıkla görülen açacak
kelimesi, ‘1. Anahtar 2. Kalem açacağı’ anlamlarına gelmektedir. Türkçe Sözlük ile
Özleştirme Kılavuzu, ‘anahtar’ anlamında açar sözcüğünü verirken Tarama Sözlüğü ise,
aynı anlamla ilgili olarak açgu sözcüğünü içermektedir.
Yitmek ‘Kaybolmak’ (Ama bu gizleme güven verici miydi? Para yitmesi olmaz mıydı?)63 Ölçünlü
dilde pek fazla tercih edilmeyen kelime, ağızlarda ‘kaybolmak’ manasıyla yaygın şekilde
kullanılmaktadır. Kelimenin Türkçe Sözlük, Tarama Sözlüğü, Ağızlar Sözlüğü ve
Özleştirme Kılavuzu gibi önemli eserlerde de yer aldığı tespit edilmiştir.
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Eslek ‘Başkasının buyruk ve dileklerini yerine getiren, söz tutan, yumuşak başlı, itaatli, muti’
(Yanında beslediği bütün varlıklar, onun en büyük, en değerli, en eslek yardımcılarıdır.)64
Türkçe Sözlükte de aynı anlamla geçen sözcük, Özleştirme Kılavuzu’nda benzer şekilde
‘muti’ karşılığı olarak önerilmiştir. Ağızlar Sözlüğü’nde ‘1. Söz tutan, yumuşak başlı
(Ordu, Trabzon, Rize), 2. Çalışkan, gayretli (Gümüşhane, Rize), 3. Atılgan, çevik (Rize,
Erzurum)’ anlamlarıyla geçen eslek biçimine Tarama Sözlüğü’nde rastlanmaz; ancak
eserde söz konusu anlamla ilgili olarak uyaca kelimesi geçmektedir.
Öğseyin ‘Elbette, mantıken’ (Öğseyin her köylünün kendine göre bir övünmesi vardır. İşte kızına
yaptığı çeyizle övünen bir baba. Her köy için bir doktorun görevlendirilmesi öğseyin saçma
bir görüştür.)65 Türkçe Sözlük, Tarama Sözlüğü ve Özleştirme Kılavuzu’nda yer almayan
kelime, Ağızlar Sözlüğü’nde geçmekte ve ‘olur, elbette (Kütahya)’ anlamına gelmektedir.
Eski dilde ‘akıl’ manasına gelen öğ ismine getirilen –sA yapım eki ile vasıta durumu ekiyle
oluşturulduğu düşünülen kelimenin, ‘mantıken’ anlamı da dikkate alınmalıdır.
Kurağ ‘Şirket’ (Köylü denen bu madenin gerek örgütlere, gerek kurumlara, gerek kurağlara
gerekse bireylere yaptığı yardımı, desteği örneklerle de anlatabiliriz.) 66 Örnek cümlede
‘şirket’ anlamında geçen yeni türetilmiş bu sözcüğe, incelenmeye tabi tutulan eserlerin hiç
birinde rastlanmamıştır. Özleştirme Kılavuzu, ‘şirket’ için ortaklık sözcüğünü önermiştir.
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Büküm ‘Viraj, dönemeç’ (Bu bölgedeki köylerin yolları dardır, uçurumludur, sert bükümlüdür.)67
Ağızlar Sözlüğü’nde de belirtildiği gibi, büküm sözcüğü ‘dönemeç, viraj’ manasıyla
Kıbrıs’ta kullanılmaktadır. ‘Dönemeç’ anlamıyla ilgili Ağızlar Sözlüğü’nde bük (Afyon,
Bolu, Artvin, Antalya…) şekli de geçmektedir. Türkçe Sözlük ise, aynı anlamla ilgili
olarak bük ve büklüm şekillerini vermektedir. Kelime, günümüz Kıbrıs ağzında sıklıkla
kullanılmaktadır.
Taplamak ‘Kabul etmek, benimsemek’ (Atatürk devrimlerini bütün Kıbrıs Türkleri hiçbir baskıya
hiçbir yasaya gereksinim duymadan tap-s-lamışlardır.)68 Örnek cümlede, ‘tapsamak’
şeklinde yanlış yazıldığı tahmin edilen kelimenin doğru biçimi taplamak’tır. Türkçe Sözlük
ile Özleştirme Kılavuzu’nda yer almayan sözcük, Ağızlar Sözlüğü’nde ‘1. Saptamak
(Kayseri) 2. Kestirmek (Maraş, Ankara, İçel, Adana) 3. Bir işin olabileceğine inanmak, aklı
yatmak (Yozgat) 4. Sahip çıkmak, malımsımak (Niğde)’ anlamlarıyla geçer. Ele alınan
örnekteki ‘kabul etmek, onaylamak, sahiplenmek’ anlamıyla Türkiye Türkçesi ağızlarında
kullanılan taplamak fiili, Tarama Sözlüğü’nde de ‘razı olmak, kabul etmek, istemek,
muvafık görmek’ anlamlarıyla yer almaktadır.
Nite ‘Nasıl’ (Devrimlere karşı bir gerici, Kıbrıs’ta nite olur da köprü başları kurar? Nite olur da
böyle bir din adamına para toplanır, avucuna tut edilir?)69 Türkçe Sözlük ile Tarama
Sözlüğü’nde de aynı anlamla yer alan ve eski bir kullanıma örnek olan nite yapısı,
Özleştirme Kılavuzu ve Ağızlar Sözlüğü’nde bulunmamaktadır.
Sinlik ‘Mezar’ (Atatürk devrimlerinden önce doğmuş birçok Kıbrıslı Türk köylü, çarşaflarını
sinliğe değin götüreceklerdir.)70 Kelime, Türkçe Sözlük’te aynı anlamla geçmektedir.
Özleştirme Kılavuzu’nda yer almayan sinlik sözcüğü, Ağızlar Sözlüğü’nde de ‘mezarlık
64

Age, s. 69.
Age, s. 71, 167.
66
Age, s. 75.
67
Age, s. 81.
68
Age, s. 99.
69
Age, s. 101.
70
Age, s. 101.
65

 Kıbrıs Ağzındaki Öz Türkçe Kelimeler Açısından Dağarcık’ın Dili
YAZ SUMMER 2011  SAYI NUMBER 2

(Adana)’ manasıyla verilir. Tarama Sözlüğü’nde ise, ‘mezar ve mezarlık’ için sinle
sözcüğü yer almaktadır.
Yol ‘Defa, kez’ (Tam 101 yol hu denir hem de tespih çekilir, hem de çılgınca, bizim dilimizce
delice dövünülür! Ama bir yol işleri ters gitmiş, yakınmalarına kulak bile verilmemişti.) 71
Halk dilinde kullanılan bir sözcük şeklinde ifade edilen ve ‘defa, kez’ anlamıyla Türkçe
Sözlük ile Özleştirme Kılavuzu’nda yer alan kelimenin Anadolu ağızlarındaki kullanımı da
yaygındır. Tarama Sözlüğü’nde ise, yol kelimesinin söz konusu anlamına rastlanmamıştır.
Devri ‘Ertesi’ (Ne devri gün ne de bir başka gün köylüleri göremedim. Çileden çıkar çıkmaz devri
gün toprağa girdi zavallıcık! Devri gece ya da birkaç gece sonra bir yoksulun bahçesi alan
talan edilir.)72 Türkiye Türkçesi Ağızlar Sözlüğü’nde devri (Kırklareli) ve devrisi (Isparta,
Kütahya, Erzincan, Hatay, Konya…) şeklinde geçen ve ‘ertesi’ anlamına gelen devri
sözcüğü, Türkçe Sözlük’te devrisi olarak geçer ve ‘bir sonraki, ertesi (gün, hafta, ay, yıl)’
anlamı verilir. Özleştirme Kılavuzu ile Tarama Sözlüğü’nde kelimeye rastlanmamıştır.
Gergi ‘Perde’ (Aşağıda bir tiyatro sahnesinin gergisi gibi büzgülü kayaların, pilili etek
görüntülerinin, doğrusu doğa elinden çıkmış olduğu bizi kuşkulandırıyordu!)73 Türkçe
Sözlük’te de ifade edildiği üzere, halk dilinde ‘perde’ anlamıyla kullanılan sözcük, Ağızlar
Sözlüğü’nde de aynı anlamla geçmektedir (Burdur, Denizli, Aydın, Çorum, Ankara,
Muğla).Tarama Sözlüğü’nde de gergi, gergü biçimleri ‘1. Çarmık, işkence aleti 2. Perde’
anlamlarıyla verilir. Kelimeye, Özleştirme Kılavuzu’nda rastlanmamıştır.
Utku ‘Zafer’ (Bu başarı, 10 Ocak 1950 tarihinde utku günü olarak açıklandı! Kıbrıs, bu utkuyu
kutlarken öteki ülkeler bu seferberliğe ya yeni başlamışlar ya da seferberliğin içinde
idiler.)74 Türkçe Sözlük ile Özleştirme Kılavuzu’nda ‘zafer’ anlamıyla geçen sözcük,
Ağızlar Sözlüğü ile Tarama Sözlüğü’nde yer almamaktadır.
SONUÇ
Kıbrıslı Türk yazar Kutlu Adalı’nın Dağarcık adlı eserinden seçilen öz Türkçe kelimelerin
sırasıyla incelenmesi ve önemli sözlükler açısından değerlendirilmesi kapsamında ortaya konulan
bu çalışmada, Türkiye Türkçesinin söz varlığına katkı sağlayacak önemli noktalar verilmeye
çalışılmıştır. Ele alınan tüm kelimelerin ilgili sözlükler yardımıyla açıklanması, Türkçedeki
kavramların farklı şekillerdeki ifade gücünü göstermesi bakımından yararlı olmuştur.
İncelenmeye tabi tutulan bazı kelimelerin özellikle Türkçe Sözlük’te yer almadığı tespit
edilmiştir. Her geçen gün söz varlığını geliştiren ve bu yolla evrensel iletişim düzeyinde
imkânlarını zorlayan Türkiye Türkçesi, buna bağlı olarak söz varlığı kapasitesini de artırmalıdır.
Bunun yolu da, çalışmada belirtildiği üzere, Türkçenin zengin söz türetme gücünden yararlanma ve
eski kelimelerin hatırlanmasından geçmektedir.
Söz varlığıyla ilgili karşılaştırmalı olarak ele alınan bu çalışma, bilinmeyen bazı ifade ve
kavramların Türkiye Türkçesine kazandırılması ve bunlar üzerinde tartışmayı başlatması halinde
amacına ulaşmış olacaktır.
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