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NEVŞEHİR AĞZI DİL BİLGİSİ BİBLİYOGRAFYASI
Mehmet HAZAR*

ÖZET
Kapadokya bölgesi zengin bir kültüre sahiptir. Bu kültür taşıyıcılarından biri de Oğuz
Türkçesidir. Hıristiyan Kıpçak Türklerinden (Grek harfli Türkçe metinler yazan Karamalı
Türklerinden) sonra bu bölgede Oğuzlar ana unsur olmuştur. Bu çalışma bir bibliyografya
denemesidir. Çalışmanın konusu Nevşehir ağzıdır. Çalışma dil bilgisiyle sınırlandırıldı. Önce
Türkiye Türkçesi ağız çalışmaları üzerine bir değerlendirme yapıldı. Sonra Nevşehir ağzı
üzerine değerlendirme yapıldı. Ses, şekil, söz dağarcığı, deyim ve atasözleri üzerinde duruldu.
65 bibliyografyada Nevşehir Kültür ve Tarih Araştırmaları’na ait 41 çalışma, diğer dergi ve
basılmış bildirilere ait 12 çalışma, 4 kitap, 8 tez bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bibliyografya, Dil Bilgisi, Kapadokya, Ağız, Nevşehir, Oğuz,
Türkçe.

LINGUISTIC BIBLIOGRAPHY OF NEVSEHIR DIALECT
ABSTRACT
The Cappadocia Region has a rich culture. Oghuz Turkish was one of the transferring
elements of this culture. Oghuz Turks became the main element after the christian Kipchak
Turks (Karamanli Turks that used the greek alphabet in their Turkish texts) in this region. This
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Türkler de olmuştur.4 Bazen Anadolu içerisinde de göç şeklinde yer değişmeleri görülür. Bunlar
ayrı ayrı incelenmesi gereken konulardır.5
Çağdaş Türkiye Türkçesi ağızları üzerine incelemeler 19. asrın ortalarında başlar.6 20. asrın
ilk çeyreğine kadar Türkiye Türkçesi dil bilgisi kitaplarında yazı dilinde olmayan ağız
özelliklerinden bahsedilir.7 Tahir Ke’an’nın 1893 yılında tamamladığı Kavâid-i Lisân-ı Türkî’ den
yaklaşık altmış yıl gibi bir zaman geçtikten sonra Türkiye Türkçesi ağızları üzerine yapılan
çalışmalar artmaya başlar. Makale şeklinde birkaç bibliyografya denemesi yazıldıktan sonra bir
ağız bibliyografyası kitabı basılır.8 Ağız çalışmaları Türk Dil Kurumu ve üniversitelerin
himayesiyle sempozyum, çalıştay ve bilgi şöleni gibi verilen adlarla yapılan ilmi toplantılardaki
sunulan bildirilerle devam etmektedir.9 Ayrıca bir ağız terimleri sözlüğü üzerinde durulmaktadır.10
4
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Nurettin Demir, “Kıbrıs Ağızları Üzerine Notlar”, Scolarly depth and accuracy. A Festschrift to Lars Johanson.
Lars Johanson Armağanı, Ankara 2002, s. 100. Kıbrıs ağızlarının “4. grubunu Ankara, İçel, Kayseri, Kırşehir,
Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat ağızları oluşturur.”
5
Mehmet Aydın, “Ağız Araştırmalarında İç Göç Sorunu: Samsun Örneği”, Samsun Sempozyumu 2011, 13-16 Ekim
2011, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun 2011, s. 1.
6
Zeynep Korkmaz, “Anadolu Ağızları Üzerine Araştırmaların Bugünkü Durumu ve Karşılaştığı Sorunlar”, TDAYBELLETEN 1975-1976, TDK yayınları, Ankara 1976, s. 143. “Anadolu ağızları üzerindekiçalışmalarınbaşlangıcı1867
yıllarına kadar uzanır. A. Maksimov'un Htulaoendigâr ve Karamanlı ağızları üzerine yazdığı Opıt ızsledovanija
tjurskiclı dialektov v Chudavendgare i Karamanii (St. - Petersburg 1867) adlı denemesinden ta 1940 yıllarına kadar
uzanan dönemdeki araştırmalar, bir iki istisnası dışında genellikle 'yabancı araştırıcılar dönemi' olarak adlandırılabilir.”
Bu bibliyografya çalışmasına Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Konya gibi yerlerde (bk. kaynakça Eckmann, 165 s.) Grek
harfleriyle yazılmış Karamanlı Türkçesi irdelemeleri alınmamıştır. Karamanlı Türkçesi sadece Nevşehir yöresine ait
değildir. Karamanlılar yoğunlukla Nevşehir Niğde arasında görülürler (bk. http://www.fryktories.gr/sites/fryktories.gr/
files/downloads/bsa_ uhseminar_04042011. key-1.pdf, 5. sunum, 18 yerleşim birimi var. ET: 23.04.2013).
Mübadeleden sonra Selanik’te bugün Neopoli denen bir semte yerleşerek yaşamaya başladılar. Yazı dili olan ama
Türkiye’de konuşuru kalmamış tek ağızdır ve yok olmak tehlikesiyle yüz yüzedir. Asuman Ergün Ünsal, “Karamanlı
Türklerin Sözlü ve Yazılı Edebiyatında Atasözleri”, 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri
2. Cilt, 16-19 Kasım 2011, Nevşehir Üniversitesi Yayınları: 2, Grafiker Yayıncılık, Ankara 2012, 275 s. künyeli
yazısında “Karamanlı Ortodoks Türklerin Sözlü Edebiyatı” konulu doktora çalışmasına başladığından haber
vermektedir. Bizim de kanaatimizce Türkler değişik dinleri kabul ettiği gibi İslamiyet’ten önce Kapadokya’ya gelen
çoğunlukla Kıpçak asıllı Türkler Ortodoksluğu kabul etmiştir. Evlerinde Türkçe konuşurlardı. Kimse evinde zorla
Türkçe konuşmaz. Hoşgörüden dolayı diğer Hıristiyanlara olduğu gibi ne Selçuklular ne de Osmanlılar bu soydaşlarına
din değiştirmeleri için baskı yapmamıştır. Belki dindaşları ve komşuları olan diğer Rumlar kutsal kitaplarının
harfleriyle bu Grek harfli Türkçeyi kolayca öğrenmişlerdir. 16. asırdan itibaren Yunan harfleriyle Türkçe yazmaya
başlamışlardır. Din adamları da binlerce matbu eser bırakmıştır. Hatta bu harflerle Osmanlı Türkçesini Grek harfleriyle
yazmışlar ve o dönemdeki kitapların şerhlerinde Grek harfleriyle yazılmış Türkçe ibareleri de görmekteyiz. Bu konuda
bir tıp kitabının Grek harfli Karamanlı Türkçesi şerhleri üzerine Veli Ay alfabe karşılaştırmalı bir yüksek lisan tez
çalışması yapmaktadır. Adem Öger, Nevşehir Üniversitesi Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezinde yukarıda
bahsedilen Grek Harfli Karamanlı Türkçesiyle ilgili eserlerin fotokopilerini çektirerek bir kütüphane de
oluşturmaktadır. Türk tarihçileri konu ile ilgili eserler çıkarmaktadır. Son olarak Adem Öger ve Oğuz Özdem 1914
baskılı Grek harfli Papa Georgios’un Nevşehir Salnamesi’ni Türk Latin Alfabesine aktararak Nevşehir Üniversitesinin
3 numaralı yayını olarak kültürümüze kazandırdılar. Bk. http://nevkam.nevsehir.edu.tr/tr/4788 (ET: 13.06.2013).
7
Laylâ Karahan, “Anadolu ve Rumeli Ağızlarının En Eski Kaynaklarından Biri: Gramer Kitapları” , Turkish Studies /
Türkoloji Araştırmaları, Volume 6/1 Winter, 2011, p. 38. Elbette Eski Türkçe belgelerinde (Orhon Abideleri’nde)
olduğu gibi Beylikler ve Osmanlı dönemi Türkçelerinde de ağızlar vardı. Eski Türkiye Türkçesi ağızları ayrı bir
çalışma konusu olduğu için burada o dönemle ilgili malumat verilme gereği duyulmamıştır.
8
Tuncer Gülensoy, Anadolu ve Rumeli Ağızları Bibliyografyası (Anadolu-Kıbrıs-Suriye-Irak-BulgaristanYunanistan-Yugoslavya ve Romanya Türk Ağızları), Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Yayınları:
33, Ankara, 1981. Bu eser daha sonra Ercan Alkaya ile birlikte geliştirilmiş ve Akçağ Yayınları tarafından
neşredilmiştir. Kayhan Erimer tarfından daha önce (1970) TDAY-Belleten’de bibliyografya denemesi yazılmıştı.
9
Türk Dil Kurumunun, Türkiye Türkçesi ağız araştırmalarına bir ivme kazandırmak ve alanın uzmanları arasında üst
düzeyde yoğun tartışma ve bilgi alışverişini sağlamak amacıyla, ülkemizin değişik üniversiteleri ile iş birliği hâlinde
yürüttüğü ve ilkini 2008 yılında Şanlıurfa’da, ikincisini 2009 yılında Kars’ta, üçüncüsünü 2010 yılında Sakarya’da
düzenlediği Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı’nın dördüncüsü 27-29 Ekim 2011 tarihleri
arasında Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle Edirne’de düzenlendi.
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şekilde çalışması yeni araştırmacılar için bir bahtiyarlıktır.18 Kendisi de Nevşehirli19 olan Korkmaz
şu değerlendirmede bulunuyor:

“Ele almış olduğumuz Nevşehir ve Yöresi Ağızları'nda (Ankara1963),
araştırmalarımızı yeterince derinleştirebilmek için daha dar bir ağız bölgesini seçmiş
bulunuyoruz. Orta-Anadolu ağızları içinde Nevşehir bölgesini seçmiş olmamız
tesadüfî değildir. Etnik yapısındaki ve iskân tarihindeki özellik dolayısıyla bütün
Orta - Anadolu ağızlarını en iyi temsil eden bir ağız bölgesi niteliğini taşımaktadır.
Ayrıca, bu il doğum yerimiz olduğu için, ağız özelliklerine yakından aşina
bulunmaktayız. Bilindiği üzere, ağızlar üzerindeki incelemelerde ortaya konan
araştırmaların değeri, ilkin o araştırmaların dayandığı metin ve malzemenin
sağlamlığına bağlıdır. Metinlerin sağlamlığı ise, doğrudan doğruya derleme yapılan
bölge ağızlarının gereği gibi verilebilmiş olup olmaması ile ilgilidir. Bu bakımdan
derleme ve değerlendirme işleri büyük bir önem taşımaktadır. Son yıllara kadar
Anadolu ağızları üzerinde yapılan araştırma ve incelemelerin gerek metin derlemesi
gerek derlenen metinlerin değerlendirilmesi yönünden çoklukla yetersiz olduğunu
gördüğümüz için, bu araştırma ile bundan sonraki diyalektoloji araştırmalarında
metot bakımından örnek olarak kullanılabilecek bir deneme ortaya koymak istedik.
İnceleme bölümünde Nevşehir ve yöresi ağızları derinlemesine bir ölçü ile
incelenmeğe çalışılmıştır. Değerlendirmeler sırasında gerektikçe öteki Anadolu
ağızları ve başka Türk lehçelerindeki benzer olaylarla karşılaştırmalar da yapılmıştır.
Böylece, hem Nevşehir ağızlarının öteki Anadolu ağızları arasındaki ve Türkçenin
bütünü iç "¥˛g›hnü "¥˛g›hnü "¥˛g›hnü "¥˛g›hnü "¥˛g›hnü baTf1 0 ˘-3(e)-1(k)1ZVˆ_-4(k)]TJ10( baTf1 2(k)10(a)]TJET34(e)-1(n, )-27
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1. Çağdaş Türkiye Türkçesi Nevşehir Ağzı Kaynakçası Değerlendirmesi
Yukarıda bahsedilen incelemenin derinleştirilmesine yardımcı olabilmek için eksiklikleri
de olsa sadece bir dil bilgisi kaynakça çalışması yapılarak katkı sağlanmak istenildi. Kayseri’de
üniversiteleşmenin Nevşehir’e göre erken başlamasından dolayı Kayseri yöresi gibi maalesef
zengin bir bibliyografya oluşmamıştır.21 Hatta Ürgüp ve Avanos Yöresi üzerine yüksek lisans tezi
Erciyes üniversitesi öğretim üyesi Mustafa Argunşah tarafından yaptırılmıştır.22 Aşağıda
konularına göre bu çalışmalar değerlendirilecek ve akabinde bir bibliyografya verilecektir.
Kaynakçadaki eserler ise bu makalenin referanslarıdır. Ses bilgisine geçmeden önce Nevşehir Ağzı
kısaca tanıtıldı.
Zafer Yeşilöz’den kısaltılarak alınan “Nevşehir Ağzı” makalesi özet
mahiyetindedir.23 Nevşehir ağzına ait kelimelerin kullanılmama sebepleri şunlardır:
1. Yöre ağzının tıskalı “hastalıklı”, tırhaz “karanlık yer”, yöğümsüz “uğursuz” vb.
kelimelerini kullanan yaşlıların ölmesi. 2. Kitle iletişim araçlarının carı “acele”, fit
“şüphe”, sıracalı “sırnaşık” vb. kelimeleri unutturması. 3. Teknik aletlerin
yaygınlaşmasıyla helki “süt taşınan kap”, varangelen “halı dokuma tezgâhındaki el
aleti”, yunak “hamam, banyo” gibi kelimelerin kullanılmaması. 4. Bağcılığın
gerilemesiyle çiltim “küçük üzüm salkımı”, ışkın “filiz”, köftür “bir çeşit pestil” vb.
kelimelerin unutulması. Nevşehir çevresindeki konuşmalarda dikkati çeken temel
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seyrek düşen bir sestir.” açıklamasına karşı çıkılmıştır. O zaman tek ıcıh “azıcık” [<AT *āz] örneği
bulunmaktadır.24 Nevşehir’in bazı mahallelerinde ikileme (ıcı ıcıh) şekli de var. Damsa’da kökleri
içerisinde Türkmen boylarına ait İcik diye bir yerleşim birimi de vardır. Zafer Yeşilöz’ün tezinde
de z düşmesi görülmemektedir.25
Birincisi yapılan Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu’nda sunulan
bildirilerle Nevşehir ağzı çalışmalarına olan ilgi devam ettirildi. Bu bilgi şöleninde Çetin Pekacar
bildirisini sunarken F-DI+m nasıl teklik birinci şahsı, F-DI+ŋ nasıl teklik ikinci şahsı gösteriyorsa
F-DI+n (gel-di+di+n “o geldiydi”) şeklinin sonundaki /n/ ünsüzü de Ana Altaycada iyelik ifade
eden ve 3. şahsı gösteren bir ektir şeklinde açıklama yaptı.26
Leylâ Karahan “Nevşehir ağızlarına ait söylesāne örneğinden hareketle -sAnA ekinin
yapısını tartış”arak Nevşehir ağzı dil bilgisi çalışmalarına katkıda bulunmuştur. Bu ekin köken
bilgisini F-sA+ŋ+n+e şeklinde açıklamıştır.27
Makalesinin konusu doğrudan Nevşehir ağzı olmasa bile örneklerinin öneminden dolayı
Aylin Koç’un “Kelime Sonu Ünsüz Türemesi”ni de bu çalışmamıza dâhil edebiliriz. Birkaç misal:
bekit <Ar.+Far. belki “belki”,28 yoharım < yukarı, ameley < Ar. ‘amele “amele”, [ney kelimesinde
sayfayı vermiş ama örnek yok, birkaç örnek tarafımızdan adı geçen eserden alınarak eklendi
(Korkmaz 1994a: 100).] de-y+im, ne+y+im, vasıta+si+y+le, geldi di-y+in, cefa+y+ınan, fiyet
<Ar. fi’at “fiyat”, pendir29 <Far. penîr “peynir”, gibin, gayrın, esgiden Diledis diller idin [bk.
Pekacar].30
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Sesbilgisi açısından Kıpçak Türkçesi özelliği olan ş> s değişmesi dikkat çekicidir. Bu
sebeple Ahmet Buran’ın “Türkçede ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında s/ş Meselesi” adlı makalesi
bibliyografyaya alındı.31 Nevşehir ağzında -şs-> -ss- (bés sene, ġulucemissiŋ, eğleseydik, alıssıŋ)
şeklinde bir gerileyici benzeşmedir. Zafer Yeşilöz bu ses olayının tersi olan -s- > -ş- (herkes>

24

Az kelimesi Türkmencede uzun ünlülü olduğuna göre Ana Türkçedeki āz şekline gider. Derleme Sözlüğü’nde
Hasanoğlan-Ankara’da iccik şeklinde uzunluk ünsüz ikizleşmesine sebep olur. Ayvagediği-Mersin’deki ıdık “azıcık”
kelimesinin kök ünlüsünden sonraki /d/ sesi Başkurt Türkçesindeki äź ~ az ile örtüşür. Tatar Türkçesinde äz, Özbek
Türkçesinde ise åz şeklindedir.
25
Bahadır Dedeoğlu, “Nevşehir’de Göçler Tarihine Kısa Bir Bakış”, Nevşehir Kültür ve Tarih Araştırmaları, S: 3
2005, 52 s. Araştırmalar için önemli bir kaynak Nevşehir Kültür ve Tarih Araştırmaları dergisidir.
26
Çetin Pekacar ve Filiz Erdem Uçar, “Nevşehir ve Diğer Anadolu Ağızlarında Fiillerin Teklik 3. Şahıs Çekimlerinde /N/
Sesi”, 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri 2. Cilt, 16-19 Kasım 2011, Nevşehir
Üniversitesi Yayınları: 2, Grafiker Yayıncılık, Ankara 2012, s. 234. “Türkiye Türkçesi ağızlarında i- ek fiilinin
çekiminde görülen son ses /n/ ünsüzü de teklik üçüncü şahsı gösteren bir ek durumundadır.” Sayfa 232’de
kaynakçasında künyesi verilen Gürer Gülsevin’in “Eski Anadolu (Türkiye) Türkçesinde 3. Kişi İyelik Ekinin Özel
Kullanılışı” adlı makalesine atfen… pehlivān+ın kıldı “(onun) pehlivanı kıldı” örneğiyle Gülsevin’in belirttiği 16
şekilde (i-di+n gibi ünlüyle biterse 20 şekilde) dal sesi olan üçüncü şahıs kişi iyelik +(s)I4(n) ekinin +In şekli olduğunu
vurgulanmaktadır. /n/ sesi ekin asli sesidir. Kaynaştırma sesi değildir. 3. şahıs iyelik eki üzerine ad durumu ekleri alınca
sonda /n/ sesi (kapı+sın+da) tezahür eder.
27
Laylâ Karahan, “Ağız Verilerinin Etimoloji Çalışmalarına Katkısı: ‘söylesāne’ Örneği”, Dil Araştırmaları, S: 10
2012, s. 9 ve 14.
28
Zafer Yeşilöz bunun Nevşehir ağzında belkit gideciyah cümlesini örnek verdi.
29
Zafer Yeşilöz bunun Nevşehir ağzında pindili “pe şeį-6(e )-3(ş)2(0"9764 9(ö)-6(r)13(n)-6(e)3(ğ)6(i)-2(n)-6(i)-2(n)-6(y)10(o)-6(l)-2(d)6(u)-6(ğ)6
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herkeş)32 örneğini tespit etmiştir. Zeynep Korkmaz (herkeş, herkiş) örneklerini tespit ederek “/s/nin
boğumlanma noktasının daha geriye kaymasından oluşmuş bir değişim türüdür. Değişimde kelime
içindeki öteki ünsüzlerin boğumlanma noktalarındaki gerginliğin etkisi olmuştur. Bu kelime
bölgenin bütün ağızlarında aynı şekilde görülür” açıklamasını yapar.33
Yine ş ünsüzünün (Türkmen, Azerbaycan ve Başkurt Türkçelerinde de görülmesinden
dolayı)34 ş> h değişmesinin önemi açısından Nevşehir ağzına bakmak gerekir. Zafer Yeşilöz
tezinin sözlük bölümünde kelimeye dikkat çekmiştir: himdi “şimdi” milangaz çıhdı,, hindǐki
“şimdiki” hindǐki yuklerin giTdî gibi ordan da yųķ getirillermiş. Ayrıca hincik “şimdi” şekli de var
(Soyak 2013: 25).
“Kelime ve hece başlarında yuvarlak ünlüler önündeki g-> ġ-, k-> ķ- değişimleri ile bu
değişimlerin geliştirmiş olduğu orta boğumlanmalı /o/, /u/ ünlülerinin bulunuşu” bir Türkmen
özelliğidir. Bu tespitten dolayı Zeynep Kormaz’ın
“Bartın Yöresi Ağızlarındaki Lehçe
Tabakalaşması” yazısının işaret ettiği örnekleri eserinden buraya alındı: 35 ġol “göl”, ķor “kör”, ķoy
“köy”. Zafer Yeşilöz’ün tezinin 52. ve 15. sayfasındaki ġợç “göç”; ġợr- “gör-”, ġợsder- “göster-”,
ġợzel “güzel”; ķợrgelik “gölgelik”;36 VKK- yapısında oĶce “ökçe”, ōsüz “öksüz” örnekleri buraya
eklenebilir [ợ ünlüsü sadece altı noktalı şekildedir, en yakın olanı yazıldı.].
İkincil uzun ünlüler meselesine ise örnek olabilecek bir kelime Nevşehir çocuk oyunları
adında geçmektedir. 37 Bu kelime aynı zamanda Derleme Sözlüğü’ne bir katkıdır. Daar
“mendillerden kuş şeklinde yapılmış bohça”<taġar(cık) “çuval, dağarcık, harar”.
Nevşehir yöresinin çok ilerlemiş ses olaylarından biri hece kaynaşmasıdır. Eşeğim Ağlar
türküsünde Korucular eşeğimin ayağını (~ kulağını ~ gözlerini ~ kuyruğunu ~ derisini) naptılar
nakaratında koyu punto ile yazılan kelimede bu görülmektedir: nap- <ne+yap-. Avanosa ait
Kızılırmak nettin (~ nittin) allı gelini? nakaratında ve Elinin kınası soldu m’ola? dizesinde hece
kaynaşması örneği vardır. 38 Ölenin arkasından yas tutulurken nöracam <ne yapacağım ifadesinde
de hece kaynaşmasıyla kelimenin büzüştüğü görülür.39
Ferit İlktürk yazısında Nevşehir’in eski evlerini görüntüleriyle de anlatırken onlarca kelime
katkısında bulunur.40 Bunlardan biri dikkat çekicidir: tafana “tandır evi” <tok+hane, /h/ sesinin
düşmesinden sonra aykırılaşmayla k> g> v> f ünsüz değişmesi olmuş ve birleşik kelime damak
32

Zafer Yeşilöz, Nevşehir İli Ürgüp ve Avanos Yöresi Ağızları, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1993, s. 53.
33
Zeynep Korkmaz, Nevşehir ve Yöresi Ağızları I. Cilt Sesbilgisi (Phonètique), Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Yayınları Sayı: 142, Erol Ofset ve Mabaacılık, (2. baskı), Ankara 1977, s. 105.
34
Nurettin Demir, “Alanya Ağızlarında şimdi’nin Varyantları”, TDAY-Belleten 1995, TDK yayınları, s. 105.
35
Zeynep Korkmaz, “Bartın Yöresi Ağızlarındaki Lehçe Tabakalaşması”, Türk Dili Üzerine Araştırmalar II, TDK
yayınları, Ankara 1995, s. 228.
36
Zafer Yeşilöz buna Nevşehir ağzından ķợrume mi ġợturecäm yerif “mezarıma mı götüreceğim” sitem cümlesini örnek
verdi.
37
Mustafa Dinleyen, “Nevşehir’de Çocuk ve Genç Oyunları-Eğlenceleri”, Nevşehir Kültür ve Tarih Araştırmaları, S:
3 2005, 40 s., “Daar daar oyunu: Çocuklar aralarında bir ebe seçiyorlar, aralarında anlaşarak mendillerini birleştirip
düğümler atarak kuş şekline koyuyor, sonra bir kul ismi seçip herkes bir özelliğini söylüyor. Ebeye, bilmesi için birkaç
alternanif kuş ismi söyleme hakkı verilir. Bilmez ise kuş biçimindeki mendil demeti ile sırtına vurulur.” Derleme
Sözlüğü’de daar “lazımlık” Sürmene-Trabzon, dār “küp” Hayrabolu ve Malkara’da kullanılmaktadır. Ayrıca dağar,
dāger, dahar; dağarcık, dāārcık, dārcık, davarcug vb. şekilleri de vardır. Bu Oğuz Türkçesinin söz dağarcığına ait bir
kelimedir.
38
Bahadır Dedeoğlu, “Bunları Duydunuz mu?”, Nevşehir Kültür ve Tarih Araştırmaları, S: 5 2005, 66 s.
39
Mustafa Dinleyen, “Nevşehir’de Cenaze Defin Törenleri”, Nevşehir Kültür ve Tarih Araştırmaları, S: 10 2008, 47
s. Ayrıca ôsüz Mısdafam ifadesinde k ünsüzü düşerken ikincil uzun ünlünün görülmesi ve t> d ünsüz değişmesi, u> ı
ünlü değişmesi görülmektedir.
40
Ferit İlktürk, “Nevşehir’in Eski Halk Tipi Evlerinden Yaşam Kesitleri”, Nevşehir Kültür ve Tarih Araştırmaları, S:
5 2005, s. 44.
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uyumuna uymuş, gerilek benzeşmeyle de o> a değişmesi olmuştur. Zafer Yeşilöz Avanos’ta
tuvāna şeklinin olduğunda da bahsetti.
İçseste ve hece sonlarında /r/ ünsüzünün bir ünsüzden önce düşmesine sayı adlarından
örneklere rastlanmaktadır. Yaşarın Ağıdı’nda yimbeş “yirmibeş” örneği geçmektedir.41 Avanos
ağzında nadiren /r/ ünsüz türemesi şubart “şubat”görülebilir.42 Benzeşmeyle r> l değişmesi
görülür: Acıgöl ağzında birlen- “birleşmek” > billen- “toplanmak”,43 Derinkuyu ağzında şalvar>
şalval, tarla> talla, yuvarla-> yualla-.44
Yukarıdaki /l/ ünsüzüne örnek olan kelimelere şu örnekler de katılabili: Acıgöl ağzında /l/
ünsüzünün düşmesi olması> ơması,45 Hacıbektaş ağzında /l/ ünsüzünün gerilek benzeşmesi bilsin>
bissin,46 Ürgüp ağzında l> n ünsüz değişmesi kavli> gavni.47
Dikkati çeken birkaç örnek de şunlardır: Gülşehir ağzında ağaç> āş kelimesinde iki ünlü
arasında yumuşak /ğ/ ünsüzünün erimesiyle büzüşmenin olması ve hece düşmesinin
gerçekleşmesi,48 Hacıbektaş ağzında değiş-> den
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yaygındır (dünyānın ĝuruldūnda ‘kurulduğu zaman’), Zaman adlarına ve zaman
gösteren sözlere gelen +dAn çıkma durumu ekinin oluşturduğu zaman zarfları yazı
diline oranla çok daha yaygındır. +In, +leyin zarf eklerinin yerini tutar (şafahdan
‘şafak vakti’ ġaharıh), +dAn çıkma durumu eki, ad soylu sözlerden, yer ve yön
gösteren sözcüklerden, yer ve tarz zarfları oluşturur (yeŋit+den ‘yeniden’), Zarflar
üzerine gelmiş olan çıkma durumu eki, zarfın anlamını pekiştiren bir işlev yüklenir
(dimidden ‘deminden’), –ArAk zarf-fiil eklerinden sonra gelen çıkma durumu eki,
zarf-fiilin anlamını daha da güçlendirir (ĝoparah+dan ‘koşarak’), il- fiilinden
yapılan ve ile edatının yerini tutan kalıplaşmış ilen zarf-fiili, ses değişmesine uğrayıp
ekleşerek bir vasıta durumu ekine dönüşmüştür (erkekker+inen ĝadınnar+ınan
gelini getirrik), Bir işletme eki durumundaki +lAr çokluk eki, yer yer kendinden
önceki diş sesi n’nin etkisiyle +nAr (< +lAr)‘a dönüşür (can+nar). Zamirlerde yer
yer şekil değişikliği gösterenler; şo, şō (< şol), şōnlar, işdā ‘işte’, ahã gibi işaret
zamirleridir. ne soru zamiri gör- fiili ile birleşip kaynaşarak ńộŕ- ( < ne+gör-)
birleşik fiilini ortaya çıkarmıştır. Ancak, bu fiil daha çok kalıplaşmış ‘ne yapalım!’
anlamıyla kullanılır (ńo ğrecēk muhānet üçün çalışıyoh,), ki aitlik zamiri bölgede dil
ve dudak benzeşmelerine uyma dışında, ses değişmelerine de uğrayarak +kI / +kU,
+hI / +hU biçimlerine girmiştir: (benin+ki, bıldır+hı, hinci+ki ‘şimdiki’, pembiş
dudumuńŋ+hu, şōnuŋ+hu) gibi, yazı diline oranla ses değişikliğine uğramış veya
zamanla kısalmış başlıca zarflar (bekit ‘belki’, yiñiden ‘yeniden’; ĝayrı ‘artık’, zātin
‘zaten’, zātinek ‘zaten’, dāyim ‘hep, daima’, şindi ‘şimdi’, dā ‘daha, henüz’,
zabatdan ‘sabahleyin’, zabānan ‘sabahleyin’, soğna), bölgeye özgü başlıca
bağlaçlar (+Inan ( < il-en), +nAn ‘ile’; bi herif+inen bi ĝarı var×ımış (27-28);
ekme+nen pendir; hemin... hemin... ‘hem... hem’: hemin ġọrümceyik hemin gelinik
(27-29); yoŋsa ‘yoksa, yahut, veya’; bekit ‘belki’: bekit ĝalır bekit ĝalmaz;
bilemediŋ ‘yahut’; eliñdā iş bėş ġụńde bilemediŋ on ġụńde biter. Zıtlık ilişkisi kuran
mārisem (<F. meğer i+se+m) ‘meğer’; bā gėdecāħ dīnci bi hoş oldu. mārisem bize
gelecāmıiş) vb. Şekilce yazı dilinden farklı olan veya Eski Anadolu Türkçesindeki
şekilleri olduğu gibi sürdüren özellikler” için Nevşehir ve Yöresi Ağızlarının Şekil
Bilgisini Belirleyen Temel Özellikleri Üzerine adlı makaleye bakınız.50
Yine Salur boyunu temsil eden Eski Türkiye (Eski Anadolu) Türkçesindeki –A/I yOrUr
(bayram oluyorur, canım sıhılıyorur, çıhıyorur, dönüyörürler, duruyorur, galıyorur, gatmıyorur,
geçiyörürüz, gidiyörürüm, ohunuyorur, oturayorur, öldüreyörürler, paltalayorur vb.) tasviri
fiilinden dolayı Zeynep Korkmaz’ın “Türk Dilinin Eski Kültür Mirasının Anadolu Ağızlarındaki
Devamı” adlı makalesi dolaylı olarak bu bibliyografyaya dâhil edildi.51
1.3. Söz Dağarcığı
Faruk Güçlü küçük boy el sözlüğünde yaklaşık 1800 kelime tespit etmiştir. Sonuna
kadınlarla ilgili söylenen sözler ve takılan lakaplardan 30 örnek eklemiştir. 52
Zafer Yeşilöz son yazdığı makalesinde 1064 Nevşehir lakabından 40 kelimenin Derleme
Sözlüğü’nde olmadığını tespit etmiştir.53 Zafer Yeşilöz mezarlık taşlarında bugün çok az kullanılan

50

Zeynep Korkmaz, “ Nevşehir ve Yöresi Ağızlarının Şekil Bilgisini Belirleyen Temel Özellikleri Üzerine”, Turkish
Studies / Türkoloji Araştırmaları, C: 2/2 Bahar 2007, s. 493-497.
51
Zeynep Korkmaz, “Türk Dilinin Eski Kültür Mirasının Anadolu Ağızlarındaki Devamı”, Türk Dili Araştırmaları
Yıllığı Belleten, I-II/42 2003, 161 s.
52
Faruk Güçlü, Nevşehir ve Yöresi Ağızları Sözlüğü, Ürün Yay., Ankara 1999, 95 s.
53
Zafer Yeişlöz, “Nevşehir Lakaplarından Derleme Sözlüğüne Katkılar”, Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dersgisi, C: 2, S: 1 2013, 26 s.
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(Mutahhare, Şekernaz gibi) 82 kişi ismi veya soyadı tespit etmiştir.54 Zafer Yeşilöz nanunî
“atıştırmalık, yemiş”, geberyatlık “uyumadan önce yenilen yemek”, horanta “ev efradı”, dimi
“kadın şalvarı”, bişirici “dilenci”, tuturuh “çok ekşi”, çaşıt “edepsiz adam”, çot “sakat, çolak”,
dolaz “bir çeşit tatlı”, dölek “doğru, düzgün”, fasa “aldatma”, fışkı “yaramaz kız çocuğu”, gısmık
“cimri”, ivitlemek “tekrarlamak, evetlemek”, lavğar “geveze”, urup “bir kilo”, ama “hala”, iti
pindir “çok olgun peynir, it-i (-i zarf-fiil)”, itilemiş “edilmiş, pişmiş”, örneğini de şifahen ekledi.
Yine Yeşilöz halk ağzından alınan soyadlarını da tespit etmiştir: cibit “ıslak”, güveren “göğeren,
yeşillenen”, tübel “bütün”, battal “kahraman”, domaç “altın yıldızlı çizme veya kılıç”, tuğmen ulu
kişi”.55
Mustafa Dinleyen “Nevşehir taşı ‘yonu çekiçi’ denen iki taraflı, ağzı dikey değil, yatay
yontma aletleri ile olmaktadır.”56 cümlesiyle Derleme Sözlüğü’nün yonu taş maddesine bir katkıda
bulunmuş oluyor.
Faruk Sağcan “Kapadokya bölgesinde köşk minare olarak adlandıra geldiğimiz yöresel
minare formu ne yazık ki hiç kullanılmaz olmuş ve tamamen terk edilmiştir.”57 derken bu
kelimenin de Derleme Sözlüğü’nde olmadığını tespit edildi. Ayrıca bu kelime Türk Dil
Kurumunun Türkçe Sözlüğü’nde de yok.
Küçük Beyoğlu denilen Nevşehir evlerinin kilit isimleri birkaç örnek: firek, anahtarın uç
kısmı siviri ise erkek firek, uç kısmı delik ise dişifirek, ambarların ahşap kapılarının kilidine
tosbağa veya çakıldak denirdi.58
Ağmeli “yer adı”, Cafiye “kadın adı”, Köşektaş “yer adı”.59
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İncesu Kapadokya içerisinde düşünülerek bu ağza ait bazı “çalma ‘mayalama”, çer almak,
çötürük, dingildemek, golük “kızma ifadesi, kılıbık’, havke, hotuç, kemçik ‘kızma ifadesi, avrat
kılıklı’, kırtarmak, lavgar ‘çok konuşkan’, sanıtmak, sıtara, piyik, taymak ‘aniden uzaklaşmak’,
yalavuç, zavrak” gibi kelimeler anlamları verilmeden yazıya geçirilmiştir.60 Bir kısmının anlamları
sorularak tespit edildi. Bazı lakaplar da var: Yapıkbasan (Şükrü), Lakcırın (Osman), Matracı
(Osman), Çatlunun (Mehmet), Hotozlunun (Osman).
Avanoslu Sarı Mustfa’nın Ceylan şiirinde itlet- “sürmek, itin önüne atmak” eylemi ölçünlü
Türkçede edilgen şekliyle (itlen-) kullanılmaktadır.61
Nevşehir halk sağlığı ile alakalı bir derleme yapılmıştır. Her harften bir örnek verildi:
ahraz “sağır, dilsiz”, buvacıl “obur”, cüllük “kısa boylu”, çiplik “şeytan tırnağı, tırnak nasırı”, daylı
“büyük çıban”, epişik “beceriksiz”, fanıla- “uğuldamak”, gıfır “bağ zararlılarından”, hont “kalça
kemiği”, ıh- “diz üzerine çökmek”, inez “sıska”, keres “tuzlumsu”, losan “noksan”, navrak “surat,
yüz”, ohra “çıban”, ökle- “tökezlemek”, parsı- “ezilmek”, rapur “rapor”, sengi “uyuşuk, sersem”,

54

Zafer Yeşilöz, “Taşlıbel Mezarlığı ve Adlarımız”, Nevşehir Kültür ve Tarih Araştırmaları, S: 7 2007, s. 56.
Zafer Yeşilöz, “Nevşehir’in Soyadları Üzerine Bir Araştırma”, Nevşehir Kültür ve Tarih Araştırmaları, S: 9 2008, s.
10.
56
Mustafa Dinleyen “Nevşehir Evleri”, Nevşehir Kültür ve Tarih Araştırmaları, S: 6 2006, s. 42.
57
Faruk Sağcan, “Köşk Minarelerimiz”, Nevşehir Kültür ve Tarih Araştırmaları, S: 6 2006, s. 57.
58
Mehmet Yuğuran, “Nevşehir ve Kapadokya Bölgesi Anahtar ve Kilit Sanatı”, Nevşehir Kültür ve Tarih
Araştırmaları, S: 7 2007, 47 s.
59
Hüseyin Sevindik, “Türkülerimiz ve Öyküleri”, Nevşehir Kültür ve Tarih Araştırmaları, S: 7 2007, s. 50.
60
Mustafa Kaya, “Turistik Kapadokya’nın Doğu Kapısı İncesu”, Nevşehir Kültür ve Tarih Araştırmaları, S: 7 2007, s.
16.
61
Hasan Şahin, “Avanoslu Ünlü Bir Kabadayı Mustafa Yavuz (Sarı Mustafa), Nevşehir Kültür ve Tarih
Araştırmaları, S: 9 2008, s. 15.
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şorhut “çapak”, tırhınlı “hastalıklı”, uçun- “pişman olmak”, üstüm ol- “adet görmek”, yārnı “sırt”,
zār “köpek yavrusu”.62
Nevşehir’de bağcılıkla ilgili şu kelimeler dikkat çekicidir: elevcik “bağ evi”, zari “fakir”
olmayan herkesin bir bağı var, , şiveme “bağ sahibinin ırgatların karnını doyurması, tavlaması”, per
yavşanı “dağlardaki bir bitki”, patlak “boş kesecikleri olan bodur ağaç”, gora “bağ evinin kapısına
tahtadan yapılan sürgülü emniyet sistemi”, öz “Göre yolundaki sulanabilen topraklar”, maşala
“özlerdeki toprak parçaları, çok küçük sulu arazi”, sam vur- “rüzgarlı havalarda bitkinin kuruması”;
bazı bağ muhitleri: köpeklik “sanayi karşısındaki köpeklerin gezdiği bağlar”, vığla, senirin,
hömerti, geçalesi <keçi kalesi, ucasar <uç hisar ve haflı gibi.63 Yine bağ bahçe ile ilgili iki
kelimeyi de halk ozanı Şair Fuat Zorlu’nun (1945-2011) Gençliğime Hasret şiirinden ekleyelim:
çeçi “harmandaki sap saman”, karabuludu “siyah bir üzüm çeşidi”.64
Bağ mevkilerinin birçoğunun Ürgüdlü ~ Ürgeylü veya Ürgüplülerin bazı tanımlayıcı boy
adlarından gelmesi dikkat çekicidir: Aciş “Arap boyu” (<hâcc+î+ş), Bozuk “Türkmen boyu”
(<Boz+ok), Dımbıl “kısa boylu bir aile” (<Tombul), Hamala “Dere Mahalleli bir kadın”
(<hammâlî “bir Türkmen boyu”), Hondu “durmadan yiyen” (<Hundi “Adana Sis Yörükleri”), İmir
“imir üzümü” (<İmirli “İbad Arap Taifesi”), Kitir ~ Ketir “sert, taşlık yer; lav akıntıları”, Yapal
“gövdesi düzgün olmayan”, Zıbarî “Alacahisar sancağına yerleşenler” (<zıbar yat).65
Püren “sık ot, çalılık”, Ihlara Vadisi’ndeki Hazreti İsa’nın hayatını anlatan 10-12. yüzyıla
ait bir kilise (<kenîse)nin adı Pürenli Seki Kilisesi’dir.66 Nevşehir’deki Gûlam, Hazim, Letibe,
Methiye, Şatır, Şemi, Sütemen, Ümüş, Zebiha
gibi eski kişi ve soy adları artık pek
kullanılmamaktadır. Sokak kültürünün yok olmasıyla unutulan apahla “ak bakla, fasulye”,
bişirgeç “ince, çabuk yanan çubukçuklar”, cızlaved “plastik ayakkabı”, devlik “gigantismus, bir
hastalık”, et top “küçük top”, gôlek “sokaklardaki küçük su birikintisi, gölcük”, gursah “kursak”,
gavurga “kavurga”, işleme “peynirli yufka”, keşik “imece, sıra, nöbet”, kilav “külek, tahta kova”,
şırahne “şıra hane”, pelverde “ayva tatlısı”, taş köşk “müzik dinletilerinin yapıldığı taş
oymacılığıyla süslenmiş evin en güzel köşesi”, yedi kat “orta boy top”, zaar “zahir” gibi kelimeler
de vardır.67
Nahıl <Ar. nahıl “hurma dalı”, Ürgüp düğünlerinde süslenen çırahması “iskeleti”, iki metre
yüksekliğinde, çapraz çıta uçlarında dört mumu olan yetmiş santimlik üst bölümü konik, yüz on
santimetrelik silindirik kısmı bezlerle salkım şeklinde süslenmiş, ucunda elma veya armut bağlı üç
sarkık dal şekline sahip ve ritüelleri olan çok ilginç bir düğün aracıdır. Zeman denilen oğlan evi
eğlencesinde nahıl övme yapılır. İğdenin Daline Bastım türküsü söylenir. Sonra kız evinden çalınan
boduç “küçük testi” kırılır. Sonunda nahıl ağacı gerdek odasına konur. Damadın arkadaşları güvey
başı eğlencesine katılır.
Ceviz çırpma zamanı Nevşehir ağzına ait kelimeler ise şunlardır: başak “hasattan sonra
çocukların topladığı arta kalan ceviz”, çete ceviz “çocukların bir birlerinin cevizlerini kırma
oyunu”, dın <dıŋ “ceviz dökme sırığı” (Dın Ali “ceviz çırpıcısının lakabı”), göz kirası “hasat
zamanı komşulara dağıtılan ceviz”, hömer- “karşı gelmek, sözle lafa tutmak”, içleme “cevizin iç
tutmaya başlaması”, merav “geceleri özlerin içinden gelen kes, bağla, kaçırma gibi bağrışma
62

Abdullah Tuncer Gürbüz, “Nevşehir Halk Sağlığı Sözlüğü”, Nevşehir Kültür ve Tarih Araştırmaları, S: 9 2008, s.
16.
63
Mustafa, Dinleyen, “Nevşehir’de Bağcılık”, Nevşehir Kültür ve Tarih Araştırmaları, S: 11 2009, s. 35.
64
Fuat Zorlu, “Gençliğime Hasretim”, Nevşehir Kültür ve Tarih Araştırmaları, S: 14 2011, s. 46.
65
Mustafa Kaya, “Ürgüp’e Yerleşn Türk Boyları”, Nevşehir Kültür ve Tarih Araştırmaları, S: 15 2009, s. 17.
66
Halis Yenipınar, “Ihlara Vadisi”, Nevşehir Kültür ve Tarih Araştırmaları, S: 11 2009, s. 40.
67
Ferit İlktürk, “Sokaklarımızın Tarihi, Çocukluğumuzun Tahta Cami Sokağı”, Nevşehir Kültür ve Tarih
Araştırmaları, S: 11 2009, s. 57.
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seslerin duyulması”, tetir “ceviz kabuğunun içindeki kolay solmayan boya maddesi”, utlanma
“ceviz çuvalları evin önüne indirilirken yardıma gelmeyen komşulara utanmasalar da ikram edilen
ceviz”, yağlık “bohça”.68
Celeplere yanlarında besledikleri yardımcı hayvanlardan dolayı kuçu “köpek yavrusu,
enik” ve kurruk “eşek yavrusu, sıpa” gibi verilen lakaplar var.. 69
Çocuklar yaşlı kadınlara hala, genç kadınlar birbirlerine bacı, yaşlı kadınlar ise ahretlik,
gençler yaşlılara dudu, annelere anşa “ayşe”, babaanneye ebe, eskiden babaya ağa, anneye aba,
amcaya emmi veya lakaplarını anarak anadın “ana kadın”, belberler “berberler”, cingiller
“boncukçular”, çarşasılar “çarşı ağasılılar”, dımıklar “cimriler”, filikçiler “keçiciler”, gobiller
“gevezeler”, hobucuk “obur”, ketlez “basık burun”, Melavbululu “Melegübü, Derinkuyu’nun eski
adı”, nanaklar “aptallar”, sandıeminler “sandık eminleri”, şanadar “yaba tutan” diye seslenirdi.70
Kiraz Ana’nın ağıdında dadak “çocukların yemesi için pişirilen tatlı”, gamga “yonga”, iraf
“raf”, mut “muti, bağlı olma”; Aşık Yahya’nın destanında pakliyen “paklayan” kelimeleri de kayda
geçmiştir.71 İki Şehit Ağıtı’nda ise (ağıt) yetir- “ağıt söylemek”, cingi “sert kaya”, den (var-)
“buyurun gidin”, mezer “mezar” kelimeleri yazıya geçirilmiştir.72
Nevşehir mimarisinde kilit taşı “kapı inşaatında /s/ şeklinde kutsallığı olan yılan motifi”,
bıyık “kilit taşının yanlarında asma dalları şeklinde yapılan abartmalı motif”, ışık topu “şöminelerde
bebeği temsil eden yuvarlak kabartmalı iki taş motif” gibi terimler söz dağarcığına zenginlik
katmaktadır.73
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Yer adlarının toponomik on kadar sınıflandırılması yapılmıştır. Birer örnek: ağcaşar “ağca
şehir, yapı malzemesine göre”, bel barak “coğrafi konumuna göre”, fakıuşağı “fâkih oğulları,
giledis “Çakıllı, Rumca adına göre”, karain “eski höyüklerine göre”, kızılcin “Özyayla, inanışa
göre”, killik “kayaç durumuna göre”, kuyulutatlar “sularına göre”, küllüce “doğal özelliklerine
göre”, salur “oymak adına göre”, aşiretine göre”, sığırlı
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boş vakit geçirmek, kızların erkeklerle konuşması”], işlik “içlik, üç etek içine giyilen gömlek”,
kına bindallısı “gelinlik”, kirman “ince ipleri çift kat hâline getiren alet”, kundak “üçgen şeklinde
baş bağlama modeli”, kutnu “kumaş cinsi”, mikyeli “bir çorap modeli”, nahlı “kızların nişanlılarına
hediye için hazırladıkları çorap”, pamuklu “kış gömleği”, peler “pelerin”, soğuk kuyu “derby marka
lastik ayakkabı”, şakşakı “tespih”, şetari “çetari, kumaş cinsi”, tire çorabı “fabrika çorabı”, üç
güllü “bir kadın çorabı”.83
Sağsenmek “elini kaldırarak karşı koymaya hazırlanmak” kelimesi, yarim yumurta ile
ferfeneye (yemekli davete) katılmak deyimi ve “Göreliler tandıra çömleği zincirle bağlarmış.”
atasözü gibi örnekler Nevşehir folkloruna eklenmiştir.84
Kötü niyet bildiren ifadeler: Cennarette (ahirette) alacağım olsun. Evine köpekler gunnasın
(yavrulasın). Gevur (gavur) sıpası. Gop gop galkın inşallah.85
“Çara papuca binermek” Nevşehirli kadınların eskiden kullandıkları bir deyimdir.86
Nihayet Tatlarin’den seçme örneklerle irdeleme son bulmaktadır:
Atasözleri: Aç it fırın duvarı yıkar. Boz çördüğün (armudun) aşısı kuvvetli olur. Canı
yanan eşek attan ileri gider. Çam sakızı çırpalık (ince çubuk). Dokuz avrat bir kürek sapına sarılır.
Emanetin bağrı yufka olur. Göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar. İte dalanmadan çalıyı
dolanmak yeğdir. Kurt katırın kıymetini bilmez. Leylek benim neden dostum, yazın gelir, kışın
gider. Meramın elinden bir şey kurtulmaz. Tavuk deşindiğiynen, deli düşündüğüynen. Uzuz etin
suyu kara olur. Uğrun boğaya gelen, aşikare buzağı buzalar.
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Deyimler: Ağzı hosan (uçurum, vadi gibi açık) olmak, boyu bacadan çıkmak, cıdayı
dikmek, çavdar kağnızı gibigıcılamaz, dokuz lafa bir bıçak çalmak, eceline kişnemek, göbeği
atmamak, hol (fol) yok yumurta yok, hecil düşmek (utanmak), ılgını (atı, yılkıyı) doğrultamamak,
kılığını ekşitmek, lökküş (lökgeş, ağır davranışlı) gibi oturmak, mesmiye almamak (önemli
saymamak), möhlüzün (bir işte parasını kaybetmişin) şişkini olmak, nefes eskitmek, olçumluk
(bilmişlik) etmek, öve öve öküz etmek, siyanetini (korumasını) göstermek, şeytan burnuna osurmak,
tebelleş (musallat) olmak, umsuluk (umsunuk, dilenci) olmak, yayan yalbırdak.87
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Bu bibliyografya – başlıktan da anlaşılacağı üzere – dil bilgisi çalışmalarıyla sınırlandırıldı.
Giriş bölümünde ağız çalışmaları değerlendirildi. 1950’lerden sonra Türkiye Türkçesi ağızları
üzerine yapılan çalışmalar artmaya başladığı tespit edildi. 1970’lerden sonra Nevşehir ağzı üzerine
çalışmalar başlar. Başlangıçta en çok Nevşehirli olan araştırmacılar tarafından çalışmalar yürütülür.
Yeni gelişmeler sayesinde bu çalışmalara yöre dışından araştırmacıların da ilgisi artar.
1726 yılında Nevşehir adının verilmesi bir başlangıç noktasıdır. Nüfus yapısındaki ve
yerleşme tarihindeki özellik dolayısıyla bütün Orta - Anadolu ağızlarını en iyi temsil eden bir ağız
bölgesi özelliğini taşımaktadır. Bu sebeple Nevşehir ve yöresi ağızlarının çalışmalardaki yeri
üzerine değerlendirme yapıldı. Nevşehir ağzına ait kelimelerin kullanılmama sebepleri üzerinde
duruldu. Ses bilgisi bölümünde Nevşehir ağzının Ana Altayca’ya kadar dayanan bir özellik taşıdığı
vurgulandı. Şekil bilgisi bölümünde +nāń (ilgi durum eki) şeklinde tespit edilen eklerin örnekleri
verildi. Söz dağarcığı bölümünde nahıl gibi gelenekleri günümüze taşıyan örnek kelimeler üzerinde
duruldu. Deyimler ve Atasözleri bölümünde “Boz çördüğün (armudun) aşısı kuvvetli olur.” gibi
bugün unutulmuş olan örnekler yazılmaya çalışıldı. 65 bibliyografyada Nevşehir Kültür ve Tarih
Araştırmaları’na ait 41 çalışma, diğer dergi ve basılmış bildirilere ait 12 çalışma, 4 kitap, 8 tez
bulunmaktadır. Kelime listesinde Nevşehir ve yöresi ağızlarına ait 430 örnek bulunmaktadır.
Nevşehir ağzı üzerine ses, şekil, söz dağarcığı, deyim ve atasözü şeklinde tespit edilen
bibliyografyadan seçme örnekler verildi.
Bundan sonraki çalışmalarda bu bibliyografya denemesinin araştırmacılara kılavuzluk
yapabilmesi arzu edildi. Nevşehir Belediyesinin ve Nevşehir Üniversitesinin yukarıdaki birçok
çalışmayı desteklemeleri takdire şayandır. Bu sahanın otoritesi olan Zeynep Korkmaz’ın ses, şekil
ve cümle bilgisi şeklinde Nevşehir ve Yöresi Ağızları kitabını genişletilmiş bir baskıyla yeniden
Türklük bilgisine sunması arzu edilmektedir.
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KELİME LİSTESİ
Makalede geçen örneklerden oluşan kelime listesi aşağıda verildi. Ağız çalışmalarında eğer
gramatikal indeks yoksa sözcüğün sadece yapım eki almış şekilleri değil, işletme eki almış şekilleri
de sözlüğe alınmalıdır ki araştırmacılar değerlendirmelerde bulunabilsinler. Çünkü ses
değişmelerinin bir kısmı işletme sırasında oluşuyor. Bu amaçla aşağıdaki örneklerde işletme ekleri
de gösterilmiştir.

aba: anne.
Aciş: Arap boyu (<hâcc+î+ş).
ağa: baba.
ağcaşar: ağca şehir, yapı malzemesi.
ağıt yetir-: ağıt söylemek.
ağmeli: yer adı.
ahã: aha.
ahraz: sağır, dilsiz.
ahretlik: yaşlı kadınların birbirine seslenişi.
alılar: alırlar.
alıssıŋ: alırsın.
ama: hala, yaşlı kadın.
ameley: amele.
anadın: ana kadın.
anşa: “Ayşe”, geçlerin annelere seslenişi.
apahla: ak bakla, fasulye.
āş: ağaç.
āşamına: akşamına, akşamleyin.
aşşâ: aşağı.
aşşāğı: aşağı, kıymetsiz.
atılgan: iş yeri adı.
avanız: avanos.
bā: bağa.
bacı: genç kadınların birbirine seslenişi.
bahıncı: bakınca.
bālım: bakalım.
banāń: parmağın.
bannah: parmak.
başak: hasattan sonra çocukların topladığı arta
kalan ceviz.
battal: kahraman.
bekit: belki.
bel barak: Coğrafi konumuna göre yer adı.
belberler: berberler.
beninki ~ beniŋki: benimki.
bés ~ bėş: beş.
bıldırhı: gecen yılki.
bıyık: kilit taşının yanlarında asma dalları şeklinde
yapılan abartmalı motif.
bî ~ bi: bir.
bilemediŋ: (bilmedin) yahut.
billen-: birleşmek, toplanmak.
binermek: bürünmek.
bissin: bilsin.

bişirgeç: ince, çabuk yanan çubukçuklar.
bişirici: dilenci.
boduç: küçük testi.
bōn: bugün.
Bozuk: Türkmen boyu (<boz+ok).
burī: burayı.
buvacıl: obur.
buzalamak: buzağı doğurmak.
cafiye: kadın adı.
cannar: canlar.
carı: acele.
cefayınan: cefayla.
cehri: barut ağacı (rhamnaceae), meyvesi boya
maddesi olarak kullanılan dikenli bir
ağaççık.
cennarette: ahrette.
cızlaved: plastik ayakkabı.
cibit: ıslak.
cingi: sert kaya.
cingiller: boncukçular.
cüllük: kısa boylu.
çakıldak: ambarların ahşap kapılarının kilidi.
çalışıyoh: çalışıyoruz.
çalma: mayalama.
çara: ince çürük bez.
çarşasılar: çarşı ağasılılar.
çaşıt: edepsiz adam.
çatlunun (Mehmet): isim, lakap.
çeçi: harmandaki sap saman.
çente: çanta.
çete ceviz: çocukların bir birlerinin cevizlerini
kırma oyunu.
çevlik: çevrilen arazi.
çıhdı: çıktı.
çırahması: iskeleti.
çırpalık: ince çubuk.
çiplik: şeytan tırnağı, tırnak nasırı.
çitlim: küçük üzüm salkımı.
çot: sakat, çolak.
çördüğün: armut.
dā: daha, henüz.
daar: mendillerden kuş şeklinde yapılmış bohça,
dağarcık.
daar daar oyunu: çocuk oyunu.
dadak: çocukların yemesi için pişirilen tatlı.
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daline: dalına.
dāyim: daima.
daylı: büyük iıban.
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haf : âb, su.
haflı: bağ ismi.
hala: yaşlı kadın.
hamala: dere mahalleli bir kadın (<Hammâlî “bir
Türkmen boyu”).
hantep: Antep.
havas: heves.
hazim: soyadı.
hecil düşmek: utanmak.
helki : süt taşınan kap.
hemin... hemin...: hem... hem.
herifinen: herifle.
herkeş ~ herkiş: herkes.
hī: sığ, az, hafif.
himdi ~ hindǐ ~ hindi ~ hincik ~ şindi: şimdi.
hobucuk: obur.
hol: fol.
hondu: durmadan yiyen (<Hundi “adana sis
yörükleri”).
hont: kalça kemiği.
horanta: ev efradı.
hosan: uçurum, vadi gibi açık.
hotoz: topuz, saç süsü, taç.
hotozlunun (Osman): isim, lakap.
hömer-: karşı gelmek, sözle lafa tutmak.
hömerti: bağ ismi.
ıcıh: azıcık.
ıh-: diz üzerine çökmek.
ılgın: at, yılkı.
ışık topu: şöminelerde bebeği temsil eden
yuvarlak kabartmalı iki taş motif.
ışkın: uçkun, filiz.
içleme: cevizin iç tutmaya başlaması.
ikūne bi: iki günde bir.
ilān: leğen.
imir: imir üzümü (<İmirli “ibad Arap taifesi”).
ińāŋ: ineğin.
inez: sıska.
iraf: raf.
ireis: reis.
işdā : işte.
işleme: peynirli yufka.
iti: edilen şey.
iti pindir: çok olgun peynir .
itilemiş: edilmiş, pişmiş.
itlet-: sürmek, itin önüne atmak.
ivitlemek: evetlemek, tekrarlamak.
kağnızı: kağnısı.
kara yivlek: ucu körelen ürünlerin diş ve uçlarının
açılması.
karabuludu: siyah bir üzüm çeşidi.
karain: eski höyüklerine göre.
kaz ayağı: tarlada iz bırakan alet.

kem: az, eksik anlamında Farsça kökenli bir
kelime.
kemçik: kızma ifadesi, avrat kılıklı.
kepez: bir kaya çeşidi.
keres: tuzlumsu.
keşik: imece, sıra, nöbet.
ketlez: basık burun.
keyiş: keşiş.
kıvra-: kımıldamak.
kızılcin: özyayla, inanışa göre.
kilav: külek, tahta kova.
kilit taşı: kapı inşaatında “s” şeklinde kutsallığı
olan yılan motifi.
killik: kayaç durumuna göre.
kitir ~ ketir: sert, taşlık yer; lav akıntıları.
kor: kör.
ķor: kör.
ķợrgelik: gölgelik.
korkmaz: iş yeri adı.
ķoy: köy.
köftür: bir çeşit pestil.
köpeklik: sanayi karşısındaki köpeklerin gezdiği
bağlar.
kössü: köstebek (<közsüz köpek).
köşektaş: yer adı.
köşk minare: yöresel minare formu .
kuçu: köpek yavrusu, enik.
kupe: küpe.
kurruk: eşek yavrusu, sıpa.
kurtdoğan: iş yeri adı.
kuyulutatlar: sularına göre yer adlandırması.
kühür: küfür.
küllüce: doğal özelliklerine göre yer adlandırması.
külünk: iki tarafı da sivri kazma.
küssük: kaldıraç.
lakcırın (Osman): isim, lakap.
lavgar: çok konuşkan.
lavğar: geveze.
letibe: soyadı.
losan: noksan.
lökküş: lökgeş, ağır davranışlı.
mārisem: meğer.
maşala: özlerdeki toprak parçaları, çok küçük
sulu arazi.
maşatlık: Müslüman olmayanların mezarlığı.
matracı (Osman): isim, lakap.
mejlis: meclis.
Melavbululu: Melegübü, Derinkuyu’nun eski adı.
meneviş: çeliğe su verme.
merav: geceleri özlerin içinden gelen kes, bağla,
kaçırma gibi bağrışma seslerin duyulması.
merdin: sert, engebeli kayalık.
mesmiye almamak: önemli saymamak.
metel: masal.
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methiye: soyadı.
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utlanma:
yardıma
gelmeyen
komşulara
utanmasalar da ikram edilen ceviz.
üçün: için.
ümüş: soyadı.
Ürgup: Ürgüp.
Ürgüdlü ~ Ürgeylü: Ürgüplü.
üstüm ol-: adet görmek.
varangelen: halı dokuma tezgâhındaki el aleti.
varımış: varmış.
vığla: bağ adı olarak kullanılan Rumca bir isim.
yağlık: bohça.
yalbırdak: çıplak, yalın ayak.
yalım: değer, kıymet.
yan baskı: ürüne kertik açmak için kullanılan alet.
yapal: gövdesi düzgün olmayan.
yapıkbasan (Şükrü): isim, lakap.
yārnı: sırt.
yedi kat: orta boy top.
yemā: yemeği.
yeŋitden: yeniden.
yıhaŋ: yıkayın.
yîmi: rirmi.
yimbeş: yirmibeş.

yiñiden: yeniden.
yoharım: yukarı.
yonan: Yunan.
yonu çekiçi: iki taraflı, ağzı dikey olmayan, yatay
yontma aleti.
yoŋsa: yoksa, yahut, veya.
yöğümsüz: uğursuz.
yualla-: yuvarla-.
yuķ: yük.
yunak: hamam, banyo.
yurtbilir: iş yeri adı.
zaar: zahir.
zabānan: sabahleyin.
zabatdan: sabahleyin.
zār: köpek yavrusu.
zari: fakir.
zātin ~ zātinek: zaten.
zebiha: soyadı.
zeman: denilen oğlan evi eğlencesi
zıbarî: alacahisar sancağına yerleşenler (<zıbar
yat)
zurnay da: zurnayı da.
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