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ÖNSÖZ 

 

Irak Türkmen Ağızları hakkında günümüze kadar yapılan çalışmalara bakıldığında, 

2019 yılında Irak Türkmen Türkçesi ile Türkiye Türkçesinde Çekim Ekleri adlı yüksek 

lisans tezinin hazırlandığı görülmektedir. Ağız çalışmalarına baktığımızda ise Erbil ağzının 

biçim bilgisi 2015 ve 2016 yıllarında iki ayrı yüksek lisans tezinde, Kerkük ağzının biçim 

bilgisi ise 2019 yılında yüksek lisans tezinde, Telafer ağzının biçim bilgisi ise 2017 yılında 

yüksek lisans tezinde ve son olarak Tuzhurmatu ağzının biçim bilgisi ise 2020 yılında iki 

farklı yüksek lisans tezinde çalışılmıştır. Irak Türkmen ağızların karşılaştırmalı 

çalışmalarına baktığımızda ise tek bir çalışma karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada 2016 

yılında Kerkük merkez ağzının diğer Irak Türkmen ağızlarıyla karşılaştırmalı ses bilgisi 

adlı doktora tezini görmekteyiz.  

Hazırladığımız bu yüksek lisnas tez çalışmasında Kerkük merkez ağzının diğer Irak 

Türkmen ağızlarıyla karşılaştırmalı biçim bilgisi ele alınarak çekim morfolojisinin 

benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konularak incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde 

Irak Türkmen ağızlarından bahsedilmiş; ikinci bölümde Kerkük, Erbil, Telafer ve 

Tuzhurmatu bölgelerinde yaşayan kişilerden ses kayıtları alınarak çeviri yazı işaretleriyle 

metne dönüştürüldükten sonra metinlerde geçen çekim ekleri incelenip örneklerle beraber 

gösterilmiştir. Üçüncü bölümde ses kayıtlarından yazıya çevirilen metinler yer alırken, 

dördüncü bölüm sonuç olup ortaya çıkan benzerlikler ve farklılıklar açıklanmıştır. 

Çalışmanın son bölümünde ağızlarda geçen farklı anlamlar içeren bir sözlük yer almaktadır.  

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında, üç yıl boyunca değerli bilgilerini benimle 

paylaşan, her konuda benden desteklerini esirgemeyen saygıdeğer danışman hocam Doç. 

Dr. Murat KÜÇÜK’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Eğitim hayatım boyunca her zaman 
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yanımda olan aileme teşekkürü bir borç bilirim. Son olarak bana kapılarını açan Kerkük, 

Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu halkına sonsuz şükranlarımı sunarım.  

 

 

 

Noor NAJM 

Ankara 2022 
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GİRİŞ 

 

Türkmenler, dedeleri Oğuzhan’ın soyundan gelen, yirmi dört torun sahibi Türk 

soyuna mensup Türkmenistan, Türkiye, Azerbaycan, Afganistan, İran, Irak, Suriye, 

Lübnan, Filistin, Ürdün ve Libya’da bulunmaktadırlar. Türkmenler, Altay dillerinden 

kaynaklanan Türk dilleri grubunun bir kolu olan Türkmenceyi konuşmaktadır (Al-Azzawi, 

1935: 340). 

Tarihȋ belgeler, Irak’ta tarihin kaydettiği gerçek Türkmen varlığının, erken Arap ve 

İslam fetihlerine kadar uzandığını göstermektedir. H. 54 yılında Türkistan’ı fetheden 

Ubeydullah bin Ziyad önderliğindeki İslam ordusunun üyelerinin çoğu, oraya yerleşen ve 

Türkistanlılarla evlenen Iraklı savaşçılar olmuştur. Iraklılar sadece Türklerle veya 

Türkmenlerle yerleşip kendi aralarında evlenmekle kalmamış, aynı zamanda Türkmen 

savaşçıları da Irak’a yerleşmek üzere gönderilmişlerdir (Cafar, 2014). 

Ubeydullah bin Ziyad tarafından getirilen Türkmenler, Arap ve İslam fetihlerinden 

etkilenen farklı ülkelerden gelen binlerce göçmen gibi Iraklılarla asimile olmuştur (Matar, 

2003:105). Bir asırdan kısa bir süre içinde Irak’taki Türkmen varlığı büyümüş ve böylece 

Türkmenler yerleşik Emevi ordusunun bir parçası olmuştur. Türkmen ve Türk varlığı, 

Abbasiler döneminde, egemen Arap kabilelerinin zayıflamaya başladıktan sonra Irak’a 

yerleşip lüks bir yaşam sürerken Bedevi savaşçı ruhlarını yitirmeleriyle zirveye ulaşmıştır. 

M.S. 705 yılında Emeviler döneminde, İslami lider Kuteybe bin Müslim, fetihlerinde Cihon 

Nehri’nin (Amudaria) ötesine ulaşmış ve Türk kabilelerini İslamiyete davet etmiştir. 

Böylece imparatorluklarının batı kesimi İslamiyeti kabul etmiş ve bu kabileler İslam’ın 

ışığında bir millet olarak hayatlarını sürdürmeye başlamıştır (Al-Azzawi, 1935: 250). 

Müslüman halkın bir parçası olup büyük bir hızla medenileşmeye başlamışlardır. Bundan 
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dolayı Türkmenlere Irak, Suriye, Türkiye, Mısır, Libya, Ürdün gibi Ortadoğu ülkelerinde 

rastlanmaktadır. Türkmenlerin ve Türklerin Abbasi Devletindeki nüfuzu, Abbasilerin son 

döneminde iktidarın bütün imkânlarından yararlanacak şekilde yayılmıştır. Öyle ki, Abbasi 

uygarlığında ortaya çıkan Al-Farabi, Al-Buḫari, Al-Ḫaṿarizmi, Al-Biruni, Al-Sarḫasi gibi 

birçok bilim insanı Türkmen kökenlidir.  

Türkmenler Irak’ta Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Erbil’deki Atabeg devleti başta 

olmak üzere birçok devlet kurmuştur. Daha sonra Kaçar ve Selçuklu (Türkler) Türkmen 

aşiretleri, M.S. 1454’te Bağdat’ın düşüşüne kadar Irak’ı yönetmiş ve M.S. 1917’de 

İngilizlerin Irak’ı işgaline kadar egemenliklerini devam ettirmiştir. 1921’de Irak ulusal 

hükûmetinin kurulmasından sonra birçok bilimsel, kültürel, edebȋ ve siyasi şahsiyet de 

ortaya çıkmıştır. Aralarında Hikmet Sami Süleyman ve Bakan İzzet Kerküklü (ilk çalışma 

bakanı), Nuri es-Saʿed (başbakan), Bilim adamı Mustafa Cevad, şair Abdulṿahab Al-

Bayati, şair Hüseyin Merdan, Şair Nusret Merdan, yazar İbrahim El-Daḳuḳi, şair Dede 

Hicri, yazar Ṿaḥid Al-Din Bahaʾ Al-Din, ansiklopedi yazarı Ata Terzibaşı ve kıdemli ordu 

subayları Ġazi Al-Daġıstani ve Tuğgeneral Ömer Ali ve Tümgeneral Mustafa Raġıb 1948 

Filistin Savaşı’nın kahramanları arasındaydı, Korgeneral Yalçın Ömer ʿAdil, önde gelen 

hukukçu Nureddin El-Ṿaʿıẓ, birçok bakan, büyükelçi ve yüzlerce üst düzey yetkili, hȃkim, 

mühendis ve doktor gibi meslek alanlarına mensup kişiler Türkmen soyundan olmuştur. 

Türkmen aşiretlerinin Suriye’ye ilk göçü Şam’a ve çevresine yayılmaları, Al-

Baladhuri’nin Muʿjam Al-Buldan adlı kitabında geçmiştir. İmam İmadeddin El-İsfahani’nin 

Al-Barq Al-Shami adlı kitabında Türkmenlerin durumuna, kahramanlıklarına, fetihlerine, 

cihatlarına ve Suriye’deki Halep, Humat, Azaz, Lazikiye ve Şam sınırlarına olan bağlarına, 

aşiretlerine, ordularına ve şehzadelerine atıfta bulunulmuştur (El- İsfahani, 1987: 362). 

Türkmen padişahlarının prensleri arasında Shajar al-Durr, Alaʿaldin Aybek al-Türkmani, 
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Qutuz, Zahir Baybars ve Nur al-Din al-Zanki bulunmuştur. İbn Battuta olarak bilinen el-

Tubaḫi, Rihlet İbn Battuta adlı kitabında Türkmenlerin göçünden şöyle bahsetmiştir: 

“Sonra Şam’ın en yüksek dağı olan Al-Aqra dağına gittim ve oradan ilk görünen şey deniz 

ve Türkmen toplumu oldu.” (Battuta, 1987: 99).  

Türkmenlerin en belirgin özelliği yaşadığı toplumlara uyum sağlamalarıdır. Nitekim 

Halep’in köylerinden Noiran Oğuz ve Türkan Bolad Dacho liderliğindeki Türkmenler, 

Fransız işgalinden ulusal bağımsızlık yolunda onurlu bir rol oynamışlardır. Münbiç halkı 

arasında Şeyh Yahya örneğinde olduğu gibi ünlü başarıları, 1967 savaşı sırasında Golan’da 

ortaya çıkan halk direnişinde de bilinen bir rolleri vardır. Sonuç olarak Türkmenler 

yaşadıkları ülkeleri kendi öz vatanı gibi benimsemiş ve bu yüzden her türlü tehdide karşı 

savunmuşlardır. “Bu durumun değişik dönemlerde bölgeye göç edip yerleşen boy ve 

oymakların daha 10. yüzyılda Türk boyları ve oymakları arasında varlığı bilinen ağız 

farklılıklarından ileri geldiği söylenebilir. Buna Kıpçakçanın, İlhanlılar döneminden kalan 

Moğol unsurlarının, bu arada Arapça ve Farsçanın etkisi de eklenebilir. Herkesin konuştuğu 

bu ana dilin öğrenilip yaygınlaşması kendiliğinden gerçekleşmektedir. Hatta denilebilir ki 

Türkmenlerin kültürünü, halk edebiyatını, atasözlerini, dünya görüşünü, kimliğini ve etnik 

yapısını günümüze kadar ayakta tutan, canlılığını hala muhafaza eden ana dilidir. Bu canlı 

ve yaşayan dil öylesine güçlüdür ki Kerkük’te Türkmenler arasında yüzyıllardan beri 

yaşamış olan ve yörede gayrimüslüm Türkmenler olarak tanınan bir koloninin Süryani 

alfabesi ile yazı dilleri, ölüm törenlerinde söylenen ağıtları-kendi adlandırmaları ile 

‘madraş’ları, hatta İncil’leri bile Türkçeleşmiştir” (Saatçi 1996: 307-308). 
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(Manaz, 2022). 
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Irak’taki Türkmenlerin yurdu, Musul vilayetinin kuzeyindeki Telafer ilçesinden 

güneydoğuya, Erbil şehri (Erbil nüfusunun yarısı Atabeg Türkmen devletinin 

kalıntılarından Türkmenlerdir), Altun Köprü ilçesi, Kerkük, Tazehurmatu ilçesi, 

Tuzhurmatu ilçesi, Bayat ilçesi, Kifri ilçesi, Diyala şehri, El Ḫanaḳin, Zurbatiya, Saʿadiya 

ve Jalaṿla ilçelerini kapsamaktadır. Irak’taki Türk varlığına gelecek olursak, Irak’ta 1976 

yılında yapılan istatistiklere göre nüfus 11.505.000 olarak açıklanmış, 1988 de ise 

18.100.000 olarak belirtilmiştir. Bu vėrilere göre Irak’taki etnik yapıların nüfus oranları: 

Hristiyanlara %3, Türkler %16, Kürtler %18, Araplar%63 olarak açıklanmıştır. Bu vėrilere 

göre 1988’de Irak’taki Türk nüfusu 2.880.000 olarak gösterilmektedir. 2000 yılında ise 

Planlama Bakanlığı tarafından Irak’ın nüfusu 20,000.000 olarak açıklanmıştır. Buna göre 

oradaki Türk nüfusu 3.200.000 civarındadır. Irak’taki güncel Türk nüfusu ise 5.000.000 

civarı olarak tahmin edilmektedir (Yılmaz, 2006: 129). 

Türkmenler Irak nüfusunun en büyük üçüncü milleti olarak yaklaşık %10’unu 

oluşturmaktadır. Bu sayının yaklaşık %40’ı Kerkük şehrinin merkezinde ikamet etmektedir. 

1957 yılının nüfus sayımına göre Kerkük nüfusunun çoğunluğunu Türkmenler 

oluşturmaktadır. Türkmenlerden sonra sırasıyla Kürt, Arap ve Hıristiyan milletleri 

gelmektedir. Irak; Selçuklular, Osmanlılar ve diğer pek çok Türk devletleri dönemlerinde 

Türklerin göç ettiği önemli yerlerden biriydi. Osmanlı döneminde toplam 384 yıl Osmanlı 

idaresinde kaldıktan sonra 1918’de İngiltere’ye bırakılmış, daha sonra 1926’da ki Ankara 

anlaşmasıyla Türk hâkimiyetinden tamamen çıkmış ve buradaki Türkler azınlık bir kesim 

olarak kalmışlardır (Özkan, 2009: 91).   

Ülkede resmi üç dil kullanılmaktadır. Bunlar sırasıyla Arapça, Kürtçe ve Türkmencedir. 

Bölgede Arapça ve Kürtçe dillerinin daha baskın olmasından kaynaklı olarak Türkmence 

konuşma diline Arapça ve Farsça’dan nispeten daha fazla sözcük girmiştir. “Oğuz 
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Türkçesinin Irak varyantları Suriye sınırı yakınlarında, Türkiye sınırına 80 km. mesafedeki 

Türkmen ilçesi Telâfer'den Bağdat'ın güneydoğusunda Bedre bölgesinde uzanan bir şerit 

içindedir” (Eker, 2008: 94-95). 

“Azerbaycan Türkçesi ağızları içinde değerlendirebileceğimiz Irak Türkmen ağızları, 

yaklaşık 3,5 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. İran’ın Güney Azerbaycan, Tahran, 

Save bölgesi ağızları ve Türkiye’nin Urfa, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep ağızlarıyla büyük 

benzerlikler gösteren Irak Türkmen ağızları “ng” sesinin “-v-”ye , “-y-” ye dönüşmesi 

bakımından başlıca iki ana gruba ayrılmaktadır. Kerkük, Erbil, Dakuk, Mendeli, Hanēkin, 

Kazaniye ağzı –v- grubu (gēldüṿ, ēlüṿ); Telâfer, Altunköpürü, Tuzhurmatu, Tazehurmatu, 

Kifri, Beşir, Emirli ağızları ise –y- grubunu (gēldiy, ēliy) oluşturmaktadır” 

(Buluç,2007:282). 

Bir yazarın belirttiği gibi, "Kerkük, Bursa ve Urfa kadar Türktür. Erzurum' un ve Harput' 

unkine çok yakın bir Azeri şivesinde, Fuzuli şiirlerinin harman olduğu, türkülerle 

hoyratların kanatlandığı bir yerdir." (Kabaklı, 1970:12) 

Teknolojinin gelişmesi ile beraber dönüşen ve değişen toplumlarda iletişim araçları 

da çeşitlenmiştir. Yazılı ve sözlü iletişimin evrimi ile başlayan süreçte toplumlar arası 

etkileşim artmış ve bu durum halk arasında kullanılan ağızların kaybolmasında rol 

oynamıştır ve zamanla yazı dilinde kullanılmaya başlanmıştır.  Ayrıca Türkmenlere karşı 

yapılan ayrımcılık ve baskılara rağmen Türkmenler kültürlerine ve gelenek göreneklerine 

sahip çıkmıştır.   
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1. BÖLÜM 

1.1. IRAK TÜRKMEN AĞIZLARI 

Türkmen terimi, ilk olarak Gaz milleti için eş anlamlı olarak kullanılmış ve belki de 

bu ifade, ilk Selçukluların güç ve egemenlik düzeyine ulaşmasıyla birlikte genelleşmiş ve 

yaygınlaşmıştır. Türkmen terimi, beşinci yüzyıldan bilinmeyen bir yazarın Seistan Tarihi 

kitabında geçmektedir. Bu kitabın üç yazar tarafından ve üç dönemde kaleme alındığı 

anlaşılmaktadır. Bu topraklarda yaşayan Türklere Türkmen adı verilmiştir. Bu adlandırma 

hakkında ise çok farklı görüşler ortaya atılmıştır, tarihçiler Türkmen kelimesinin anlamı 

hakkında aynı görüşte olmadıkları için değişik teoriler ortaya çıkmıştır. Çoğu tarihçiler 

Türkmenlerin Türk’ten ayrı bir soy olmadığı; sadece Oğuzların Müslüman boylarına Türkmen 

denildiğini savunmuştur. Türkmenlerin de Türk boylarından birine mensup oldukları 

konusunda birleşmişlerdir. 1959 yılında Irak’taki Türkleri Türkiye’den koparmak ve kan bağını 

ayırmak amacıyla devlet tarafından Türkmen denilmesine karar verilmiştir (Yılmaz, 2006: 

128).  Türkmen kelimesinin Selçukluların H. 428, M.S. 1026 yıllarında Sistan bölgesine 

girmesiyle bir ilişkisi olduğu ve burada müellifin Türkmenlerle birlikte Selçuklu gruplarını 

kastettiği, İbnü’l-Fadl el-Buheyqi’nin Selçuklulara atfen zikredildiği için müellif onları bir 

zamanlar Türkmen olarak adlandırmakta bazen de Selçuklulardan ayırmaktadır, onlardan 

da Selçuklu Türkmenleri olarak bahseder, diğer yerlerde Selçuklu demek yeterlidir. 

Yazarın, kendilerine önderlik eden belirli bir Türkmen (Gaz) grubunu, Selçuklulardan önce 

Fas’a doğru gelen ve Selçuklu seferlerinden sonra bu ülkelere akın eden diğer Türkmen 

gruplarından ayırt etmesi mümkündür. El-Cardizi’nin 15. yüzyıla ait Zain Al-Akhbar adlı 

kitabında, yazar Selçuklu gruplarına “Türkmen” demiştir. Tuğrul Bey’e Tuğrul el-

Türkmani veya tek başına Tuğrul olarak bahsetmiştir (El-Cardizi, 2006:35).  
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Türkmen terimi, H. 514 / M.S.1120 yıllarında El-Mervezi tarafından yazılan Tabai Al-

Haywan adlı kitabında Türk boylarını ele alırken Türkmen terimini sadece Gaz 

Müslümanlarına atıfta bulunmuştur. Türkmen teriminin adının geçtiği en eski eser, büyük 

Arap coğrafyacı El-Makdisi El-Beşari tarafından Ahsan al-Takasim adlı kitabında 

görülmüştür.   

  

Bir başka yazarın fikri ise Türkmen kelimesi: Bir ayda iki yüz bin kişinin İslam’a 

inanması sonucu bu adı taşıyan bir Türk neslidir. Türk İman diye adlandırıldılar daha sonra 

kısaltılarak Türkmen olmuştur (Abadi: 1410, 150).  

Müsteşrik Bryshk, terimin man veya men ile Türk birleşiminden oluşan bir form 

olduğunu belirtmiştir. Jean Deny tarafından Grammaire De La Langue Torque de bu 

görüşü desteklemektedir: “Türk-men, iki sözcükten oluşmaktadır, men Türkçe’de 

umutsuzluk ve sıkıntı veya yüceltmek anlamına gelirken, Türk Türkçe’de yiğit anlamına 

gelmektedir.” (Deny, 1921: 32). 

Günümüzde 3 milyon kişi tarafından konuşulan Irak Türkmen ağızları, genel olarak aynı 

olsa da şehir, köy ve kasabalar arasında farklılıklar görülmektedir. "v" ve "y" ağızları olarak 

iki gruptan oluşan Irak Türkmen ağızları, sadece konuşma dilinde ortaya çıkarken yazı 

dilinde Türkiye Türkçesi kullanılmaktadır. Kıpçakça'dan kalma "v" biçimi Afganistan'da 

yaşayan Afşar ağzında, aynı zamanda Azerbaycan'ın Küba kentinin kuzeyindeki bazı 

köylerde görülmektedir, "y" biçimi ise Karayımca ve Erivan gibi Azeri ağızlarında ve 

güneydoğu anadolu ağızlarında görülmektedir.  

Geniş bir sözcük dağarcığına sahip olan Irak Türkmen Ağızlarında, Türkiye 

Türkçesinde kullanılan yapım ve çekim ekleri kullanılmaktadır.  Irak Türkmen ağızları 

farklı şekillerde sınıflandırılmıştır: 

Abdullatif Benderoğlu’nun Sınıflandırması: (Benderoğlu, 1973: 32) 
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1. Kerkük ve Tavuġ ağzı 

2. Tuzhurmatı ağzı 

3. Telafer ağzı 

4. Kifri ve Ḳaratepe ağzı 

5. Ḫaneḳin ve Ḳızlarbat ağzı 

6. Erbil ve Altunköprü ağızları 

İbrahim Dâḳȗḳî’nin Sınıflandırması: (Dâkûkȋ, 1970: 21). 

1. Telafer ve etrafındaki köylerin lehçesi 

2. Altunköprü ve civarı lehçeleri 

3. Kerkük, Daḳuḳ ve komşu çevrelerin lehçesi 

4. Beyat, Kifri, Ḳaratepe lehçeleri 

5. Ḫaneḳin Ḳizlerbat, Şehrbân, Mendeli, Ḳraḫan lehçeleridir. 

Çoban Uluhan Beşirli’nin Sınıflandırması: (Beşirli, 2021: 106). 

1. ‘V’ grubu: Bu grubu Kerkük ili temsil eder. Ayrıca Erbil, Daḳuḳ, Ḳaraḫan, 

Ḳızrabat, Ḫaneḳin, Şahraban, Mendeli ve Bedre’de yaşayan Türkmenlerin ağızları bu gruba 

girmektedir. 

2. ‘Y’ grubu: Bu grubu temsil eden yöreler ise şunlardur: Tisin mahallesi, Bayat 

köyleri: Bastamlı, ʿAbbud, Zěngili, Bıraṿçılı, Çardaġlı, Köküz, Ḫasadarlı, Elbu Ḥasan, 

Yengice, Ḳaranaz. Ayrıca Musul ve yöresinde bulunan Türkmen ağzı, Altınköprü, 

Tazehurmatu, Tuzhurmatu, Kifri, İmam Zeyenlʿabdin köyü ve Ḳaratepe ağzı da bu gruba 

girmektedir. 
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Kerkük: 

En çok Türkmenlerin yaşadığı Kerkük, Musul’a 140 km uzaklıktadır. Düz bir ovada kurulu 

olan ve ortasından kışınn taşan, yazın ise kuruyan Hassa-su çayı geçen Kerkük şehri, Kale, 

Karşıyaka ve Korya bölgelerinden oluşan Kerkük Türkmenlerin kalbi olarak bilinir.. 

Kale'de Hamam, Ağalık, Meydan; Karşıyakada Çay, Çukur, Musalla, Bulak, Avcı, Ahi 

Hasan, İmam Kasım, Piryadı; Korya'da ise Beyler, Şatırlı, Sarıkahya mahalleleri vardır. 

Halk emlakçılık, çiftçilik ve tarımla uğraşır. İçinde birde Keyseri diye adlandırılan kapalı 

çarşı bulunur. Irak’ın en çok petrole sahip şehridir. Gürgür Baba adıyla bilinen sönmeyen 

petrol ateşi yıllardır yanmaya devam etmektedir. 

Yoğun Türk nüfusuna sahip olan Kerkük, Irak Türklerinin kalbi ve kültür merkezidir. 

Yalnız şehir merkezinde değil, Kerkük’e bağlı nahiye ve köylerin tamamında da 

Türkmenler çoğunluğa sahiptir (Sevgen, 1970:11). Bölgede sünni kesimin konuşma dili 

Türkmencenin -v- ağzı iken şii kesimin konuşma dili Türkmencenin -y- ağzı şeklindedir 

yazı dilinde ise iki kesimde Türkçe alfabesini kullanılmaktadır. Bir yazarın belirttiği gibi, 

"Kerkük, Bursa ve Urfa kadar Türktür. Erzurum' un ve Harput' unkine çok yakın bir Azeri 

şivesinde, Fuzuli şiirlerinin harman olduğu, türkülerle hoyratların kanatlandığı bir yerdir." 

(Kabaklı, 1970:12) 

Erbil: 

Erbil, Irak'ın en eski şehirlerinden biridir ve bir Türkmen şehridir. Erbil, tarihi bakımından 

çok zengin bir coğrafyaya sahiptir. Günümüzde eski kanıtlara rastlanmaktadır. Eski 

Sümerler döneminde Urbilim, Asurlular döneminde ise Arbailo (Dört Tanrı) diye 

adlandırılmıştır (Yaralı, 2008: 8). Kerkük gibi içinde kalesi ve kapalı çarşısı bulunur, halk -

v- ağzıyla konuşmaktadır. Kale içinde çarşılar, evler, tapınaklar ve camiler bulunmaktaydı. 

Erbil kalesinin yapılış tarihi söylentilere göre (6000) yıl önce yapılmıştır. Kalenin yapılış 
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maksadı düşmanlara karşı korunmaktı. 19. yüzyıldan sonra yerleşim alanı olarak 

kullanılmıştır. Kale üç mahalleden oluşmaktadır, bunlar: Tophane, Tekke ve Saray 

mahalleleridir. Bu mahallelerde birçok semt ve sokak vardır (Behali, 1991: 20).  

Telafer: 

 

Türkmenlerin başlangıç noktası olan Telafer, Irak’ın Musul şehrine bağlı olan bu ilçe 

Telafer ağzını yani -y- ağzını konuşmaktadır. “Telâfer, Musul iline bağlı bir Türkmen 

kentidir. 1917 yılına kadar Sincar ilçesine bağlı olan Telâfer nahiyesi, 1917 yılının 

sonlarında ilçe olmuştur. Telâfer, Ortadoğu’nun en büyük ilçesi niteliğini taşımaktadır. 

Musul’un 70 km kadar kuzeybatısında yer alır. Telâfer, Türkiye sınırına 85 kilometre, 

Suriye sınırına 70 kilometre uzaklıktadır. Telâfer merkezde 350 bin ve çevresinde 100 bin 

nüfusu, toplam 450 bin nüfusa sahiptir. Telâfer nüfusunun tamamı Türkmenlerden 

oluşmaktadır” (Eroğlu, Babuçoğlu, Özdil, 2005:163) . 

Musul, Irak’ta Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı illerden biridir. Musul’un merkezinde 

çok sayıda Türkmen’in yoğunlaştığı mahaller bulunmakta; bunun yanı sıra Irak’ın en büyük 

ilçesi olan Telafer’in tamamı Türkmenlerden oluşmaktadır ve yaklaşık nüfusu 550.000 

civarıdır (Doğan, 2018: 3). 

Tuzhurmatu: 

Kerkük ile Bağdat arasında bulunan bir Türkmen ilçesidir. İlçeye bağlı 86 köy bulunur. 

Tuzhurmatu ilçesi, kuzey ve güneyden zincirli Tuzhurmatu’nun Mursa Ali dağı ile etrafı 

sarılmaktadır (Saatçi, 2010). Bölgedeki halk -y- ağzını konuşmaktadır. Bir de Zab nehrinin 

bir kolu olan Aksu nehride bu ilçede bulunur. İlçe halkı genel olarak tarım ve hayvancılık 

işiyle uğraşır. Halkça ve birçok bilim adamına göre; Tuzhurmatu tesmiyesi üç kelimenin 

birleşmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kelime tuz, hurma ve dut kelimelerinden oluşmakta, 

bunun sebebi şöyle açıklanmaktadır; tuz kelimesi, şehrin 2 kilometre uzaklığında bulunan 
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tuzluklardan gelmektedir. Irak topraklarının hurma ile ün kazandığı bilinmektedir. Bu 

hurma ağaçlarının Tuzhurmatu’dan başlayıp güneye doğru ilerlediği söylenebilir. Ancak 

dut kelimesinin tarihine bakmamız gerekirse; bir Tuzhurmatulu araştırmacıya göre, 

Osmanlı döneminde halk ipek böceği beslemekte imiş. Bilindiği gibi ipek böceği, dut 

yaprakları üzerinde beslenir. Tuzhurmatu’da da dut ağaçları bol imiş. Dolayısıyla dut 

ağacının adı ilçenin ismine yansımıştır (Shukur, 2020: 4).  
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2. BÖLÜM 

Kerkük Merkez ağzının diğer Irak Türkmen ağızlarıyla karşılaştırmalı biçim bilgisi 

adlı çalışmamızda Kerkük, Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu ağızlarının çekim morfolojisinin 

incelemesi aşağıdaki gibidir. 

2.1. Ad Çekimi 

Adlara anlam ve görev kazandırmak amacıyla çokluk, iyelik, ilgi ve durum ekleri 

olmak üzere dört grup çekim eki bulunmaktadır. 

2.1.1. Çokluk Eki 

Kerkük, Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu ağızlarında çokluk çekimi -lAr ekiyle yapılır. 

l-n benzeşmesi sonucu bazen –nAr olarakta görülmektedir. 

Kerkük Erbil Telafer Tuzhurmatu 

-lar, -ler -lar, -ler -lar, -ler -lar, -ler 

arṿadlar bazarlar yemeḫler ʿaileler 

 

Ĕski arṿadlar ėṿel bir arṿadın uşaġı olsaydı. (Ş.N.) 

ʿayni ĕsçî bazarlar diyĕġîn (ʿA.Ḥ.) 

Aḫşam olırdı maşalla türlü türlü yemeḫler elĕrdîlẹ. (F.M.ʿA.Ḫ.) 

Zengin ʿaileler gelîrdî. (A.A.) 

 

2.1.2. İyelik Eki 

Kerkük, Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu ağızlarında iyelik eklerinin çekimi teklik 

birinci, teklik üçünü, çokluk birinci ve çokluk üçüncü şahıslarda aynı görülürken teklik ve 

çokluk ikinci kişilerde Kerkük ve Erbil ağızları, Telafer ve Tuzhurmatu olarak iki gruba 

ayrılmaktadır. Tuzhurmatu ağzının en belirgin özelliklerinden biri de tıpkı Diyarbakır 
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Bismil ağzında olduğu gibi 2. teklik ve çokluk kişilerde sağır n sesinin /y/ olmasıdır 

(Sökmen, 2011). 

 Kerkük Erbil Telafer Tuzhurmatu 

Teklik 1. Kişi -Im -Im -Im -Im 

Teklik 2. Kişi -Iṿ -Iṿ -Iy -Iy 

Teklik 3. Kişi -I -I, -sI -I, -sI -I, -sI 

Çokluk 1. 

Kişi 

-mIz -mIz, -ImIz -ImIz -mIz 

Çokluk 2. 

Kişi 

-ṿIz -ṿIz, -IṿIz -IyIz -yIz, -IyIz 

Çokluk 3. 

Kişi 

-lArI -lArI -lArI -lArI 

 

Dörd gün bayramımız bele giderdî. (C.N) 

Ḫoşcĕlîbsen cözîm istine. (Ḫ.Y.M.) 

Abbam aġāydı reʾis ʿeşirĕydî. (M.Ġ.İ.) 

Menîm ḳocam zengin bir ʿaileydîlẹ. (A.A.) 

 

2.1.3. İlgi Eki 

Eklendiği adla başka bir ad arasında ilgi bağı kuran ad durumudur (Korkmaz,2009: 

23). Kerkük, Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu ağızlarında ilgi ekinin çekimi ünsüz ile biten 

sözcüklerde -In, ünlü ile biten sözcüklerde ise -nIn ekleriyle yapılır. Bazen ek büyük ünlü 

uyumuna aykırı biçimde gelebilir. 
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Kerkük Erbil Telafer Tuzhurmatu 

-In, -nIn -In, -nIn -In, -nIn -In, -nIn 

arṿādın ḳeysĕrînîn Kürekenîn meḥellĕmîzîn 

 

Otırdırdılar arṿādın ayaġını o suya ḳoyardılar. (Ş.N.) 

He türçmandı ḳeysĕrînîn içi (ʿA.Ḥ.) 

Bı ṭaydan kürekenîn başına salırdılḁ. (F.M.ʿA.Ḫ.) 

Bîzîm meḥellĕmîzîn ädı çayırlılar meḥellesîydî. (Z.Ḥ.) 

 

2.1.4. Durum Ekleri 

Hâl ekleri olarak da bilinen durum ekleri Yalın, belirtme, yönelme, bulunma, 

ayrılma, araç ve eşitlik olmak üzere yedi gruptan oluşan durum ekleri Kerkük, Erbil, 

Telafer ve Tuzhurmatu ağızlarında tablolar halinde örneklerle gösterilmektedir.  

 

2.1.4.1. Yalın Durum 

Kerkük, Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu ağızlarında da yalın durum, ismin bir ek 

almadığı durumdur.  

Kerkük Erbil Telafer Tuzhurmatu 

mîllet ʿalem ḫaḫ oġlan 

 

mîllet îsreḥet etsîn. (M.O.) 

ʿalem cidĕrdî diyĕġîn. (ʿA.Ḥ.) 

ḫaḫ gidĕrdî un darttırmaġa. (M.Ġ.İ.) 

oġlan ḳizi görmezdî. (Z.Ḫ.) 
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2.1.4.2. Belirtme Durumu 

Kerkük, Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu ağızlarında belirtme durumunun çekimi -I, -

nI ekleriyle yapılır. Cümlede geçişli fiilin etkisi altında kalan adın içinde bulunduğu 

durumdur (Korkmaz, 2009: 24) 

Kerkük Erbil Telafer Tuzhurmatu 

-I, -nI -I, -nI -I, -nI -I, -nI 

ḥebsînî Habānı gělînî oğlanı 

 

Ne altunı ḳaldı ḥebsînî sattı. (M.O.) 

Men habānı çallam. (Ḫ.Y.M.) 

Gettuġ gělînî gětîrduġ yěṿîne. (N.Ḳ.M.) 

Ḳizde oġlanı görmezdi. (Z.Ḫ.) 

 

2.1.4.3. Yönelme Durumu 

Kelime gruplarında ve cümlede adı fiile yönelme ve yaklaşma işlevi ile bağlayan 

durumdur (Korkmaz, 2009: 24). Kerkük, Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu ağızlarında yönelme 

durumunun çekimi -a, -e ekleriyle yapılır. 

Kerkük Erbil Telafer Tuzhurmatu 

-a, -e -a, -e -a, -e -a, -e 

seḥětîne Devlĕtîne bayrama eṿe 

 

İşledîġînî seḥĕtîne sarf eder. (M.O.) 

Bulḳan deṿlĕtîne cĕttîġ. (E.Ş.E.) 

Çoḫ gôzĕlîydî bayrama giděrduġ. (F.M.ʿA.Ḫ.) 
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Ḳiz eṿe gidĕrdî onda oġlan ḳizi görĕrdî. (Z.Ḫ.) 

 

2.1.4.4. Bulunma Durumu 

Fiildeki oluş ve kılışın yerini bildiren durumdur (Korkmaz, 2009: 24). Kerkük, 

Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu ağızlarında bulunma durumunun çekimi -DA ekiyle yapılır. 

Kerkük Erbil Telafer Tuzhurmatu 

-DA -DA -DA -DA 

ṭāṿıḫta ḳalada bayramda Buçuġda 

 

İlk ilim ṭāṿıḫta taʿin oldım. (A.M.) 

Ḥemsî birbirinîn ḫısımıydı ḳalada. (ʿA.Ḥ.) 

Bayramda çäyı elĕrduġ. (F.M.ʿA.Ḫ.) 

Aḫşam seʿet 2 buçuġda. (Z.Ḫ.) 

 

2.1.4.5. Ayrılma Durumu 

Eklendiği adda, fiilin gösterdiği işin kendinden uzaklaştığını gösterme durumudur 

(Korkmaz, 2009: 24). Kerkük, Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu ağızlarında ayrılma 

durumunun çekimi -DAn ekiyle yapılır. Ancak bazen sözcük –n veya –m ile bittiğinde 

gerileyici benzeşme sonucu +DAn> +nAn olur. 

Kerkük Erbil Telafer Tuzhurmatu 

-Dan -DAn -DAn -DAn 

helheleyden, salaṿattan ḳaladan ṭaydan hürküyden 
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Teneke çala çala helheleyden salaṿattan. (Ş.N) 

Yaʿni ḳaladan enen aşāġıya enĕrdî. (A.K.) 

Bı ṭaydan ucun ṭuṭārdı. (F.M.ʿA.Ḫ.) 

İndî ḳorḫı hürküyden gĕçîrî. (Z.Ḥ) 

 

2.1.4.6. Araç Durumu 

Kerkük, Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu ağızlarında araç durumunun çekimi -nAn, -

DAn ekleriyle yapılır. Adını belirttiği varlık veya nesnenin fiildeki harekette “aracı” olarak 

kullandığını gösteren durumdur (Korkmaz, 2009: 25). 

Irak Türkmen ağızlarında “ile” son çekim edatı ekleşme ve ses benzeşmesi sonunda 

+DAn,, +TAn, +nAn, olarak kullanıldığını görmekteyiz. (Haydar, 1979:205) 

Kerkük Erbil Telafer Tuzhurmatu 

-nAn, -Dan -nAn, -Dan -nAn -nAn, -DAn 

mıllaydan ḳardaşlarımnan parasıynan çāpḫınnan, helheleyden 

 

İlle mıllaydan keserem onnan sora ḳāzı gelsin. (M.O.) 

Uşaġıydım bācı ḳardaşlarımnan cĕlîrdîġ. (E.Ş.E.) 

Gidĕrdîlẹ çimmeġe içine parasıynan işte. (M.Ġ.İ.) 

Cemʿetî gidĕrdîler çāpḫınnan helheleyden o eṿden öz ĕṿîne gĕtîrîrdîler. (Z.Ḫ.) 

 

2.2. Eylem Çekimi 

Basit çekim olarakta adlandırılan eylem çekimi görülen geçmiş, öğrenilen geçmiş, 

şimdiki, geniş ve gelecek zaman olmak üzere beş zaman grubundan oluşmaktadır.  
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2.2.1. Görülen Geçmiş Zaman  

Görülen geçmiş zaman genellikle fiilin bildirdiği iş, oluş ve hareketin anlatıldığı 

andan bir süre öncesinden bitmiş olduğunu gösteren bir zamanı anlatır. Aynı zamanda bu 

kipte işi, oluşu anlatan kişi birebir olaya tanık olan kişidir. Görülen geçmiş zaman adının da 

vėrilmesi bu yüzdendir. Bu kipin eki –dı/-di şeklindedir. Bu ek hareketin görülen geçmiş 

zamanda ortaya çıktığını belirten bir şekil ve zaman ekidir (Vural, Böler, 2011: 239). 

Kerkük, Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu ağızlarında görülen geçmiş zamanın çekimi -DI 

ekiyle yapılır. Çekimde teklik birinci, teklik üçüncü, çokluk birinci ve çokluk üçüncü 

kişilerde ağızlar arasında farklılık görülmezken teklik ve çokluk ikinci kişilerde Kerkük ve 

Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu olarak iki gruba ayrılmaktadır. 

 Kerkük Erbil Telafer Tuzhurmatu 

Teklik 1. Kişi -DIm -DIm -DIm -DIm 

Teklik 2. Kişi -DIṿ -DIṿ -DIy -DIy 

Teklik 3. Kişi -DI -DI -DI -DI 

Çokluk 1. Kişi -DIġ -DIġ -DIġ -DIġ 

Çokluk 2. Kişi -DIṿIz -DIṿIz -DIyIz -DIyIz 

Çokluk 3. Kişi -DIlAr -DIlAr -DIlAr -DIlAr 

 

Meselen ora ḳoydıṿ özînî. (M.O.) 

Annan seyyara cördîġ. (E.Ş.E) 

Soyna kahrab tellecesî çıḫtı. (M.Ġ.İ.) 

Ḫoş geldîyîz safa geldîyîz. (Z.Ḫ.) 

 



20 

 

2.2.2. Öğrenilen Geçmiş Zaman  

Bu kipte hareketin anlatıldığı zamandan önce gerçekleştiğini ifade ederken bu oluşa 

kişin bizzat tanık olmadığı birinden duyduğu, öğrendiğini bildiren bir kiptir. Görülen 

geçmiş zaman ve öğrenilen geçmiş zaman arasındaki tek fark ta budur yani bu kipte kişi 

olaya birebir tanık olmuyor birinden duyuyor ve öğreniyor olmasıdır. Bu kipin eki –miş/-

muş şeklindedir. Bu ek te hem şekil hem zaman ifade etmektedir (Vural, Böler, 2011: 241). 

Kerkük, Erbil, Tuzhurmatu ağızlarında öğrenilen geçmiş zamanın çekimi -IP, -mIş 

ekleriyle yapılırken bu çekim Telafer ağzında sadece -IP ekiyle yapılmaktadır aynı 

zamanda Erbil ve Tuzhurmatu ağızlarında teklik üçüncü kişide bazen -IPtI ekide 

görülmektedir. 3.teklik ve çokluk kişilerde hareketin bittiği ve kesinlik kazandığı halde -

XḅtX kullanılır (Sökmen, 2011). Çekimde teklik birinci, teklik üçüncü, çokluk birinci, 

çokluk ikinci ve çokluk üçüncü kişilerde ağızlar arasında farklılık görülmezken teklik ikinci 

kişide Kerkük ve Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu olarak iki gruba ayrılmaktadır.  

 Kerkük Erbil Telafer Tuzhurmatu 

Teklik 1. Kişi -mIşAm -IPAm, -mIşAm -IPAm -mIşAm 

Teklik 2. Kişi -IPsAn -IPsAn, -mIşsAn -IPsAy -IPsAy 

Teklik 3. Kişi -IP, -mIş -IP, -IPtI, -mIş -IP -IP, -IPtI 

Çokluk 1. Kişi -mIşIġ -IPIġ, -mIşIġ -IPIġ -mIşIġ 

Çokluk 2. Kişi -IPsIz -IPsIz -IPsIz -IPsIz 

Çokluk 3. Kişi -IPlAr, -mIşlAr -IPlAr, -IPtIlAr, 

-mIşlAr 

-IPtIlAr -IPlAr, -IPtIlAr 

 

Birdenenî begenîpler işte. (G.O.) 

Ādın teyreṿe ĕdîpler. (E.Ş.E.) 
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İmam seʿed bırda gömülüb (M.Ġ.İ.) 

Mekteb bitîrîb mekteblîdî mekteblî dögü (Z.Ḫ.) 

 

2.2.3. Şimdiki Zaman 

Fiilin gösterdiği iş, oluş ve hareketin başlanıp şimdiye dek devam ettiğini belirten 

ektir. Bu kipin eki –yor’dur. Bu ek hem şekil hem zaman ifade eden eklerdendir. Şekil eki 

olarak bildirme, zaman olarak ta şimdiki zamanı belirtir. Yani bu ek hareketin şimdi 

zamanda oluştuğunu ifade etmektedir (Vural, böler, 2011: 241). Kerkük, Erbil ve 

Tuzhurmatu ağızlarında şimdiki zamanın çekimi -Ir ekiyle yapılırken Telafer ağzında bu 

çekim -Iy ekiyle yapılır. Çekimde teklik birinci, teklik üçüncü, çokluk birinci, çokluk ikinci 

ve çokluk üçüncü kişilerde ağızlar arasında farklılık görülmezken teklik ve ikinci kişilerde 

Kerkük ve Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu olarak iki gruba ayrılmaktadır.  

 Kerkük Erbil Telafer Tuzhurmatu 

Teklik 1. Kişi -IrAm -IrAm -IyAm -IrAm 

Teklik 2. Kişi -IsAn -IsAn -IysAy -IsAy 

Teklik 3. Kişi -IrI -IrI -IyI -IrI 

Çokluk 1. 

Kişi 

-IrIġ -IrIġ -IyIġ -IrIġ 

Çokluk 2. 

Kişi 

-IsIz -IsIz -IsIz -IsIz 

Çokluk 3. 

Kişi 

-IllAr -IllAr -IylAr -IllAr 
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Diyĕrdîler harda otırısız. (A.M.) 

Yaşamāġı nĕyçî yapmıllar metḥef ĕdîller. (ʿA.Ḥ.) 

Dedi nişi yıġlıysay. (N.Ḳ.M.) 

Herkes gĕdîrî meṿe bazārınnan alırı. (R.Ḥ.R.) 

 

2.2.4. Geniş Zaman  

Geniş zaman adlandırmadan da anlıyoruz her zaman dilimini anlatan kiptir. Geniş 

zamanın ana fonksiyonu bütün zamanları ifade etmektir. Böylece geniş zaman, geçmiş 

zaman, şimdiki ve gelecek zaman arasında gidip gelen bir esnekliğe sahiptir. Bu yüzden her 

zamanı kapsayan anlatımlar genellikle bu kiple yapılır (Vural, Böler, 2011: 244). Kerkük, 

Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu ağızlarında geniş zamanın çekimi -Ar ekiyle yapılır. Çekimde 

teklik birinci, çokluk birinci ve çokluk ikinci kişilerde ağızlar arasında farklılık 

görülmezken, teklik üçüncü kişide ekin -r'si düşüp çokluk üçüncü kişilerde r-l benzeşmesi 

görülmektedir. Ayrıca teklik ve çokluk ikinci kişilerde ekin -r'si düşerek Kerkük ve Erbil, 

Telafer ve Tuzhurmatu olarak iki gruba ayrılmaktadır.  

 Kerkük Erbil Telafer  Tuzhurmatu 

Teklik 1. Kişi -ArAm -ArAm -ArAm -ArAm 

Teklik 2. Kişi -AsAn -AsAn -AsAy -AsAy 

Teklik 3. Kişi -Ar -Ar -Ar -Ar 

Çokluk 1. 

Kişi 

-ArIġ -ArIġ -ArIġ -ArIġ 

Çokluk 2. 

Kişi 

-AsIz -AsIz -AsIz -AsIz 
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Çokluk 3. 

Kişi 

-AllAr -AllAr -AllAr -AllAr 

 

Meselen men indi mını çarḫalaram açaram. (M.O.) 

Yoġırd sataram pendîr sataram. (ʿI.V.Ḫ.B) 

Bîz ĕbîrî siyleruġ. (F.M.ʿA.Ḫ.) 

Ögînnen herise yapallar. (Z.Ḫ.) 

 

2.2.5. Gelecek Zaman  

Bu kip hareketin, oluşun gelecekteki, ilerleyen bir zamanda gerçekleşeceğini 

bildiren kiptir. Gelecek zamanda bu olayın kesin bir şekilde olacağını ifade eder. Bu kipin 

eki –acar şeklindedir Bu ek hem şekil hem zaman ifade eder ve olayın ileride kesin olarak 

gerçekleşeceğini bildirir. Bu ek ünlü ile biten kelimelere “y” kaynaştırma ünsüzünden sonra 

gelir, ünsüzle biten kelimelerde ise doğrudan gelmektedir (Vural, Böler. 2011: 243). 

Kerkük, Telafer ve Tuzhurmatu ağızlarında gelecek zamanın çekimi -AcAġ ekiyle 

yapılırken Telafer ağzının teklik 1. kişi çekiminde bu ek -Am şeklinde görülür. Erbil 

ağzında ise bu çekim -Ar ekiyle yapılır. Çekimde teklik birinci, teklik üçüncü, çokluk 

birinci, çokluk ikinci ve çokluk üçüncü kişilerde ağızlar arasında farklılık görülmezken 

teklik ve çokluk ikinci kişilerde Kerkük ve Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu olarak iki gruba 

ayrılmaktadır. 

 Kerkük Erbil Telafer Tuzhurmatu 

Teklik 1. Kişi -AcAġAm -ArAm -Am -AcAġAm 

Teklik 2. Kişi -AcAġsAn -AsAn -AcAġsAy -AcAġsAy 
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Teklik 3. Kişi -AcAġ -Ar -AcAġ -AcAġ 

Çokluk 1. 

Kişi 

-AcAġIġ -ArIġ -AcAġIġ -AcAġIġ 

Çokluk 2. 

Kişi 

-AcAġsIz -AsIz -AcAġsIz -AcAġsIz 

Çokluk 3. 

Kişi 

-AcAġlAr -AllAr -AcAġlAr -AcAġlAr 

 

Bir safta ressîm ṿar ḳoyacaġsan özînî. (M.O.) 

Diyĕrdî yarın tamamlarıġ. (A.K.) 

Ḳiziy bize ṿěrîrsey dedî ṿerrem. (N.Ḳ.M.) 

Biz ḳizyizi ḳaldıracaġıġ ṭoy edecĕġîġ. (Z.Ḫ.) 
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2.3. Tasarlama Kipleri 

Eylem köklerine eklenerek gerçekleşmemiş olan işi emir, istek, gereklilik ve şart 

yollarıyla gerçekleştirmek için kullanılan dört ayrı gruptan oluşmaktadır. 

 

2.3.1. Emir Kipi 

Tasarlanan hareketin emir şeklinde ifade eden kiptir. Emir kipinde fiil kök veya 

gövdesine getirilen kip aynı zamanda şahsı da karşılamaktadır. Bundan dolayı her şahıs için 

ayrı bir emir eki vardır. Sadece üçüncü çokluk çekimi ve üçüncü teklik çekiminde kip ekine 

-lar çokluk ekinin getirilmesiyle karşılanır (Vural, Böler, 2011: 250). Kerkük, Erbil, Telafer 

ve Tuzhurmatu ağızlarında emir kipinin çekiminde teklik birinci, çokluk birinci ve çokluk 

üçüncü kişiler arasında faklılıklar görülmezken. Teklik ikinci kişide Kerkük, Erbil ve 

Tuzhurmatu ağızlarında bu çekim -gInAn ekiyle veya eksiz yapılır. Bu çekim Telafer 

ağzında -sIn ekiyle yapılır. Çokluk üçüncü kişinin çekimi Kerkük, Erbil ve Tuzhurmatu 

ağızlarında -In ekiyle yapılırken Telafer ağzında -sIz ekiyle yapılır.  

 Kerkük Erbil Telafer Tuzhurmatu 

Teklik 1. Kişi -Im -Im -Im -Im 

Teklik 2. Kişi Eksiz, -gInAn Eksiz, -gInAn -sIn Eksiz, -gInAn 

Teklik 3. Kişi -sIn -sIn Eksiz -sIn 

Çokluk 1. 

Kişi 

-Aġ, -AġIn -AġIn -Aġ -Aġ, -AġIn 

Çokluk 2. 

Kişi 

-In -In -sIz -In 

Çokluk 3. -sInlAr, -sInnAr -sInlAr, -sInnAr -sInlAr, -sInnAr -sInlAr, -sInnAr 
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Kişi 

 

Men ḳāzını îsterem gelsîn eṿe. (M.O.) 

Yaʿni indi baḫın. (A.K.) 

Ne bīr ses eyler radyo çalmasız. (M.Ġ.İ.) 

Aḫlaḳı budu sorun arḫadaşlarınnan. (Z.Ḫ.) 

 

2.3.2. İstek Kipi  

Tasarlanan hareketin istendiğini belirten kiptir. Bu kişi istek şeklinde bir tasarlama 

ifade eder, dilek bildirir (Vural, Böler, 2011: 247). Kerkük, Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu 

ağızlarında istek kipinin çekimi -a, -e ekleriyle yapılır. Kerkük ağzında teklik birinci ve 

çokluk üçüncü kişilerde istek kipinin çekimi genel olarak emir kipleriyle yapılır.  

Kerkük Erbil Telafer Tuzhurmatu 

-a, -e -a, -e -a, -e -a, -e 

 

Yemeġlerîn sayım senîṿçîn. (M.O.) 

Ḥazedĕrdîm resîmîn çeçesen. (A.K.) 

Ḳızın siye îstîyîm. (M.Ġ.İ.) 

Bir ḥafta iki ḥafta sizi soraġın. (Z.Ḫ.) 

 

2.3.3. Gereklilik Kipi  

Tasarlanan veya istenen hareketin yapılması gerektiğini gösteren kiptir. Bu kipte bir 

gereklilik ifadesi vardır. Bu kipin eki –malı şeklindedir. Bu ek –ma fiilden isim yapma eki 

ve –lu sıfat türetme ekinin kaynaşmasından meydana gelmiştir (Vural, Böler, 2011: 253). 
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Gereklilik kipinin çekimi Kerkük ve Tuzhurmatu ağızlarında (gere, gerek) szöcükleriyle, 

Erbil ağzında (olır) sözcüğüyle ve Telafer ağzında ise (ille, lazım, gerek) sözcükleriyle 

yapılır. 

Kerkük Erbil Telafer Tuzhurmatu 

Gere, gerek Olır İlle, lazım, gerek Gere, gerek 

 

Gere her uşaġın başında aġlėplîg olsın. (Ş.N.) 

Cĕtsen ẹt ālısan olır sebzede alasan. (ʿA.Ḥ.) 

Üzüg ĕliyde ṿarsa üzügü gerek çıḫardārdıy. (M.Ġ.İ.) 

Gere ḳāpı salasan üzĕrîne. (R.Ḥ.R.) 

 

2.3.4. Şart Kipi  

Hareketin, oluşumun şart şeklinde ifade edildiğini, şart olarak düşünüldüğünü 

belirten tasarlama kipidir. Fiil kök ve gövdelerine –sa eki getirilerek oluşturulan şart kipi 

için kaynaklarda dilek-şart kipi, koşul kipi, temenni kipi gibi terimlerde kullanılmıştır 

(Vural, Böler, 2011: 251). Kerkük, Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu ağızlarında şart kipinin 

çekimi -sA ekleriyle yapılır. 

Kerkük Erbil Telafer Tuzhurmatu 

-sA -Sa -sA -sA 

 

Baḫsaṿ özîne yaʿni boş guṿenmĕġtî. (M.O.) 

Ne olsa ne îstese yaparıġ. (ʿA.Ḥ.) 

Bīr üzüg ĕliyde ṿarsa. (M.Ġ.İ.) 

İşte mısāfır gelse yaʿni otururduġ. (Z.Ḥ.) 
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2.4.  Birleşik Çekim 

Birleşik çekimler hikâye, rivayet ve şart olmak üç gruba ayrılmaktadır. 

 

2.4.1. Hikâye  

Asıl fiile i- ek fiilinin –dı/-du geçmiş zaman eki getirilerek yapılır. Çekim sırasında 

i- ek fiili genellikle kaybolur (Vural ve Böler, 2011: 261). Eyleme -DI ekinin eklenmesiyle 

yapılan çekimdir. Şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman, öğrenilen geçmiş zaman, 

şart kipi ve istek kipi olmak üzere altı gruptan oluşur. 

 

2.4.1.1. Şimdiki Zamanın Hikâyesi 

Kerkük, Erbil ve Tuzhurmatu ağızlarında şimdiki zamanın hikâyesinin çekimi -Ir+ -

DI ekleriyle yapılırken, Telafer ağzında bu çekim -Ay+ -DI ekleriyle yapılır. Çekimde 

teklik birinci, teklik üçüncü, çokluk birinci ve çokluk üçüncü kişilerde ağızlar arasında 

farklılık görülmezken teklik ve çokluk ikinci kişilerde Kerkük ve Erbil, Telafer ve 

Tuzhurmatu olarak iki gruba ayrılmaktadır. 

 Kerkük Erbil Telafer Tuzhurmatu 

Teklik 1. Kişi -IrdIm -IrdIm -AydIm -IrdIm 

Teklik 2. Kişi -IrdIṿ -IrdIv -AydIy -IrdIy 

Teklik 3. Kişi -IrdI -IrdI -IydI -IrdI 

Çokluk 1. 

Kişi 

-IrdIġ -IrdIġ -AydIġ -IrdIġ 

Çokluk 2. 

Kişi 

-IrdIṿIz -IrdIṿIz -AydIyIz -IrdIyIz 
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Çokluk 3. 

Kişi 

-IrdIlAr -IrdIlAr -AydIlAr -IrdIlAr 

 

Apārırdılar bıları cüt ḳeḥṿeye ḳeder. (G.O.) 

Cĕlîrdîler özlerinen eşeçlĕrî. (Ḫ.Y.M.) 

Ne ġada diyĕydiy maşalla gôzĕlîydî. (F.M.ʿA.Ḫ.) 

ʿaşret birbirîn aḫtarırdı. (A.A.) 

 

2.4.1.2.Geniş Zamanın Hikâyesi 

Kerkük, Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu ağızlarında geniş zamanın hikâyesinin çekimi 

-Ar+ -DI ekleriyle yapılır. Çekimde teklik birinci, teklik üçüncü, çokluk birinci ve çokluk 

üçüncü kişilerde ağızlar arasında farklılık görülmezken teklik ve çokluk ikinci kişilerde 

Kerkük ve Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu olarak iki gruba ayrılmaktadır. 

 Kerkük Erbil Telafer Tuzhurmatu 

Teklik 1. Kişi -ArdIm -ArdIm -ArdIm -ArdIm 

Teklik 2. Kişi -ArdIṿ -ArdIṿ -ArdIy -ArdIy 

Teklik 3. Kişi -ArdI -ArdI -ArdI -ArdI 

Çokluk 1. 

Kişi 

-ArdIġ -ArdIġ -ArdIġ -ArdIġ 

Çokluk 2. 

Kişi 

-ArdIṿIz -ArdIṿIz -ArdIyIz -ArdIyIz 

Çokluk 3. 

Kişi 

-ArdIlAr -ArdIlAr -ArdIlAr -ArdIlAr 
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Yėddidene mına ḫîzmet edĕrdî. (Ş.N.) 

Baharat tukanımda işlĕrdîm. (ʿA.Ḥ.) 

İkkincî günü ḳaḫardıy gidĕrdîy ḳonşıya. (F.M.ʿA.Ḫ.) 

Bütün ʿalem ḳorḫārdı özînnen. (A.A.) 

 

2.4.1.3.Gelecek Zamanın Hikâyesi  

Kerkük ve Tuzhurmatu ağızlarında gelecek zamanın hikâyesinin çekimi -AcAġ+ -

DI ekleri, Erbil ağzında ise -Ar+ -DI ekiyle yapılırken Telafer ağzında bu eklere 

rastlanmamıştır. Çekimde teklik birinci, teklik üçüncü, çokluk birinci ve çokluk üçüncü 

kişilerde ağızlar arasında farklılık görülmezken teklik ve çokluk ikinci kişilerde Kerkük ve 

Erbil, Tuzhurmatu olarak iki gruba ayrılmaktadır. 

 Kerkük Erbil Tuzhurmatu 

Teklik 1. Kişi -AcAġIydIm -ArdIm -AcAġIydIm 

Teklik 2. Kişi -AcAġIydIṿ -ArdIṿ -AcAġIydIy 

Teklik 3. Kişi -AcAġIydI -ArdI -AcAġIydI 

Çokluk 1. Kişi -AcAġIydIġ -ArdIġ -AcAġIydIġ 

Çokluk 2. Kişi -AcAġIydIṿIz -ArdIṿIz -AcAġIydIyIz 

Çokluk 3. Kişi -AcAġIydIlAr -ArdIlAr -AcAġIydIlAr 

 

Kim sarf edecĕġtî. (M.O.) 

Çim cörĕrdî çimse yoḫıydı. (ʿA.Ḥ.) 

Tombilî bezettiler işte gĕlîne gidecĕġdîler. (Z.Ḫ.) 
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2.4.1.4.Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikâyesi 

Kerkük, Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu ağızlarında öğrenilen geçmiş zamanın 

hikâyesinin çekimi -mIş+ -DI ekleriyle yapılır. Çekimde teklik birinci, teklik üçüncü, 

çokluk birinci ve çokluk üçüncü kişilerde ağızlar arasında farklılık görülmezken teklik ve 

çokluk ikinci kişilerde Kerkük ve Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu olarak iki gruba 

ayrılmaktadır. 

 Kerkük Erbil Telafer Tuzhurmatu 

Teklik 1. Kişi -mIşDIm -mIşDIm -mIşDIm -mIşDIm 

Teklik 2. Kişi -mIşDIṿ -mIşDIṿ -mIşDIy -mIşDIy 

Teklik 3. Kişi -mIşDI -mIşDI -mIşDI -mIşDI 

Çokluk 1. Kişi -mIşDIġ -mIşDIġ -mIşDIġ -mIşDIġ 

Çokluk 2. Kişi -mIşDIṿIz -mIşDIṿIz -mIşDIyIz -mIşDIyIz 

Çokluk 3. Kişi -mIşDIlAr -mIşDIlAr -mIşDIlAr -mIşDIlAr 

 

Yadıma gellî ṭoyımın masrufını yazmıştım. (M.O.) 

Olar cörmîştîler oların çitapları ṿar. (E.Ş.E.) 

Menîm ḳardaşlarım ḳaçmıştı. (E.Ş.Ḫ.Ç.) 

Ceş yerîşměmîştî musula. (N.Ḳ.M.) 

 

2.4.1.5.Şart Kipinin Hikâyesi 

Kerkük, Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu ağızlarında şart kipinin hikâyesinin çekimi -

sA+ -DI ekleriyle yapılır. Çekimde teklik birinci, teklik üçüncü, çokluk birinci ve çokluk 

üçüncü kişilerde ağızlar arasında farklılık görülmezken teklik ve çokluk ikinci kişilerde 

Kerkük ve Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu olarak iki gruba ayrılmaktadır. 
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 Kerkük Erbil Telafer Tuzhurmatu 

Teklik 1. Kişi -sAydIm -sAydIm -sAydIm -sAydIm 

Teklik 2. Kişi -sAydIṿ -sAydIṿ -sAydIy -sAydIy 

Teklik 3. Kişi -sAydI -sAydI -sAydI -sAydI 

Çokluk 1. Kişi -sAydIġ -sAydIġ -sAydIġ -sAydIġ 

Çokluk 2. Kişi -sAydIṿIz -sAydIṿIz -sAydIyIz -sAydIyIz 

Çokluk 3. Kişi -sAydIlAr -sAydIlAr -sAydIlAr -sAydIlAr 

 

Her eṿ ne etseydî ramazanlarda birbiriyden paylaşırdı. (C.N.) 

Çîmî tutsaydılar saḫlandıġını o cĕlîrdî. (E.Ş.E.) 

Ne îstesĕydîġ ṿĕrîrduġ. (F.M.ʿA.Ḫ.) 

Ĕskî bazarda gezseydiy dükanın ögünde nar ḳābıġıdı. (R.Ḥ.R.) 

 

2.4.1.6. İstek Kipinin Hikâyesi 

Kerkük, Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu ağızlarında istek kipinin hikâyesinin çekimi -

a, -e + -DI ekleriyle yapılır. Çekimde teklik birinci, teklik üçüncü, çokluk birinci ve çokluk 

üçüncü kişilerde ağızlar arasında farklılık görülmezken, teklik ve çokluk ikinci kişilerde 

Kerkük ve Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu olarak iki gruba ayrılmaktadır. 

 Kerkük Erbil Telafer Tuzhurmatu 

Teklik 1. Kişi -AydIm -AydIm -AydIm -AydIm 

Teklik 2. Kişi -AydIṿ -AydIṿ -AydIy -AydIy 

Teklik 3. Kişi -AydI -AydI -AydI -AydI 

Çokluk 1. 

Kişi 

-AydIġ -AydIġ -AydIġ -AydIġ 
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Çokluk 2. 

Kişi 

-AydIṿIz -AydIṿIz -AydIyIz -AydIyIz 

Çokluk 3. 

Kişi 

-AydIlAr -AydIlAr -AydIlAr -AydIlAr 

 

Keşke dönĕydîġ o günlere. (C.N.) 

Cörĕydîṿ çîmse başḳa dil bilmĕzdîler. (ʿA.Ḥ.) 

Ne ġada diyeydiy. (F.M.ʿA.Ḫ.) 

Gelîb gidenî çoḫıydı görĕydiy ġeribliḫten gelenler. (A.A.) 

 

2.4.2. Rivayet 

 Asıl fiile i- ek fiilinin –mış/-muş öğrenilen geçmiş zaman eki getirilerek yapılır 

(Vural ve Böler, 2011: 265). Eyleme -mIş ekinin eklenmesiyle yapılan çekimdir. Şimdiki 

zaman ve geniş zaman olmak üzere iki gruptan oluşur. 

 

2.4.2.1.Şimdiki Zamanın Rivayeti 

Kerkük ve Erbil ağızlarında şimdiki zamanın rivayetinin çekimi -Ir+ -mIş ekleriyle 

yapılırkrn bu çekim Telafer ağzında -Iy+ -mIş ekleriyle yapılır. Tuzhurmatu ağzında bu ek 

görülmemiştir. Çekimde teklik birinci, teklik üçüncü, çokluk birinci, çokluk ikinci ve 

çokluk üçüncü kişilerde ağızlar arasında farklılık görülmezken teklik ikinci kişilerde 

Kerkük ve Erbil, Telafer olarak iki gruba ayrılmaktadır. 
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 Kerkük Erbil Telafer 

Teklik 1. Kişi -IrmIşAm -IrmIşAm -IymIşAm 

Teklik 2. Kişi -IrmIşsAn -IrmIşsAn -IymIşsAy 

Teklik 3. Kişi -IrmIş -IrmIş -IymIş 

Çokluk 1. Kişi -IrmIşIġ -IrmIşIġ -IymIşIġ 

Çokluk 2. Kişi -IrmIşsIz -IrmIşsIz -IymIşsIz 

Çokluk 3. Kişi -IrmIşlAr -IrmIşlAr -IymIşlAr 

  

Su gĕlîrmîş ordan geçîrmîş. (A.M.) 

Birbirne tiçîrmîş iplîc çîmîn. (A.K.) 

Bîz çıḫandaġ gĕliymîşle. (N.Ḳ.M.) 

 

2.4.2.2.Geniş Zamanın Rivayeti 

Kerkük, Erbil ve Telafer ağızlarında geniş zamanın rivayetinin çekimi -Ar+ -mIş 

ekleriyle yapılırken Tuzhurmatu ağzında bu ek görülmemiştir. Çekimde teklik birinci, 

teklik üçüncü, çokluk birinci, çokluk ikinci ve çokluk üçüncü kişilerde ağızlar arasında 

farklılık görülmezken teklik ikinci kişilerde Kerkük ve Erbil, Telafer olarak iki gruba 

ayrılmaktadır. 

 Kerkük Erbil Telafer 

Teklik 1. Kişi -ArmIşAm -ArmIşAm -ArmIşAm 

Teklik 2. Kişi -ArmIşsAn -ArmIşsAn -ArmIşsAy 

Teklik 3. Kişi -ArmIş -ArmIş -ArmIş 

Çokluk 1. Kişi -ArmIşIġ -ArmIşIġ -ArmIşIġ 
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Çokluk 2. Kişi -ArmIşsIz -ArmIşsIz -ArmIşsIz 

Çokluk 3. Kişi -ArmIşlAr -ArmIşlAr -ArmIşlAr 

 

Dĕrzîlîġ edĕrmîş biçĕrdîler özîyçîn ḳumaş gĕtîrîrdîler. (A.M.) 

4 ilah ṿārıymış orda olar yaşärmış. (ʿA.Ḥ.) 

Bı ĕskîden bele elĕrmîşler. (N.Ḳ.M.) 

 

2.4.3. Şart 

Asıl fiile i- ek fiilinin –sa şart kipi eki getirilerek yapılan çekimdir (Vural ve Böler, 

2011: 268). Şimdiki zaman, görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman ve geniş zaman 

olmak üzere dört gruptan oluşur. 

 

2.4.3.1.Şimdiki Zamanın Şartı 

Kerkük, Erbil ve Tuzhurmatu ağızlarında şimdiki zamanın şartının çekimi -Ir + -sA 

ekleriyle yapılırken bu çekim Telafer ağzında -Iy + -sA ekleriyle yapılır. Çekimde teklik 

birinci, teklik üçüncü, çokluk birinci ve çokluk üçüncü kişilerde ağızlar arasında farklılık 

görülmezken; teklik ve çokluk ikinci kişilerde Kerkük ve Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu 

olarak iki gruba ayrılmaktadır. 

 Kerkük Erbil Telafer Tuzhurmatu 

Teklik 1. Kişi -IrsAm -IrsAm -IysAm -IrsAm 

Teklik 2. Kişi -IrsAṿ -IrsAṿ -IysAy -IrsAy 

Teklik 3. Kişi -IrsA -IrsA -IysA -IrsA 

Çokluk 1. -IrsAġ -IrsAġ -IysAġ -IrsAġ 
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Kişi 

Çokluk 2. 

Kişi 

-IrsAṿIz -IrsAṿIz -IysAyIz -IrsAyIz 

Çokluk 3. 

Kişi 

-IrsAlAr -IrsAlAr -IysAlAr -IrsAlAr 

 

Men ḫatırlırsam ḳelʿe mektebîydî bîzîm ṿaḫtı. (M.O.) 

Cĕlîrse türçmanın ṿārlıġı. (E.Ş.E.) 

Gělîyuġ ḳiziy bize ṿěrîysey dedî ṿerrem. (N.Ḳ.M.) 

ʿaşrette kim edîrse yıġişirdîġ ḥeppîmîz ora. (G.N.) 

 

2.4.3.2.Görülen Geçmiş Zamanın Şartı 

Kerkük, Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu ağızlarında görülen geçmiş zamanın şartının 

çekimi -DI+ -sA ekleriyle yapılır. Çekimde teklik birinci, teklik üçüncü, çokluk birinci ve 

çokluk üçüncü kişilerde ağızlar arasında farklılık görülmezken teklik ve çokluk ikinci 

kişilerde Kerkük ve Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu olarak iki gruba ayrılmaktadır.  

 Kerkük Erbil Telafer Tuzhurmatu 

Teklik 1. Kişi -DıysAm -DıysAm -DIysAm -DIysAm 

Teklik 2. Kişi -DIysAṿ -DIysAṿ -DIysAy -DIysAy 

Teklik 3. Kişi -DIysA -DIysA -DIysA -DIysA 

Çokluk 1. 

Kişi 

-DIysAġ -DIysAġ -DIysAġ -DIysAġ 

Çokluk 2. 

Kişi 

-DIysAṿIz -DIysAṿIz -DIysAyIz -DIysAyIz 
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Çokluk 3. 

Kişi 

-DIysAlAr -DIysAlAr -DIysAlAr -DIysAlAr 

 

O beşteneden üçtene girdiyse üçtene ḳazanıbsan. (M.O.) 

Her meḥellede ki üç meçteb oldıysa. (E.Ş.E.) 

İgid bir daġ oldıysa. (N.Ḳ.M.) 

Begendîyseler diyĕrdîler ṿĕrrîġ gelin. (Z.Ḫ.) 

 

2.4.3.3.Öğrenilen Geçmiş Zamanın Şartı 

Kerkük, Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu ağızlarında öğrenilen geçmiş zamanın 

şartının çekimi -Ip+ -sA ekleriyle yapılır. Çekimde teklik birinci, teklik üçüncü, çokluk 

birinci ve çokluk üçüncü kişilerde ağızlar arasında farklılık görülmezken teklik ve çokluk 

ikinci kişilerde Kerkük ve Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu olarak iki gruba ayrılmaktadır. 

 Kerkük Erbil Telafer Tuzhurmatu 

Teklik 1. Kişi -IPsAm -IPsAm -IPsAm -IPsAm 

Teklik 2. Kişi -IPsAṿ -IPsAṿ -IPsAy -IPsAy 

Teklik 3. Kişi -IPsA -IPsA -IPsA -IPsA 

Çokluk 1. Kişi -IPsAġ -IPsAġ -IPsAġ -IPsAġ 

Çokluk 2. Kişi -IPsAṿIz -IPsAṿIz -IPsAyIz -IPsAyIz 

Çokluk 3. Kişi -IPsAlAr -IPsAlAr -IPsAlAr -IPsAlAr 

  

Bı genc kulliyenî bitirîbse. (M.O.) 

ʿaleses çıḫmıyıbsa yazya. (A.K.) 

Birsî ʿemmîsî ḳızın alıbsa. (M.Ġ.İ.) 
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Her ne olıbsa tĕriḫ cuġrafiyye. (R.Ḥ.R.) 

 

2.4.3.4.Geniş Zamanın Şartı 

Kerkük, Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu ağızlarında geniş zamanın şartının çekimi -

Ir+ -sA ekleriyle yapılır. Çekimde teklik birinci, teklik üçüncü, çokluk birinci ve çokluk 

üçüncü kişilerde ağızlar arasında farklılık görülmezken teklik ve çokluk ikinci kişilerde 

Kerkük ve Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu olarak iki gruba ayrılmaktadır. 

 Kerkük Erbil Telafer Tuzhurmatu 

Teklik 1. Kişi -IrsAm -IrsAm -IrsAm -IrsAm 

Teklik 2. Kişi -IrsAṿ -IrsAṿ -IrsAy -IrsAy 

Teklik 3. Kişi -IrsA -IrsA -IrsA -IrsA 

Çokluk 1. 

Kişi 

-IrsAġ -IrsAġ -IrsAġ -IrsAġ 

Çokluk 2. 

Kişi 

-IrsAṿIz -IrsAṿIz -IrsAyIz -IrsAyIz 

Çokluk 3. 

Kişi 

-IrsAlAr -IrsAlAr -IrsAlAr -IrsAlAr 

 

Diyeġîn segzennen sayırsaṿ. (M.O.) 

Ĕrbîle baḫırsaṿ çoḫ binelĕrî kĕrpîcten yapılıb. (A.K.) 

Ḳalırsa günortalıġa aş yerdî. (M.Ġ.İ.) 

Bir şey alırsay dükannan seniyçî kisseye ḳoysın. (R.Ḥ.R.) 
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3. BÖLÜM 

Ses kayıtları sonucunda elde edilen metinler dört grup halinde sıralanmıştır. 

3.1. Kerkük Metinleri 

Ad: Şadan Nuri (Ş.N.) 

Mesleği: Ev hanımı 

Doğum Tarihi: 1960 

Ĕski arṿadlar ėṿel bir arṿadın uşaġı olsaydı diyĕrdîler bı zeyyistandı yėddidene etrefinde 

mına ḫîzmet edĕrdî bele gir bele çıḫ bele ele bele al bele ṿer bı zeyyistandı bının uşaġı 

olārdı etrefinde ėbeden başḳa altıdene yėddidene mına ḫîzmet edĕrdî uşaġı olurdu süt ṿerî 

bele ṿer kösküṿ özüne bele elĕ filan elĕ bı arṿadın uşaġı oldı bını bele güzel uşaġının başı 

altına ekmeg ḳoyardılar manḳas igne ḳuran ḳoyardılar bı zeyyistandı ṿurulmasın ėyyi dĕgi. 

Geleġ bının ḫîzmetîne üstü başına ḳırmızı ʿazye giridirdiler ḳırmızı baġlārdılar bāşına bı 

yėddi gün yėrinnen ḳaḫmazdı bına ḫîzmet edĕrdîler üstüne bir pembe yorġan ya ḳırmızı 

yorġan belĕ ısmarlama üzü güzel ḳumaşı ḳureşinnen settennen güzel bir yorġan örterdîler 

üstüne girendeṿ bı zeyyistan yanna diyĕrdîṿ bı zeyyistandı uşaġ yanaşasında sebette ḳırmızı 

başı baġlıyıb zeyyistan diyė āġlėplîg uşaġın başına ḳoyardılar ḫîzmet edĕrdîler o uşaġı 

doġuzduran ebede mına üç gün ĕṿînde yatardı annasınnan başḳa ḳeyînḳudasınnan başḳa bı 

ḳaḫıb bir iş yapmazdı bı zeyyistandı. Bı zeyyistanın ḳırḫı çıḫtı ḳırḫında aparırdılar ḥamama 

o ḥamamında bir ayrı merasimî ṿaıydı mum sinni edĕrdîler özîyçin bir gün eṿelî 

ḥamamçıya diyĕrdîler yarın senîṿ zeyyistanıṿ ṿar o ḥamamçıda ḥaẕerin alırdı ḥaṿız 

ḥazırlardı lifesi sābını ṭāsı eṿel ḫas ṭas ṿarıydı ḥamam ṭāsı diyĕrdîler içine life sabın 

ḳoyılırdı aparırdılar o ḥaṿız başına ḳoyardılar bugün zeyyistanmız ṿar o ḥaṿızın başına 

kimse yaḫlaşmasın özîydende aḳrabaları gelîrdî ḳeyînḳuda gelîrdi anası bacsı gelîrdi teneke 

çala çala helheleyden salaṿattan bı yandıġı mumnan giridirdîler ḥamama. ḥamama 
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giridirdîler yeḫerdîler özînî naṭır ṿarıydı o naṭır yeḫerdî özîn çıḫardırdı otırdırdı bir misten 

bir ḳab ṿārıydı oda ʿaynı bele münĕsebe malıydı otırdırdılar arṿādın ayaġını o suya 

ḳoyardılar içine zeytun yarpaġı atardılar bılar ḥepsî girinîrdî silinîrdî biterdî özîyden 

gelenîn ḥepsînîn baş ḥĕḳḳîsîn bı zeyyistan ṿerîrdî. ʿAynı salaṿattan helheleyden mını 

gĕtîrerdîler ĕṿe onnan sora bı arṿadı ḥamamda diyeller ḳolḳıç ele bı zeyyistandı. ḳolḳıç 

nedi ḥamam daşı üste cehennen daşı diyeller bir parça ĕskî salardılar naṭır gelîrdî özîyden 

olan cemʿet gelîrdî bını uzadardılar ḳolḳıç edĕrdîler ḳolın çekelĕrdîler bulardılar aşāġı 

yuḫarı bāşın boynın çabaladardılar ḳıçını indiki bına riyaḍa diyiller o şîkîl yapardılar 

zeyyistançı. Uşaġta oldu yanına aḳrabası anası aġlėplîg alırdı gere her uşaġın başında 

aġlėplîg olsın cüneḥ diyerdîler altunçuda ṿarıydı sümügtenîydî altuna ḳablanırdı onında 

üstüne bir göznefes ḳoyılırdı her uşaġın çignînde gere bir aġlėplîg olaydı māzı baġlardılar 

göz nefesten ötîrî aġlėplîgî baġlardılar bele şeyler. 
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Adı: Muʿtasam ʿOsman (M.O.) 

Mesleği: Emekli Öğretmen 

Doğum Tarihi: 1964 

1986’da ʿḁsker oldum o ilde ṭabʿḁn iran ḥerbîydî iran ḥerbî 8 il sürdü 5 il ḫîzmet ettîm 

menîmde yerîm kerkükteydî işte ʿḁskeriyyesî neydî bırda nolursa olsın bes muhim sen 

cebheye getme çünkü cebheye getmeġ ölümiydî yaʿni göz göre göre ölümiydî men bir şey 

ḫatırlıram ʿḁskeriyyem ṿaḫtı mene dedîler ge sĕnî bir ḳîsîmẹ ṿerĕġîn mene anlattılar dedîler 

bı ḳîsîm ḫarab yerdî sende ḫestĕlîġ eder filan îsteme özîn men îstemedîm mĕnî tehdid ettîler 

sĕnî yollarıġ cebheye faṿa onda faṿa giden basrada faṿa giden dönmĕzdî yaʿni dönmezdî 

dögü yaʿni 1 milyona yāḫun beşer faṿda gĕttî itgine çıḫan çıḫtı şehid olan oldu suda 

boġulan gĕttî indiye kîmînde men ḫatırlıram mınnan üç gün  mubāyılda oḫırdım bir ʿḁskĕrî 

ṭāpıblar kaẓımiyyĕ ḫāḫıdı şeyde ṭāpıblar özînî cebhe terefînde torpaġı ḳazandalar 

çıḫardıplar heṿiyyesîyden boyunbaġın çıḫardıplar neççe il geçîb segzennen ḥisab ele indiye 

kimin 30 ḳusur il geçîbtî indiye ḳeder yaʿni hele ölüler ṿar kimse bilmîrî itgin çıḫan başḳa o 

kimse bilmez onı yaʿni ḥette umem mutteḥidĕdî nedî oda bilmîrî çünkü millett bilmîrî 

ḥukmatlarda bilmîrî itginlĕrî çünkü itginler noldı misāl ṿerîm sene birsi dayım oġlıydı 

dayım oġlı caymaz şeyde penceṿin terefînde itgine çıḫtı indiye kimin indide ehlĕtî 

dayılarım uşaġları indide bilmedîler bının canazāsı hānı lĕşî hānı e harda ḳaldı noldı ḳurt 

yĕdî ḳuş yĕdî özlerîn indiye kimin birşey ḳalmadı özlerînnen yaʿni binlerce diyendem sene 

binlerce desem sene 250 bindene bele gettî kîmse bilmîrî hardadılar indîde bilinmîrî 

hardadılar yaʿni öldîler tamam ama leşlĕrîde ṭapılmādı ḳazdım işte onnan sora 90 iline 

kimin men ʿḁskeriyyelîġ ettîm 90 ilinde şey başladı iranın ḥerbî 88de durdu sekkizîncî ay 

bu mîllet kerkük mîlletîn diyeġ ḳoy mîllet 3 gün 3 gece bazara töküldü memlekette yaʿni 

ĕndîler ceddeye keflerînnen 8 il saṿaştan sora az dögü saṿaş dursun çünkü bir milyona 
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yaḫun nufus öldü men ḫatırlıram segzen sekkizdeydî iʿlan ettîler saṿaşın durmāġını bu 

mîllet 3 gün 3 gece ceddeden getmĕdî eṿe herkeş ḳaldı ceddede kefînnen otombil îstînde 

oynıyan ceddede oynıyan ceddede eglence eden heley tepen bı şeylerden ḥerbîn 

durmaġınnan ötîrîydî bıydı işĕke onnan sorada nefes ṿermĕdîler bize yaʿni nefes alāġın ki 

ins olaraġ hemen doġzannan barabar kuṿeyt başladı 90 ilinnen barabar kuṿeyt başladı 

kuṿeyt başlıyınca işte herkeş birde döndî kim tesriḥ olıbsa birde döndî ʿḁskeriyyeye kim 

ḳalıbsada ḳaldı yerînde işte kuṿeyt malıda bir ḳoy diyeġîn 200 bindenĕnî oda apardı 

geçindîler ḥepsî bı kuṿeyt malıydı ensĕsîyce kuṿeyt malı bitti 6 ay sürdü sürmedî her 

neceyse 6 ay saddam ḳaldı kuṿeytte onnan sora işte amerike geldi etrĕfîne memleketlerî 

yıġdı ʿirāḳileri çıḫarttı ʿirāḳ çıḫtı içinnen zordan işte muhim ölen öldî ḳalan ḳaldı onnan 

sora ne başladı bikere ḥasar başladı ḥasar ne îstîne başladı yemeġ îstîne başladı bu mîllet ac 

uyuc oldı yaʿni çükü bu nafṭ muḳābîl ġiẕāʾ başladı yaʿni neftî ṿerrîġ bîze yemeġ ṿersîler bı 

şikil mîllet perişan oldı yaʿni çoḫ çoḫ perişan oldı yaʿni saṿaş ṿāḫtında daha eyyîydî yaʿni 

yaşamaġ saṿaşta daha eyyîydî onnan sora çünkü onnan sora noldı ḥasar oldı ḥasar olınca 

sene ḳısıtlı yemeġ ṿerrî bir bermil neft ṿer mene sene meselen misal ṿerrem sene bir bermil 

neft ṿer mene sene 5 kilo pîrînc ṿerrem ebele bı şikil oldı işte bı mîllet başladılar yaʿni çoḫ 

kîmseler yataġını baḫ yataġını diyendem sene yataġını sattı yemeġ sebebîne ne kantorı 

ḳaldı ne ṭaḫımı ḳaldı ne altunı ḳaldı ḥebsînî sattı bes yemeġîn teṿfîr etsîn. ʿiraḳ îste ḥisar 

saddam düşene kimin sürdî yaʿni doġzannan ḥisab ele 2003e ḳeder sürdî özî sen ḥaḳiḳete 

baḫsāṿ indide ḥisar ṿar çükü madam senîṿ temṿiniyyeṿ ḳalıb ḥıssa temṿiniyye diyiller 

ʿiraḳta özîne ḥıssa temṿiniyyeṿ ḳalıbsa senîṿ meʿnĕsî nafṭ muḳabîl ġiẕāʾîṿ ḳalıb yaʾni çünki 

baḫ indi mısırdada ṿar ʿaynı şey mısırdada mısır ḥerbe girennen sora ḥerb bitti uktober malı 

israilden onnan sora bı ḥıssa temṿiniyye başladı hazamannandı yetmîşlerden indiye kimin 

ḥıssa temṿiniyyelerî ṿar bizim tekî ʿaynen indiye kimin bîzîm ḥıssa temṿiniyyemiz ṿar 
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onnanda eṿel ṿārıydı ḳoy bele diyeġîn şey ṿaḫtıda ṿārıydı iran ḥerbî ṿaḫtıda ṿārıydı yaʿni 

āzınnan ḳoy bele diyeġîn segzennen saysaṿ indiye kimin kırḫ il ĕdîrî bîz ḥıssa 

temṿiniyyeyden yaşırıġ yaʿni bı şikil oldı ʿiraḳ ama işte men en son şeyî diyim sene yaʿni 

1923 ʿosmanlılar çıḫannan sora ʿiraḳtan ʿiraḳ indiye ḳeder rezeletten yāşırı ṿe ölenede 

ḳeder rezeletten yaşar çünkü ḳoymazlar içindekî mîllet îsreḥet etsîn bıların siyasetlerî bı 

şikildî bının îstînedî bı yaʿni ḫasātanda ḫasātanda türkman mîlletî türkman mîlletîne göz 

açmaġ yoḫtı bı ingilizin ṿasyetîdî ṿeleṿ özî olabilide maṿzuʿmuz bı dögî ama sene bını 

anladım ingilizin ṿasyĕtîdî bı türkmana kerkükte ḫasātan ʿiraḳta ʿāmmeten göz açtırmaġ 

yoḫtı nişi çünkü türkman göz açtıysa baş ḳaldırdıysa olar bililler türkiyenin imtidedĕtîdî 

türkmanlar. ṭabʿan ṭoy meselĕsî ḳonışsaṿ altmışlar ayrı şikiliydî seksenler ayrı şikil oldı 

2000ler ayrı şikil oldı yaʿni baʿz şeyler ṿārıydı unudulmışıydı içinde baʿaz şeyler ṿārıydı 

yeniden döndî ne kimin mesele altmışlarda altmışları sāyıram senîṿçîn ḫınna ṿārıydı 

ederdîler memleket ḫāḫıda etmeseydî köylîler türkmanlar edĕrdîler yaʿni şey ḫınna 

edĕrdîler ḫınna ḳoyārdılar ʿaynı indi bu tüspür teki ki bırda ollı türkiyenîn içinde ollı görsîz 

nedî ne degî köylerde edĕrdîler ṿa memlekettede edĕrdîler ama memleket köy tekî dögî az 

olırdı ona göre köye göre onnan sora segzenler geldî ortaya segzenlerde bı iş unuduldı yaʿni 

ḫınna mınna unuduldu neden unuduldı eṿĕlen masrāfı ḳabādı yaʿni aşāġı yuḫarı bir 10 bin 

dinar sarf edĕrdîṿ bir ṭoy parası sarf edĕrdîṿ ḫınnada mının eglencesîdî bının meʿni 

çaġırmäġıdı bının yemeġîdî pastasıdı bilmem neyîdî falanıdı gelen gidenîdî e o ṿāḫıttada 

dedîġîm teki sene ḥasar ṿārıydı ḥasar oldıġına mîllette para yoḫıydı fe onıyçı bı unuduldı 

yaʿni ḫınna unuduldı ṿazgeçîldî özînnen yaʿni 2000 yoḫ desem sene teḳriben suḳuṭṭan sora 

birde başladı çünkü maliyyet eyyî oldı yaʿni ʿalẹmîn sarfı ĕlînde para olan gelen giden 

ĕlînnen îḳtisad birez eyyî oldıʿalẹmîn ĕlînde para oldı sarf etsîn fe onıyçı birde ḫınna döndî 

indi herkeş bilisen işte ḫınna edîrî ama şey ḳaḫtı yaʿni onnan önce yeddî ṿārıydı o ḳaḫtı bes 
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ḫınna ḳaldı işte bılar yaʿni zaman zaman baʿaz şeyler tĕsir edîrî beşere bir basit misalde 

ṿĕrîm sene mesele mına göre ʿaynı ṭoya göre taʿḁzyede segzenlerde men altmışları demirem 

segzenlerde taʿḁzyede erkekler cıġara ṿĕrîrdîler keḥṿe ṿĕrîrdîler gilab ṿĕrîrdîler üçüncü gün 

yemeġe bıraḫırdılar ʿalẹmî kimse getmezdî yüzde segzenî getmezdî yemeġ yĕrdî annan 

giderdî erkegler taʿḁzyenîn son günü ama indi unuduldı baʿz şey misal ṿĕrîm sene cıġara 

unuduldu cıġara kimse ṿermîrî indi taʿḁzyede kimse ṿar cıġara ṿersîn daha ḳalmadı yaʿni 

baʿaz şeylere yaʿni ḳoy bele diyim sene îḳtisad girdî îḳtisad tesir ettî özîne para yoḫtı baʿaz 

şeyede indi bu ṿāḫıtta doġzannan sora ḳoy diyeġ 2000lere yaḫun din teʾsir ettî çoḫ kimseler 

ṿārıydı indi islamın şeriʿatîn yolını anlamamışıydılar yaʿni çoḫ şeylerde ġefîlîydîler indî bu 

zamanda işte bilisen bilgisayardı enternettî yaʿni bu şeylerden çoḫ oldı herkeş bilgisî daha 

fazla arttı indi işte başladılar baʿaz fetṿelere göre herkeşîn dögî innu cıġara ḥaramdı o 

ṿāḫıtta cıġaranı ḳaldırdılar taʿḁzyede ḳaḫtı cıġara indi bes sudu ḳeḥṿe ṿerîller bıncadı yaʿni 

baʿaz şeyler dedîġîm tekî sene gün be gün gider îḳtisadiyyen teʾsir eder özîne silini orta 

yerden baʿaz yerdede ṿar din teʾsir eder özîne orta yerde ḳalmaz yaʿni men geçenlerde 

yadıma gellî ṭoyımın masrufını yazmıştım bir günde ṭoy ettîm yaʿni ṭoy günü 10000 sarf 

etmîştîm 10000 indinîn nedî bir blüz alabilmesen içinde bir kömleg onbeş binnarādı men o 

ṿāḫıd bir ṭoya yemeġîne nādisîne eglencĕsîne ḥebsî şeyîne 10000 sarf ĕttîm ama indi o 

10000 ḳîymĕtî ḳaldı ḳalmadı indi bes bir nādi ḥiczîṿ bir milyondı yaʿni o tabʿan para 

ferḳîde ṿar ʿumle ferḳîde oldı çoḫ çoḫ işte bu şikil yaʿni ḥayat geldîġçe bilsen teknolijiye 

gĕdîrî teknolijiye gidendede baʿaz şeyler yaʿni tḁḳalid fîlklor unudulurı ḳalmırı orta yerde 

fe onıyçı yaṿaş yaṿaş işte yaʿni indi gene eydî ḫınna ṿar olabili bir 10 il sora oda ḳalmaz 

olabili ṭoyda ḳalmaz bir 20 il sora fĕtiḥe biz bilmeziydîġ fĕtiḥe nedî ṿalla doġrısı 

segzenlerde men ṭoy ettîm doġzanıydı doġzan üçiydî men ṭoy ettîm fĕtiḥe etmĕdîm yaʿni 

gĕtîrîm mılla eṿe fĕtiḥe oḫısın yoḫıydı bes bîzîm ḫatun gili dedîler baba olmaz ille bîzîmçî 
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şey gĕlî eṿe nedî adı ḥākîm ḳāzı gĕlî eṿe kĕbîn kesĕrîġ eṿde işte kĕbîn eṿde kĕsîldî ḳāzı 

geldî eṿe ʿalem onda nedĕrdî iftiḫār edĕrdî onda ḳāzını eṿe gĕtîrmeġte iftiḫār edĕrdîġ o 

birbirine diyerdîler guṿenmĕġiydî ṿalla men ḳāzını gĕtîrdîm eṿe eṿde kĕbîn kĕstîġ bîz bı bir 

guṿenmĕġiydî ama baḫsaṿ özîne yaʿni boş guṿenmĕġtî yaʿni bir şey yoḫtı içinde ḳāzı gĕllî 

eṿe para allı sennen yaʿni eṿde kesse kĕbînî daʾirede kesse kĕbînî ʿaynıdı mîlletîn bele 

düşüncelerî ṿārıydı eṿel indi ḳalmadı o düşünceler ṿeleṿ indi baʿzı ısrar edîrî yaʿni ḳız 

babası ısrar edîrî ṿalla men ḳāzını îsterem gelsîn eṿe yoḫsa ille mıllaydan keserem onnan 

sora ḳāzı gelsîn onnan sorada ḫınna olsın onnan sora ṭoy olsın kĕbîn olsın yaʿni o gencî bir 

deṿṿĕmeye giridîrî o bilmîrî ĕlîndekîn aṿcındḁkîn ḥebsîn sarf ĕdîrî yetîrmîrîde yaʿni men 

sene bir söz diyim o gün oḫıdım îstîne diri beşer ḥayatı boyıyca uşaġlıġtan işler ʿumrînîn 

āḫirine ḳeder onnan sora o işledîġînî seḥĕtîne sarf eder eng eṿel seḥet aḫtarmasan onnan 

sora yetîşîsen 50-60 seḥĕtîṿ aḫtārsan o yıġdıġıṿ paranı sarf edesen mına işte ṭoyakede bizim 

mîllette bı şikil olıb yaʿni bı genc kulliyenî bitirîbse cāmiʿĕnî bitirîbse bına para hardan ne 

iş ṿar ne kar ṿar e bı hardan para yıġacaġtı yıġmıyıb iẕen mına kim sarf edecĕġtî baba sarf 

edecĕġtî mesele 6-7 uşaġtı baba naḫsına sarf etsîn baba muṿazzāfıysa rātîbînnen başḳa 

birşeyî yoḫıysa o neder fe bîzîm yaʿni mîllette bırda ḳoy bele diyim sene cehelet ṿar ama 

herkeş ne diyirî onında ḥeḳḳîdî ḳız babasının ne diyirî başḳasın görrî başḳası zengindî ona 

bāḫırı diyirî nîşî ʿalemîn ḳızı mesele bele ettî menîmkî olmasın menîmkî ʿalemkînnen 

essügtî ama sen bunı düşünsen bı ġelet bir şeydî işte bîzîmde baʿaz şeylerîmîz ṿar yaʿni 

degîşmeġ îsterîġ özîn ama işte zuruf kefildî bını degîşsîn dedîġîm teki yaʿni altmışlarda bir 

şeyler ṿārıydı segzenlerde ḳalmadı segzenlerde zuruf degîştî özîn segzenlerde bir şeyler 

ṿārıydı kibinlerde ḳalmadı onıda zuruf degîştî yaʿni gün be gün baʿaz şeyler ḳalmırı baʿaz 

şeyler gĕllî baʿaz şeyler gĕdîrî işte ḥayat yolı bı şikildî . 
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Mesele imam ḳızı mazlum ṿārıydı bı dîyeller imam ḳĕsîm aşāġıdadı imam ḳĕsîmîn 

bacsıymış bı bele diyilî bîzîmde yanaşamızıydı tam cütiydî bîzîmnen danyel nebi ṿārıydı 

içinde üç peġember ṿārıydı ʿuzeyr ḥuneyn danyel ama bir riṿāyede ne diri diri dörd 

peġember ṿārıymış içinde dördîncî peġember samaildi oda maʿyen türbesî aşāġdadı 

sardabtādı o sardaba kîmse girmiyibtî indiye kimin girmiyibler bîz ĕşîttîġ yaʿni ĕşîdîlîb bı 

ḥakātlar ama gözden görmeġ kîmse görmîyîb özîn bı şikil camıları deseṿ ulu camı ṿārıydı 

meselen fuzuli camısı ṿārıydı şey tekyesî ṿārıydı meydanda seyyîd îdris ḳapıların deseydîṿ 

yeddî ḳızlarıydı topḳapıydı ḥelṿĕçîlerîydî birde nardṿanlar terefî o ḳuş satanlar terefî dört 

ḳapıydı ama beşîncîde ṿārıydı oda hardanıydı yaʿni ḥelṿĕçîlerden birez öge giderdîṿ bir 100 

metîr bele bir küçüg dar nardṿan suḳaḳ teki nardṿan ṿārıydı çıḫardı bı dedîġîm şeḫ îdrisin 

tekyesî yanna yaʿni ordanda ḳelʿeye çıḫabilîrdîṿ oda sayılsa bir ḳapı olı 5 ḳapı ḳelʿenîn 5 

ḳapsı ṿārıydı ama camılarda çoḫıydı içinde mektebler çoḫıydı men ḫatırlırsam ḳelʿe 

mektebîydî bîzîm ṿaḫtı ʿiraḳiyye mektebî ṿārıydı ṭāhire mektebî ṿārıydı mıḥemmediyye 

mektebî ṿārıydı yaʿni bılar ḳelʿede ḫatırlādıġım mektebler gördümde özlerîn bîrsînde men 

özîm oḫıdım ʿiraḳiyyede oḫıdım îbtidaʾide 6 îbtidaʾinî bitirdîġ içinde yaʿni yadımda ḳaldıġı 

şeyler bılardı. ḳelʿede bîzîm ṿaḫtımız çoḫ oyınlar ṿārıydı indi olar unuduldı mesele misal 

ṿĕrim sene bir hellüg bucuġ diyĕrdîler özîne ikki muncıġ oyını üç gülle oyını dörd mesele 

bahar günlerî sayadan oyını olırdı sayadan neydi bı ḳab simi ṿar onı bele bir ip teki ederdîġ 

yarım metîrce ücînî yandırısan bikere dolantırısan özînî ʿaynı indiki bı elʿeb nāriyye ṿar 

elʿeb nāriyye teki olırdı işte ḳaçardıġ oynardıġ içinde e ḳuş ṿıran oyını ṿārıydı kāġıd ḳuşu 

ṿārıydı tabʿan o özî bir ḥikāyeydî çükü nişi yaʿni sebbeḥten uçurdırdıġ özînî gecenîn 

yārısına kimin günler olırdı yatardıġda he ʿasmandadı yaʿni kāġıd ḳuşu ʿasmanda ḳalı bîz 

damda yatmışıġ baġlardıġ özîn bir yere bir aġaca bir şişe daha ḳalırdı ʿasmanda ileʾen yen 

sebbeḥ ḳaḫardıṿ baḫardıṿ tapardıṿ özîn yen ḳırılıb gedîb düşîbtî çoḫ oyınlar ṿārıydı 
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ʿarabana ʿarabana oyını ṿārıydı göz yumma ṿārıydı çuḳura atma ṿārıydı çuḳura atma neydî 

bir çuḳur edĕrdîler yerde o çuḳura atma yen gülleyden atardılar içine yen paraydan nanca 

elîṿde para ṿar herkeş oynıyanlar meselen dörttene yen beştene olırdılar herkeş ḳoy diyeġîn 

10 fîlîs ṿerîrdî o ṿaḫıd 10 fîlîs ṿarıydı 5 fîlîs 100 fîlîs 50 fîlîs bılar ṿarıydı bürbüʿ herkeş 

işte ṿĕrîrdî bir 10 fîlîs olırdı 5-10 fîlîs ĕlîṿde bele 50 fîlîs bikere o çuḳura atardı bir 

mesefeden o çuḳura atardı o çuḳura atandaṿ bĕşînî bir yerde atardıṿ atandaṿ nancası girdi 

oncası senîṿdî yaʿni oncanı ḳazanıbsan o beşteneden üçtene girdiyse üçtene ḳazanıbsan 

beşîde girdiyse bĕşînde ḳazanıbsan bı bele bir oyınıydı. Yemeġlerîn sayım senîṿçîn o ṿaḫıd 

bîzîm uşaġlıġ ṿaḫtı ʿamber ṿerid ṿārıydı beḍîllegleg ṿārıydı şalġam ṿārıydı noḫıd satmaġ 

ṿārıydı peḳle satmaġ ṿārıydı ʿarabanada bılar ha özî meḥelle dolanırdı ḥepsî etrĕfîṿde 

kaster parça parça kaster ederdîler satardılar datlı satardılar şeʿrîlbenet ṿārıydı şurub ṿārıydı 

bı meşhurîydî yaʿni eṿler ṿārıydı indi biz tanırıġ özlerîn şurub edĕrdîler sînnîde özîde bir 

şey yoḫıydı bir tozıydı alırdıṿ özînî bazardan şekerden barabar ḳatardıṿ özîn ataş îstînde 

ḳatı olırdı bir sînnî gĕtîrîrdîṿ içine un ḳoyardılar mını tökĕrdîler içine ḥelḳe ḥelḳe bele para 

para olırdı işte baḫardıṿ onı yerdîġ bîzler uşaġlar meḥellede dolananlar yerdî özînî paraydan 

yaʿni 5 fîlîse mesele bĕşî beş fîlîse bĕşî on fîlîse bele sînnîde satardılar özîn yaʿni bı 

yemeġler bîzîm ṿaḫtında ṿārıydı bir şey daha ṿārıydı onı indi ḫatırlıram bibsi ṿārıydı bibsi 

şiklinde buṭul ṿārıydı yaʿni buṭulda rĕnglî bibsi ṿārıydı meselen yeşîliydi leymun suyu 

rengiydî ḳeḥṿeyi rengiydî özî dadı ḫoş dögîldî yaʿni doġrısı ama uşaġlar meḥellede bîzler 

nederdîġ bında oyın oynardıġ oyınaka neydi gĕtîrîrdîṿ özîn çarḫalardıṿ özînî ḳurardıṿ bele 

bir nişan meselen men indi mını çarḫalaram açaram bu coşar coşannan sora bir mesefe yerîr 

yerde bele ḳoyasan yere yerde yerîr o mesefenî özîṿ teḥdid edesen coşmadan ögce mesele 

diyesen merc edîrem senîṿnen men açannan sora coşannan sora bir metîr yerîr obir 

arḫadaşıṿ ne diyer yo bir buçuġ yerîr bikere nederdîṿîz bını yırġalardılar hemen açardılar 
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özîn açandaṿ onı coşar coşanda ḳoyardıṿ yere özînî bikere bı enerdî bele yerîrdî bikere 

nancada durdı sen utardıṿ bir metîrde durdıysa sen ḳazansan çükü senîṿ sözîṿ oldı ama bir 

metîrî geçtiyse onın sözî olı o ḳazanı baḫ para îste oynısız baḫ resim îste ha resimde ṿārıydı 

ṿaḫtıyla resim oynamaġ e ʿangar ṿārıydı özî ḳumardı doġrısı bes bîz uşaġ ḳumar mumar 

bilmezdîġ resim malı oynardıġ altı şeydî altı resimdî ḳoyardılar içine dolantırırdılar zarı 

dönderîrdîler bı meşhurîydî yaʿni ḳelʿedede ġer yerdede 2 zar ṿārıydı içinde zarın îstînde o 

resimler ṿārıydı ki şey içindedî yaʿni ögüṿdeki resimlerdî mesele indi bırda neler ṿar papaz 

resimde orda ṿārıydı yerdeydî ḳelb resmî ṿārıydı ḳız oġlan îḫtiyar ʿangar cokar altıdeneydi 

bikere bîz paraydan oynamazdıġ ressîmnen oynardıġ ṭabaḳa ṭabaḳa resimler ṿārıydı 

resimler neydî mesele ingiliz ecnebî mumessîllerîn yoḫsa ʿafedesen ḥeyṿanatların ressîmî 

ṿārıydı alırdıġ bıları ṭabaḳa ṭabaḳa keserdîġ özlerîn tek tek edĕrdîġ yanımızda yıġıştırırdıġ 

bikere o oyını oynardıġ oyınakada neceydi ki zar ṿārıydı ḳutu içinde birdene oynadırdı özîn 

ḳumarıydı yaʿni resmi ḳumarıydı ege para îste oynasaydıṿ ḳumarıydı ḳoyardılar içîne mını 

ḳutu içine dolantırırdılar özîn dönderîrdîler yaʿni altîst ederdîler ḥette görmîyesen bikere 

sen nedĕrdîṿ bını açmadan ögce ḳutını açmadan ögce diyerdîler sene îḫtiyaratîṿî ele 

îḫtiyaratîṿ nedî mesele sen ĕlîṿde bir safta ressîm ṿar ḳoyacaġsan özînî sineke yaʿni ʿangara 

meselen ora ḳoydıṿ özînî bını açar ḳaldırı özîn ḳaldırannan sora senîṿ îḫtiyarîṿ çıḫıbsa sene 

o mislî ressîm ṿĕrî yaʿni ondene yatırdıbsaṿ on ressîm ṿĕrî sene çükü ḳazandıṿ ʿaynı parada 

indi para oynıllar baḫsan beyyüg ḳumarḫanalarda ʿaynı bı oyın ṿār indi ḥal ḥāzırda 

amerikede ġer yerlerde bı oyın aynı ṿar indiye kimin bir yere para ḳoyasan o çıḫtıysa sen 

onın misli ḳazansan para nanca fazla ḳoysaydıṿ onca fazla alırdıṿ bı şikil bı oyınlar ṿārıydı 

uşaġlıġmızda. 
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Adı: Cinan Nureddin (C.N.) 

Mesleği: Öğretmen 

Doğum Tarihi: 1965 

Bı 70lerîn ramazanıdı ramazanlarmız bîzîm başḳa bir şikilde geçerdî ramazanlarmızda çoḫ 

zengin olırdı yaʿni her eṿ ne etseydî ramazanlarda birbiriyden paylaşırdı ḫossatan miġribe 

yaḫun bîzîm nenelermîz eṿde çamır tendür ṿārıydı o ṿāḫıt  çamır tendürde ekmeg 

yapardılar yaptıġları zaman ḥepsî ḳonşılara paylardılar eger madası olsın eṿ ekmegî 

diyerdîġ bikez ḳalın olırdı yen etlî ekmeg ḥepsi paylanırdı ramazanda ille gereg her eṿde 

köpmesîdî kastarıdı meḥellebîsîdî şorbada ḫossatan mercîmeg şorbası olırdı bikere nolırdı 

herkeşe paylardı yaʿni o feḳḳirîn eṿinde feḳḳirin ki sıfrası feḳḳir olı her zaman 

ramazanlarda tam tersî zengin olırdı çünkü herkeşe ḳonşılar birbiriyden paylaşırdı. 

Ramazanlardada iftardanda sora bîzler onda uşaġıydıġ yaʿni süḥüre kimin ḳalırdıġ özîmîz 

arḫadaşlardan oynardıġ meḥellede oynardıġ oġlanlarda gidĕrdîler baʿzî ḥette ḳonşı oġlanları 

bîzîm ʿumrumîzîydî bir yerde oynardıġ yaʿni bele ferḳ görmezdîġ bacı ḳardaş kîmîn 

oynardıġ bir yerde ama beyügler baʿzı giderdî sînnî zerfe baʿzı giderdî camîʿe hazamana 

kimin süḥüre kimin meḥelle tamam ḳalabalıġ olırdı gelen giden ḳonşılar her zaman 

birbiriyden paylaşırdı ramazanlarmız işte bele geçerdî. Bayramada yaḫun bir ḥefte ögce 10 

gün ögce bîz bayrama ḥāzırlanırdıġ mektebten dönendeġte ḫussatan görerdîġ bîzîm mekteb 

ögînde bayram ḳurardılar çerfelegtî sallanḳuç bılar ḥepsî ṭaḫṭadanıydı bir ḥefte ögce 

ḥazırlanırdı gelendeġ geçendeġ baḫardıġ yaʿni gerçegten bele mütelehhîf olırdıġ seṿgiyden 

ḳanşarlardıġ bayramı işte sebbeḥten ḳaḫardıġ yemeġmîzî yerdîġ meḥelle ḳızları ḥepmîz bir 

yerde toplanırdıġ o ṿaḫıd ʿarabançî ṿārıydı paşa ʿarabanası ṿārıydı giderdîġ bayrama 

herkeşe ḳızlar tabʿen bîz ḳızlardan giderdîġ dönerdîġ gînorta ʿaynen yemeġmîz yĕrdîġ birde 

bezar olmadan gidĕrdîġ yaʿni bı ʿarbençîyede minendeġ gerçegten başḳa bir sĕṿînc olırdı 
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meʿnî ne meʿnîmîz ṿārıydı çaġırırdıġ yaʿni baḫ uşaġ ḥapı şeyî çaġırırdıġ utanmazdıġta 

dönerdîġ işte aḫşam ʿādi üç gün dörd gün bayramımız bele giderdî bı ramazan 

bayramınnanda sora bı çerfelegtî sallanḳuçtı ḳaḫmazdı nederdî ḳurban bayramın beklerdî 

bes baġlanırdı işletmezdîler özîn ḳurban bayramı gelende birde açılırdı ʿaynı sennense o 

fetrenî yaʿni 2 ay ṿar aralarında yaʿni ḥissederdîġ hele bayram ḳalıb bîzîmçîn hele bayram 

bitmiyibtî nedî ögînde bayram ṿar onı beklerdîġ ʿaynen eṿde bîzîmçîn doġrısı nenem 

tikerdî aspabmız nenemîz tikerdî yaʿni gerçegten bîz uşaġlıġmız güzel bir uşaġlıġ geçîrttiġ 

keşke dönĕydîġ o günlere emniyet ṿārıydı bîzîm ḳonşımız ṿārıydı dĕrzîydî bayramnan bir 

ḥefte ögce bı aspabları tikerdî bîz paylardıġ ḳonşıyçı bîz paylardıġ apaprırdıġ baḫ neççe 

ḳonşı meḥelle oyana bîz ṿĕrîrdîġ özlerîne bîz giderdîġ pul alırdıġ özîyçîn herşeyîn 

mîstelzemet neydî dĕrzîlîġ onı gidĕrdîġ ālırdıġ yaʿni emniyet ṿārıydı ama indi yoḫtı 

gerçegten yoḫtı emniyetmîz ḳalmıyıb biz ḳızlarmız taṿaḳḳuʿ ele bele ḳoyabilmĕrîġ yalġuz 

mektebe gelsînler getsînler işte yaʿni bîzîm ramazanlarmız bayramlarmız başḳa bir şikiliydî 

indi diyerem yāzuġ. 
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Adı: Gülşen ʿOsman (G.O.) 

Mesleği: Emekli Öğretmen  

Doğum Tarihi: 1957 

İşte demîrem baʿaz kere peġembere gidĕrdîler baḫardılar yaʿni îstîller birdenenî begenîpler 

işte îstĕrdîler özîn ege ḳısmet ṿārıysa giderdîler eṿe begenîpseler sorardılar eyyî bes ḳelʿede 

yaʿni ḳızlar enendeler baḫ kim îstîrî göz ḳoyıb oġlan moġlan ṿārıydı olar apārırdılar bıları 

cüt ḳeḥṿeye ḳeder yola salardılar birde dönerdîler beleydî işte ṭoydada hiç eglence edĕrdîler 

ṭoydan eṿel adamlarçı eglence edĕrdîler herkeşe özîne göre mĕṿlît eden meyter mosiḳe 

gĕtîrîrdîler işte annan sora ṭoyda baḫ kim gelîn arḫasıyca gidĕrdîler gĕtîrîrdîler yeddî 

edĕrdîler işte bı eṿel beleydî ʿādetler ḳelʿede. Teʿezye hiç le semeḥ allah olsaydı ḫısım 

ʿaşret gelîrdî ḳalırdı ṿārıydı yaʿni ḳedîr ḳonşılar ḫısımlar ḳalırdılar çoḫ ḳırḫa ḳeder bayrama 

yaḫun olsaydı yoḫtı külçe çerez yeḫenmeġ bılar hiç birsi yoḫtı olmazıydı ileʾen baḫ ḳırḫ 

biterdî annan neççe ay sora türbĕliġede günde gidĕrdîler sebbeḥ azannan barabar bılar 

gidĕrdîler türbĕlîġe türbĕlîġten gelenler kidene baḫ ḳalıb eṿde bılarçı yımırta ḳeynedîrdî ölî 

seḥebî gözînîn yaşıydan torpaġıydan yemeġ düzerdî bılarçın. 
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Adı: Aḥmed Mustafa (A.M.) 

Mesleği: Emekli Öğretmen 

Doğum Tarihi: 1925 

Babadan ḳalma ḳocadan ḳalma bir damımız ṿārıydı ĕskî tip yapılmışıydı dör ḫezne köşk 

zerzĕmî küçig bir ḥāṿîşî ṿārıydı ḥāṿîşte küçik bir odası ṿārıydı yaʿni o eṿîn içinde beyyüg 

oldım ḳonşılarmız eyyî kîmseydî ḥepsî yẹrlîydî çuḳur meḥelle ceddenîn ĕnî dörd metîrîydî 

yaʿni ḳapı ḳanşarı bıra ḳeder bu dörd metîrîn orta yerînde bir arḫ ṿārıydı bir metîrden fazla 

ennîydî yarım metîrde çuḳurlıġıydı kimse atlanabilmezdî her 2-3 damın ara yerînde ḳonşım 

ḳonşımın ḳonşısı ara yerde bir küçig köprî ṿārıydı ordan gĕlîrdîġ gedĕrdîġ ḳonşıya bi kere 

neden çukur diyeller ṿaḫt zamanında yerîde çuḳurıymış su gĕlîrmîş ordan geçîrmîş sekkü 

yapıblar dam yapılannan sora o çuḳurı ḳoyıplar arḫ içinde bikere men bele tĕriḫ babınnan  

ne diyĕrdîm eṿel meḥellemîz çoḫ üskĕgîydî ḳelʿĕnî yapandalar bir ḳurnası torpaġı esüg  

oldı ḳaḫtılar bîzîm meḥellĕnî ḳazdılar apardılar ḳelʿĕnîn o ḳurnasını yaptılar onıyçın 

meḥellĕmîz çuḳurda ḳaldı bîzde merĕḳlîyîġ ḳelʿeden ḳız allıġ, suḳaḳlarmızda ne ṿārıydı 

baḫ birdene gelsĕydî köyden bir damda otırsaydı o suḳaḳ o adamın ādına olırdı ġeribîydî 

tanıyaġın özîn diyĕrdîġ kürdler suḳāḳı bir kürd gĕlîb otırıb orda ʿerepler meḥellĕsî 2-3 ʿerep 

gĕlîb orda gāmışçıymış daṿar ālırdılar satardılar ögî mısalla açuḫlıġtı orda dam yapıblar 

ḥacı ramazan ṭayfāsı ḳassaplardan ḳassaplıġ edĕrdîler daṿar alırdılar satardılar o meḥellĕnîn 

ādı ḳaldı ʿerepler meḥellĕsî, Onnan sora gelĕġîn bulaġ bulaġ türkcedî o meḥellede bir bulaġ 

ṿārıydı o meḥelle o bulāġın ādına diyĕrdîler harda otırısız ṿalla bulaġ meḥellĕsînde tekye 

ögî ṭalabāniler geldîler hayta huyttan bir tekye yaptılar ora tekye meḥellĕsî beyyüg tekye 

diyĕrdîler orda bir ḳol oldı bırda bir ḳol oldı iliştîġ birbirimîze. Bir dam tutmışıydı baḫ 

yahudıydı bir dam tutmışıydı ʿumer beg dāmı ḥusamẹddîn sāliḥinîn ḳocası dāmı onı 

kiraydan tutmışıydı ḳanşarında bir dam tutmışıydı meʿmel ẹtmîşîydî o dāmı sabun 



53 

 

ḳeynĕdîrdî sabun kesĕrdî ḳurıdırdı güzel o zaman bele dört ḳurna sabınlar yoḫıydı kerkükte 

mının sabınını ālırdılar bı ḳaddurinîn bir damda çıḫasan suḳaḳtan çuḳur meḥellenîn 

ekmegçîler suḳāḳı diyĕrdîler çünki 6-7 eṿ ṿārıydı ekmẹg yapardılar bazarda satardılar 

ekmẹg bele ucuzıydı 6 ekmẹg 1 kiloydı onın biri 2 fîlîse sıcaġ ekmîg bir ʿeneye yaʿni 4 

fîlîse 250 ekmẹg ālırdıṿ 1 dinara kazdım bı derecede bele ḫer ṿārıydı ucuzlıġ ṿārıydı indi 

ḳalmadı. Men bırda ḥayatım 1929 defter nüfusta yāzılıb mĕnîm allah ʿafetsîn babam 1896 

maṿālidîdî ḥerb elʿelĕmîyye birîncî saṿaş ʿusmanlı deṿlĕtî ʿeskere îḥtiyacı oldı bıda 

ʿusmanlı cînsîyĕsî ṿar yalla ge 18 yaşına olaştıṿ gir ordıya ʿesker oldı onnan eṿel 14 

yaşındāydı derzîlîġ ālıştı 4 il bı beyyüg ḳışlada indi eglence yĕrî olıb o zaman adam yĕrîydî 

dĕrzîlîġ edĕrmîş biçĕrdîler özîyçîn ḳumaş gĕtîrîrdîler tikĕrdî ne tikĕrdî şerṿal çeket ʿusmanlı 

ordısıyçın günde 1 ḳaṭ tikĕrdî 2 ḳaṭ tikĕrdî olāştı 18 yaşına dedîler dĕrzîlîġîṿ ḳoy bırda yĕrî 

ordıya ʿeskerlîġe diyîrî yaz günüdî çîllede ʿesker gĕttî hara basraya gĕdîrîġ ʿḁleses bılar 

diyîrî olāştıġ ṭuzḫurmatıya olaşmamşıġ helek ẹmîr gĕldî dönîn bes o yaz günü diyîrî bir 

yāġışıydı îstĕdîġîṿ kimin diyîrî ʿesker gĕldî ĕṿînde otırdı 2 gün îstreḥet ĕttî bırdan ora ḳeder 

ayaġtan ne otomobilî ne ṭayarāsı ayaġtan gidĕrdîler onnan sora gĕldî bırdan hara 

ḳafḳasyaya azerbaycan azerbaycanda ḳaldı 1914 ḳeder ḥerb bitene ḳeder ʿusmanlı döndî 

bıda döndî ĕṿîne orānın ḥeketîn edĕrdî mĕnîmçîn oncada idrākım yoḫıydı bele şeyde 

onıydan barabar alırdım ne diyĕrdî girmişîġ süpere maṿḍıʿ çuḳurdı ḳāzıplar ögîne günye 

çĕgîl koyıplar sebbeḥe ḳeder ṭāḳu ṭuḳ düşmānı ṿırrıġ düşman bîzî ṿırrı şerepnel diyĕrdîler 

înficar ceṿṿi diyîrî ṿırārdılar bîze rus ʿeskeri rus ʿeskeri bîzî bele ṿırārdı îstĕdîġîṿ kîmîn 

diyîrî gecĕdî sebbeḥ olırdı ḳaḫārdım baḫārdım birî saġımda düşîb birî solımda kîmî dîyîrî 

ay nene obîrî dîyîrî ay baba yaralanıb ölmîyîb helek belede ḳar yāġırı bāşımıza bir parça 

doyāġtı ḳar içinde rusun üzerînede ermĕnîler gĕlîrdî gece ṿāḫtı ʿesker yatıb ʿeskerî kesĕrdî 

bı ermĕnîler bele ʿusmnalıya ḫıyanat ĕttî ʿusmanlıda ẹmîr ṿĕrdî bıları ḳoymıyāsız birdenĕsî 
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ḳalsın mantıḳada ṿırın öldîrîn kĕsîn yandırın ḳalmasınlar ordıya ḳārşı ordıya yaḫun 

ḳalmasınlar türbe ḳeyyĕsî dörttene ĕdib altıdana baġlıyıb birbirine birdenĕsîn teklĕdî çıḫtı 

içinnen altını leḳîm ĕdîb altını sardab ĕdîb ordan birdene çıḫtı ĕlînde ḳeme 2 ʿeskeri kĕstî 

öldîrdî ḳoydı birde yĕrînde onı mını keşfĕttîler başladılar o türbĕlîġî daġıttılar onnan sora 

ẹrmĕnîlĕrî ṿırmaġa başlādılar, ḥerb bitennen sora döndî ʿelem olan saḫlānırdı neyçîn ingiliz 

ḳuṿṿāt muḥtelle dĕdîġlerî o ingilizler ki gĕlîpler bıranı ʿusmanlıdan ālıplar naḫsı diri 

ʿeskĕrlîġ mālıdı gĕnctî tutardılar apārırdılar esir diye bını ḥepsi edĕrdîler yoḫsa işlĕdîrdîler 

apārıllar bir ḳîsmînî hindistana nece apārırdılar bıları le işsîz ḳālıbsız gĕlîn iş ṿereġ sîze 

aldādırdılar ḫāḫı apārırdılar bikere gidĕrdîler bılar bırdan aşaġa ʿereb memleketlĕrîne yoḫsa 

hindistana apārırdılar özlĕrînî di muʿĕhede oldı orda ʿusmanlılardan dönderdîler özlerîn 

ḳalan ḳaldı ölen ölîb giden gedîb işte neyse bılar gĕldîler bıra reḥmĕtlî babam bacımın 

nenĕsîn aldı indide kĕbîn kāġıdı bacımın nenĕsînîn ṿar yanımda ḳaldırmışam çuḳur 

meḥellesînnen işte filan ḳızı filan adama ṿĕrdîġ şāhid ṿar şāhidlerde ölîb babada öldî 

arṿadta öldî arṿadtan ḳalan ḳızda öldî dünyede ḳalan bes huṿa albāḳi sora gĕldî onın 

bacsını āldı oda mĕnîm nenĕmîydî mĕnîm nĕnĕmîn ʿḁntike bir adı ṿar çoḫ ʿecĕyîb zecrîyye 

ʿereb dĕgîller bes bının babāsı bir oġlı ṿārıymış ölîb ocāġı kor ḳālıb yalla yalla mĕnîm 

nenem olıb nĕdî ḳızdı dîyîb allah mene zecrĕttî yaʿni zulmĕttî bı ḳızı ṿĕrdî mene oġlımı aldı 

ĕlîmnen ādı ḳaldı zecrîyye.  

Çoḫum gĕttî (ʿumurde, yaşta) āzım ḳaldı ḳırıġ tĕllî sāzım ḳaldı ʿaşîḳlĕrîn diṿānında 

2 mısraʿ yāzım ḳaldı. O 2 mısraʿ nĕydî bilîsen baḫma ʿaşḳın atāşına sanma o serindî, tutma 

ʿaşḳın yolını gör ne ḳeder o derindî 

Mıʿellîm daʾiraya baġlıydı bir iş edebilmĕzdî daʾirasız diyĕġîn neḳl ĕdîller özînî 

özîde neḳl îstĕmîyîb kîmîydî bir telebĕnîn ādın gĕtîren igidsen ṿır özîn igidsen tektir ele 

ḳıyamat ḳopārdı babāsı nenĕsi gĕlîrdî tökîlî mıʿellîmîn canına mĕnîm ḳonşılarım baḫasan 
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gĕlîrdîler cānıma āḫır men sîzîṿ maslaḥatıṿız îstîrem uşaġ bilmez uşaġçın gere ya ḳorḫı 

yoḫsada teşṿiḳ, ilk ilim ṭāṿıḫta taʿin oldım ikinci ilim tercilde teʿin oldım üçüncü il ḫalo 

baziyanda mekteb mudiri oldım dördîncî il gĕldîm ḳoryada bir mektebe ne ṿĕrîrdîm eyyî 

riyaḍa muʿellîmîydîm eyyî ʿulum muʿellîmîydîm ṿesile yapārdım îstĕdîġîṿ kîmîn, 

Telebelĕrîmde dıḫtor ṿar muḥāmi ṿar mühendîs ṿar siyāsi adam ṿar çünkü az dĕgî men çoḫ 

ḳaldım taʿlimde 30 il az dĕgî erşed sāliḥi mĕnîm telebĕmdî 6 il men mına îbtidaʾide ders 

ṿĕrmîşem oğlım cengiz telebĕmdî dıḫtordı oġlım kamal telebĕmdî muşrîf terbeṿidî fizye 

ḳîsmînde işte bele yaz gĕttî ḳışta bele iraġ sennen men bir derde düşmüşem e sende düş işte 

bele.    

Yahudılar pîryādi meḥellesîndĕydîler, ḳelʿede mesiḥiler ṿārıydı o mesiḥilerîn 

ĕlîyden meczeret karkuk ingiliz girende bıra gāṿırlar ʿertlendîler öz dinimîzdĕndî 

ḳudurdılar islamlārın cānına bir beyram aḫşāmında ḳaḫtılar meczere yaptılar indi 4-5 ṭaḳ 

ṿar ḳelʿĕnîn bäşında gāṿır ṭomānın dāmıdı diṿaḫanāsıydı, ermĕnîler ingiliz ʿeskerîyden 

barabar piyari ordısıydan barabar ʿalemî ṿĕrdîler gülle ögîne neççede 10-15 tene şehid oldı. 

ḳelʿede neççe meḥelle ṿārıydı ṿaḫt zamānında buḫta nassar ʿiraḳ melikî ne ṿāḫıd mınnan 

eṿel gĕlîb îḥtilal ĕdîb falasṭinî esirlĕrî gĕtîrîb îstĕdîġî yerde bir ḳelʿe yapıb çoḫ ḳelʿeler 

yapıplar bırda kerkük ḳelʿĕsî dĕdîġîm kimin bir ḳurnāsı essüg ḳalmışıydı. Mısallada 

cümcüme ṿārıydı türbe onın ḳuyısına āttılar özîn aḫtarannan sora bir ḥefte sora adam 

ĕndîrdîler baḫtılar lĕşîde ḳoḫıb çıḫarttılar yazya şaḳḳaṿāydı memlekette onın mının 

namusına ṭoḫınırdı öldîrdîler özîn ḳoymadılar ḳalsın. Bazārı bir beyyüg ḳeysĕrîydî beledîye 

yıḫtı nĕyçî yıḫtı el ṿārıydı özîyden muʾamara ʿusmanlı esĕrî ḳalmāsın ḳaḫtı yerînde bir 

suḳalʿasri yaptı 77 tükan ṿārıydı içinde 4 tükanın üstü 1 meḫzen ṿārıydı maġaza diyĕrdîler 

2-3 ḥucrĕydî müsteʾecîr aġırlıġın atārdı içine. Bı 77 tükan memlekette erkek ḳalmadı kim 

gĕldî arṿatlar herkes yemeġ içmeġ îstîrî uşäġı ṿar uşāġın bĕslîrî o ĕṿîn ḫurdaṿātın bı ĕṿîn 
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ḫurdaṿātın özînîn ḫurdaṿātın yıġıştırırdı eṿlerden otırırdı o bazarda satārdı o bazarda kim 

ḳaldı ḳĕrî arṿatlar ḳaldı bazarlıġ ĕttî bikere dĕdîler ḳĕrîler bazārı yaʿni ḳadınlar bazārı yoḫ 

îḫtiyarlar bazārı. Gĕlîrdî bir dul arṿad gĕlîb oġlı ʿeskĕrlîġe gĕdîb kîşsî ʿeskĕrlîġe gĕdîb 

yalġuz ḳalıb yemeġ îster girmeġ îster uşaġların beslemeġ îster mertlîġten yaşamaġ îster 

tenezul etmĕzdî başḳa işlere ḥette idarāsın ĕtsîn bı bazarda ḫurdaṿat satārdılar arṿatlar 

bazārı dolantırırdı, çay kinārında bir ḳeysĕrî ḥecî cemil ḳeysĕrîsî bir ḳeysĕrî ḳĕrîler bazārı 2 

beyyüg meydanda ṿārıydı buġda satārdılar felleḥ gĕtîrîrdî ĕkînî orda cambazlar ṿārıydı 

buġda al sat edĕrdî olar ālırdı özlerînnen mîllete satārdılar ekmegçîlere satārdılar ticarātlıġ 

edĕrdîler ʿallaf diyĕrdîler özlĕrîne ḫana ḫana beyyüg tükanlarda işte bele gündü geçtî sür 

gĕtsîn geçen gün gĕrî dönmez. 
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3.2. Tuzhurmatu Metinleri 

Adı: Güler Nākı (G.N.) 

Mesleği: Ev Hanımı 

Doğum Tarihi: 1952 

Ĕskîden muḥarrem neceydî işte başlardı muḥarrem herkeş işte ḳere girerdî taʿazyẹ ḳurardılḁ 

ḳirḫ gün işte muḥarremî arbaʿine ḳeder işte hergün bir ĕṿde taʿḁzyẹ ḳurulurdu otururdulḁ 

meṿkib çiḫerdî işte sine zincir hẹ ṿalla işte ḳirḫ gün kimse getmĕzdî ne mısāfırlıġa 

giderdîler ne bir şey ṭoy moy kimse etmeziydî işte çerez yemeziydîler kellepaça baʿz 

yemeġler ṿarıydı işte etmeziydîlẹ munı muḥarrem sebebîne işte ṿar baʿzî bele şeyiydî 

mesele baḫārdıy on gün bilmem nancana günlerce yaḫanmazıydılarda muḥarrem olanda işte 

hergîn bir eṿde keşkeg bişerdî getîrîrdîler bîzlerçî her gelen paylardı işte keşkeg bele ḥayat 

bizde işte ʿaşrette kim edîrse yıġişirdîġ ḥeppîmîz ora birgün ĕṿelden giderdîġ işte yardım 

ederdîġ şey ederdîġ bele ḥayat üç ḳazan dört ḳazan bişerdî keşkegler. İşte yuḫada ederdîġ 

özîyden bele ḥayat yuḫada ederdîġ özîyden paylardıġ işte. Keşkeg işte şeyden olu 

dögmeyden işte dögme ibiderdîġ aḫşamnan ibiderdîġ dögmĕnî noḫud bişirîrdîġ ḳeynedîrdîġ 

et işte sora dögmenî ḳoyardıġ ḳeynĕrdî işte açılırdı onnan sora noḫudın ĕtîn işte ḳaṭardıġ 

özînẹ. İşte meṿkibe bes adamlar çiḫerdîler sine çiḫerdîlẹ işte köske çalmaġ bele sıraydan 

düzülürdüler müretteb işte beleydî muḥarrem ṿalla daha ḫoşıydı ĕṿĕlkî işte. 
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Adı: Ayten ʿAsker (A.A.) 

Mesleği: Ev Hanımı 

Doğum Tarihi: 1947 

Ĕṿelkî zaman çoḫ ḫoşıydı menîm ḳocam zengin bir ʿaileydîlẹ beledîyẹ reʾisydî gelîb gidenî 

çoḫıydı görĕydiy ġeribliḫten gelenler çoḫıydı eṿînde yemeġler bişerdî adamlar gelîrdî 

zengin zengin ʿaileler gelîrdî orda yemeġ yĕrdîlẹ baḫçāsı ṿarıydı bir böyüg baḫçāsı ṿarıydı 

deʿṿẹt ṿerîrdî orda arṿadlar yemeġ bişirirdî ḫîzmet edĕrdî ḫîzmet edĕnî çoḫuydu bütün 

ʿalem ḳorḫārdı özînnen görseydîler ʿĕlî efĕndî gellî ḥappı arṿadlar ḳaçārdı içĕrîye girerdî 

bele sehmî bir aġır adamıydı sözî geçerdî her ṿaḫıt. İşte duzda meḥelleler ṿārıydı çayırlı 

meḥellesî küççüg bazar diyerdîler mılla sefer meḥellesî işte imam eḥmed meḥellesî ṿar sene 

diyim fîlke ṿar o meḥellenî diyerdîler büyüg şiḥmüsün ṿarıydı gȏzel giderdîġ bizler 

gezerdîġ orda şiḥmüsüne giderdîġ imam eḥmed ṿārdı giderdîġ zeyrātına şenbeler günü 

ḫoşıydı ĕṿelkî zaman adam birbirine girerdî ʿaşret birbirîn aḫtarırdı indi ḳalmadı o kimse 

kimseye ne gediri ne geliri ĕṿelkî zaman çoḫ ḫoşıydı. 
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Adı: Zeynep Ḥamit (Z.Ḥ.) 

Mesleği: Ev Hanımı 

Doğum Tarihi: 1945 

Ṿalla duzda yaʿni duz gȏzel yerdî hādiʾ yerdî bîz duzu çoḫ seṿerîġ sene diyim herşey ṿar 

duzda yaʿîn bayram gĕlîrdî seṿînîrdîġ bayram gĕlîb şiḥmüsüne gidĕrdîġ imam eḥmede 

gidĕrdîġ sene diyim şeye gidĕrdîġ mursa ʿĕlîye gidĕrdîġ daġa çiḫĕrdîġ gencîydîġ daġa 

çiḫerdîğ gidĕrdîġ orda çay bāşına herşey satardılḁ alārdıġ bele yaʿni özîmîz özîmîze göre 

seṿînîrdîġ bele şeylere indi uşaġlar etmîllẹ bele şeylerî seḥebî ḳoymuru ḳorḫuru bîzîmkîler 

ḳorḫmazdı giderdîġ bîz yaʿni 2-3 ḳonşı uşaġıydan giderdîġ gezmeġe mursa ʿĕlîye 

çiḫerdîġde daġa korḫmazdıġ indi uşaġlar ḳorḫıllar çıḫabilmîller getmîller. E sene diyim 

bırdan gelîrdî gĕlîrdîy meḥellemîze meḥellemîz bir gȏzel meḥelleydî ʿaşret birbirî içindeydî 

seṿĕrdî birbirini meḥellemîz yaʿnî ḥappımız ḫıssımîydîġ ġerib yoḫuydu onca içinde āzıydı 

ġerib ʿĕlî efĕndî ḥĕṿîşî ṿārdı ḳere ḫeraṿ ṿārdı ekmeg yapardı özlerîyçî bizimçîdẹ mimi ḥebe 

ṿārdı diyerdîġ özîne kürdüydü gĕlîrdî ekmeg yapardı işte yaʿni ḥayatmız ḫoş geçĕrdî 

indiyki kimin ḳorḫı hürküyden geçmîrdî indi ḳorḫı hürküyden gĕçîrî mîllĕtîn ḥayatı. Bîzîm 

meḥellĕmîzîn ādı çayırlılar meḥellesîydî bîzden oyza çaḳḳala meḥellesîydî onnan oyza 

sefer ʿĕlî meḥellesîydî sefer ʿĕlî ḳocamıydı muḫtarıydı sene diyim çomalılar meḥellesî ṿar 

bîzden bîrẹz irāġdı olar çomalıdılḁ işte bıdı. 

Bîz duzda yaşardıġ bostanlar çoḫıydı eṿel gȏzel yeşîllîġ dolıydı baharda işte ḳalġan 

ṿārıydı ne bilîm herşey edĕrdîġ sefrelere gidĕrdîġ ḳalġan yĕrdîġ haṿālar gȏzelîydî geceler 

mısāfırmız gelsĕydî işte ḥediḳemîz ṿārıydı aġacları ussulardıġ serîn olurdu telefîzyon 

çıḫardardıġ yazîya işşiġlerî işledĕrdîġ işte mısāfır gelse yaʿni otururduġ işte soḥbet çay işte 

yaʿni indiki kimin bele sicāġ dögîlîydî keşke dönĕydîġ o günlere manṭaḳalarda işte sora 

binalar fazla oldu yeşîllîġ az oldu ḥette bîz gecelerî damda yatardıġ yıldızlara baḫardıġ 
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ertedennen yerlĕrî salārdıġ döşeglĕrî salārdıġ serîn olurdu sora gece çiḫerdîġ sebbeḥte 

güneş gelmeġîyden enĕrdîġ aşāġıya müberride ṿārıydı müberride o ṿaḫıt besîydî sĕrîn 

etmeġe. 
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Adı: Zeynelʿabdin Ḫerbende (Z.Ḫ.) 

Mesleği: Emekli Öğretmen  

Doğum Tarihi: 1940 

Zeyelʿabdin meḥemmed ḫerbende emĕglî ögretmen yaş 81 doġım 1940 geleġîn duzda olan 

bundan eṿel ṭoylar ne şikil olırdı aṿ bir ḳız ne şikil îstĕnîrdî bınnan eṿel indîde teḳriben bele 

şĕydî oġlan ḳizi görmezdî ḳizde oġlanı görmezdî ebeden musteḥiliydî yaʿn cerimĕydî bu 

oġlan ḳizi görsîn aṿ ḳiz oġlanı görsün oġlan nederdî o meḥelleden günde sebbeḥ geçerdî 

günorta geçĕrdî aḫşam geçĕrdî ʿese ṿe leʿĕlle bını ḳapı arāsınnan görer bu ḳizi bugün 

görmedî yarın gidĕrdî obir gün gidĕrdî gördî görmedî onnan sorardı mınnan sorrdı 

ḫissimlerînnen ḳonşılarınnan bı ḳiz necedî aḫlāḳı necedî nece dögü mekteb bitîrîb 

mekteblîdî mekteblî dögü bu şikil ĕlçî gönderîrdî özîne nenesînî aṿ babasını aṿ özlerînde 

bir yaşlı insanı gönderîrdî bı ḳizi oġlanlarıyçın nişanlasın arṿad diyeġîn gettî ʿetesî gettî aṿ 

ḳennĕsî gettî giderdî eṿ seḥebîyden otırırdı soruşurdu soruşannan sora işte gelmîşem bir 

ṭalābım ṿar sîzden siziy baḫçayızdan îstîrîġ bir gül ḳupardaġın bîzîm oġlumızçı oġlum işte 

filandı adı filandı işi filandı aḫlaḳı budu sorun arḫadaşlarınnan ḫissimlerînnen biz ḳiziyizi 

begenmîşîġ îstîrîġ bı ḳiziyizi bîzde gelîn edĕġîn oġlımçın arṿad edeġîn olar ne diyerdî 

sabreleyîn bize bir ḥafta iki ḥafta sizi soraġın aslıyızı faslıyızı ona göre caṿāb ṿĕrrîġ size 

ĕlçî dönĕrdî ĕlçî neneyden babayçı oġlançı ḥeket edĕrdî baba işte gettîm bı ḳizçi ḳizeke 

görmeġ îstemez ḳizi men gördîm ṿasfa gelmez gözlerî bele ḳaşları bele aġzı bele burnı bele 

bir türlü ṿasf edĕrdî özîn keʾennehu oġlan bı ḳizi mucessem gördî ögînde bir mudde 2 ḥafta 

bitennen sora begendîyseler diyĕrdîler ṿĕrrîġ gelin begenmedîyseler diyĕrdîler baba ḳizmiz 

îstemîrî sizi aṿ ḳizmizin hele haṿāsı yoḫtı ṿarmāġa ṿazgeçerdîler bırdan aṿ 

ṿazgeçmeseydîler işeke baş tuttu daha yiġişirdî bir neççedene oġlan terefînnen gideġin kes 

biç edĕġîn kes biç nedî baḫaġ istedîġleri nedî nancana yol îstîller nancana para îstîller 
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ellerîne bunıda ittifaḳ edĕrdîler ittifaḳ edennen sora gün teḥdid edĕrdîlĕr filan gün baba biz 

ḳizyizi ḳaldıracaġıġ ṭoy edecĕġîġ ṭarafeyn muṿafaḳāt ĕttî her gelen tebrik ĕttî özlerîne 

ṭarafeyn başlardılar ṭoy yapmaġa ṭoylar ne şikiliydi o ṿaḫıt ṭoylar eṿel mektüb yoḫıydı 

mesele cumʿe günü özî ʿele ʾeleks̠er ṭoylar cumʿeyden ḫemis günü ḫemis ʿele cumʿe olırdı 

ḫemis günü deʿṿet edĕrdîler cumʿe günü günortalıġ yedîrdîrdîlẹ aḫşam gün batmazdan 

birez eṿel gĕlînî gĕtîrîrdîler ne şikil deʿṿet edĕrdîler bı mîlletî aḳrabaları birdene eline aġac 

alırdı ḳapıları çalardı bir bir yarın ziyafata deʿṿetlîsîz bir 100 eṿ 150 eṿ 200 eṿ 500 eṿ 

herkeşîn imkānîyyetîne göre deʿṿetî edĕrdî filan gün ṭoydı ṭoya gĕlîrdîler yemeġden eṿel 

diyeġ ḫemis günü aṿ arbaʿa günü ṭoydan 2 gün eṿel 3 gün eṿel dāṿıl zırna çalınırdı bir 

beyyüg ḥĕṿîş teḫsis edĕrdîler aṿ bir beyyüg sĕḥe teḫsis edĕrdîler bes bıların ṭoyıyıçı ṭoyı 

yapardılar bir gece dāṿıl zırna aṿ 2 gece beʿzî çalardı 7 gün 7 gece dāṿıl zırna çalınırdı 

günortalıġ mesele cumʿe günü işte pîrîncden bir durru edĕrdîler mîllet gĕlîrdî yemĕġî yĕrdî 

günortalıġ yĕrdî aḫşam seʿet 2 buçuġda 3te küreken ṭarāşı edĕrdîler küreken ṭarāşı neydî 

aḫşam gĕlîne getmezden bir 2 seʿed eṿṿel berberi tembihlĕrdîler herkesin berberî ṿar berber 

gĕlîrdî eṿe ḥāṿîşîn orta yerînde bir îskĕmbîl atılırdı bı küreken otırırdı bının ögînde 

dāṿıldan zurnaydan heleyden ḳiz oġlan arṿad böyüg küçüg bı kürekenîn ögînde oynardı 

ḥatta bının ṭarāşı bitînce ṭaraş bitirennen sora aparırdılar özîn ḥamama çoḫ ĕṿîn ḥamamı 

onda yoḫuydu çoḫ eṿlerde ḥamam yoḫuydu bir usḳaḳta 2 ʿedlîyaplı ḥamam ṿārıydı aṿ 1 

ḥamam ṿārıydı eṿ ḥamamı mesele gidĕrdîler eṿ seḥebîne danışırdılar işte kürekĕnî getîrrîġ 

bırda ĕṿîyde ḥamam ĕtsîn bıda diyer baştan göz üzĕrîne ḫoş geldîyîz safa geldîyîz eyyî bir 

teḳdirde edĕrdîler îḥtiram edĕrdîler ona bu yol aparırdılar bını ḥamama özîyden 2 saġdıcı 

ṿar 1 saġ saġdıc 1 sol saġdıc birsî arṿatlı olırdı birsî genc olırdı ḥamama aparırdılar 

ḥamamda bitennen sora bunu öz cemʿetî gidĕrdîler çāpḫınnan helheleyden o eṿden öz ĕṿîne 

gĕtîrîrdîler bıda çekĕrdî bir 2 seʿet olāştı gĕlîne getmeġ ṿaḫtı seʿet teḳriben 4 bı yaz günlerî 
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gidĕrdîler tombilî bezĕdîrdîler tombilî bezettiler işte gĕlîne gidecĕġdîler 4 tombil olırdı 3 

tombil olı eṿel tombil āzıydı otomobil bıda kelime ferensiyyedî türkce dögü gidĕrdîler 

gĕlîne gĕlînî gĕtîrîrdîler ḳāpıdan birez uzaġda ĕndîrîrdîler gĕlînî ʿeleses dāṿıl zurna filan bir 

masāfa kürekennen cemʿetî arḫadaşları çıḫārdılar dama dama çiḫerdîler kürekenîn 2 saġdıcı 

ṿārıydı biri saġında durardı biri solında durardı birsî arṿatlıydı birsî gencîydî işte ḳapıdan 

girende gĕlînîn bāşına şey sepĕrdîler ʿene fîlîs eṿel ʿene fîlîs ṿārıydı 10 fîlîslîġ ṿārıydı bının 

içinde ḫurda çîkletti mîlebbes şekerdî filandı bını barabar gĕlînîn üzĕrîne sepĕrdîler uşaġlar 

bu yol ḳapan ḳapardı işte para ḳapardılḁ çîklet mîklet ḳapardılar bı şikil eṿe girĕrdîler eṿe 

girennen sora kürekĕnî aparırdılar gezmeġe çıḫārdırdılar bir muddet hele gün batmaġa çoḫ 

ḳalıb bir muddet gezĕrdîler işte çay bostanna gidĕrdîler aṿ bir maḥaṭṭa yolına gidĕrdîler 

bizim ĕskî ḳiṭar maḥaṭṭası gidĕrdî ʿelem gezmeġe orda gün batārdı kürekĕnî gĕtîrîrdîler 

kürekĕnî gĕtîrennen sora işte mîllet daġılırdı daha bes eṿ seḥĕbî ḳalırdı birde gĕlînnen 

birdene gĕlîrdî oda ḳalırdı özîyden ona yenge diyĕrdîler bir arṿad bı arṿadın işi nĕydî ṿācîbî 

nĕydî arṿadın ḳizin ĕlînî oġlanın ĕlînĕ ṿĕrîrdî bu mesulîyyet duzda belĕydî ḳizi keʾennehu 

teslim ĕttîm oġlana işte o gece ḥaḳḳına bitĕrdî yarın kürekĕnî aparırdılar ḳĕyînbabasının 

ĕṿîne ḳĕyînnenĕsîn görsîn ĕlîn öpĕrdî otırırdı işte bir çay içĕrdî ṭoy bı şikil geçĕrdî. eṿel ḳizi 

görmezdî oġlan ḥette kĕbîn kesmeġe ḳāzı gĕlîrdî eṿe gĕlînîn ĕṿîne gĕlîrdî ḳāpıda durārdı 

ḥāṿîşte durārdı ḳāpının arasınnan ḥakîm sorārdı ḳizim adıy nĕdî filan sen filanı ḳabul ettiy o 

hele demĕzdî 1 daḳḳa 5 daḳḳa 10 daḳḳa baʿzî durärdı bir çereg hele aġzınnan ses çıḫmırı 

100 bin ḥaldan he diyĕrdî he dĕdîġî billi aṿ dĕdîġî billi he ḳabul ettîm bırda meḥkeme 

kĕbînî kĕstî bı şikil yaʿni ḳiz oġlanı görmĕzdî oġlan ḳizi görmĕzdî ille ḳiz eṿe gidĕrdî onda 

oġlan ḳizi görĕrdî bı şikiliydî ṭoymız.  

Ṿalla özî ʿaşura şehedet seyyîdina abu ʿabdullah alḥuseyn ʿaleyhisselam imam 

ḥüseynîn şehedetînnen buyza yaʿn bu neççede şehid oldı 61 hicrede şehid oldı karbalada 
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bının meʿrekĕsîne diyĕrdîler meʿreketîṭaf işte özyîz bilisiz kimlerden kimlĕrîn arasında oldu 

bu bir muddet bunun yas tutmāġı ḥette ḳoymadılar bının kîmse bilmezdî mının ḳebrî 

hazamandı mesele selcuḳlar ṿaḫtı ʿusmanlılar ṿaḫtı başladılar bının türbesin yapmaġa 

hazaman yaptılar teḳriben ilḫaniler ʿiraḳa girende eldĕṿle el ilḫaniyye ilḫaniyyeden sora 

celāiriler geldi celāiriyye deṿlĕtî bir sultanları ṿarıydı ādı uṿeys elcelāiri ḁṿḁl türbĕnî yaptı 

imam ḥusenîn üzerînde celāiriler yaptı onnan sora işte deṿlet gider deṿlet gĕlî niẓam gider 

niẓam gĕlî ile olaştı ismaʿil safaṿi ṿaḫtına ismaʿil safaṿide birez gĕldî teʿmir ĕttî onnan sora 

naẓir şah gĕldî onnan sora şah ʿabbas gĕldî ile olāştıġ diyeġîn bizim 1800-1900 ʿusmanlılar 

ṿaḫtına ʿusmanlılar ṿaḫtı ʿaynen bu ḍariḥlere îhtimam edĕrdîler ʿusmanlı deṿletlĕrî ama 

beʿzîde etmĕzîydî beʿz ḥekim edĕrdî beʿzî etmĕzdî muḫtasarın ḳonışım o ṿaḫıttan celāiriler 

ṿaḫtınnan ilḫanlılar ṿaḫtınnan bunıyçın herise edeller ʿiraḳa ne ṿaḫıd girdî herise etmeġ 

teḳriben 1800lerde girdî 1700lerde girdî ʿusmanlılar ṿaḫtı şiʿeler başlardı imam ḥusenîn 

ʿaşura günü ʿaşura günü nĕdî birinci gün şehid oldı onıncı gün diyerîġ yoṿm ʿaşuraʾ bütün 

mîllet ḳere girĕrdî teʿezye ḳurardılar imam ḥusençî musibetîn oḫırdılar ḥatta mîllet anlasın 

bı ne şikil nĕçî gĕldî karbalaya özî hardan karbalaya gĕldî medineden çiḫti mekkeye gĕldî 

mekkeden çiḫti karbalaya gĕldî hazaman gĕldî 60 hîcride kimin ṿaḫtıydı 60 hicri muʿāṿiye 

bin ebi sîfyanın ṿaḫtıydı mıʿāṿiye öldî yĕrîne yezid gĕldî yezid salṭanatında aṿ reʾis olanda 

dāṿla alamaṿiyyenîn imam ḥusen bı s̠eṿreye ḳaḫtı meʿreketîṭafta şehid oldu ögînnen herise 

yapallar herise nĕdî buġdādı eṿ ṿar 2 ḳazan eder eṿ ṿar 4 ḳazan eder herkeşîn 

imkaniyyĕtîne göre başlallar geceden bunun ḥāzırlıġın görmeġe sebbeḥ erte bunı bişirîller 

seʿet 9-10 mîllet başlar gĕlî yemeġe aṿ eṿlere paylallar bı herise ögînnen ḳālıb indide 

ḳālıbtı biz keşkeg diyĕrîġ imam ḥusen keşkĕgî kekükler herise diyer bes biz keşkeg diyĕrîġ 

içine ne ḳoyarıġ et ḳoyarıġ beʿzî ṿar pim ḳoyar eṿel gĕçî pimi ḳoyardılar noḫud ḳoyallar 

özîne işte badam ḳoyallar özîne bes bıları ḳoyallḁ daha bir şey ḳoymazlar sünnülerde 
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şiʿelerden eṿel ʿaşurānı tutallar ʿaşura özlerîyce ʿaḳideleriyce bu musa peġember nilden 

geçende ogün ḥaḳḳına ʿaşuraydı onı teḳliz etmĕġçî o zikrānı bunı eder ama şiʿeler kimin 

ḫĕtriyçî ĕdîller imam ḥusenîn şahadātı sebĕbîne bı farḳ ṿar orta yerde ḳerede girerîġ 40 gün 

1 muḥerremnen muḥerrem biter sefer biter yaʿn 1 muḥarremnen 30 muḥarreme ḳeder 1 

seferden 30 sefere ḳeder biz ḳere girrîġ ḳerenî soymarıġ sefer āyı bitmîyînce.  
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Adı: Rıḍa Ḥusen Reḥmetulla (R.Ḥ.R.) 

Mesleği: Emekli Öğretmen 

Doğum Tarihi: 1929 

1929 meṿĕlidiyem duzda olmışam duzda beyyüg olmışam işte mekteb bitirdîġ muʿellîm 

oldım 1949’da ilk teʿinîm çiḫti muʿellîm oldım kelerda kifri manṭıḳāsında ora ʿaidtî kürd 

maṭıḳāsıdı ora taʿin oldım 2 il ḳaldım onnan sora gĕldîm duza ḥatta taḳāʿud olana ḳeder 

burda işġal ettîġîm şeyler eṿelden muʿellîmîydîm sora mudir muʿaṿini oldum sora mudir 

oldum 1983’de teḳĕʿud oldum onnan sora işlĕdîm bezzĕzlîġ ĕttîm baḳḳallıġ ĕttîm neççe il 

onnan sora daha ṿazgeçtîm. Duzun ĕskî damlārı yüzde 90’ı çāmırıydı libiniydi cidʿĕydî bes 

1960tan sora başlādı eṿler ḳeye kirecden yapmaġa kĕrpîcden yapmaġa sora ceddelerî hapsı 

ṭorpaġıydı dāşıydı bazārı küççüg bazar ṿārdı beyyüg bazar ṿārdı küççüg bazar dükanları 

ʿeynen gene āçıġıydı ḳāpları açıġıydı darabāsı yoḫıydı duzunda ʿeynen o ṿaḫıt çeyḫanalārı 

ṿārdı çeyḫanalarda bele muntazam çeyḫanaydı bes ḳapsı yoḫıydı hiç seḥebî adınāydı meḥe 

çeyḫanāsı ḫesteṿ çeyḫanāsı calal çeyḫanāsı ekrem çeyḫanāsı adları bılarıydı nĕydî hapsı 

ḳenefelĕrî ʿîtyādiydî bes çeyḫanalārın hiçbirsinîn ḳapsı yoḫıydı amānıydı gece ḥarrās 

ṿārıydı gezĕrdî 2 ḥarrās ṿārdı seʿed 12’ye ḳeder 2 ḥarrās seʿed 12’den sora 2 ḥarrās gezĕrdî 

bazārı bı baştan o başa ḳeder ḥette kimse dükanlara ṭoḳınmāsın bir şey aparmāsın 

çeyḫanaya ṭoḳınmāsın. 1958 s̠eṿrĕsî oldu gelen ʿẹskerler bırda mesʾuller bırda dĕdîler 

olmaz çeyḫana ḳāpısız olsın ille gere ḳāpı salasan üzĕrîne mecbur ḳaldılar herkes daraba 

saldı çeyḫanalara bu duzın ĕskî ṿezʿî ceddelerde hapsı ṭorpaġıydı daşıydı hiçbir ḳir cedde 

yoḫıydı memleketînde işi çoḫu felāḥat üzĕrîneydî ṿārdı senʿetkār ṿārdı demîrçî ṿārdı neccār 

ṿārdı bes nedî yüzde 90 hapsı felāḥat üzĕrîneydî bosṭānçıydı fellāḥîydî sora mektebde 

birtek mekteb ṿārdı o ṿaḫıd ṭuzuluṿla mektebîydî 1922’de teḳriben āçıldı daha ḳaldı onnan 

sora 1938’de ikinci mekteb açıldı ṭuzels̠eniye adı sora 1951’de üçüncü mektebî āçtıġ men 
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içindeydîm yaʿni men heyeʾĕtîn birsiydîm 1951’de açıldı ṭuzels̠ālis̠e oldı oḫımaġ işte 

manṭıḳeye göreydî çoḫu türkmancāydı ĕskî ʿusmanlı yāzısıydı bes nĕydî kitablar hapsı 

ʿerebcĕydî bes muʿellîm sınıfa gĕlîrdî şerḥî öz dilimiziydî duz diliydi şerḥ eder derslerî her 

ne olıbsa tĕriḫ cuġrafiyye ṿācibat ʿulum sıḥḥe bılar hapsı türkmanca şerḥ olırdı caṿabda 

ṿĕrîrdîġ ʿerebce bekeloride ʿerebce ṿĕrdîġ îmtiḥānları bes onda duzda muʿellîm azıydı 

yoḫuydu duzun muʿellîmlerî çoḫı ġeribiydî kifriden kerkükten musuldan baġdadtan 

ḫanāḳinnen bılar muʿellîmlerîydî ders ṿĕrîrdîler bîze ĕskî mudirlerdende Allah ʿaf etsin 

özlĕrînî meḥemed mehdi ḫelil meḥemed mehdi āḳsu diyĕrdîler özîne ilk mıʿellîmlerdenîydî 

duzun ilk mıʿellîmîydî ṿe ilk mudirlerdĕnîydî yaʿni ḳaldı hem ressāmıydı hem ḫaṭṭāṭıydı  

onnan sora işte başladı bi kere mîllet çoḫ oldu çoḫ olınca 1959 ḳāḫtılar mekteblĕrîn adların 

dĕgîştîler mesele ṭuzals̠ālis̠enî ĕttîler nahḍa mektĕbî sora ṭuzuluṿlĕnî ĕttîler niẓamiyye ḳiz 

mektebî ṿārdı ĕttîlẹ özîn ḫansaʾ işte dĕdîlẹ bı nĕdî eski adlar ḳālıbtı ḳoy adları degîşeġ onda 

bîlʿekîs birez ḥurriyet fazla oldı işte telebeler mıṭaṿasṭada yoḫıydı bırda 1949’da āçıldı 

mecbur ḳalırdılar 6 ibtidaʿinî bitiren kerküge baʿḳubaya baġdada necefe gidĕrdîler oḫımaġa 

telebe āzıydı yaʿni sora etrefmîzde olan oba köylerde mekteb yoḫuydı herkes gelĕrdî bıra 

oḫımaġa onıyçı āçtıġ bırda 1949’da sora daṿam ĕttî işte mıṭaṿasṭa sora s̠ĕneṿiyye işte sora 

telebe çoḫ oldu mıṭaṿasṭa 1 oldı 2 oldı 3 oldu mıṭaṿasṭa iʿdĕdiyye ḳizlĕrçîn ayrı mekteb 

açtılar iʿdĕdiyye. Memleket yüzde 95’i 98’i türkmānıydı ĕskî damlarda hapsı dedîm sene 

libinneniydî çāmırdanıydı cidʿĕydî ḫurma aġācı cidʿĕsî bunnan yapārdılar özînî 

meḥellelĕrînde ādı o ṿaḫıd 4 meḥelle ṿārdı mıstafa aġa, mılla sefer, orta meḥelle, çaḳḳala 

meḥellĕsî bu 4 meḥellĕydî duzun meḥellelĕrînîn adları muḫtarları ṿārdı işte herkesîn 

muḫtarı eḥmed mehdi ḫelil bı mıstafa aġanın muḫtarıydı, ʿabbas muḫtar ṿārdı o mılla sefer 

meḥellĕsi muḫtarıydı, nuri ḥesen nacar ṿārıydı orta meḥelle muḫtarıydı, sadıḳ ceʿfer ṿārdı 

oda çaḳḳala meḥellĕsînîn muḫtarıydı. İndi teḳriben yapılan bineler libin çamır ḳalmadı 



68 

 

hapsı ḳeye kirecdî ṿeyāḫutta ṭabuk kĕrpicdî onıyçı yaʿni sora indi teḳriben duzun şĕrîʿlĕrî 

ḥapsı ḳir oldu çumonto oldu yaʿni ĕydî indi medeniyyet dedîġîm tĕkî birez fazla oldu 

pĕklîġe fazla diḳḳet ĕttîler sıḥḥe diḳḳet ĕdîrî pĕklîġe bazārıda ĕskî bazar ḳalmadı indi ĕskî 

bazarda gezseydiy dükanın ögünde nar ḳābıġıdı ḳirmizi üzümdü ḫurmadı çoḫu bılar 

satılırdı bes indi yoḫ indi dükanlar hapsı teḳriben içinde olan eşyeler çoḫ bahālıdı 

kamaliyyet meselesî orta yere girdî yüzde 90 kamaliyyet sātıllı indi ḳalmadı bele baḳḳallıġ 

az ḳaldı baḳḳallıġ sora meṿe bazārı eṿel yoḫıydı herkes dükan ögünde ḳoyārdı 1 sebet 2 

sebet satārdı bes indi meṿe bazārı ayrı oldu teḳriben duzda indi 4 manṭıḳada meṿe bazārı 

āyrıdı onıyçın herkes gĕdîrî meṿe bazārınnan alırı sora ĕskî ṿaḫıtta kisse yoḫıydı bir şey 

alırsay dükannan seniyçî kisseye ḳoysın meṿemîz eṿel bîzîm duzun meṿĕsî çoḫuydu herşey 

yaʿni alma pırtuḳal mîskî nar mes̠elen bamya ṭamaṭa başḳa şey buġda arpa bırdan tasdir 

olurdu başḳa yere duzdan gidĕrdî başḳa yere ḫas şemendefer ṿārdı ḳiṭar ṿārdı apārırdılḁ 

eşyeleri bırdan ḳoyardılar günyelere maḥaṭṭaya göndĕrîrdîler ḳiṭar maḥaṭṭasna orda ḫas ḳiṭar 

gĕlîrdî bıların eşyelĕrîn baġdada arpa buġdanı belĕydî o ṿaḫıt indi başḳa yerden gĕlî sora 

bîzîm eṿel suymuz çoḫuydu duzun orta yĕrînnen geçen arḫaka aḳsu diyĕrîġ özîne onıyçın 

ĕskî ṿaḫıtta burda ḥette pîrîncde ekĕrdîler pambuġ ekĕrdîler noḫıd ekĕrdîler duzda ekĕrdîler 

bıları su çoḫuydu sora sora munĕzeʿe oldu orta yerde bîzîm yuḫarı kürtlerden bı teḳriben 

40ten başladı suyı kesĕrdîler onuyçun 1 felleḥ 2 felleḥ ḳaldırırdı düşĕrdî bı çayın içine 

harda su kĕsîlîb duza ʿayîd onı açārdılar su gĕlîrdî duza onuyçun eṿel dedîġîm tĕkî sene 

feleḥet üzernĕydî meʿişĕtmîz ege arpa buġda olsun ege baġ bosṭan olsun çoḫıydı baġlarmız 

baġlarmızda herşey ṿārdı bu şĕrîʿ ʿam olıb indiki kerkük şĕrîʿî olıbtı bular hapsı baġıydı 

hapsı aġaclıġıydı. biz aparırdıġ kerküge bırdan ḫas bamya ṭamaṭa bādıncan orda satardıġ 

meselen biri mĕniydîm 6 îbtidaʾide bitirdîm 6 îbtidaʾinî günde 2 ferde 3 ferde bamya 
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apārırdım kerküke ṭaḫṭa pastan uzun ṭaḫṭa pastan ḫana apārırdım bı men dĕdîġîm 42-43 o 

ṿaḫıd.  
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Adı: Enṿer Şukur Ḫelil Çayırlı (E.Ş.Ḫ.Ç.) 

Mesleği: Serbest Meslek (Demirci) 

Doğum Tarihi: 1953 

Mevĕlidîm 1953ti, menîm reḥmĕtlî babam demîrçîydî menîm ʿemîm ḳĕsîmîydî ortaġıydılar 

bılar o ṿaḫıtta demîrçî neççedene ṿārıydı duzda yanaşamızda reḥmetlî demîrçî merden 

ṿārıydı reḳere semın diyerdîle ṿārıydı bılar tukānı ṿārıydı şerif babamın ʿemmĕsî oġlıydı 

özîyden ḫelil bılar demîrçîydîle bîr ḳardaşlarıda ṿārıydı sādıḳıydı oda ustaydı demîrçî 

mecid ṿārıydı özîyden ʿeziz ortaġıydı babamın ʿĕmîsî oġlanları ṿārıydı zeyneʿebdin ʿeziz 

obir ḳardaşlarıda ḥusen bılarda demîrçîydî reḥmetlî ṭaḳı ṭopal rızada demîrçîydî özîyden ʿĕlî 

topal rıza ḳardaşıydılar bılar demîrçîydîler duzda ĕskî demîrçîydîler sora bıların eṿlatları 

ḳaldı bılar gidennen sora daha herkeş mes̠elen ṭaḳının oġlı demîrçî oldı senʿet ḳazandı 

merdenîn oġlı ḳaldı gene senʿet ḳazandı bılar demîr gĕlîrdî bîzîmçîn gĕtîrerdîler ilk eṿel 

mes̠elen diyeġîn kĕrkîkten gĕtîrĕrdîler eṿel carcar ṿārıydı carcar demîrî yapardılar sora 

şoḫum malı yapardılar îspring demîr îspring olardan yapardılar onnan sora oraḫça 

yapardılar bel yapardılar küreg yapardılar eṿel küreydî bikere nĕydî mını kahrabada 

yoḫıydı şeyden elĕrdîler özînî pamnan birdene durārdı pam oyza aparārdı bıyza gĕtîrîrdî 

pam ṿerĕrdî küreye haṿa ṿerĕrdî meʿmel dôgüldü kürĕydî birdene gĕrîde durārdı kürĕnî 

dolantırırdı pamnan haṿa ṿerîrdî kömîrde bîzîmçî ḳeredaġdan gĕlîrdî reḥmetlî babam 

giliyçîn ḥayṿanattan gĕlîrdîler kömîrlerîn ḫanda ḳoyardılḁ gidĕrdîlẹ ḫanların ādı eng çoḫ 

ʿabbas ḫanına gelĕrdî duzda niyaz ḫanı ṿārıydı ʿesker ḫanı ṿārıydı çuḳur ḫan ṿārıydı bılara 

gelĕrdî kömürde gelĕrdî şeyde gelĕrdî arpa buġda gedĕrdîler ordan alardılar men işlemedîm 

demîrçîlîġ menîm babam demîrçîydî men soradan gettîm babam dedî bı iş zeḥmĕttî menî 

ḳoydı nacar şĕgîrdî oldum reḥmĕtlî ḳazım ṿārıydı ḳazım imamlı onın yanda teḳriben 5-6 il 

men nacarlıġ ettîm yaba yapardıġ şibi yapardıġ bu ʿeşayır işi hapsın bîz yapardıġ yaba şeydî 
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buġdanı saṿurardılar özîne samanı gidĕrdî buġdası ayrı ḳalārdı beşîg yapardıġ el beşîgî yel 

beşîgî uşaġ ʿarbanāsı 3 ṭayālı yapardıġ, nacarlıġdan sora men 72’de 4 îʿdediden gettîm 

ḳuṿṿa ceṿṿîyyeye gettîm baġdada menî orda ḳabul ĕttîler onnan sorası ḳuṿṿa ceṿṿîyyeden 

teḫerrüc ĕttîm 75te men teʿin oldım ḳadet ḥurrîyye ceṿṿîyye kĕrkîkte günde gelget edĕrdîġ 

menîm evîm duzdadı gedĕrdîm gelĕrdîm işte orda ṭayara îstînde işlĕrdîġ men kahrabaʾi 

ṭaʾiret siḫoydım ṭayara siḫoy ṿar rusi ḥerbi ṭayara bîz ṭasliḥ edĕrdîġ mes̠elen men îḫtisasım 

kahrabaʾidî 75’den 89’a ḳeder işledîm 89’dan sora menî neḳl ettîler yaʿni menîm bir 

ḫelelîmde yoḫıydı menîm ḳardaşlarım ḳaçmıştı menî neḳl ĕttîler hendese elʾalîyye 

elkahrabaʾiyyeye ḳaldım bîr ay mîseyyebde deṿre girittîler menî bîr aydan sora attılar menî 

ikinci feyleḳe orda ḳaldım suḳuṭṭan sora teḳaʿudiyyemîz çıḫtı annan sora bir esṿaḳ açtım 

ʿelṿede nufusun ḳanşarında ḥamdolsun indiye ḳeder orda işlîrem. 
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3.3. Erbil Metinleri 

Adı: ʿAmır Hasan (ʿA.Ḥ.) 

Mesleği: Lokanta İşletmecisi 

Doğum Tarihi: 1972 

Çoḫ ḫoş cĕlîbsîz bāşım üzĕrîne men ĕrbîlde neneden olmışam adım ʿamır hasan 72 

doġımlıyam bazarda tukanım ṿārdı menîm neççe il yaʿni îstîrem mını size annādım orda 

baharat tukanım ṿāridi baharat tukanımda işlĕrdîm elḥemdîlle 20 il işlĕdîm iyi bir şeyler 

ḳazāndım içinde diyĕġîn para dĕcî yaʿni ille para olsın ama içinde maʿrifetler ṿāridi ʿilecler 

ṿāridi ḳazāndım yemeġ dadları ḳazāndım onnan sora yolım düştü cĕldîm türçiyeye bırda 

maṭʿāmı āçtıġ onın ṿasṭāsıylada bir şeyler ḳazāndıġ diyĕġîn yemeġ dadlārın ṿermĕġî o 

işlemĕġîm orda fayda oldı. Bîzîm yaʿni ĕrbîlde diyĕġîn insanlar bîzîm ḥemsî teḳriben 

dedelermîz ḳocalarmız yoḫsa babalarmız babāsı babamın nenĕsi diyĕġîn bılar ḳalada 

neneden olıplar anan ḳalanın baḫasan naḫsı kiçĕsînde olıb naḫsı buruġında olıb bîzîm 

şiṿĕmîzde işte buruġ kiçe bılar ĕsçî kelimelĕrmîzdî yaʿni türçman kelimelĕrîdî asıl türç 

kelimelĕrîdî doġrıdan bîzde diyĕġîn men baḫ ne direm blĕṿe bı bîzîm şiṿĕmîzde blĕṿe ṿar 

her yerde bı kelime diyĕġîn indi blĕṿe türkmenistan bir manṭiḳĕsî ṿārdı orda ʿayni blĕṿe 

kelimĕsîn ḳullānıllar. Allaha şükür indi bîz maṭʿāmmız ṿar diyĕġîn anḳarada işlîrîġ allaha 

şükür dostlar yānımızda uşaḫlārıda cĕtîrdîm ḥepsîn ḳoymadım ḳalsınlar ĕrbîlde cĕtîrdîm 

bıra indi ḥamdolsın işte yĕrrîġ ḳoştırrıġ allaha şükür. Bîzîm bazar ḳeysĕrî bazārıdı ʿayni 

ĕsçî bazarlar diyĕġîn suriyede birde istanbulda birde ĕrbîlde bılar ḳapālı çarşı diyîller bîzîm 

diyeller ḳeysĕrî ĕsçîden ḳeysĕrîymîş doġrıdan ʿaynı ḳeysĕrîymîş ama yaʿni istanbulda indi 

ḳapālı çārşı diyiller bîzîmde indi ʿaynı ḳeysĕrîmîz ʿaynı ḳapālı çārşıdı suriyede cĕttîm ʿayni 

ḳapālı çārşıya musulda da ṿar bılar biz ḳeysĕrî diyĕrîġ ḳeysĕrî içindĕydîġ ḳeysĕrî içinde 

ḳedim ḥepsî türçmanıydılar ḫasātan ĕrbîlîn altmışlarda diyĕġîn cörĕydîṿ çîmse başḳa dil 
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bilmĕzdîler ḥemsi türçmanca ḳonışırdılar indide bı āḫıra ḳeder ḳoy diyĕġîn ḳassaplar 

küleçiler baḳḳallar birde ziraʿātçılar bı dördî lĕyezel diyĕġîn he türçmandılar bazārın içinde 

maṿcüdtîler işte o kababḫanalar ṿar bîzîm kababḫanalarmız diyĕġîn o āsıl kababḫanalar 

naccar kababḫanāsı yāsin kababḫanāsı bılar türçmandılar ḳedimnen diyĕġîn neççe il olı 60-

70 il olı bıların ṿücudu ṿar orda bazārın içi yaʿni taḳriben üç çerĕgînnen fazla indide he 

türçmandı ḳeysĕrînîn içi ama ĕsçîden ḥemsî türçmanıydı indi birez ṿar içinde ama obir 

yanlarda yoḫtı ḳeysĕrînîn içi ḳeysĕrî çoḫ ḳedimdî 100 ilden daha fazladı yaʿni ĕsçîden ḳala 

ṿārıydı ḳaladan sora yaşasında teyreṿe ṿārıydı teyreṿenînde diyĕġîn bı terĕfîne cĕlîrdîṿ bı 

bazar ṿārıydı daha hiçbir başḳa bir yer yoḫıydı onnan sora yaṿaş yaṿaş āçıldı saʿdunaṿa, 

yeddî nisan manṭiḳĕsî bılar yaṿaş yaṿaş āçıldı ĕsçîden bılar yoḫıymış. Ĕrbîl ḳalāsı 3 ḳāpsı 

ṿar biri yoḳış diyĕrdîler biride beyyüc ḳāpı ĕrbîlîn ḳalāsı çerçünnen daha birez üsçĕctî daha 

beyyüctü sorada yaşamaġ içinde lĕyezel yaşamaġ ṿārıydı sonlarda yaşamāġı durudtular 

orda indi ḳapādıplar îstîller metḥef ḥālına cĕtîrsîler özînî metḥef ĕtsînler çıḫmaġçı yuḫarıya 

ʿalem cĕdîrî baḫırı cörrî ĕsçî yerler ḥemsî maṿcudtu bîzîm türçmanların indide orda yeṿlĕrî 

damları herkes bir bir cörînnî bilînnî yaʿni diyĕġîn bı filandı bı filandı bir bir teç teç adları 

nece diyer itmiyîbtî ḥemsî cörînnî birbirîn tanırdılar ḳarşı be ḳarşıyaydılar ordada ḳalānın 

içi ṭabʿan o zamanlar seyyerḁ yoḫıydı seyyerḁ yoḫ oldıġıyçın buruġlar küçeler bele dārıydı 

bile ennî dĕcîldî öz çeflĕrîne yĕrîsîn ḳāpı ḳāpıya ḳanşārıydı o zamanlar başḳa bir ḥeyetîydî 

insan birbirîn seṿĕrdîler dostıydılar birbirlĕrîne bĕlîydîler bir damda yatārdılar dam ḥemsî 

biriydî basit bele sıtara ṿārıydı birbilĕrîn cörmĕsînler herkes bacı ḳardaş çîmîn her yerde 

emen ṿārıydı yaʿni seṿmeġ ṿārıydı yaʿni birbirine güṿen ṿārıydı ḳonşı ḫasātan başḳa bir 

ḥayatıydı başḳa bir dünyeydî ḳonşî herşeyîydî yaʿni orda olanlar ḥemsî birbirinîn ḫısımıydı 

ḳalada. İndi birĕzî yıḫıldı işte diyĕġîn torpaġ oldı yoḫsa baʿaz ḥāletlerden ötîrî ama öbîrsîler 

aṭrafta ḳalan ḥepsî ḳälıb yaʿni daġılmıyıb indiye ḳeder durru ḳala durru ḳalānın indide 
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yaşamaġ içinde olı ama yaşamāġı nĕyçî yapmıllar metḥef ĕdîller indi elḥemdülilleh cüzel 

durru ḳala aṭrāfını sardılar hördüler ĕsçîden düşürdî torpaġlar düşürdî ĕzîlîrdî sıṭara ĕttîler 

özîyçîn aṭrāfın kĕmîl sıṭara oldı indi ḳoymullar düşsîn yıḫılsın bozılsın neççe ildî 500000 

ildî orda yaşamaḫ ṿar yaʿni bîzîm selçuḳlerden öncĕymîş diyĕġîn arbaʾillo diyeller 4 ilah 

ṿārıymış orda olar yaşārmış. Camîʿ ṿar içinde ḥamam ṿar lĕyezelde durrı indide cumʿeler 

ʿalem çıḫar cumʿe namāzına cideller ḫasatan türçmanlar olar cideller ora orda namaz 

ḳılallar ora turās̠i bir yer hem özîmîzîn hemde ḥazĕdeller cĕtsînler orda durallar ressîm 

ālıllar arḫadaşlardan hele durrı ḥamdolsın. Bazar yoḫıydı bes ḳeysĕrî bazārıydı ʿalem 

cidĕrdî diyĕġîn ḳassaplar ordāydı ḥemsi sebzĕdî meṿĕdî ĕsçîden bir şey ṿārıydı yaʿni olırdı 

ḳassaptan sebze birbiri yaşasında olsın cĕtsen ẹt ālısan olır sebzede alasan olırdı yanında 

olsın yaʿni birbirine yaḫun birbirine bāġlıydı işlerdîler biri birini işlettîrîrdî sebzeçî gelen ẹtî 

ālırdı ẹtçî gelen sebzenî illāki ālırdı bazar içinde ḳassaptan sebzeçî ḥemsî bir sıradaydılar 

bahartçılar ʿayni bele yaʿni ʿalem ẹsçîden indi farʿlĕrî başında yoḫsa marketler āçıldı olar 

yoḫıydı marketler hiçbirsi yoḫıydı ĕsçîden bes o bazarıydı mecburıydı ʿalem cĕlsîn bazara 

ālsın dönsîn indi işte yanında ṿar tükanlar marketler ālırı cĕlîrî o aḫıd yoḫıydı ille olır ẹtî 

bazardan alasan olırdı sebzĕnî bazardan alasan yaʿni yazda başḳa yerde yoḫıydı onnan sora 

başḳa bazarlar āçıldı yaṿaş yaṿaş bı teḳriben seçsenlere ḳeder mĕnîm işim özîm 

bazardaydım o ṿaḫıd bîz ḳassābıydıġ seçsenlerîn diyĕġîn 88 ḳeder bele daṿam edĕrdî bı 

şekîldĕydî soradan yaʿni sora anan başladı. Ĕrbîlî her zaman cĕṿlîmîz îster cidĕrîġ baş ṿırrıġ 

cĕllîġ o şekilde olmırı diyĕġîn hānı yaşamaġı indi ḳoydım cĕldîm bıra ama insan ṭabʿan 

ṿilĕdet yĕrînî her zaman özler birde orda şey ṿar ḳĕbîrlermîz ṿar orda cidĕrîġ baş ṿırmaġa 

ḫısımdı ʿaşretî ḳāṿımdı bılar ḥemsî ordadılar cidĕrîġ baş ṿırrıġ ilde bir çi defʿe cĕdîb cĕllîġ 

bı şekîlde. Ĕsçîden çoḫ zorıydı men gĕldîġîm zamanda demem ama onnan eṿel çoḫ zorıydı 

diyĕġîn doḳsanlarda bıra celmeġ yaʿni başḳa bir dünyeye getmeġiydi sora bele asand oldı 
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cĕlîb cetmeġ yoḫsa çoḫ çoḫ zorıydı çim celebilîrdî türçiyeye celen türçiyeye dönende bîzîm 

türçmanlar diyĕrdîler gel sĕni birez ḳoḫlıyım türçiye ḳoḫsı cĕllî sennen ṿallah mĕnîm 

ḳardaşım dîler o zamanlar bele birdene türçiyeden celende cidĕrdî otırırdı ḳanşārında 

diyĕrdî ḳoy birez ḳoḫsın ālım türçiyenîn 23 ildî bırdadı indi ĕṿî uşaġı ḥepsî bırda 

beyyüctîler o zamannan bırdadı özî muʿcîbîydî diyĕġîn cĕlsîn bıra diyĕrdî ciderem ḫıyalı 

ṿārıydı otırırdı meclîs içinde her zaman bı ṿāḳıʿten diyĕrdî ciderem ora ibrahim datlısesten 

ibrahim datlısesî çim cörĕrdî çimse yoḫıydı zor bir şeyiydî yaʿni ibrahim datlısesî cören 

bitti o rısmı çime cöstersĕydî ʿalem ḥısab ḳoyardı özçîn cĕldî bıra cĕldîġîynen o zamanlar 

97 ilinde hemen ibrahim datlısesten cĕttî resm āldı onnan sora ibrahim datlısese şiʿir ṿerdî 

ḫoryat yazdı özçîn onnan sora bile oldı ibrahim datlısesî her ayda bir cörĕrdî cidĕrdî yanna 

yaʿni bizler bile ḫıyal edĕrdîġ türçiyenî ama ḳısmet oldı cĕldîġ bırda yaşırıġ. Bîzîm 

yemeġler işte ĕsçî yemeġler diyĕġîn çoḫı bîrînctî perde pilāṿıdı biz şam ḳuzisi diyĕrîġ indi 

yencî yemeġler ṿar mendidî yemeni bir yemeġtî onnan sora kebse ṿar oda ʿayni yencî 

yemeġmîzdî bılar bîze cöre yencîdî ĕsçîdende ṿarıymış onnan sora teşrib ṿar dlemi ṿar 

balıġ ṿar balıġları diri diri cĕtîrîrdîġ biz ḥāṿızmız ṿar ḥāṿıza ḳoyırdıġ anan çıḫardırdıġ 

bişirirdîġ onnan dolayı dadı farḳlı olırdı onnan sora kababmız ṿar ĕrbîl kababı ĕrbîl kababı 

ṭabʿan çoḫ meşhurdı birde ḳoyın yoġırdımız ṿar bırda asli ḳoyın yoġırdı bırdan bir 12 saat 

uzaġ bizden cĕtîrîller mĕnîmçîn ama türçiye içinnendî bes anḳarada istanbulda yoḫtı yaʿni 

ḳoḫsı uzaġtan alsan ḳoyun yoġırdının ḳoḫsı bilĕdî yeşîllîḫler yeller onun faydası bîzîmçîn 

olı onnan sora kabab diyĕġîn kuşbaşıdı tikkedî dolma dolmaynan kabab yaʿni bizde çoḫ 

meşhurdı kabab yazınındı yeṿlerînde yemeġî dolmadı dolmaya biz ĕsçîden ḳarabiber 

doldırırdıġ ẹtten ḳuyrıġı ḳuyrıġ samırsaġ ẹt dolma içinde onnan sora diyĕġîn sîlîḳtî yoḫsa 

meṿ yazdan ḳışın işte bilsîz ḳurutmaġ ṿar yoḫsa diyĕġîn ḥazır ḥazır aldıġıṿdan ṿar. İndi 

paket servistî iyi dĕcî ama mecburıġ yaʿni bîzde bir ḥeket ṿar diyer başa celen çekîlî işte 
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indi biz başa cĕlîb olı çeçĕġîn çĕçmîyen ḳapadar biz ḳapatmırıġ istirîġ daṿam edĕġîn allaha 

taṿakal baḫaġ bı yaḫunda āçıllı ay bāşı söz ṿĕrîpler āçılsın inşallah bütün yemeġlerî ĕdîrîġ 

yalla yaʿni eh bir ḥaraka ollı ḥemı yemeġîde etmeseṿ olmırı adam arırı işte filan yemeġ bı 

yoḫtı bı yoḫtı olmırı ne olsa ne îstese yaparıġ dolma, bîzde çelle çüpe diyeller 

mumbarıydan çüpesîyden yaġda kaṿırıllar bılar kĕmil yaparıġ ḥepsîn. Bîzî bayramda işte 

ĕsçîden lellüc dibi ṿārıydı biz cidĕrdîġ ora orda işte oyınçaḫ yĕrî orda oynamaġ ṿārıydı ata 

minmeġ ṿārıydı baʿaz oynamaġlar ṿārıydı bele atış diyĕġîn bayramlardada ʿalem ḥemsî 

birbirinîn yĕṿîne cidĕrdî muḥibbet fazlaydı sĕṿci fazlaydı biri birin sorardı ḫesteler 

bibiriyden ʿḁcîz olan indi ḳalmıyıb o ĕsçîden çoḫ farḳlı bir şeyiydî bayramın meʿnĕsî 

ṿārıydı bayramın ḳoḫısı ṿārıydı hele celmeden eṿel bîzde bişey diyĕrdî hĕllî bibĕrlî çîfte 

bayrama ḳaldı bir ḥefte bizde bayrama bir ḥefte ḳalıb insanlar heley oynırı meʿnî dirî çĕflîdî 

bayram cĕllî bayram celende işte dayı cĕlî ʿemî cĕlî ḫısım cĕlî eḳribe cĕlî dostlar cĕlî 

şeçerler ṿĕrîlî ʿalem cĕṿlî ḫoş olı indi özüṿ bilsen bayramın cĕlîrî cĕdîrî bilmisen hardan 

cĕttî hardan cĕldî o ṿaḫıd bayramda ilç cünî sebbeḥler bîzde şey yapallar pilāṿ yapallar 

bîrînc yaparıġ anan bîrînctende olır ḳaysi olsın ḳaysi şorbası ẹtî badamı kişmicî bayramın 

yemeġî olırdı ḥaḳiḳi bayram yemeġî olırdı o yemeġî yerdî işte insanlar günorta otırırdı 

diyeġin gec yemeġ yerdi saat 4te 5te bir basiṭ bir şeyler yerdi bayramlar ḫoş ceçĕrdî 

ḥaḳḳaten bayramın dādı ṿārıydı meʿnĕsî ṿārıydı sayrāsı olan cidĕrdî çıḫardı bir sayṭara 

yanna orda durārdı cezĕrdî dönĕrdî sayrası olmıyanlar işte yĕṿde otırırdı lellüc dibine 

cidĕrdîġ cezmeġe bazar içine. Minara çoḫ çoḫ ĕsçîdî ḳalaydan minara bı içisi çoḫ çoḫ ĕsçîdî 

minaranı yapandalar diyeġin bilẹ yapıblar ḥette o çĕrpîçler indiye ḳeder neççe ildi ḳalıb 

men özîm çıḫmışam yuḫarıya içĕrî cĕtmîşem bı ḳaldırmaları ḥepsi küçüg küçügtî yorılasan 

ama çıḫmaġa men çıḫtım o içinde yapılan düşmîrî neyîndî diyiller çör yarasa yımırtasıydan 

mını yapıblar çoḫ ḳuṿāṭlı olıb yaʿni dĕmîr çîmîn dĕcî dĕmîr paslānı bı ĕzîlmîrî düşmîrî 
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mının sırrı bıdı bele şekîlde yapılıbtı ḥemsînî senne ṿaya sĕntim ḳelem çimin bı minara 

nece yapılıb ʿacib bir şeydi çoḫ ʿacib bir şeydi baḫandaṿ inanmasan bı o zaman ne 

ʿaḳlîymîş neymîş bı çim durudub bını neynen bılara baḫandaṿ farḳına ṿārsan düşünendeṿ 

ferḳ edesen baḫasan diyesen bı neynen yapılıb o zaman nece çıḫıplar yuḫarya çoḫta üsçĕctî. 
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Adı: Esʿed Şĕkîr Emin (E.Ş.E.) 

Mesleği: Emekli Öğretmen (Edebiyatçı) 

Doğum Tarihi: 1951 

Ādım esʿed şĕkîr emin tanılmış esʿed ĕrbîl 1951 ilînde ĕrbîl ḳalāsında neneden olmışam 

cĕtmîşem camîʿe silemānide ḳabul olmışam orda 1 il ʿam oḫımışam onnan sora ikinci ilde 

teḫassus riyazıyat işte 75-76 ilinde mezun oldım 1 buçuġ sene yedec ʿesçĕrlîġ oldım onnan 

sora cĕldîm ĕrbîlde ĕrbîl çöylerînde mîʿellîm oldım 2 sene çöylerde ḫîzmet ettîm soradan 

cĕldîm ĕrbîl merkezîne işte ʿiraḳ iran saṿaşında seççiz il yedec ʿesçer oldım ʿiraḳın 

yuḫārısınnan aşaġasına ḳeder her yĕrî her bölcede ʿesçĕrlîġîmî ĕttîm yaʿn cebhe şeylĕrînî 

hiçbirsînî unutmam daġlarda desfulda muḥammarada basrada her yerde iran torpaġında ṿe 

ʿiraḳ torpaġında işte seççiz ilden sora çıḫtım tezçere āldıġ cene döndüm 95te milli türçman 

partisi cĕldî şaḳlaṿada bir ḳarargah ṿārıydı orda arḫadaşlardan indide ḫatırlıram nureddin 

ḳaplan ṿārıydı orda bîz cörmĕmîştîġ ḥîzbe girmeġ orda milli türçman partisîne întîmẹ ĕttîġ 

işte soradan bırada saddamnan ayrı oldıġına birez nefes alabildîġ türçmançın ne ḫîzmetler 

ṿārıysa ĕlîmîzden cĕldîġînî yapabildîġ sora milli türçman partisî saddam celende 

altunçöprîde ḳatliʿam ĕttî onnan eṿṿel duzda ṿe dicẹl türçman bölcelĕrînde ḳatliʿamlar 

yaptı bîzler çoḫımız ḳaçtıġ kîmî saḫlandı bîz o dönemde men milli türçman partisînde 

arḫadaşlardan doġrıdan bir arḫadaşın yĕṿînde sẹrdābında 10 cün ḳaldıġ ḥatta birez ehṿen 

oldı yaṿaş yaṿaş daha çıḫabildîġ ṭabʿan bir 20 ciṿārında 25 ciṿārında mücadelĕcî 

arḫadaşlarımızı ṭuṭuḳladılar başlarına çuṿal cĕçîrttîler işte ḥemsî şehid oldı iʿdam ĕttîler 

sorġusuz suʾalsız hiçbir meḥçemede olmadan. Birde aġabeylĕrîmnen barabar türkmen 

ḳardaşlıġ ocaġını açabildîġ 31.12.1970’de ocāġı āçtıġ ilç yĕfîte türçman olaraġ ĕrbîlde 

türçman ḳardaşlıġ ocāġı yĕfîtĕsîydî yazārıda reḥmĕtli meḥemed ʿîzzet ḫaṭṭāṭıydı yaʿni 

çĕrçücte yazdı cĕtîrdî armaġan ĕttî bîze türçman kardaşlıġ ocāġı tabi çültürel bir yer 
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oldıġına bîz insanlarımızı genclĕrîmîzî muḥazarat milli duyġu şey etmeġe şîʿîr ḫoryat 

edebiyat ögretmeġe bı deṿreler āçırdıġ onın yanındada ḫoryat deṿrĕsî āçırdıġ işte mücadele 

bele daṿam ĕttî ḥette ʿiraḳ iran saṿaşı cĕldî ʿiraḳ iran saṿaşı celende milli türçman 

partisînde arḫadaşlar cĕttîler çoḫ insanlar ṿārıydı olar cĕttîler bırda bîzlere meçtüb cĕldî 

türçman kardaşlıġ ocāġındaydıġ bîz çi bı parti düşmĕsîn yürütmesîne cirîn bîzde doġrıdan 

dĕdîġ yürütmeye bele haṿantadan cirîlmez sĕçîm olsın işte mücadelĕnî sürdürdüġ ḥette 

arḫadaşlar türçiyeden döndîler dönende doġrıdan bîz döndîġ ocāġımıza partinî teslim ĕttîġ 

öz seḥeblĕrîne. Cĕlîm men özîm ṭabʿan mîllet ṿeçilî olmışam 4 il bırda bölcede türçmana 

ĕlîmîzden cĕldîġî ḳeder ḫîzmet ĕtmîşîġ yaʿni bir olardan bîzîm ṿārıydı müdiriye s̠aḳafa 

türkmāniyye ĕttîġ özîn müdiriyye alʿāmme lîls̠aḳafa türkmāniyye herşey öz ĕlîndĕydî birde 

müdiriyye dirasa türkmāniyye ṿārıydı onıda îstîḥdas̠ ĕttîġ müdiriyye alʿāmma lîldirasa 

türkmāniyye oda müdiriyye ʿāmma oldı yaʿni mîllet olaraġ bu 2 şey onın yanında 100 den 

de fazla insanları türçman ʿaile başḳanlarını deṿeʾîrlerde taʿin ĕttîġ mının yanındada destura 

ādımızı gĕçtîġ kincî mîllet olaraġ çürdüstanda ikinci mîllet türçmandı. Celcelelîm edebîyat 

meselĕsîne indi men ṭabʿan 2012’den öz deṿrĕmî bitirdîm perlemanın boş ḳalmamaġ için 

gençlĕrî topladım edebîyatçıları topladım bir birlîġ āçtıġ o birlîġte işte 9 çîşî yürütmĕdî 7’si 

asil 2’si yedec onın yanında 2 ilde bir decîşînîr başḳanı men 3 deṿrĕdî bele dönnî yaʿni 

başḳası ollı başḳan men cene dönîrem bı indi en son indi men başḳanam faʿalîyetlerde 

doġrıdan doġrıya türçman ḳaziyyĕsînî dünyeye anlatmaġ için bîz heryerdede diyĕrîġ 

edebîyat bîze desteç ṿĕrrî özîmîzî tanıttırmaġa bının yanında ne yāptıġ ḳāḫtıġ bîz türçman 

edebîyatçı ṿe yazarlar birlîġî ĕrbîlde rusyeye cĕttîġ azerbaycana cĕttîġ türçmanıstana cĕttîġ 

bulḳan deṿlĕtîne cĕttîġ türçiyeye cĕttîġ türçiyenîn diyebillem 25 şehrînde faʿalîyetler 

yapmışıġ ṿe türçmanın ḳazıyyĕsînî tam tamına anlatmışıġ ṭabʿan türçmanın en bĕṿîc zarba 

yĕdîġî daʿîş şeyîdî tabʿan türçmanın ḳazıyyĕsîne çoḫ zerelî ṿārıydı baḫ tîlẹʿfer boşāldı 
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daʿîşîn ĕlînnen daʿîşte ne dinlĕrî ṿar ne imanlārı ṿar cörrîġte işte îʿdamınnan arṿad aparmaġ 

ḳapmaġlarınnan neyse edebîyattada işte bîzîm doġrıdan doġrıya mücadelĕmîzî ʿeks eden 

edebîyat yolınan özîmîzî yörîtmîşîġ ĕsçî dönemdede çoḫ basḳılar ṿārıydı bîzîm üzĕrîmîze 

ama şıʿır ḫoryat felsefesîyle îstĕdîḫlĕrmîzî edebildîġ. Cĕlîrse türçmanın ṿārlıġı bırda teç bir 

ḳelʿe ṿārıydı teç bir çürteç ṿārıydı çi indi teyreṿe diyîller özîne birde ʿereb meḥellĕsî 

ṿārıydı yahudular orda çoḫıydı yahudular bı şey temmuz deṿrîmînnen sora çi cĕttîler israile 

oların yĕrîne ʿerepler cĕldî eçmĕcçîler eṿel o manṭıḳaya eçmĕcçîler diyĕrdîler indi olıbtı 

meḥellet ʿarab sora indi teḳriben bir 30 ciṿārında meḥelleler yaṿaş yaṿaş memleçet 

cĕnîşlĕndî önceden ḳelʿe ṿārıydı aşaġāsında ḫanaḳa ṿārıydı oda cāmîʿîn ädıyla ḳelʿĕnîn 3 

meḥellĕsî ṿārıydı bĕṿîc topḫana teçye saray, sarayda bĕṿîc adamlar otırırdı onnan sora 

topḫana topḫanada nĕyçî diyilîbtî ṿāḫtıyla ramazan ayının 30 cününün orda top çaḫardılar 

meḥellet teçyede mĕnîm atalärım 2 teçyelĕrî ṿārıydı ṭabʿan ḳelʿĕnîn 3 ḳapsı ṿar bĕṿîc ḳapı 

bına diyĕrîġ yoḳış arṿatlar yoḳışı yanaşāsında 2 yol olır bĕṿîc ḳapı bir eḥmediyye ṿāḫtında 

eḥmed efĕndî mutasarrıfıydı liṿānın muatasarrıfı o açtı oda 2 yoldı biri ḳirdî biri torpaġtı 

birde küçüg ḳapı oda ʿani 2 yoldı bes her içisî torpaġtı işte bı şeyler ḳelʿĕnîn ṿasfıdı, 

teyreṿede özî ṭahîr aġa ṿārıydı onı kısāldıplar ādın teyreṿe ĕdîpler, ḫanaḳa da eṿelden 

ṿārıydı. Cözüm dünyeye ḳelʿede āçmışam ḳelʿĕnîn hiç yol yoḫıydı seyyera cĕçsîn 

torpaġıydı torpaġtan sora işte yaṿaş yaṿaş bîz meḥelleye küçe diyĕrîġ küçelerde oynardıġ 

en meşhur oynamaġta ḳere ḳere diyĕrdîġ ḳere ḳere 1 ḳere ḳere 2 ḳere ḳere 3 cözüṿ aç 

saḫlanma şĕyînde bı oyına diyĕrdîġ ḳere ḳere işte çîmî tutsaydılar saḫlandıġını o cĕlîrdî şey 

bāşına aḫtarmaġa obîrsîler saḫlanırdılar, ḳızlar ḫana ḫana ṿārıydı oynardılar birde cülle 

oyını bîz diyĕrîġ kele oyını ṿārıydı sümüc oyını ṿārıydı men cörmĕmîşem ama men doġım 

51 oldıġıma yaʿni birez 40larda diyîrdîler kehrebe yoḫıydı fanus taḫardılar fanus her 

meḥelle başına suḳaḳ başına küçe başına fanus lampa taḫardılar lampanında her meḥellĕnîn 
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bir mesʾulî ṿārıydı aḫşam ālıştırırdı seḥer namazınnan sora sebbeḥ namazınnan sora 

söndîrîrdî bu defʿe lampanın şüşĕsînîn patlamäġı o mesʾul yanında olırdı ḳalayada ʿaraba 

çıḫmāzdı hiç yol yoḫıydı işte bı aḥmedîyye āçılanda mıtasarrıf eḥmed aġaydı eḥmed aġa 

mıtasarrıf olanda bĕṿîc ḳapıya ḳeder ḳir ĕttî annan seyyara cördîġ onda ṿaḫtında men 

yadıma cĕllî uşaġıydım bācı ḳardaşlarımnan cĕlîrdîġ bı indi ḳelʿĕnîn ortasında o yere 

diyeller fîlke fîlke yĕrînde sineme ḳoyardılar bele şey muteneḳḳîl sineme elden işlĕdîrdîler 

ʿalẹm baḫārdı şarli şaplın bilmîrem ne bele cüldürücü şeylĕrî işlĕdîrdîler ne telefîzyon 

ṿārıydı ne telefon ṿārıydı bı şeyler yoḫıydı ṿesile yaʿni illeh cĕlîb cidesen yaʿni îstĕdîġîṿ 

şĕyî cere cedesen bîz cünde diyîm 20 defʿe ḳelʿeden aşāġıya inip çıḫārdıġ indi bir defʿe 

çıḫabilmĕrîġ nefes çĕsîlî yaʿni temrin çîmîndî indi beʿîz defʿe ḳonaġ cĕlîr aparandaġ yarı 

yolda durram nefesîm ḳalmaz işte belĕdî. Edebîyatçı olaraġ 16 kitabım ṿar 13 basılıb 

maddelĕrîde yaʿni şîʿîrdî ḫoyrattı cināslı ḫoyrat rubaʿîyyet dörtlüġtî biride araştırmādı 

mes̠elen ne çîmîn bir senʿĕtçîmîz ṿar şeṿket saʿid mîşko onın ḥeyetîyle ilcîlî meʿlumet 

yıġıştırmışam ĕtmîşem kitab yaʿni bir tariḫe cĕçsîn unudulmāsın ikincî araştırmam ʿiraḳ 

türçmenleri cenel olaraġ ʿusmanlı dönemînnen ḥette 2019 ḳeder çıḫan ġazete dĕrcî bülten 

ḥepsînîn resmînî 8 il işlĕmîşem onı kitab ḥāzır ĕtmîşem ʿerebcĕdîde elʿusur elẕehebîyye 

lîlsaḥāfa altürkmāniyye onın yanındada şîʿîr kitabım ḫoyrat kitabım ṿar indi ĕlîmde atalar 

sözîmîz ṿar türçmenĕlînde ḳullanılan atasözlerî ama hele basılmıyıbtı 2 cüzüʾtî çoḫ oldıġına 

ĕttîm 2 lĕyezel indi siminer ṿĕrrîġ nedṿeler ĕdîrîġ arḫadaşları gençlĕrî yönlendîrrîġ yaʿni 

şîʿîr bele olı ḫoryat bele olı deṿre çîmîn açārıġ bir türçmen ĕṿîmîz ṿar bı türçmen ĕṿînde 

feʿĕlîyetler olı ramazanda sinizerf olı müsabaḳa olı cöresen 20 fırḳadı 30 fırḳadı yaṿaş 

yaṿaş sonında 2 dene ḳalı birîncî ikincî caʾize ṿĕrîlî tĕnîs ṿar bir seḥe ṿar el topı oynallar 

şebeke ṿar bılar çîmîn. Türçman oḳıllārına cĕlîrseġ 1933 eṿṿel defʿe türçman oḫımāġını 

yasaḫladılar çitaplar ḥepsî ʿusmanlıcāydı türkmencĕydî meçteb ayrı çünki bîzden çoḫ 
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bĕṿîçler olar cörmîştîler oların çitapları ṿar yanımızda meçtep menheci 33te inciliz celende 

yasaḫladı ya çürdceye cĕdîn ya ʿerebceye cĕdîn çoḫımız ʿerebceye cĕttîġ meçteb indiçi 

çîmîn dĕcîldî yaʿni her meḥellede ki üç meçteb oldıysa diyĕġîn biri azādidĕdî biri ḳelʿedĕdî 

e ḳelʿe nece olāşı azādiye ṿesilede yoḫıydı birde çoḫı babalar neneler uşaḫlārını mıllaya 

ḳoyardılar meçtebe diyĕrdîler edebsîz olıllar aḫlaḳları bozılı mıṭaṭaṿṿır olır onıyçın ḫasatan 

ḳadın ḳîsmînî ḳızları ḳoymazdılar mıllaya ḳoyardılar mıllada işte ḳurʿen ʿemme cüzʾînî 

oḫırdılar onı daṿam etsĕydî daha ḳurʿĕnî ḫetm edĕrdî teḳriben 20 yeṿ ṿärıydı ḳelʿede 

ḥeccîyeler neneler ḳızları kursa şey edĕrdîler ḥepsîde ʿemme cüzʾînî oḫırdılar bıġede. 
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Adı: Ḫālıs Yunîs Mıstafa (Ḫ.Y.M.) 

Mesleği: Serbest Meslek (Antikacı) 

Doğum Tarihi: 1950 

Ḫoşcĕlîbsen cözîm istine siz ĕrbîldĕsîz ĕrbîl öz memleçetîṿîzdî öz ṿaṭānıṿızdı öz yĕṿîzdĕsîz 

bîz ferḳ etmĕnîġ birdene bîzîm yanmıza celse her türçmanın her yĕrînnen bîzîm türçmanın 

her bölcesî öz ĕmîz sayılır bîz bir ḳanıġ cancigĕrîġ bîz ḥamîz yaʿni çöçîmîz birdî ʿırḳımız 

birdî dinîmîz imānımız ḥamîz birdî mĕnîm ādım ḫālıs yunîs mıstafa mene diyeller ḫālıs 

ḁntik çünçî işim ḁntikĕçîdî 50 il men ḁntikĕçîlîġ işin ederem bı iş mĕnîm uşāḫlıḫ yaşımnan 

mereḳlîydîm bîzîm ĕmîz ḳaladāydı bı yabançılar cĕlîrdîler bîzîm yanmıza resîm alırdılar 

uşaḫıydıġ bîz ellîlerîn baḥsedîrem 60-70 mende bı mereḳ tāpıldı ḳaḫtım el işlĕrî yıġıştırdım 

ĕsçî paradan ĕsçî fotoġraftan ĕsçî pul ne olmış bılar topladım yıġıştırdım musteḳbelde bir 

bele küçük yer taptım bu küçük yer bĕṿîc oldı işte bĕṿîc ĕttîm içinî ĕttîm üç maşallah indi 

şükürler olsın 3-4 yĕrîm ṿar mĕnîm metḥef ādında cünde mĕnîm yanıma yabançılar 

emrikeden aṿrupadan türçler irannan her mîlletten cĕlîller bıra men bîzîm öz çültürümîzî ṿe 

bilaḫas türçmanın çültürînî men bılara anlādıram bı işler ḥemsî bîzîm işîmîzdî ḳızım bı 

ḥemsî zamanında 50-60 il mınnan eṿel bı ḥemsî ĕrbîlde faḳaṭ türçman ṿārıydı ĕrbîl ādı ĕrṿîl 

diyĕrdîler îḫtîyar arṿatlar diyĕrdîler herṿil ĕrbîl erbeʾillodı herbil herṿil baḫ bı çoḫ muhimdî 

herṿil diyĕrdîler baʿz kere ĕrbîl lafz etmĕzdîler ummiydîler bîzîm nenelĕrmîz ĕrbîl herṿil bı 

çöylerdende yāzı çöylerden çürtler cĕlîrdîler özlerinen eşeçlĕrî yoġırt pendîr bıları 

cĕtîrîrdîler bıra baḫardılar bılar bazarda arṿat adama dîrî herṿillîyîġ bîz herṿil ḳāḫtılar 

herṿilî talaffuzın bilmĕdîler ĕtsînler ĕttîler haṿler haṿler kelimĕsî türçmanca bir kelimĕdî 

herṿildî bes bılar dillĕrî beʿz çere bilmezler ille öc arḫa edeller. Bı cirişte ṿar indi çerçüçte 

zubun çeket saltada bı ʿiraḳın ḥamı bölcĕsînde bını cirĕrdîler türçmenlĕrîn aspabıydı bı 

ʿusmaniler selcuḳlar zamanınnan bı aspab teʿmim oldı ḥamı ʿiraḳa yahudısı ḫîrîstîyānı 
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türçmanı çürdî ʿerĕbî bı aspabı cirĕrdî zubun salta çeket bıları cirĕrdî bîzîm aspabmızı ĕrbîl 

mantaḳası āzere yaḫunıydı settarḫannan muradḫan ṿārıydı bılar ʿusmaniler zamanı bılar 

türçîydîler bir cirişlĕrî ṿārıydı bir aspapları ṿārıydı adı settarḫaniydî muradḫani settarḫani. 

Ana mende bir yĕrîm ṿar bırda ẹntike yaʿni metḥef çîmîn galleri çîmîn ẹntik şop diyeller 

yabançılar cünde cĕlîr bıra bı işler çoḫı elden yapılıbtı ĕsçî tablo leṿḥelĕrmîz ṿar sanduḳlar 

doġramaçılar sanduḳı ḳedim doġramaçı ne demeġ doġramaçı neccar işîdî doġrardılar ḫurda 

iş neḳîş yapardılar içinde neḳḳaşıydılar neḳḳaşçılar oları yapardılar ana tut altunçılar 

ṿārıydı babama dîyîm cümüşçîler ṿārıydı demîrçîlerîydî nalbantlarıydı tenekĕçîlerîydî 

çoḫıydı ĕrbîlde bılar çîmlĕrîn işîydî ḥemsî memleçet işîydî hemşĕrî yaʿni memleçet işî indi 

ĕrbîlde bir şey ṿar diyer ere sen haralısan diyeller ĕrbîllîyem yaʿni türçman. 50 ildî teḳriben 

uşaḫ yaşımnan mĕnîm indî yaşım 65 ildî 15 yaşınnan bele men bıları toplamışam indiye 

ḳeder bırda mĕnîm 2-3 müzem ṿar ĕrbîlde yĕṿîmde he bele çoḫ cüzĕldî müze çîmîn bir bele 

yĕṿdî ḳıymĕtlî şeylĕrîm ṿar ṿe bilaḫas türçmanın erşifî ʿusmanlının edebillem diyim ʿiraḳta 

ḥamsı mĕnîm yanımda toplanıptı yĕṿîmdĕdî bes bırda dĕcî çünkü ṿaḫtında ḳelʿede bir 

yĕrîm ṿārıydı metḥef çoḫ bĕṿîcîydî öz babamın ḳocamın dāmıydı yandırdılar milyonlarca 

dinar dolarlıġıydı ḳoymadılar îstĕmîrdîler men ḳelʿede ḳalım mĕnîm indi yeṿde ḥaliyyen 

5000 mücellet kitab ʿusmanlı ṿārımdı yüzlerce kitab el yāzı ṿārımdı el yāzı maḫṭuṭaṭ ma 

yuḳedder bils̠emen ʿereb dĕmîşlî özüṿüz bilsîz 5000 kitab masādırım ṿar mĕnîm türkmanca 

ḥamı kitablarım ṿar dĕrcîler ḥamı şeyler ṿar ġezetĕdî dĕrcî babaṿa diyim türçmanın erşifî 

diyĕġîn ḳaṿanda bakratepte kasette bularda ḥemsînde ṿārımdı yaʿni türçmanın herşeyî ṿar 

baʿzî ṿar zamanında türçmanlar sanduḳ yapardılar misten öz mühürlĕrîn ṭamġalārın 

ṿırārdılar içine mını men ḥıfz ĕtmîşem öz metḥefîmde men bıra demem metḥef ādın 

ḳoymışam ḁntikeḫana bıranın ādı ḁntikeḫanädı ḳelʿe ḁntikeḫanäsı bura ḁntikeḫana ĕrbîl 

ḁntikeḫanāsı bılar mĕnîmdî ṭabiʿi ḳızım yaʿni zorlıġ özüṿ bilsen 50 il boyınca ḳuru ʿaḳıl 
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insanlar bıra cĕlî bĕyînsîz ḥeşe sîzden insanlar cĕlî her çelleden bir ses cĕlî yaʿni sĕnî bilsen 

ne beʿz söz ḫencer yĕrî saġālı bes dil yĕrî saġalmaz cöresen sĕnî bir sözden yaralallar cĕlîr 

bıra yaʿni baʿz ṿar öz sözîn bilmez selĕşîrî ṭaʿn ṿırrı sene ṿeleṿ men mını yoḫ başḳasınnan 

bılardan babamnan ḳabletmem mĕnîm cürʿĕtîm bı ĕrbîlde maʿlumdı elḥemdülille birdene 

türçman ādın cĕtîrse çĕrçüc ādın cĕtîrse 2 cözînî oyaram bilîller men ḥamı yerde sor ḥecî 

ḫālıs nece ḳoymam lezme ṿermem men ḳelʿede otırram yĕrîm ẹntikĕçîdî yüzlerce ʿalẹm 

cĕllî men habānı çallam dāyı reşĕnî çallam ĕrbîl mîşkosın çallam cereç herçes öz 

meṿḳîʿînde difeʿ ĕtsîn. 
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Adı: Azād Kürĕçî (A.K.) 

Mesleği: Milletvekili 

Doğum Tarihi: 1959 

Men azād kürĕçî ĕrbîl doġımlıyam teʿcilde doġmışam kürĕçî leḳĕbîde işten cĕlîb bîz 

teʿcilde çoḫlıġ kürĕçîler otırārdılar indi teʿcil ḳalmıyıb teʿcil îstîmlek oldı içindeki teçetüç 

bele insan ḳalıb içinde ḥapsî yazya çıḫıblar bı teʿcil manṭiḳāsı ĕsçîden teʿcilde çüre ṿārıydı 

çüre nĕdî mesele kĕrpîç kürĕsî ṿar içinde meselen libin çesĕrdîler ḳurudārdılar sora küre 

içine ḳoyardılar küre içinde yandırardılar olardı kĕrpîc ṭapḳada diyeller kĕrpîcte diyeller bı 

kĕrpîcten ĕrbîle baḫırsaṿ çoḫ binelĕrî kĕrpîcten yapılıb yaʿni ḥette ḳala damlārıda baḫasan 

kĕrpîcten yāpılıb teʿcil damlārı kĕrpîcten yapılıb ĕsçîden he kĕrpîcten yapılardı küre 2 neṿʿ 

ṿārıydı 1 ḳışlarda carra meselen şerbe bele bı şeylĕrî yapardılar çünkü ĕsçîden sellḁce 

yoḫıydı ḫaḫ bıları yapardı su ḳoyardı içine meselen carra içine ẹt ḳoyardılar anan baʿzîn 

ḳaṿırma edĕrdîler baʿzî basma basma nĕydî mesele ĕsçîden nĕdî sellḁce yoḫıydı bazarda 

şey satardılar mesele ḳassaplar aḫşam olārdı sebet üzĕrînde men yadıma düşürî çînkî 

mĕnîm doġımım 1959 bı altmışlarda yadıma düşîrî bazarda ḳassab şĕgîrtlĕrî bāşı üzĕrînde 

ḫaḫa diyĕrdî işte hazaman para ṿĕrdîṿ apar ḫaḫta meselen diyĕġîn alārdı meselen diyĕġîn 5 

çilödî 6 çilödî bı ẹtî alārdı cĕtîrĕrdî yeṿe sümüçlîlĕrî diyĕġîn şeylĕrî yaġda ḳaṿırārdı edĕrdî 

anan mesele ḳışta ĕsçîden ḫasatan kürĕçîler çoḫ az işlĕrdîler yaġıştan ötîrî işlĕrî daʾimen 

yaz cününe düşĕrdî yaz cünü meselen cüneş öcînde libînî ḳurudısan yaġış olsa bı libîn 

ĕzîler meydende çünki cüneş altında işlĕrdîler yaʿni eṿĕlkî meʿmel yoḫıydı diyesen bele şey 

olsın her zaman cüneş altında işlĕrdîler anan meselen dĕdîġîm o şĕyî baḥsĕdîm çünki onda 

olar yapardılar carra yapardılar şerbe yapardılar suçı çüp yapardılar meselen bılar suçı 

ḳullanardılar olarda ẹtçî ḳullanardılar ĕrbîlde ẹt diyeller çĕrçücte et diyeller ezĕrilerde et 

diyeller tîleʿferlîlerde et diyeller o zaman bı nedĕrdîler meselen basma ṿārıydı duz 
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ḳoyardılar üzĕrîne bir sıra ẹt ḳoyardılar cene duz ḳoyardılar bı bozılmazdı ḳışta çıḫardārdı 

meselen ne āşı edĕrdîler mınnan kîfte edĕrdîler dolma edĕrdîler ama obirsî diyĕġîn 

ḳāṿırmadan meselen diyĕġîn bir suṿuġ burġul ĕdîller o suṿuġ burġulına mesele şey atardılar 

bele bir neççe sümüçlü atardılar bı dedîġmîz kürĕçîlĕrîn işînî onıçı baḥsĕdîrîġ ḥazĕdîrem 

daha fazla ĕrbîlde çünki kürĕçîler beyyüc bir ʿailĕdîler ĕrbîlde bĕṿîc bir ʿeşrĕttî ṿe iştende 

tanıllar yaʿni bı işten zatende türçmanlar ʿāmmatan mesele altunçıdı altunçılıġ işi ĕdîrî o 

ʿaile altunçı ʿailelĕrî diyeller meselen ḳassabtı ṿe yoḫsa baḳḳaldı ṿe yoḫsa çaḫmaġçıdı 

ḳazançıdı ne diyim boyaġçıdı yaʿni ĕsçîdende ecer bāḫırsaṿ ĕrbîle ĕrbîl bir dörd meḥelleydî 

meselen teʿcilîydî teʿcil seʿdunĕṿîden bir yerdĕydî oyanda yĕncî meḥelle ṿārıydı bes sora 

ādı ʿerep 2-3 ʿaile cĕldî eçmec edĕrdîler anan sora ādı oldı ʿereb meḥellĕsî yaʿni ḳaladan 

enen aşāġya enĕrdî diyĕrdîler özîne yĕncî meḥelle ḫanaḳada ṿārıydî ḫanaḳa sulṭan 

muzeffere döner sulṭan muzeffer ĕsçîden diyeġ otırmaġı ḳaladāydı aşaġada yĕtîmler 

çîmsĕsîzler bilmîrem bele ne diyim onı bele işliyebilmîrî onı diyĕġîn yoḫsa îḥtiyec olanlar 

bıları orda ḫanaḳa āçmıştı ḫanaḳa yaʿni yeṿ çîmîn o yeṿler nĕydî içinde otırardılar yaʿni 

bıları beslĕrdîler indi nece meselen diyeller encĕllîler şĕyî ṿar anan bı diyĕġîn meḥelleler 

bıydı 4 meḥelle ṿārıydı ĕrbîlde 1950lere ḳeder ĕrbîlde 4 meḥelle ṿārıydı onnan sora āçıldı 

bĕṿîc oldı bı meḥellelerde meselen diyĕġîn çoḫlıġ teʿcil meḥellĕsînde yüzde 90-99 kürĕçîler 

yaşardılar orda indi dĕdîġîm çîmîn indi îstimlek oldı teçetüç bele ḳalıplar yeṿler obirsî 

ḥepsî dermadaġın olıplar ĕsçîden he memleçet içindĕydî çüreler sora bı tütünnen ötîrî 

ḥukmet yaʿni blelĕrîne dĕdî bırda ḳalmāṿın hara cĕttîler bele bir teḳriben ġabat ṿar indi 60 

metîr hardādı orda küreler ora cĕttî sora ordanda ḳoymadılar indi çürtler kuran diyeller 

küreden gĕlîb ĕsçîden orānın ādı kürelerîydî bes nĕdî indi birez ĕrbîlîn dili yaṿaş yaṿaş 

dĕcşînnî yaʿni çünki ĕrbîl türçmanları āzınlıġ oldı işte sora cĕttî ṭobzaṿaya ḳoritana o 

manṭiḳelere cĕttî çüreler yaʿni kürĕçîler orda işlĕrdîler yaz cünüde çĕrpîc işi edĕrdîler 
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ḳıştada o dĕdîġîm cerrādı şerbĕdî çüptî bele bı işlĕrî edĕrdîler dĕḫîl ṿārıydı ʿalẹm ĕsçîden 

para atārdı dĕḫîl içine ḫasatan meselen uşaġ özçî para yıġıştırārdı beyramnan beyrama bele 

şey celĕġîn meselen kürĕçîler çoḫı arṿatlārı adamlārı çoḫ merĕḳîydîler ḳoryete yaʿni mesele 

mĕnîm nenem diyebillem 100 ḳoryet 200 ḳoryet ezberîndĕydî yaʿni ʿaileler çoḫlıġ bele 

ḳoryete merĕḳîydîler meselen çüre meydanında birbirînî āçıb baġlama bele şey diyĕrdîler 

ḳoryet birbirîyden bele şeyler ĕsçîdende çoḫ ḫaḫ sıḫıydı birbirîne ʿilaḳat çoḫ ḳuṿātlıydı 

meselen ḫısımlıġ ḳuṿātlıydı ḥepsî meselen birbirîne nana diyĕrdîler yaʿni yoḫıydı meselen 

o ona diyĕrdî ʿĕmî uşāġı o ona diyĕrdî ʿĕmî oġlı, damlar damlara bāḫırsaṿ sıtara yoḫıydı 

ḥamsî ʿalem damda yatārdı onın mesele diyeġ arṿat adāmdı çîġ ḳoyardılar çîġ bilsen 

ḳĕmîşten yapılārdı kulla çîmîn bilmîrem obîr bölcelerde ṿārıydı yoḫıydı bes ĕrbîlde bı 

ḳāmîşten birbirne tiçîrmîş iplîc çîmîn bilmîrem harda yapılārdı bes billem çîġ ḳoyardılar bı 

çîġ meselen içinde ḫaḫlar ʿaileler yatardılar mes̠elen diyĕġîn arṿad adam orda yatārdı 

uşaḫlar yāzda yatārdı anan aḫşamlar herkes damda şerbĕsînî ḳoyārdı bir şerbe aḫşamnan 

bele ḥette namaza ḳeder ḳerennuġ olardı bı sāṿırdı ĕsçîden şey yoḫıydı bele buz ya daġdan 

şey celĕrdî ḳar celĕrdî daġdan oda ʿayrançı ḳullanārdı su içmeġ ya küptĕnîydî aḫşamlar ḫaḫ 

dama çıḫanda cene ḫulḳı olmāzdı ĕnsîn aşāġıya deḳḳede bir en aşāġıya şerbe aparārdı 

meselen 2 şerbe 3 şerbe 4 şerbe ḳoyıbsan bılar sāvırdılar yelden mını içĕrdî anan şerbe suṿu 

meselen sıḥḥi bir suydı nĕyçî şerbe suṿu diyĕġîn bele sāṿıġ dĕcî ne sıcāġtı ne sāṿıġtı sĕrîn 

sudı meselen diyĕġîn çüpün suṿuda belĕdî anan çüpîn altına ne ḳoyardılar ĕsçîden ḳarpız 

ḳoyardılar bilmirem meṿe ḳoyardılar bele şey ḥette çüpîn dibi o damla damla su āḫırı orānı 

çoḫ bele yaş edĕrdî sāṿıġ edĕrdî ʿalem ĕsçîden çimanto yoḫîydî yer sulardılar mesele aḫşam 

olmaġıdan men yadma düşîrî nenem yer sulardı meselen yoḫıydı bele ḳenefe bilmem ne 

herkes yer döşĕrdî nimder döşĕrdî bele şey bı nimder nĕyçî tez döşĕrdîler damda meselen 

döşec nimder damda döşĕrdîler ḥette yel ṿırsın sĕrîn olsın yaṭmaġ ṿaḫtıçı bı ĕsçî 
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yaşamaġmızıydı yaʿni ĕsçî yaşamaġında her ne ḳeder zeḥmĕtlîġî çoḫıydı ama dādı ṿārıydı 

yaʿni indi baḫın herçes ĕsçî şĕyî seṿer ĕsçî yemĕġî ĕsçî yatmāġı ĕsçî ḳāḫıb otırmāġı ĕsçî ṭoy 

meselen ṭoy baḥsetsem sîzîṿçî ĕsçîden ĕrbîlde bilmem obir manṭiḳalar ĕrbîlîn meselen 

türçmanı maraḳıydı ʿeşe namazınnan sora meṿlîd oḫırdılar meselen birsî diyĕġîn bir ṭoy 

ĕdîrî ṭoy meselen yaşlılar ḥazedĕrdîler meṿlîd meṿlîd bitĕrdî 2 saʿattî 1,5 saʿattî onan sora 

meselen meṿlîtte ʿaynen türçmanca oḫınārdı bes onnan sora eclence olārdı eclence meselen 

ĕsçî ĕsçîden bele şey yoḫıydı mosiḳa bele şeyler sora ṭāpıldı bele şey mesele oṭırārdılar 

maʿni diyĕrdîler cençler ĕsçîdende sarāḥeten nĕdî şey yoḫıydı bele telefîzyon yoḫıydı radyo 

yoḫıydı ḫaḫ çoḫ marāḳîydî bele edebi şeylere merĕḳîydîler mesele ḳoryata marāḳîydî 

maʿniye marāḳîydî maṭala marāḳîydî meselen men meselen dayım nenem babam men 

uşāġıydim aḫşamlar meselen namazdan sora bele ʿeşe namazınnan sora başlardılar bîzîmçî 

maṭal demeġe ḫasatan yarımil ʿuṭlāsında anan uzun uzada baʿz cün maṭālın yarsın bücün 

diyĕrdî diyĕrdî yarın tamamlarıġ yoḫsa bir maṭālı 3 cünnen 4 cünnen 1 ḥefteden tamamlārdı 

anan maraḳta ḳalardıġ meselen yarın ʿeynen nece indi müselseleler ṿar telefîzyonda o 

zamanlarda meselen harda durmışıġ meselen diyĕrdîṿ filan yerde başlārdı meselen 1 seʿed 

2 seʿed diyĕrdî yuḫımız celsĕydî yaṭārdıġ bıda meselen ĕsçî yaşamaġ ṭoy meselen o 

zamanlar teʿezye meselĕsî ĕrbîlde ölîye çoḫ şey ṿārıydî ḳadır ṿārıydı meselen indiki çîmîn 

dĕcîldî meselen baḫārdıṿ türçmanlar 40 edĕrdî 50 edĕrdî yaʿn ölîye bir îḥtiram ṿārıydı 

meselen indi olabili oġada ölî öldî oġada bu ḥarıpları cördîġ bı şĕyî baḫsan ölînîn şĕyî 

ḳālmıyıb 500-500 öllî ĕsçîden 1 teç nefer ölende baḫārdıṿ o mantiḳa bir ġer bayrama ḳeder 

meselen çoḫ münesebĕtîn etmĕzdî yaʿni ḳonşı ḥeḳḳî ḳonşı îḥtiramı mesele bucün bele dĕcî 

bucün olabilir ne diyim aḳriba aḳribadan ilde bir kere cörîşmîrî 2 ilde bir cörîşmez ama 

ĕsçîden edebilmĕzdîṿ çünçi baḫsaṿ indi meḥellelerede baḫ meḥellelerden birşey ḳazanasan 

bîz bırda çĕrçücte suḳaḳ diyeller bırda buruġ diyeller yaʿni ince birşey buruġ men 



90 

 

baḫıramda tam bir türkmanca bir kelimĕdî burmaġtan cĕlîb yaʿni ana baḫasan 1,5 metîr 

yoḫsa 2 metîr ĕnîdî nedĕndî sıḫlıġtan cĕlî birbirmîzden ḳalbmîz birbirdĕndî cĕṿîl cĕṿîlden 

diyĕrdî su içer mesele sen çıḫsan yazya oda çıḫırı arṿādı adamı birbirden bacı ḳardaş çîmîn 

bir ĕṿlîdîler meselen daʾimen ĕsçîden bir ĕṿlîydî birbirne yemeğ ṿerĕrdîler aḫşam olārdı 

çoḫlıġ ḫaḫlar ḫasatan kürĕçîler aḫşam şey edĕrdîler herkeşler çıḫıbtı çöldĕdîler iş ĕdîller 

meselen şey yemĕġî yĕrdîler diyĕġîn yoġırttı meselen ṭamaṭādı ḳarpız eçmĕctî bilmem nĕdî 

basiṭ yemeġler, aḫşam celĕrdîler meselen diyeġ bele mıġrıbtan ögce yemeġ olārdı yĕrdîler 

ʿalemde merĕḳîydî yemeġe mıġrıbçı yemeġ yîlîndî ḳāḫṭı çünki yoḫtı kahraba yoḫtı yatārdı 

sebbeḥler azan ṿaḫtı ḳaḫar azan ṿaḫtı cĕdîrî işe meselen işte bı dĕdîḫ bir nizam ṿārıydı 

yatmāġı belli ḳaḫmaġıda belli indi meselen indinin yatmāġı uşaḫlara bāḫsan ceceler 

yatmıllar yaʿni yatmaġta bozılıb yemeġte bozılıb o zaman ṭabiʿi yemeġ yoġırdınnan ṭuṭırsaṿ 

arṿadlar ĕsçîden çoḫ yorġınıydîler meselen ḳış celmeġden bele kışçı yaʿni zeḫire diyĕrdîler 

türçmanlar çoḫ merĕḳtîler 1 illîġ baʿz sefer 2 illîġ zeḫire ḳoyārdılar zeḫire nĕydî meselen 

burġulınnan döcmĕsînnen mercîmec noḫıd ne ḳurru şey ṿārıydı bıları ḳaldırardılar çünki 

nişi ḳışta diyĕrdîler ḳuru ḳış meselen ḳışta iş yoḫtı kar yoḫtı nedesen sen ordan yîsen yaʿni 

anan bîze ḳeşmĕrlîġçî yoḫsa gülmĕġçî ḳalalılar yoḫsa obir şeyler diyĕrdîler kürĕçîler 

ḳerĕçîler ġer bîz tütün içinde yāşırıġ kürĕçîler ḳerĕçîler yaz işleller ḳış yeller bîze bele 

diyĕrdîler bîzîmkîlerde olara ḥeket diyĕrdîler ʿayni bele ḳoryattan mesele bîzîmkîler baʿzî 

ḳızārdı e diyĕrdî nîşî ḳızsız işte sîz yaz cünî işlîsîz ḳışta yîsîz yoḫsa tütün içindĕsîz ana 

ḥeḳḳeten o tütün içinde indi olsāydı meselen men bir özîm bele tütün çıḫırı küre yannı 

içinde sĕkî boġılısan bîz îʿtiyādi işlĕrdîġ meselen tîfîrîsen balġamıydan şey cĕllî ʿeynen ḳir 

çîmîn bı nĕydî bes normalîydî çîmsede ḫeste olmādı dĕsînler ṿalla filan bı tütünnen bele 

oldı zibilden yandırardılar samannan yandırardılar sora āḫirde ḳere neft çıḫtı bırda 

arṿatların baḥsĕdîrdîḫ arṿatlar çoḫ yorġınıydîler yaʿni arṿatlar işte bı aspab yāḫıllar birde 
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ĕrbîlde yumaġ diyeller aspab yürî çĕrçücte yaḫamaġ diyeller azerlerde yumaġ diyeller 

mesele orda meselen baş yaḫamaġ ṿar aspab yumaġ ṿar yaʿni baḫ ferḳ ṿar mesele ĕsçîden 

arṿatlar elden bını yaḫa bını ser bını ḳurud anan yazda rısta ṿārıydî rıstaya serĕrdîler yoḫsa 

dama serĕrdîler meselen diyĕġîn bı dĕdîġmîz zeḫire çoḫ sürĕrdî yaʿni adam başlārdı dĕndüc 

ḳeynetmeġe dĕndüc nĕdî uşaġlar sıra tutardılar herkes ḳab ĕlînde dĕndüc nĕdî işte buġdānı 

ḳeynetsen ḳeynetmeġten sora mını dartallar edeller burġul edeller bı şeyler anan burġulında 

ĕsçîden baḫ burġul irî burġul çıḫardardılar orta burġul ḫurda burġul bını ḥepsîn her birsîn 

amınca fırlatmazdılar yaʿni insan çoḫ ḫasara hiç birşey cetmĕzdî meselen döcme bîzde 

ĕrbîlde döcme diyeller ama olanda çeşçec diyeller çeşçenec yoḫ çeşçec çeşçenec nĕdî 

burġuldan yoġırdı yaz cünî birbirne ḳaṭardılar o çeşçenĕctî ama çeşçec yaʿni döcme pilāṿı 

ama döcme ḳurulıġta diyer, mesele ĕrbîlde baʿz kelimet ḥazĕdîrem diyeġ meselen bîz ımırta 

yaġa diyĕrdîġîn ḳaġanaḫ indi bilmem bı kelime ḳalmırı yaṿaş yaṿaş ḳaġanaḫ ḳalmırı 

ḳalmadı he diyîrî ımırta yaġa ṿır ĕsçîden diyĕrdîler ḳaġanaḫ îssen yen yımırta ḳeynetmeġ 

îssen, suṿuġ burġul diyĕrîġ yaʿni bele sulu burġul, suṿuġ nĕdî yaʿni birşey ḳaṭı olmasa 

suṿuġ diyeller, çuġutmaġ diyĕrîġ birdene çoḫ sāṿıġ olsa diyer çuġudıb, meselen ḳaş ḳerĕldî 

yaʿni yāssı namazınnan sora yoḫsa mıġrıb namazında diyeller ḳaş ḳerĕldî yaʿni mıġrıbtan 

soraya diyeller, türçiyede ince diyeller bizde ifḳādı yuḫada onnan cĕlîb bîzîm dilimîzde olıb 

yuḫa, meselen çĕrçücte diyeller üst bırda diyeller ist, meselen diyĕrîġ blĕsîne sile yaʿni 

özîne sile meselen blem kelimĕsî bırda ĕrbîlde ḳullanılar çĕrçücte ḳullanılmaz, bırda 

meselen dümüc dümüc nĕdî meşġul yaʿni diyeller çoḫ dümüctî, yaṿaş yaṿaş bu 

kelimelĕrmîz itîrî nîşî itîrî meselen bîz yaşıl diyĕrîġ çĕrçüc yĕşîl diyer. Ĕrbîlîn ecer şĕyîne 

cĕlîrseṿ birez tariḫtende baḥsedeġ meselen ĕrbîlde bir ʿādet ṿar bırda peyġembĕrîn doġımı 

cünî bırda bütün ĕrbîl mĕṿlîd eder çĕrçücte bı sıcaḫlıḫtan baḫmazlar o cün ʿeynen bir 

bayram çîmîndî indî obir mîlletlerde bîze baḫıllar yaʿni olarda mecbur ḳaldılar bı 
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hazamannan ḳalıb sulṭan mızaffereddinnen 1000 ildî bı münadabat ollı ĕsçîden ĕrbîlde bir 

ġer şeyde ṿārıydı mence bı ĕsçî dîyenetlerden ḳālıbtı yaʿni bele cĕllî mene nisan ayının ilç 

cünlĕrînde bütün ĕrbîl ḫāḫı hiç birsî eṿde ḳalmāzdı mĕnîm nenem uşaġlıġın baḥsĕdîrî dirî 

çîmse ḳalsāydı yeṿde ḳanaʿātînde yaʿni sanki sen güneḥ ĕdîbsen nĕçî bir güneḥ ĕdîbsen 

ʿaleses çıḫmıyıbsa yazya bir ilî yaʿni yencîlĕnnî ġer nisan āyıdı cül āçıllı seyran cünîdî 

bilmem ne cünîdî ĕsçîden ĕrbîlîn meselen bir bele ne diyim bir neççe kilometîr mirî suṿu 

ṿārıydı bı mirî suṿu mirî o zamanındı yaʿni diyĕġîn sulṭan mızaffer zamanınındı su 

çeçĕrdîler kĕrîz diyĕrdîler kĕrîz yer altınnan su cĕtîrĕrdî daġdan diyĕġîn birde anan mesele 

her yerde yoḫ ḳuyu olsın yerden dĕcîldî ḥāṿız çîmîn edĕrdîler içinnen suṿu ḳullanardılar 

ama bı su hardan cĕllî meselen diyĕġîn çoḫ uzaġtan daġlar dibinnen yaṿaş yaṿaş mını 

cĕtîrîller yĕrî meselen ḳāzıllar o yĕrî ortîller o yĕrî ʿeynen bele borı yĕrîne yer altınnan su 

cĕllî her yerdede paklamāġçı bir menhol çîmîn edeller anan mını meselen ġer pislener bele 

celĕnde su çāmırı özden cĕtîrî bes nĕdî bı duru olırdı nîşî çünçî saf cĕllî o çāmır otırrı obirsî 

cĕllî anan bı sāṿıġ su ṭabʿan ḳar suydu ordan ĕnîrî aşäġya bı ʿalem çıḫārdı sebbeḥten 

aḫşama ḳeder bütün ʿaileler yazya çıḫārdı nenem dirî çerşembe sürü diyĕrdîler çerşembe 

sürü nĕydî toplı bı ʿeynen bir beyram çîmînîydî ĕsçîden herkes çıḫārdı yemeġ yĕrdî seyran 

edĕrdî yazda birbirne yemeġ ṿerĕrdî aḫşam bir yerde duʿe edĕrdîler dönĕrdîler 

ḳeneʿetlĕrînde bir il güneḥlĕrî silindî dönĕrdîler yeṿe yaʿni sançi bı il nece birdene cider 

yeḫener yeḫenmeġten çıḫar celer diyer şerrîm cĕttî olarda diyeller pak oldıġ birbiriyden 

ḥalallaşārdılar birbirîn boynın azad edĕrdîler dönĕrdîler bı hazaman ḳalmadı ellîlerden bele 

ḳalmadı nĕçî ḳalmadı çünki ĕrbîl o zamanlar sırf türçmanıydı 4 meḥellĕydî teʿcilde bir eṿ 

ṿar bele ḥazedĕrdîm resîmîn çeçesen 1940 yapılıb 80 ildi yaʿni ora ĕrbîlîn ĕḫîr sınırıydî 

meselen biz cumʿeler cünü çoḫ oṭırrıġ feʿĕlîyyet yaparıġ otırrıġ orda ʿĕmmeten türçmanlar 

ora celeller işte edebi meselen ramazanda sini oynırdıġ baḫsanda sini oynamaġı çĕrçücte 
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sinizerf diyeller bırda ĕrbîlde başlar bı oynamaġ çöprî sora çĕrçüc mence duza ḳeder cider 

orda daha cĕtmîrî yĕrîmîrî meselen bı türçman bir oyınıdı. 
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Adı: ʿIsmet Veli Ḫalil Baḳḳal (ʿI.V.Ḫ.B) 

Mesleği: Serbest Meslek (Bakkal) 

Doğum Tarihi: 1957 

Yaşım 64 illîġem, bîzîm bı bazarda asāsen bîz ĕsçîden baḳḳalıydıġ indîde he baḳḳal 

maşhuruġ yaʿni bleṿe diyim yüz il eṿelî bîz bı bazardayıġ menîm babam ḳocam ḥamsı bı 

bazardaymışlar baḳḳalçılıġ yapardıġ ḥamîz yaʿni menîm ḳocalarım he baḳḳalıymışıġ 

baḳḳallıġ ne yaʿni pendîrdî baldı üzümdî badāmdı ḳozdı o ḳuru şeyler mes̠elen burġul 

çîmîn döcme çîmîn çeşneç yoġırdı çîmîn abışeyler bîz yapardıġ işlĕrdîġ özîn bılar he 

bıranınıydı yuḫardan cĕlîrdî blemîzçî pendîrdî yaz cünü olanda yüncü ḳırpārdılar yünc 

alārdıġ aparārdıġ musula yollārdıġ suryeye yollārdıġ lubnene bı ticaratları yapārdıġ bîz 

yazyada satārdıġ ṿaḫtında ĕrbîl içinde pendîr o ḳede satılmāzdı ḥapsı baġdada gidĕrdî bîzîm 

tukanmızda ṿārıydı baġdadta bırdan alārdıġ yıġıştırārdıġ blesçîn yollārdıġ baġdada, menîm 

bal bîz eṿelden asāsen bal satārıġ işekĕmîz nĕçî degşîldî bırda bı bazar ḳalmadı oġede 

pendîr yoġırd bı şeyler indide yoġırd sataram pendîr sataram ḳalmadı bı bazarda düştü 

şeyḫallaya onnan terefe bırdakı tukanlar çoḫı ḳaḫtılar neynedîler işlerîn decîştîrdîler 

ʿarabaka çoḫu düştü şeyḫallaya o terefe bırda az oldı pendîr satmaġ bal satmaġ bîz çoḫluġ 

bı bazarda cumle satārdıġ ana ḳāḫtılar bazaraka her tukan dĕgîştî ḫurda ḫurda indî olıbtı 

çerezĕttî luḳumdı bı şeylĕrî satırıġ ṿārımızdı yaʿni men indî çeşniç yoġırdım ṿar indî 

apārdılar cemʿet yoġırd mustemîr sataram men, bı balların farḳısı odı her birsî bir 

manṭaḳanındı ḥammı yuḫarınındı daġdan cĕlî iran balmızda ṿar bes nedî ucuzdu onda 

hediyĕyçî aparıllar öz balımızda ṿar cüzel ballar iyi ballar dünyede en ĕyyî baldı edebillem 

sene diyim dadları ferḳ eder baʿzı ṿar her bir neṿʿ manṭaḳaydan manṭaḳanın ferḳîsî ṿar 

dadları mes̠elen baʿz adam ṿermez diyer şîrîndî bes dadında ferḳ olı, şifa allahtandı bes özî 

nĕdî ḳurʿanda buyurub şifaʾ likulli daʾ ḥammı ḫestĕlîġîn darmanıdı amma darmanıdı nece 
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bilesen nece özîn îstiʿmel edesen yoḫ hebele otırasan yarım çilo bal yesen diyesen men 

ḫesteyem bı şifadı, özî ḳoyın yoġırdı daha merġubtî bırda daha fazla yeller ḳoyın yoġırdıda 

baharda çoḫ olı baharın bidayetînnen çoḫ olı ḳıştada olı tāpılı bes baharın bidayetînnen çoḫ 

olı ḥette beşîncî ay altıncı aya ḳeder ḳoyın yoġırdıda ḥammı yoġırdlardan daha fazla yîlînî 

ineç yoġırdı yîlînî cĕmîş yoġırdı o ġeder yîlînmez bes ḳoyın yoġırdı daha fazla merġubtî, 

ĕsçîden ĕrbîlde memleçet o ġede ʿelem yoḫıydı içinde bîzîmde mes̠elen ʿileḳĕmîz kāsîplîġte 

çoḫlıġ çöylerdenîydî çünkü ḥammı rızıḳ çöylerden cĕlîrdî ʿileḳĕmîz ṿārıydı özleriden, 

memleçet her muḥafazanın asıl beşerlerî içinde yaşārdılar mes̠ele ṿāḫtında bı ḳeyserîydî 

bĕṿîc bazar bı ḳeyserînînde üç payı fazla ĕrbîllîydîler bîzîm bazarmız diyĕrdîler baḳḳallar 

bazarı enĕrdîṿ aşāġıya naccarlar bazarı ḥeddedler bazarı altunçılar bazarı ḳumaş satanlar 

bazarı ḫeyyaṭlar bazarı ṿāḫtında ṿārıydı palançılar diyĕrdîler aşaġada da bir mecmuʿe 

palançı ṿārıydı ḳazançılar ṿārıydı aşaġadada bı aşaġa bazarda oyanda çoḫ fazla yoġırd 

satanlar aşaġadaydılar oyanda ḳassaplar bazarı aşaġadaydı çoḫı yüzde 95 ĕrbîllîydî 

işlĕrdîler içinde eṿṿelkî adamlarda ḥamsı ḳanaʿatî ṿārıydı herkes öz işine ḳanaʿatî ṿārıydı 

herkese birbirne yardım edĕrdî mes̠elen birdene sebbeḥ tukan açıb sifteḥ ettî onnan sora 

mes̠elen bir ġersî cĕlîrdî diyĕrdî odı ḳonşım sifteḥ etmîyîb cet ḳonşım yanna ḳoy oda bir 

sifteḥ ĕtsîn men sifteḥ etmîşem indi bı yoḫtı men bazarı açtıġım billi direm ḥammı ʿalem 

celsîn yanıma çimse yanna cetmĕsîn eṿṿel ḳanaʿat ṿārıydı indide ḳanaʿat ṿar her insanda 

ṿar bes dünyenîn temeḥînnen dünyenîn decşîlmeġînnen beşerîn decşîlmeġînnen ḥammı 

şeyden terefe beşer çoḫ oldıġına îḳtisad biçez fazla şey oldı onnan terefe yaʿni bı şeyler 

ḳalmadı ortada insan o desîn bele oldı herkese özçîn bir muḥeṿele ĕdîrî öz ḥayatını cörsîn 

öz kasıplıġın yapsın, indi bîz bırda bı bazarda menîm bı ḳonşılarım yaʿni 60 ildî bîz bı 

bazardayıġ uşaġlıġtandı bir yerdeyîġ indide her bir yerdeyîġ bir ḳonşıyıġ bir îḥtiram tutarıġ 

birbirmîzî seṿĕrîġ birbirmîzî sorrıġ birdene ḫeste olanda birdene bir mıḥtac olanda birşey 
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olanda allah etmesîn birbirmîze yardım edĕrîġ indîde bı şeyler he ḳalıb bîzîm aramızda, 

suḳuttan sora memleçet daha fazla bĕṿîc oldı daha fazla ʿelem cirdî içine ĕrbîlîn manṭaḳāsı 

bĕṿîc oldı mes̠elen ĕrbîlîn bırda ṿāḫtında 5-6 manṭaḳa ṿārıydı onnan daha fazla yoḫıydı indi 

mîstaşfa rîzgāri ṿar bırda eṿṿel çöyiydî çölîydî indî cetsen memleçet ṿar iş çoḫ oldı, minara 

dibi ṿārıydı ṿāḫtında çimseye diyĕrdîler çim icidtî aḫşam olı cĕtsîn minara dibine 

cidebilmĕzdî nedî memleçetten uzaġıydı indi minara dibi düşüb memleçet ortasına. 

  



97 

 

Adı: Senʿen ʿİrfan Nureddin (S.ʿİ.N.) 

Mesleği: Serbest Meslek 

Doğum Tarihi: 1971 

50 yaşındayam men ĕrṿîlde otırrıġ ĕrṿîl ḫaḫıyıġ taḳribḁn 100-120 il olır ĕrṿîle cĕlmîşîġ 

ḳocam cĕlîb sanduḳçı işi edĕrdî onnan sora babam işlĕrdî babamnan sora men elec ġĕrbîl 

yapārdım naccarlıġ edĕrdîm eleçten ġĕrbîl ferşe tirog nebreşik oḫlaṿ yaʿni bı maṿadlar 

onnanda sora o iş ḳalmadı zeʿif oldı başladıġ bı işe tıḥufiyyĕttî leʿebĕdî, çürdi sanduḳ 

yapardıġ ḥamsı eldenîydî makaʾîn yoḫıydı çürtler alārdı çöye aparārdılar onın içine aspab 

ḳoyārdılar îstîne döşec yastuġ düzĕrdîler aġaçtan yapärdıġ ḥamsın cüzcüde ṿurārdılar 

cüzcüyekĕnî boyadārdılar, bir keltüriydî es̠eri bir işiydî anan sora ḳocam yapārdı 1900 da 

ḳocamın bir 30-40 şĕcîrdî bı işlerî edĕrdî adı nureddin ʿabdullaydı, ʿaʾilemiz ṿar yazda işler 

bĕṿîc ticarat eder bıda îʿtiyadidî bĕṿîc ticarattı bes yerekĕsî kuçiktî, eṿṿel bı bazar iyiydî 

yaʿni 80e ḳeder ʿalem çoḫ feḳḳiriydî 80 sora ṭaṭaṿṿur ettî onnan sora bikere birde durdı 

2015ten durdı indiye ḳeder bı kırona maṿzuʿı bı ezme idari ezme îḳtisadi iflas üz ṿĕrdî bı 

ṿezîʿ oldı, türçiyeden sıynnen irannan malizyeden sanġafureden bı deṿletlerden cĕtîrrîġ 

zeḥmĕttî cumrigeke çoḫ gecdî, ḫayataka he birdî bîz hiçbir şeye ḳarışmāmşıġ ḳarışmārıġta 

bes kesebattan meşġuluġ hiçbir cihetten de decîlîġ ondada zeḥmetîydî ʿalem feḳḳirîydî 

yoḫsılıydı ḳala ḥayatı ne su ṿārıydı ne kahraba ṿārıydı ʿalem çoḫ yoḫsılıydı ĕrṿîl ehlî indi 

ĕrbîl ṭaṭaṿṿur edib bes ṭaṭaṿṿura cöre mes̠elen ʿalemîn ḥecĕtî fazla olıb işi kârı onnanda 

sora masarifte çoḫ olıb mes̠elen eṿṿel bir ṭalaba oḫırdı masrufı yoḫıydı indi diyeġîn ilde 50 

ṿereḳe masrufıdı yaʿni bı şeyler bozdı ḥayatakānı bir kerem. 
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3.4. Telâfer Metinleri 

Adı: Fatma Mıḥammed ʿAli Ḫalife (F.M.ʿA.Ḫ.) 

Mesleği: Ev Hanımı 

Doğum Tarihi: 1949 

Çoḫ maşalla gȏzĕlîydî mıḥammede salaṿaṭ aş elĕrduġ naġada aḫşam olurdu türlü türlü 

nıʿmetler elĕrduġ ḫumsını kefîmîzdî gĕlîrdî ne ġada sĕṿînîrdîġ gelmĕġîne terĕṿiḥ ḳılan 

hepsî gidĕrdî cāmîʿe maşalla namaz ḳılırdılar ʿeşe gidĕrdîlẹ ḳızım mıġrıb gidĕrdîlẹ günorta 

gidĕrdîlẹ ḫumsı namaz ḳılırdılḁ cĕmîʿte dönĕrdîlẹ işte maşalla süḥürde ḳaḫārdılḁ ḫumsı aş 

elĕrdî gözel yĕrdîlẹ içĕrdîlẹ maşalla orıcı ṭuṭārdılḁ aḫşam olırdı maşalla türlü türlü yemeḫler 

elĕrdîlẹ maşalla yüngül geçĕrdî bîzler ḫum ṭuṭṭuġ çoḫ gözĕlîydî, ana bācı kimiydîġ 

birbirmîze ne îstesĕydîġ ṿĕrîrduġ apārırduġ gĕtîrîrduġ maşalla çoḫ sĕḥiydî ḳonşılarmız çoḫ 

gözĕlîydî ḫum şey elĕrduġ ḫumsı ḳārışırduġ āşın elĕrduġ bir adāmı ölene ḫum şeysîn 

elĕrduġ yaʿn ḳaldırırduġ birbirmîz. Bayramda çāyı elĕrduġ çoḫ meḥel ṿalla aş elĕrduġ 

burġul āşı olırdı ẹt olırdı ḳızım bıydı eṿĕlîn şĕysî burġul āşı ḳaḫārdıġ elĕrduġ. ʿelem ne 

elĕrdu yoġırd olurdu penir olurdı alla ne ḳısmet eyliyĕydî onı yĕrdî bĕlî eṿel aş elĕrduġ 

ḳaḫṭıġmız kim aş asārduġ erte asārduġ burġul tökĕrduġ işte elḥemdille îstiyen sĕnî gĕlîrdî 

yerdîler bleyce bir iki yerdu çoḫ gôzelîydî bayrama gidĕrduġ ḫumsı gidĕrdîlẹ gelîrdîlẹ 

birbirmîz yanna çaḳlet olırdı ḫum bınları elĕrdîlẹ gôzel geçtîġî kim ögiye ḫumsın ṿĕrîrdîlẹ 

herkeşe ḳederîce yĕrdî bir ikki çeḳlettî bıydı bayramınki maşalla çoḫ seḥiydĕ eṿĕlîn 

bayramı çoḫ gôzelîydî ikkincî günü ḳaḫardıy gidĕrdîy ḳonşıya bacıya neneye bayramda 

ḳĕbîr üstüne giderduġ fetḥe ṿerîrdîy bî ki cüzîʾ ḳurʿen oḫırdı biledî köme bir gidĕrduġ dişi 

arṿad gidĕrduġ ḳızım gidĕrduġ ḳurʿanı oḫırdılḁ fetḥe ṿĕrîrdîlẹ ḫumsına ellerî açuġıydı 

ṿergîlîydîle, burġul āşı elĕrduġ burġulu çoḫ seṿĕrduġ seḥiydî mınları elĕrduġ ʿeyran āşı 

keşkeg ḫum bınları yapārduġ. İkkincî gün ṭoyın ehlet gĕlîr bîz diyerîġ buḫça selerduġ 
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yemeġ elĕrdu ḳoyardı getîrĕrdîlẹ aparırdı ḳız küreken ĕṿîne yaʿn ĕlî boş getmĕzdî kîflete 

geʿde elĕrdîler et doldırırdılḁ aşa aparırdılḁ, ṭoymız ne ġada diyeydiy maşalla gôzelîydî bir 

gün ṭoylıġ aparırduġ ḳız ĕṿîne ḥacat macat dögme aparırduġ mınları ṿĕrîrduġ sebbeḥsî 

bîzler elĕrduġ mını maşalla ne kef çoḫ seḥiydî men öz ruḥum 7 gün 7 gece halay tĕpîbem 

nĕfîʿîn ṭoyında ḳızım eṿel bir siylerduġ ḫumsı alırdı küreken gelîn gelennen sora gece bir 

ĕbîrî salıllḁ bîz ĕbîrî siyleruġ bir kişi bı ṭaydan ucun ṭuṭārdı bir kişi bı ṭaydan kürekenîn 

başına salırdılḁ bını neynerdîlẹ oyun oynamazdıla gelîrdîler içine pāri salırdılar küreken 

abuġada yıġılırdı para tılafarın ʿadetî bıydı bir köme para yıġılırdı baḫ ḳızım bı şikil elĕrdî 

ikki gişi bırdan ṭuṭardı mını ḳulp mını ḳulp para gelîrdîler gişiler salırdılḁ ortalıġ açuġ olsın 

baʿzsînkî çoḫ olırdı maşalla daġılannan sora mını ḥiseplerdîlẹ bir köme para olırdı eṿĕlînde 

parası ḳızım ḳıymetî ṿārıydı indi bereketsîzdî işte şorba elĕrduġ, baḫ ḳızım baġımız bîz 

şenik sileruġ mes̠ele ṿerrîġ bunın elîne baġı şennikler mıḳayet olırdı elînde olırdı giderduġ 

hem özlerî yerdî hem bîz yerduġ baġmızda incir ṿārdı nar ṿārdı turlu turlu yemîşler içinde 

ṿārıydı dünyenîn incirîn narın dĕrîrduġ gĕtîrîrduġ uzun uzun bīr ḳızlaraġacı bīr tepîşḳara bīr 

ḳespîḳara bīr şorḳara bīr ḫumsının adı bıydı ḥepsîn men dĕrîbem bôyük maşalla 

babamınıydılḁ mınların abbalarıydan babam ḳardaştılḁ hergün sebbeḥten giderduġ baġa 

mıġrıb gelîrduġ eṿe bı yolda giderduġ gelîrduġ turlu turlu şey getîrîrduġ elḥemdillẹ 

satmazduġ ebed mının yoḫtı mına ṿĕrîrduġ onın yoḫtı ona ṿĕrîrduġ baʿzsî eker saṭardı 

ḳızım bîzler saṭmazduġ bîzîm mîlletîmîz bîzler saṭmazduġ kimin olmıyaydı ona ṿĕrîrduġ 

ʿallaḳa dolu ṿĕrîrduġ neynerduġ hörîrdîlẹ heme baġda hörîrdîlẹ ḳamıştan içine neynerduġ 

ḳaṭma geçîrdîrduġ elîmîze ḳoyarduġ çıḫardıġ, herkeşenîn arṿadı yazı ḫaḫı geçenmez 

herkeşenîn öz malı öz adamı işte bı şikiliydî. ḳıderi elerduġ baḫ ḳızım neynerduġ narı 

paklamadıṿ özîn aṿärduġ bı şikil ḳeʿde içine su tökerduġ soġan doġrarduġ ṭamaṭa 

doġrarduġ çoḫ gôzel olırdı allahın günü elĕrduġ bir bele sini doldırırduġ imanna kimin 
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oṭururduġ ḫummuz men sen o yiyerduġ günorta yemeġmîz o olırdı. Narı güneşte 

ḳurudurdulḁ özîn neynerduġ yarpaġ eylîyendeġ atarduġ ḳazanın dibine salırduġ yarpaġı 

nece bir seḥ turş elĕrdî indi bı dermen ḳaṭıylar şikil şikil içinde ne ḳıṿaṭ ṿar ṿalla bīr dad 

yoḫtı eṿel bele şey yoḫıydı. Su başı çoḫ seḥiydî mekneydî su aḫardı borıdan sıcaġ su 

otırırdıġ onın altında parṭalları yurduġ işte aḫar sudu gĕtîrîrduġ serîrduġ telde hergün, 

içmezduġ şirin su bes acı su be nişi mınlar olmazdı diyerdîler ġudde acı su ġudde elemez 

şirin su eler çoḫ gôzelîydî.  
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Adı: Melike Ġalıb İsmaʿil (M.Ġ.İ.) 

Mesleği: Ev Hanımı 

Doğum Tarihi: 1956 

65 yaşındayam, abbam aġaydı reʾis ʿeşirĕydî bîzîm odamız ṿārıydı kişiler gĕlîrdî cemʿete 

abbam ḳaṿe elĕrdî çay elĕrduġ aṿ ṭurşu elĕrduṿ gelene ḳonaġ gelĕrdî yedîrdîrdîġ özlerînî, 

bayram olanda eṿeller bayram günü aş elĕrdîler çaḳletmîz olırdı külçe eylerduġ işte 

gelenler külçe yiyen çaḳlet yiyen ḳalırsa günortalıġa aş yerdî bayramı işte 3 gün elerduġ 

ferzlermîz gĕlîrdî yaḫunlar gĕlîrdî dostlar gĕlîrdî tanışlar gĕlîrdî işte bayram biterdî 3 

günnen sora, su bāşı ṿārıydı eṿel yoḫıydı ḥenefîyye su başına gidĕrdî ḫaḫ ḳabın yaḫārdı su 

baġlara gidĕrdî, cîṿdemîz olırdı ḫaḫ su doldırırdı özîne arḫasına alırdı çekînîrdî gĕtîrîrdî aṿ 

işĕgî olırdı bermilî olırdı bermillerî külĕrdî işege gĕtîrîrdî su eṿe içmeġe eṿel ḥub olırdı 

damda olırdı aġaçta asārdılar özînî indî tellece çıḫtı taḫta tellece çıḫtı onnan soyna kahrab 

tellecesî çıḫtı mücemmide çıḫtı o şeyler gettî eskî şeyler eṿel dĕgîrmen ṿārıydı ḫaḫ gidĕrdî 

un darttırmaġa dĕgîrmene un darttırırdı arpa darttırırdı baʿzsi dĕgîrmeler ṿārıydı eṿde 

ḳuçüg arṿadlar dartar yarma burġul dartārduġ, birsî oġlun sünnetleyende daṿar buġazlardılḁ 

uşaġın bāşına çaḳlet sepĕrdîlẹ gelenlerde ĕlînde çaḳlet gĕtîrîrdî yemeġ eyliyerdîlẹ yemeġ 

yerdîlẹ beʿzsî fişek vururdu uşāġna sĕṿînîrdî kirvi nĕdî işte bīr adam ḳucaġında tutārdı 

uşāġı sünetlerdîlẹ uşaġ seḥbîsî özîne ḥecet alırdı, eṿel bīr ḳız îstemeġ ḳız oġlan îstemezdî 

bīrbīrīnī dide diyĕrdî fılan adamın fılan adam büyüg adāmdı adı büyügtü pak ĕṿdî gidim 

mının ḳızın siye îstîyîm gidĕrdî îstĕrdî o adamlar begenduġī kim ṿĕrîrdîler özlerîne 

nişanlardılḁ özînî işte ṭoy elĕrdîler buḫçası olırdı birgün ṭoylıġın apārırdı işte bīr ay ḳallı 2 

ay baʿzsîler yil ḳālırdı ḳaldırırdılḁ gĕlînlerînî gĕlînîn üçü günü buḫçasın apārırdılar yaʿni 

partalın aparārdılar altun alıllḁ bîzîm mîlletîmîz eṿel kesîmî azıydı altun ucuzuydu mes̠elen 

diyeġ bîzîm ʿeşretîmîzîn kesîmî 150 bin dinarıydı onnan sonı 500 oldı onnan sonı 1 milyon 
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oldı anası gidĕrdî aṿ bacsı gidĕrdî aṿ deyzası gidĕrdî kesîmî ṿĕrîrdîler gidĕrdîler özlerî 

alırdılar, men 12 yaşınnan baġa gidĕrdîm sebbeḥten seḥerde gidĕrdîm baġda incir aġaçları 

ṿārıydı nar aġaçları ṿārıydı incir aġaçları aġ aġaç ḳezpḳara şorḳara aḥmedḳara islam aġacı 

derî işte incirlerîm dĕrîrdîm ʿallaḳaya ḳoyārdım torbamda ṿārıydı arḫama ālırdım dönĕrdîm 

eṿe gĕlîrdîm baʿz günlerde gidĕrduġ sebbeḥtennen aḫşamakim ḳālırduġ gene aḫşam 

incirlermüz dĕrîrduġ dönerduġ 12 il baġa gĕttîm onnan soyna ayaġım seḳet oldı daha 

getmedîm. Bîzîm bı meḥlede ḥamam meḥlĕsî siylerdîlẹ özîne bīr 15 yil gettîm onnan sora 

terkelĕdîm özînî gidĕrdîlẹ çimmeġe içine parasıynan işte dişiler ṿārıydı içinde bele ḫaṿlu 

veren ḥecet veren çimende çimerdîlẹ işte dönĕrdîlẹ gĕrî bes bīr ḥamam ṿārıydı. İran 

dögüşünde bîzîm şeyîmîz pakiydî yaʿni yemeġ içmeġ çoḫıydı ḫumşey ṿārıydı musula 

geldîlẹ tılafara yoḫ bes işte şehid gĕlîrdî yaralı gĕlîrdî bîzîm mîlletmîzde çoḫ şehid ṿārıydı, 

eṿel şehidlerî ḳālıya çıḫardırdılḁ ḳalada adların seccîllerdîle şurṭa yanna onnan soyna yeṿ 

seḥeplerîne ḫabar eylerdîler gĕlîrdî şehidîn ĕndîrîrdî ḳaladan işte ḫaḫ saçın yolırdı aġlardı 

özözîn dögĕrdî işte aparırdılḁ özîn gömĕrdîlẹ onnan soyna 3 gün yāsını elĕrdîlẹ yas 

ḳalabalıġ olırdı mîllet işte ḳonşı ḫum ḫaḫ mensef elĕrdî aş elĕrdîlẹ daṿar gĕtîrîrdîlẹ daṿar 

buġazlārdılḁ ḥette bîz mının ʿemmîsî şehid gĕldî ṿāḫtıynan özîne ḳara geyduġ gög geyduġ 2 

il onnan sora dayım uşāġı şehid oldı özlĕrîne gög geyduġ men 7-8 il geydîm bîz telefîzyon 

işletmĕzduġ radyo çalmāzduġ ṭoya getmĕzduġ bīr kef elemĕzduġ bīr üzüg ĕliyde ṿarsa 

üzügü gerek çıḫardārdıy indi ne altun çıḫardıylẹ ne ḳara geyîyle ne yoḫtı ḳalmadı indi 

ḳıymat ḳalmadı men 1 il telefîzyon ḳaldırdım özînîn yili gelince men ḫastalandım abbam 

ölende ḥette eryelî ḳaldırduġ ḥette ḳonşıda ölü öleydî abbam ḳebîllemĕzdî diyĕrdî ebed 

kimse ne bīr ṭoya gider ne bīr ses eyler radyo çalmasız telefîzyon çalmaġ yoḫıydı ebed. 

Muḥarram ayında ḳonşılarmız ṿārıydı bîz giymĕzduġ ḳara özlerî şiʿeydîlẹ bîz sünnüyüġ 

ḳara giyĕrdîlẹ dögînîrdîlẹ gece oḫırdılḁ gidĕrdîġ yanlarna ḳonşılar yanna arṿatlar ayrı bīr 
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ḥĕṿîşte dögînîrdî kişiler ayrı bīr ḥĕṿīşte işte su ṿĕrîrdîlẹ ḫaḫa işte beʿez kere aḫşamlıġ 

elĕrdîlẹ birkere ḳırḫında elĕrdîlẹ birkere onında elĕrdîlẹ herise elĕrdîlẹ ḳonşılara ṿĕrîrdîlẹ 

mercîmekten noḫudtan bı şeylerden ḳoyārdılḁ buġda faslıya kişmic bilmem ne ḳoyārdılḁ 

içine beʿez kere ḳoz ḳoyırdılḁ elĕrdîlẹ bele ḳablarda ṿĕrîrdîlẹ ḫaḫa çoḫ datlı olırdı. İmam 

seʿed işte bīr ḳubbādı diyĕrdîlẹ imam seʿed bırda gömülüb ḫaḫ gidĕrdî ḫemis günü gidĕrdî 

namaz ḳılırdılḁ türbelĕrî ṿārıydı salırdılḁ aş apārırdılḁ uşaḫlar yerdîlẹ aş çaḳlet apārırdılḁ 

zeyrat elĕrdîle özîn. Gözînde dirsig çıḫan adamın birsî ʿemmîsî ḳızın alıbsa o gider 

barmaġın basar içine diyer men ʿemmîm oġlın alıbam 3 kere gözün basar içine barmaġını 

subḥanallah baḫasan pak olub gözü. 
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Adı: Nesime Ḳasım Mıḥammed (N.Ḳ.M.)  

Mesleği: Ev hanımı. 

Doğum Tarihi: 1950  

Mınlar 4 ḳardaşıydılḁ yětîm ḳaldılḁ analārı öldî analārı öldîġîkim arṿad aldılḁ arṿad alannan 

soynı birsî ḫasta oldı aġrannan soynı dedi nişi yıġlıysay dedî anam yadma düştü dedî 

Ana başta bir derdiydî 

Her derde ʿileciydî 

İgid bir daġ oldıysa 

Anıya mıḥteciydî 

Men oġlıma ʿemmîsî ḳızın nişanladım gěttîm telifon ettîm abbasına dedîm gělîyuġ 

ḳiziy bize ṿěrîysey dedî ṿerrem men daha geldîm bırda altun aldım kesim 800 ṿerdîm işte 

apardım ḳızın altunın baḫtılḁ begendîlẹ daynazı gün gettuġ ḥefle ḫuṭuba eyleduġ oġlan 

altunın giydîrdî ḳızın işte aḫşam şirinnîg yedîrttuġ ordan döndîler birde kişiler emîze halay 

teptîler, ḳaldırandaġ işte ḫınna gecesî elěduġ ḫınna gecesînnen soyna halay teptuġ halay 

tepennen soyna çüreg yaptuġ geçtîġ yaṭṭuġ sebbeḥten ḫerî sebbeḥler ḳaḫṭuġ işte aşımız 

eleduġ gělîne gettuġ gělînî gětîrduġ yěṿîne ḳoyduġ ṭoyda şorba elěrduġ dögmeden. Eṿelîn 

ṭoyları 7 gün 7 gece işte ferzlerîn çaġırırdılḁ dögmeden şorba elěrdîlẹ daṿar buġazlārdılḁ 

gělînîn bırasına altun düzěrdîler men gördîm ʿemmîm ḳızların men ḳüççügüydüm ḳalanın 

görmedîm işte aġalarında ʿabasın giydîrîrdîlẹ ʿabaları ḳırmız aġ ḳara eṿelkî gělînlerîn 

bırasına bir ěbīr baġlardılḁ kellesîn aġ salırdılḁ özlerîne yengi partal giydîrîrdîlẹ üzlerîn 

örterdîlẹ geděrdîlẹ gělînî gětîrîrdîlẹ oġlan gitmězdî bes 2 arṿad giděrdî gětîrîrîdî gělîrdî 

anam gilin ṿāḫtı diyěrdîlẹ oġlan gelmez. Dědîlẹ ceş musula gěçiyî işte bı ʿelem bı yolda 

ölen kim hemen ölěnî baṭṭanıyada örtiydîlẹ ḳalıydı yeriyde seḥbîsî doġan uşaġını 

ḳondaḫlıydı ḳucaġna alıydı yěriydî bîz 2-3 ölü gördüġ bes bîz geçendeġ yoḫıydı bıġada 
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adam ḳaçmıydı ḥudude yěrîştuġ baḫtıġ ḳalabalıġ oldı dedîlẹ musuldadı ceş bîz çıḫtıġ ceş 

yerîşměmîştî musula bes dedîlẹ ṿar bīr ḥeketler îstiylẹ geçsînlẹ musula bîz çıḫandaġ 

gĕliymîşle, Měnîm ayaġım ḳırıldı çoḫ yolda ḳalduġ para ḳalmadı ʿelěmîn mālı ḳalmadı 

měnîm uşaġlarım 2 günde yěrîştîlẹ bes měnîm ayaġım ḳırıldıġıkimin 2 ay ḳaldım bes 

ḥüdüdte dědîlẹ ayaġı 2 yerden ḳırıġtı ḳaḫammaz arḫam üstüne ḳaldım soradan měnî 

sürükliye sürükliye geçtuġ. 

Dişlik nědî uşaġın dīşī çıḫanda gětîrruġ ḳuruṭ paḳla noḫıd mercimeg fasulıya lobıya 

buġda mınları ḫapsın birbirne ḳataruġ geceden ibidîruġ özîn ḳazana ḳoyaruġ sebbeḥtennen 

ḳeyner bişennen soyna uşāġı otırdıruġ uşāġın kellesîne seperuġ sinilere ṿezziʿleruġ 

ḳonşılarmıza eḳribelermîze bı ĕskîden bele elĕrmîşler işte kimisî bîze mırta sālır kimi para 

ṿěrîr kimi bedle alır. 
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4. BÖLÜM 

 SÖZLÜK 

A, Ā, Ḁ, Â 

abba: baba (Telafer) 

ʿādi: normal 

āġlĕplȋg: bir çeşit nazarlık 

āḫir: son  

aḫtarmaġ: aramak. 

allahın günü: her gün  

ʿallaḳa: torba 

ʿalẹm: millet, insanlar 

ʿḁleses: sözde, sanki 

ʿamber ṿerid: macun 

ʿāmmatan: genel olarak 

ʿarabana: seyyar satıcı arabası 

arbaʿa: çarşamba günü 

arḫ: yol kenarından geçen su 

arṿad: kadın, eş 

asand: kolay 

ʿasman: gökyüzü 

asmak: sulu yemeğin altını yakmak 

aspab: kıyafet 

aparmaġ: götürmek 

āzınnan: en azından 
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ʿazye: elbise 

B 

bacı: kız kardeş 

bādıncan: patlıcan 

bakratep: plak 

baş ṿırmak: uğramak 

beḍîllegleg: köpük 

bekelori: lise bitirme sınavı 

bel: kürek 

bermil: varil 

bĕṿîçler: büyük (Erbil) 

beyyüg: büyük 

bezar olmak: bıkmak 

bezzĕz: kumaş satan 

bidaye: başlangıç 

bınca: bu kadar 

bîlʿekîs: aksine 

blĕṿ: sen (Erbil) 

boyunbaġ: kolye 

bulaġ: pınar, göz, kaynak 

buruġ: ara sokak (Erbil) 

buṭul: şişe 

buyza: bu yana 

bürbüʿ: çeyrek 
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C 

caʾize: ödül 

cāmiʿe: üniversite 

carcar: ekin tanelerini saplarından ayırmak için kullanılan, hayvan gücüyle sürülen, 

ahşaptan mamul yöresel bir alet 

carra: su taşımak için kullanılan ağzı dar, karnı şişkin topraktan kap 

cemʿet: grup 

cerime: suç 

ceş: ordu 

cĕṿîl: gönül 

cidʿe: hurma ağacından yapılan tavan 

cînsîye: kimlik. 

cümcüme: iskelet 

cüt: çift 

cüzcü: ayna 

    Ç 

çāpḫın: alkış 

çeşçenec: Erbilde bulgurla yoğurdun katılmasıyla yapılan yemek.  

çeyḫana: kahvehane 

çĕgîl: çimentoya katılan küçük taş 

çigîn: omuz 

çimmeġ: yüzmek 

çîġ: bir tür paravan 

çîfte: köfte 
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çuġutmaġ: çok üşümek 

çüp: küp 

D, Ḍ 

daʾimen: her zaman 

daʾira: resmi kurum 

dam: çatı, ev 

darabä: kepenk 

ḍariḥ: türbe, mezar 

dartmak: öğütmek 

daynazı: ertesi (Telafer) 

decîşînîr: değişir 

dĕḫîl: kumbara 

dĕndüc: buğdayın haşlandıktan sonra öğütülmüş hali 

dermen: gıda boyası, tatlandırıcı 

dĕrmek: toplamak 

destur: anayasa 

deṿre: kurs 

deṿṿĕme: döngü. 

dolantırmak: dödürmek 

dögme: çiğ buğday 

dögü: değil 

döşeg: minder, yatak 

durru: sulu yemek 

dümüc: meşgul (Erbil) 
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E, Ĕ 

ebed: asla 

ebele: böyle  

ĕbîr: Telaferde düğünde damadın başına konulur 

ʿedlîyaplı: doğru düzgün 

ehlĕt: aile 

ehṿen olmak: durulmak, sakinleşmek 

elemek: yapmak  

ʿele ʾeleks̠er: çoğunlukla 

elʿeb nāriyye: havai fişek 

emen: güvenlik, emniyet  

ʿemî: amca 

ensĕsîyce: arkasından  

ʿẹntike: garip, enteresan 

erte: erken 

eryel: anten 

essüg: eksik 

esṿaḳ: market  

ʿeşayır: aşiret 

ʿeşe namazı: gece namazı 

ʿete: hala 

F 

faḳaṭ: sadece 

farʿ: sokak 
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felāḥat: çiftçilik 

felleḥ: çiftçi 

fĕtiḥe: imam nikahı 

fetre: süre 

fişek: silah 

fîlke: kavşak 

G, Ġ 

geçînmek: vefat etmek 

gilab: gül suyu 

gînorta: öğlen 

göznefes: nazar boncuğu 

göz yumma: körebe 

gülle: mermi 

gün be gün: gitgide 

günye: çuval 

ġabat: orman 

ġelet: yanlış 

ġĕrbîl: elek 

ġerib: yabancı 

ġersî: başkası 

ġiẕāʾ: gıda 

ġudde: vücuttaki bezler. 

H, Ḫ, Ḥ 

ḫāḫı: halkı  
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ḥakāt: söz 

halay tĕpmek: halay çekmek  

ḥamîz: hepimiz (Erbil) 

ḫarab: kötü 

harda: nerede  

ḥarrās: bekçi  

ḫas: özel  

ḫasar: ziyan  

ḥasar: kıtlık 

haṿanta: kolay kolay, emek vermeden. 

ḥāṿîş: avlu 

hĕl: kakule 

helek: daha 

helhele: zılgıt 

ḫemis: perşembe günü 

ḥecet: eşya 

ḥedded: demirci 

ḥediḳe: bahçe 

ḥefle ḫuṭuba: nişan töreni 

ḥenefîyye: boru 

ḥerb: savaş 

herise: aşure yemeği 

ḫeyyaṭ: terzi 

ḫısım: akraba  
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ḥiciz: randevu 

ḫıyanat: ihanet 

ḥîzb: parti  

ḥucre: oda 

ḥudud: sınır 

ḫulḳ: heves 

ḫum: bütün (Telafer) 

ḫurda: minik, küçük 

I, İ, Ȋ, Ī 

îbtidaʾi: ilkokul 

iftiḫār: övünmek  

îḥtilal: işgal 

îḥtiram: saygı 

îḫtiyar: seçenek 

ileʾen: taki 

iʿdĕdiyye: lise  

îʿtiyādi: normal 

înficar ceṿṿi: hava patlaması 

indiki çîmîn: şimdiki gibi 

indiye kimin: şimdiye kadar  

întîmẹ ĕtmek: üye olmak 

irāġ: uzak  

îskĕmbîl: sandalye 

îspring: yay 
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îsreḥet etmek: rahatlamak 

îstîḥdas̠: güncelleme 

îstiʿmel: kullanım 

îstîmlek: sahip olmak 

işlĕmeġ: çalışmak 

işletmeġ: çalıştırmak 

itgin: kayıp 

iẕen: o zaman 

K, Ḳ 

ḳab: tabak 

kababḫanalar: kebapçılar 

ḳabā: çok, büyük 

ḳaġanaḫ: omlet (Erbil) 

kāġıd ḳuşu: uçurtma 

ḳaḫmaz: kalkmaz 

kahraba: elektrik 

ḳalġan: bir çeşit yenilebilir yerli bitki 

kamaliyyet: kozmetik mağazası 

ḳanşar: karşı 

kantor: gardrop 

kaster: puding 

ḳaş ḳerĕldî: gün battı 

ḳaṿan: gramafon 

ḳaṿırmāġ: kızartmak 
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ḳazan: tencere 

ḳazdım: demek istediğim 

ḳaziyye: dava 

ḳāzı: nikah memuru 

ḳebîllemĕzdî: izin vermezdi 

kĕbîn kesmeġ: nikah kıymak  

ḳĕbîr: mezar 

ḳedim: eski 

kef: mutluluk 

keʾennehu: sanki 

ḳeme: satır 

ḳenefe: kanepe 

ḳenne: anneanne veya babaanne (Tuzhurmatu) 

ḳere: siyah  

ḳerennuġ: karanlık 

ḳĕrî: yaşlı 

ḳĕrîler bazārı: kadın satıcılarında bulunduğu çarşı 

kĕrîz: yer altından su getirmek için kullanılır 

ḳeşmĕr: komik 

ḳeyînḳuda: kayınvalide, görümce. 

ḳeysĕrî: kapalı çarşı 

kesîm: bir çeşit başlık parası 

keşkeg: muharrem ayında buğday ile yapılan bi yemek 

kiçe: sokak (Erbil) 
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ḳir: asfalt 

ḳîsîm: bölüm 

kişmic: kuş üzümü  

ḳiṭar: tren 

ḳoca: dede 

ḳoḫsı: kokusu 

ḳonaġ: misafir 

ḳoymıyāsız: izin vermeyin 

köpme: lokma tatlısı 

kösk: göğüs 

kulliye: fakülte  

ḳurna: kenar 

ḳuş ṿıran: sapan 

ḳuṿātlı: güçlü 

ḳuṿṿa ceṿṿîyye: hava kuvvetleri 

külçe: bayramda yapılan bir çeşit hamur işi 

küreken: damat 

L 

leḳîm: bataklık 

leʿebe: oyuncak 

lĕyezel: hâlâ 

lezme: koz 

libin: çamurdan yapılan kerpiç 

M 
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maḥaṭṭa: gar 

makaʾîn: makine 

manḳas: makas 

mantıḳa: bölge 

masādır: kaynaklar 

maslaḥat: çıkar 

maṭal: masal 

maṭʿām: restoran 

maʿyen: galiba 

maṿālid: doğum tarihi 

maṿḍıʿ: bölge 

maṿzuʿ: konu 

mecmuʿe: topluluk 

meczere: katliam 

meḫzen: depo 

meḥel: zaman 

mekteb mudiri: okul müdürü 

melik: kral 

menhec: müfredat 

menhol: kanalizasyon 

mensef: ekmek ve kırmızı etle yapılan yemek 

meʿlume: bilgi 

meʿmel: fabrika 

meʿne: anlam 
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meʿni: şarkı 

meʿreke: savaş 

merc: iddiaya girmek 

merġub: talep gören 

mesʾul: sorumlu, yetkili 

metḥef: müze 

misāl: örnek 

miġrib: gün batımı vakti 

mıʿellîm: öğretmen 

mıṭaṭaṿṿır: gelişmiş 

mıṭaṿasṭa: orta okul 

mîlebbes şeker: kaplanmış şeker 

mîskî: limon 

mîstaşfa: hastane 

mîstelzemet: araç gereç 

mosiḳe: müzik 

mubāyıl: cep telefonu 

mucessem: maket 

mudde: süre 

muhim: önemli  

muḥāmi: avukat 

muḥazarat: dersler 

muḥeṿele: teşebbüs 

muḫtasar: özet 
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muʿcîb: hayran 

muʿĕhede: anlaşma 

muḳābîl: karşılığında 

muncıġ: boncuk 

munĕzeʿe: anlaşmazlık 

muntazam: düzenli 

musteḥil: imkansız 

musteḳbel: gelecek 

mustemîr: sürekli 

muteneḳḳîl: hareket eden 

muṿafaḳät: onay  

muṿazzāf: devlet memuru 

müberride: su ve elektrikle çalışan bir tür klima 

mücelle: dergi 

müretteb: düzenli 

müsabaḳa: yarışma 

müselsele: dizi 

müsteʾecîr: kiracı 

mütelehhîf: heyecanlı 

N 

nafṭ: petrol 

nādi: düğün salonu 

naḫsı: hangisi 

naṭır: tellak 
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nebi: peygamber 

neccār: marangoz 

nece: nasıl 

neççe: kaç 

nedṿe: seminer 

nefer: kişi 

neṿʿ: çeşit 

nizam: sistem 

O, Ö, Ô 

olan oldu: iş işten geçti 

onca: o kadar 

onnan oyza: ondan sonra 

oraḫça: ot biçilen alet 

oynıyan: dans eden 

ög: ön 

ögce: önce 

özî: kendisi 

P 

palancı: eşeğin üzerine konulan minderi yapan kişi 

pam: pompa 

pambuġ: pamuk 

parṭal: kıyafet (Telafer) 

pas: otobüs 

paylamak: dağıtmak 
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pĕklîġ: temizlik 

pendîr: peynir 

pim: kuyruk yağı 

pislenmek: kirlenmek 

R 

rātîb: maaş 

reʾis: başkan 

riyaḍa: spor 

riyazıyat: matematik 

S, S̠ 

s̠aḳafa: kültür  

sallanḳuç: salıncak 

sarāḥeten: açıkçası 

sardab: evin bodrum katı 

sarf etmeġ: harcamak 

seccîllemeġ: kayıt yapmak. 

sefre: piknik 

sehmî aġır: heybetli 

seḥĕt: sağlık 

sĕḥiydî: iyi,güzel (Telafer) 

sĕkî: sanki 

sekkü: kaldırım 

sellḁce: buzdolabı 

s̠ĕneṿiyye: orta okul ve lisenin tek binada olduğu okul 
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sennense: sanki 

senʿetkār: sanatçı  

s̠eṿrĕ: devrim 

seyyerḁ: araba 

sinni: tepsi  

sînnî zerf: ramazan ayında erkeklerin oynadığı bir oyun. 

sıtara: istinad duvarı 

soynı: sonra 

suṿuġ: sulu yemek (Erbil) 

sümüg: kemik 

Ş 

şaḳḳaṿā: kabadayı 

şĕgîrt: çırak 

şeʿrîlbenet: pamuk şeker 

şemendefer: tren 

şenik: bekçi 

şerbe: su testisi 

şerḥ: anlatım 

şĕrîʿ: cadde 

şerṿal: şalvar 

şirin: tatlı 

şoḫum: sürülmüş tarla 

şurṭa: polis 

T, Ṭ 



123 

 

ṭabʿḁn: tabi 

taḳāʿud: emeklilik 

tḁḳalid: örf, adet 

taʿlim: eğitim 

tapmak: bulmak 

ṭarafeyn: iki taraf 

tasdir: ihraç etmek 

ṭaṭaṿṿur: gelişme 

taṿaḳḳuʿ: tahmin etmek 

ṭayā: tekerlek 

ṭayara: uçak 

ṭay: taraf 

teḫerrüc: mezuniyet 

teḫsis: özelleştirmek 

teḥdid: belirlemek 

tekî: gibi 

teklĕmeġ: itmek 

tektir: azar 

teḳriben: yaklaşık 

telebe: öğrenci 

teʾsir: etki 

teʿin: atama 

teʿmim: genelleme 

tembih: uyarı 
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temeḥ: açgözlülük  

temrin: antreman 

tesriḥ: teskeresini alan asker 

teṿfîr: tedarik 

tıḥufiyyĕt: obje 

tîfîr: tükür 

tombil: araba 

ṭoy: düğün 

turās̠i: miras 

turş: ekşi 

tüspür: şekil 

türbĕliġ: mezarlık 

U, Ü 

ʿulum: fen 

ummi: cahil 

uşağ: çocuk 

uşaġ ʿarbanäsı: bebek arabası 

usḳaḳ: sokak 

üskĕg: yüksek 

ʿuṭlä: tatil 

üzüg: yüzük 

Ṿ 

ṿācibat: ödev 

ṿaḫıt: zaman 
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ṿāḳıʿten: gerçekten 

ṿarmäġ: evlenmek 

ṿezʿ: durum 

ṿezziʿlemeġ: dağıtmak 

ṿilĕdet yĕrî: doğum yeri 

Y 

yada gelmeġ: hatırlamak 

yaḫun: yakın 

yalġuz: yalnız 

yanaşa: yan taraf, kenar 

yandır: yak 

yazî: dışarı 

yĕfîte: tabela 

yıġmaġ: toplamak 

yoṿm: gün 

yuḫa: yufka 

yumaġ: kıyafet yıkamak (Erbil) 

Z, Ẓ, Ẕ 

zaman zaman: ara sıra 

zeḫire: kış mevsiminde kullanılmak üzere, yaz mevsiminde saklanan gıda 

maddeleri 

zerzĕmî: evin bodrum katı 

zeyyistan: lohusa dönemindeki kadın 

zibil: çöp 
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zuruf: şartlar 

ẕikrā: hatıra, anı 
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SONUÇ 

Kerkük Merkez Ağzının Diğer Irak Türkmen Ağızlarıyla Karşılaştırmalı Biçim 

Bilgisi (Çekim Morfolojisi) adlı yüksek lisans tez çalışmamızda ilk olarak söz konusu 

farklılıklar araştırılmıştır. Araştırmalarımıza göre Azerbaycan Türkçesi içinde 

değerlendirilen Irak Türkmen Ağızları, Musul’un Telafer ilçesinden başlayarak Erbil, 

Kerkük ve Tuzhurmatu olarak şerit halinde ilerlemektedir. Kerkük, Erbil, Telafer ve 

Tuzhurmatu olmak üzere dört ağız arasındaki en belirgin fark Kerkük ve Erbil’in "v" 

ağzıyla, Telafer ve Tuzhurmatu’nun ise "y" ağzıyla konuştukları tespit edilmiştir. Buna 

göre bu farklılık teklik ve çokluk ikinci kişi eklerinde karşımıza çıkmaktadır. Bu farklılıklar 

sadece konuşma dilinde karşımıza çıkarken yazı dilinde Türkiye Türkçesi kullanılmaktadır. 

Bölgeye farklı dönemlerde göç edip yerleşme sonucu ortaya çıkan bu farklılıklara aynı 

zamanda ülkenin anadili olan Arapça’nın da etkiside yansımaktadır. Buna rağmen 

Türkmenler dillerini, kültürlerini ve edebiyatlarını günümüze kadar ayakta tutmayı 

başarmıştır.  

Ayrıca çekim eklerinde görülen farklılıklar şöyledir: 

1. İyelik eklerinde teklik ikinci kişide -In olan bu ek, Kerkük ve Erbil ağzında -Iṿ 

olarak kullanılırken Telafer ve Tuzhurmatu ağzında bu ek -Iy olarak 

kullanılmaktadır aynı zamanda çokluk ikinci kişi çekiminde bu ekler Kerkük ve 

Erbil’de -IṿIz olarak kullanılırken Telafer ve Tuzhurmatu’da -IyIz olarak 

kullanılmaktadır. 

2. Ayrılma durum eki Kerkük, Erbil ve Tuzhurmatu ağızlarında -Dan, -nAn olarak 

kullanılırken bu ek Telafer ağzında sadece -nAn olarak kullanılmaktadır. 

3. Görülen geçmiş zamanın çekiminde teklik ikinci kişide Kerkük ve Erbil ağızlarında 

-DIṿ olarak kullanılırken bu ek Telafer ve Tuzhurmatu ağızlarında -DIy olarak 
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kullanılmaktadır aynı zamanda çokluk ikinci kişi çekiminde bu ekler Kerkük ve 

Erbil ağızlarında -DIṿIz olarak kullanılırken Telafer ve Tuzhurmatu ağızlarında -

DIyIz olarak kullanılmaktadır. Ayrıca çokluk birinci kişinin eki bütün ağızlarda -

DIġ olarak kullanılır. 

4. Öğrenilen geçmiş zamanın çekimi Kerkük, Erbil ve Tuzhurmatu ağızlarında -mIş, -

IP ekleriyle yapılırken bu çekim Telafer ağzında sadece -IP ekiyle yapılmaktadır. 

5. Şimdiki zamanın çekim eki Kerkük, Erbil ve Tuzhurmatu ağızlarında -Ir görülürken 

bu ek Telafer ağzında -Iy olarak görülür. Ayrıca teklik ikinci kişide Kerkük ve Erbil 

ağızlarında -IsAn olarak kullanılırken bu ek Telafer ve Tuzhurmatu ağızlarında -

IsAy olarak kullanılmaktadır. 

6. Geniş zamanın çekimi Kerkük, Erbil ve Tuzhurmatu ağızlarında -Ar ile yapılırken 

bu çekim Telafer ağzında -Ir ekiyle yapılmaktadır. 

7. Gelecek zamanın çekimi Kerkük, Telafer ve Tuzhurmatu ağızlarında -AcAġ ekiyle 

yapılırken Erbil ağzında bu çekim -Ar ekiyle yapılmaktadır. Ayrıca Telafer ağzının 

teklik birinci kişinin çekiminde bu ek -Am olarak görülmektedir. Teklik ikinci 

kişinin çekimi Erbil ağzında -AsAn ile yapılmaktadır. 

8. Emir kipinin çekimi teklik ikinci kişide Kerkük, Erbil ve Tuzhurmatu ağızlarında -

gInAn ekiyle yapılırken Telafer ağzında bu çekim -sIn ekiyle yapılmaktadır. 

9. Gereklilik kipinin çekimi Kerkük ve Tuzhurmatu ağızlarında (gere, gerek) 

sözcükleriyle, Erbil ağzında (olır) sözcüğüyle ve Telafer ağzında (ille, gere, gerek) 

sözcükleriyle yapılmaktadır. 

10. Hikâye birleşik çekimi öğrenilen geçmiş zaman, şimdiki zaman, geniş zaman, 

gelecek zaman, istek kipi ve şart kipinde görülmektedir. 
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11. Öğrenilen geçmiş zamanın hikâyesinin çekimi -mIşDI ekiyle yapılmaktadır fakat 

teklik ikinci kişinin çekiminde Kerkük ve Erbil ağızlarında -mIşDIṿ ile yapılırken 

bu çekim Telafer ve Tuzhurmatu ağızlarında -mIşDIy ile yapılmaktadır. 

12. Şimdiki zamanın hikâyesinin çekimi Kerkük, Erbil ve Tuzhurmatu ağızlarında -IrDI 

ekiyle yapılırken bu çekim Telafer ağzında -AyDI ekiyle yapılmaktadır. Ayrıca 

teklik ikinci kişi çekimi Kerkük ve Erbil ağzında -IrDIṿ ekiyle yapılırken Telafer ve 

Tuzhurmatu ağızlarında bu çekim -IrDIy, -AyDIy ekiyle yapılır. 

13. Gelecek zamanın hikâyesinin çekimi Telafer ağzında görülmezken, Kerkük ve 

Tuzhurmatu ağızlarında -AcAġDI ekiyle yapılırken bu çekim Erbil ağzında -ArDI 

ekiyle yapılmaktadır. Ayrıca teklik ikinci kişi çekimi Kerkük ağzında -AcAġDIṿ 

ekiyle, Erbil ağzında -ArDIṿ ekiyle ve Tuzhurmatu ağzında ise -AcAġDIy ekiyle 

yapılmaktadır. 

14. Şart ve İstek kiplerinin çekiminde teklik ikinci kişinin çekimi Kerkük ve Erbil 

ağızlarında -sAyDIṿ, -AyDIṿ ekleriyle yapılırken bu çekimler Telafer ve 

Tuzhurmatu ağızlarında -sAyDIy, -AyDIy ekleriyle yapılmaktadır. 

15. Rivayet birleşik çekimi sadece şimdiki zaman ve geniş zaman çekimlerinde 

görülmektedir. 

16. Şimdiki zamanın rivayetinin çekimi Tuzhurmatu ağzında görülmezken, Kerkük ve 

Erbil ağızlarında -IrmIş ekiyle yapılırken bu çekim Telafer ağzında -IymIş ekiyle 

yapılmaktadır. Ayrıca teklik ikinci kişinin çekimi Kerkük ve Erbil ağızlarında -

IrmIşsAn ekiyle yapılırken bu çekim Telafer ağzında -IymIşsAy ekiyle 

yapılmaktadır. 

17. Geniş zamanın rivayetinin çekimi Tuzhurmatu ağzında görülmezken, Kerkük, Erbil 

ve Telafer ağızlarında -ArmIş ekiyle yapılmaktadır. Ayrıca teklik ikinci kişinin 
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çekimi Kerkük ve Erbil ağızlarında -ArmIşsAn ekiyle yapılırken bu çekim Telafer 

ağzında -ArmIşsAy ekiyle yapılmaktadır. 

18. Şart birleşik çekimi, görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman, geniş zaman 

ve şimdiki zamanda görülmektedir. 

Çalışmamızda ulaştığımız sonuçlar doğrultusunda alana ilgi duyan araştırmacılar 

için yönlendirici bir kaynak oluşturulmaya çalışılmıştır. Daha önce ses bilgisi açısından 

karşılaştırmalı ele alınan bir çalışma ve kullanılan tüm ağızların tek tek incelendiği birden 

fazla çalışmanın varlığı tespit edilmiştir. Bu çalışmalar biçim bilgisi yönünden 

karşılaştırmalı çalışma için bize yol gösterici olmuştur. 

Çalışmamızda  Irak’ta en yaygın olan Kerkük, Erbil, Telafer ve Tuzhurmatu ağızları 

ele alınıp incelenmiştir. Söz konusu bölgede daha fazla ağızın varlığı bilinmektedir. Ancak 

çalışmamızın kapsamı dışında olması sebebiyle diğerlerine yer verilmemiştir. Dolayısıyla 

sonraki çalışmalar için konu geliştirilip zenginleştirilmeye uygundur.  
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ÖZET 

Irak Türkmen Türkçesi, bölgede yaşanan siyasi ve sosyal olaylar, kitlesel göç 

hareketleri ve bölge içerisinde uygulanan politikalar neticesinde kaybolma tehlikesiyle 

karşı karşıyadır. Özellikle eğitimde Latin alfabesine geçilmesi, dili bilen ve kullanan yerli 

halkın sayısının azalması ile beraber ağızların özellikleri kaybolmaya başlamıştır. 

Dolayısıyla Irak Türkmen ağızlarının çekim morfolojisini ele alarak ağızlarda zamanla 

oluşan değişikliği ve ortaya çıkan benzerliklerin ve farklılıkların tespit edilmesi çalışmanın 

önemini oluşturmaktadır. Bu bağlamda bölgede en yaygın dört ağız olan Kerkük, Erbil, 

Telafer ve Tuzhurmatu bölgelerinde yaşayan farklı yaştaki insanlarla yapılan derleme 

sonucu elde edilen ses kayıtları çeviri yazı işaretleriyle yazıya çevrilmiştir. Bunun yanı sıra 

tarihi birincil kaynaklar olan Arapça eserlere ve dilin asıl kaynağı olan kişilere ulaşılmış ve 

kaynaklar analiz edilmiştir. Çalışmada ele alınan konu ve yöntem ile literatüre katkı 

sağlanması amaçlanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Biçim Bilgisi, Çekim Ekleri, Kerkük Ağzı, Erbil Ağzı, Telafer Ağzı, 

Tuzhurmatu Ağzı, Derleme, Sözlük. 
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ABSTRACT 

Iraqi Turkmen Turkish is in danger of disappearing as a result of political and social 

events in the region, mass migration movements and policies implemented in the region.  

Especially with the transition to the Latin alphabet in education and the decrease in the 

number of local people who know and use the language, the characteristics of the dialects 

have begun to disappear.  Therefore, considering the inflectional morphology of Iraqi 

Turkmen dialects, determining the changes in the dialects over time and the similarities and 

differences that have emerged constitute the importance of the study.  In this context, the 

audio recordings obtained as a result of the compilation made with people of different ages 

living in Kirkuk, Erbil, Talafer and Tuzhurmatu regions, which are the four most common 

dialects in the region, were translated into writing with transcription signs.  In addition, 

Arabic works, which are historical primary sources, and people who are the main source of 

the language were reached and sources were analyzed.  It is aimed to contribute to the 

literature with the subject and method discussed in the study. 

Key words: Morphology, Inflectional Suffixes, Kirkuk Dialect, Erbil Dialect, Tal Afar 

Dialect, Tuzhurmatu Dialect, Compilation, Dictionary. 


