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AĞIZLARDA KELİME EŞDEĞERLİĞİ: NEVŞEHİR AĞZI ÖRNEĞİ
Yrd. Doç. Dr. Erkan HİRİK
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
erkanhirik@gmail.com
ÖZET
Bir dil birliği içerisinde bulunan ek, kelime, kelime grubu, sözdizimi
ya da cümle üstü birim biçimindeki yapılar, başka bir dil birliği içerisinde
ifade edilmek istendiğinde bir takım aktarma sorunlarıyla karşılaşılır.
Bu aktarma sorunları sadece ölçünlü dil veya lehçeler arasında değil
Türkçenin farklı ağızlarında da görülür. Kelime boyutunda ele alındığında
ağızlarda yer alan bazı kelimelerin ölçünlü Türkçede yer almaması, başka
anlama sahip olması, ağızdaki anlamının yanında farklı anlamlarının da
bulunması temel kelime eşdeğerliği sorununu ortaya çıkarmaktadır.
Bu çalışmada, Nevşehir ağzında kullanılan fiiller ile ölçünlü
Türkçedeki fiiller eşdeğerlik ve yalancı eşdeğerlik bakımından
karşılaştırılmış bir takım değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Nevşehir ağzı, Türkiye Türkçesi, aktarma
sorunları, eşdeğerlik.

0. GİRİŞ
Türk dünyası tarihin takip edilebilen geçmişinden bugüne değin yalnızca bir
bölgede sınırlı kalmayarak yayılan bir kültür özelliğine sahiptir. Bu durum Türklerin
göçtüğü coğrafyada bulunan kültürlerle karşılıklı etkileşim içerisine girmesine neden
olmuş, bu da dolayısı ile dil ve edebiyat dünyasında bir takım iç meselelerin ortaya
çıkmasını sağlamıştır. Bununla birlikte Türk dili uzun tarihî dönemler neticesinde farklı
kollara ayrılmış, dildeki gelişmeler ve değişmeler, aynı milletten olsa da farklı boydan
olan toplumların yaşam tarzlarının farklılığı, siyasî durumlar Türk lehçelerinde yer alan
söz varlığının birbirleri ile tam olarak örtüşmemesine neden olmuştur. Bu nedenle bugün
Türk lehçelerinin bazıları arasında düşük bazıları arasında ise yüksek oranda sözvarlığı
farklılıkları bulunmaktadır. Bu durumun dildeki en somut göstergesi ise aktarma
sorunlarında ortaya çıkmaktadır.
Dil toplum olaylarından ve tarihî gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Dilin
herhangi bir olgudan etkilenişi onun lehçelerine ve ağızlarına da ulaşmaktadır. Çeşitli
tarihî olaylar neticesinde bir milletin aynı boyundan ya da farklı boyundan gelen
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topluluklar aynı devletin ferdi olsalar da konuşma biçimleri birçok sebeple
farklılaşabilmektedir.
Yazı diline sahip olan dil birlikleri içerisinde ağız çalışması yapıldığında standart
dil merkez konuma alınarak değerlendirmeler yapılmaktadır. Temeli söyleyiş
farklılıklarına dayanan ağızlardan yapılan derlemeler ile bu ağızlara ait söz varlıkları
belirlenmekte ve üzerlerine çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Çeşitli sebeplerle
söyleyiş farklılıkları birbirine çok yakın bölgelerde dahi görülebilmektedir.
Anadolu ağızları da birçok sebeple farklı dallara ayrılmış ve bu çeşitlilik
araştırmacılar tarafından sınıflandırma çalışmalarına1 tabi tutulmuştur. Anadolu
ağızlarının birçoğunun karakteristik özelliklerini içeren ses ve biçim hususiyetleri başta
olmak üzere sözvarlıkları tespit edilmiş ve bu ağızlar yazılı olarak da çalışmalarda
incelenmiştir.
Anadolu ağızlarında yer alan biçimlerin, kelimelerin, kelime gruplarının standart
dilde olup olmaması, anlam alanlarının ve işlevlerinin aynı olup olmaması gibi durumlar
ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda Anadolu ağızlarının birbirleri arasında da yukarıda
bahsedilen bağlamlarda denklik olup olmaması da ortaya çıkan bir diğer durumdur. Yani
standart dil ve ağızlar arasındaki eşdeğerlik ve karşılaştırmalı olarak ele alındığında
ağızlar arası eşdeğerlik meselesi ortaya çıkmaktadır.
0.1. Aktarma
Aktarma kavramı çeviriden farklı olarak Karadoğan tarafından şu şekilde
tanımlanmaktadır: Aynı dilin farklı lehçelerine dayanan yazı dillerinin metinlerini
birinden diğerine çevirmek. Bununla birlikte konuşmayı bir lehçeden bir başka lehçeye
nakletme işi de aktarma olarak tanımlanmaktadır. Kendine has kuralları ve standartlaşmış
biçimleri olan bir yazı dilinden diğer yazı diline yapıldığı için çeviriye benzer; ancak,
farklı diller arasında değil de aynı dilin lehçeleri arasında yapıldığı için de çeviriden ayrılır
(Karadoğan 2004: 9). Bu hususlar ele alındığında belli bir coğrafyada konuşulan ya da
çeşitli araştırmalar aracılığı ile standart olmasa da yazıya geçirilmiş olan ağız metinlerini
standart dil ile ifade etme işine ne demek gerektiği bir sorun olarak görülebilir.
Kars-Erzurum gibi ağızlarda biçim özelliklerinin Azerbaycan Türkçesine
İstanbul ağzından (standart Türkçe) daha çok yaklaştığı göz önüne alınırsa, bununla

1

bk. (Karahan 1996)
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birlikte Azerbaycan Türkçesi metinlerini Türkiye Türkçesine dönüştürmek gerektiğinde
aktarma terimi kullanılabiliyorsa, bir ağzı standart dilde ifade etme işi de aktarma terimi
ile ifade edilebilir. Yani bugün lehçe olarak adlandırılan bazı dil birliklerinin aslında ağız
kadar yakın oluşları ile aktarma kavramı arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir.
1. Eşdeğerlik ve Ağızlarda Eşdeğerlik
Bir kelimenin göstergesel olarak anlam alanının aynı dil birliği içerisinde yer alan
bir lehçe ya da ağızdaki şeklinin doğrudan örtüşmesi, kısmen örtüşmesi ya da örtüşmemesi
eşdeğerlik kavramı altında ele alınmaktadır. Eşdeğerlik konusunda Uğurlu, “kelime eş
değerliği” (“lexikalische Äquivalenz”) terimiyle, kaynak anlaşma birliğindeki bir
“kelime”nin “kavram alanı”yla (“Wortfeld”) hedef anlaşma birliğindeki bir kelimenin
kavram alanının birbirlerine “eş değer” veya “denk” olma durumu; bir başka deyişle
birbiriyle “örtüşmesi” ifade edilmektedir. Bu terim ile “tam eş değerlik”in yanı sıra,
“kabul edilebilir eş değerlik” de kastedilmektedir.” demektedir (Uğurlu 2004: 31).
Eşdeğerlik konusunda Türkiye’de çeşitli çalışmalar yapılmıştır2. Eşdeğerlik
üzerine yapılmış çalışmaların çoğunluğunu yalancı eşdeğerlik ile ilgili yapılmış
çalışmalar oluşturmaktadır. Bu çalışmalarda hem konunun teorik boyutu ortaya konmuş
hem de aktarma boyutunda ortaya çıkan sorunlar ve çözümleri değerlendirilmiştir.
Yapılan çalışmalar arasında Uğurlu eşdeğerlik hususunda oldukça anlaşılır bir
sınıflandırma yapmıştır. Uğurlu’ya göre Türk lehçeleri arasındaki eşdeğer kelimeler üç
bölüme ayrılabilmektedir.
a) Kaynak lehçedeki bir kelimeye, hedef lehçede bir kelime eşdeğer olabilir: 1 ≡ 1
Kaynak lehçedeki bir kelimenin kavram alanıyla hedef lehçedeki bir kelimenin
kavram alanı tamamen veya kabul edilebilir bir şekilde örtüşebilir.
b) Kaynak lehçedeki bir kelimeye, hedef lehçede birden fazla kelime eşdeğer olabilir:
1 ≡ 1n
Kaynak lehçedeki bir kelimenin kavram alanını, hedef lehçede birden fazla kelime
karşılayabilir.

(Ercilasun 1993), (Resulov 1995), (Özkan 1999), (İlker 1999), (Arnazarov 2004), (Akbaba 2007),
(Uğurlu 2004), (Karadoğan 2004), (Kirişçioğlu 2006), (Ersoy 2007), (Usta 2008), (Kara 2009), (Zal
2009), (Eker 2012)
2
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c) Kaynak lehçedeki bir kelimeye, hedef lehçede hiç bir kelime eşdeğer olmayabilir:
1≡∅
Kaynak lehçedeki bir kelimenin kavram alanı hedef lehçede hiçbir kelime ile
örtüşmeyebilir (Uğurlu 2004).
Genellikle bir kültürün kendisine has kelimeleri başka kültürlerde yer almadığı
için tam bir karşılığı bulunmaz. Kazak Türkçesindeki dombıra kelimesinin Türkiye
Türkçesinde bir eşdeğeri yoktur, Türkiye Türkçesindeki bağlama kelimesinin de Kazak
Türkçesinde eşdeğeri yoktur (Uğurlu 2004: 35).
Bunlarla birlikte bir de yalancı eşdeğerlik kavramı bulunmaktadır. Uğurlu,
yalancı eşdeğerlik konusunu bire hiç eşdeğerlik içerisinde değerlendirmektedir. Ses ve
yapı bakımından aynı kaynaktan geldiği bilinen ve benzer olan kelimelerin anlam alanı
olarak tamamen başka alanları işaretlemesi yalancı eşdeğerlik olarak adlandırılmaktadır.
Uğurlu, kaynak anlaşma birliğindeki bir kelimenin ses veya yapı veya sadece ses
bakımından aynı olan veya lehçeler arasındaki düzenli ses denklikleriyle aynı kaynaktan
geldiği kolayca bilinen, yani benzer şeklinin hedef lehçede bulunması; ancak bu iki
kelimenin kavram alanlarının birbirine eşdeğer olmaması durumu olarak yalancı
eşdeğerlik ifadesini tanımlamaktadır (Uğurlu 2012: 218). Yalancı eşdeğerlik bazı
kaynaklarda sahte karşılıklar, sözde denkteşler gibi terimlerle de adlandırılmaktadır
(Resulov 1995: 916).
Eşdeğerlik ve yalancı eşdeğerlik konusuna odaklanmış çalışmalar incelendiğinde
hepsinin akraba diller/lehçeler arasındaki denklikleri ele aldığı görülmektedir. Fakat
eşdeğerlik ve yalancı eşdeğerlik durumu bir lehçe içerisinde yer alan ağızlarda da
görülebilmektedir. Örneğin, Nevşehir ağzında yer alan cinlenmek “sinirlenmek” fiili
ölçünlü Türkçede de bulunabilmektedir. Bununla birlikte Nevşehir ağzındaki istetmek fiili
kaçmak, sıvışmak anlamındayken aynı fiil ölçünlü Türkçede istemesini sağlamak
anlamında yalancı eşdeğer olarak bulunabilmektedir. Nevşehir ağzında yer alan diğer
eşdeğerlik örnekleri aşağıda verilmiştir.
Anadolu ağızları biçim ve sözvarlığı anlamında Türkçeye çok farklılık ve
zenginlik katmaktadır. Standart dilin de bir ağızdan ortaya çıktığı düşünüldüğünde
ağızların önemi ortaya çıkmaktadır. Ağızlarda kullanılan bazı biçimlerin, kelime ya da
kelime gruplarının standart dilde olmadığı, var olanların işlev/anlam bakımından farklı
olduğu, kısmen örtüştüğü durumlar bulunmaktadır.
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Bu çalışmada Nevşehir ağzında yer alan ve Nevşehir Folkloru 1 – Deyimler,
Atasözleri, Sözcükler (Güney 2006) adlı eserde geçen fiiller ele alınarak ölçünlü dille
karşılaştırılmış ve eşdeğerlik ve yalancı eşdeğerlik bağlamında değerlendirilmiştir. Bahsi
geçen eser 1954 yılında başlayan bir çalışmanın, yarım yüzyılı geçen bir derlemenin ve
birikimin sonucudur (Hazar 2007: 581). Eserde yaklaşık 700 deyim, 800 atasözü ve
1000’in üzerinde de kelime açıklamalarıyla birlikte yer almaktadır.
Nevşehir ağzından tespit edilmiş olan fiiller Türk Dil Kurumu’nun Büyük Türkçe
Sözlük adıyla bir araya getirdiği veri tabanında aranarak hem standart dil ile hem de diğer
ağızlarla karşılaştırılmıştır. Yapılan bu karşılaştırmalar sonrası Nevşehir ağzında yer alan
fiiller Uğurlu’nun (2004) tasnifinden hareketle eşdeğerlik bakımından ele alındığında şu
başlıklar altında incelenebilir.
A) Bire Bir Eşdeğerlikler (1≡1)
a) Kaynak ağızda bulunan bir kelime aynen (anlam ve biçim olarak) standart dilde
bulunabilir.
b) Kaynak ağızda bulunan bir kelime bazı ses değişiklikleriyle standart dilde
bulunabilir.
c) Kaynak ağızdaki bir kelime standart dilde başka bir kelime ile karşılanabilir.
B) Bire Hiç Eşdeğerlikler (1≡∅)
a) Kaynak ağızdaki bir kelime standart dilde hiç bulunmayabilir.
C) Yalancı Eşdeğerler
a) Tam Yalancı Eşdeğerlik: Kaynak ağızdaki bir kelimenin yazılışı ve okunuşu
standart dilde aynı olmasına rağmen anlam alanı tamamen farklıdır.
b) Yarım Yalancı Eşdeğerlik: Kaynak ağızdaki bir kelimenin anlam alanı standart
dilde kısmen örtüşmektedir.

2. Nevşehir Ağzı ve Eşdeğerlik
Nevşehir ağzında bahsi geçen eserden tespit edilen fiiller Büyük Türkçe Sözlük ile
kıyaslandığında yukarıdaki sınıflandırmaya göre çıkan örneklerden bazıları şunlardır:
2.1. Bire Bir Eşdeğerlikler (1≡1)
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Kaynak ağızda bulunan bir kelime aynen (anlam ve biçim olarak) standart dilde
bulunabilir: Nevşehir ağzından tespit edilen bazı fiillerin standart dilde de
kullanıldığı görülmektedir. Biçim olarak aynı yapıya sahip olan bu fiiller anlam
alanı olarak da aynı kapsama sahiptir. Dolayısı ile biçim ve anlam olarak tam
birliktelik söz konusudur.

Nevşehir Ağzı
cinlenmek

Anlamı
Sinirlenmek,
kızmak
Felç olmak
Kavga için
bahane aramak,
sataşmak,
dövüşmek
(güneş için) ışık
saçmak
Ağız kavgası
yapmak, bir
düşünceyi inatla
savunmak
Hırçınca karşılık
vermek

Standart Dil
cinlenmek

Anlamı
(nsz) Öfkelenmek.

çalınmak
çatmak

hlk. İnme inmek.
(-e) Yazıyla veya
sözle sataşmak

çavmak

(-e) hlk. Güneş
doğmak
mec. Ağız kavgası
etmek

dangırdamak

Yakışıksız
konuşmak

dangırdamak

gönenmek

Mutlu olmak,
rahata huzura
kavuşmak

gönenmek

günülemek

Birisinin yaptığı
bir şeyi kıskanıp
onun gibi
yapmaya
çalışmak
Beddua etmek

günülemek

çalınmak
çatmak

çavmak
çekişmek

çemkirmek

ilenmek

çekişmek

çemkirmek

ilenmek
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(nsz) Birine karşı
gelmek, sert cevap
vermek
(nsz) Yüksek sesle,
bağıra bağıra
konuşmak:
(nsz) Mutlu, mesut
olmak, rahat bir
hayat sürmek, sevinç
duymak, sevinmek,
abat olmak
(-i) hlk. Kıskanmak,
çekememek, haset
etmek.

(-e) Birinin kötü bir
duruma düşmesi
dileğini gönlünden
geçirmek veya

işkillenmek

kuşkulanmak

işkillenmek

kağşamak

Dağılacak duruma
gelmek

kağşamak

kalgımak

Yerinde
duramamak

kalgımak

kertmek

Gedik açmak,
boğumlamak

kertmek

kığılamak

Koyunun keçinin
dışkılaması
Birine alışmak,
arkadaş olmak,
yakınlık duymak
İyileşmek,
dirilmek
Tembihlemek
Bozulmak

kığılamak

siftinmek

Uyuşuk uyuşuk
dolaşmak

siftinmek

sorutmak

Suratını asıp
kaşlarını çatarak
konuşmadan
durmak
(Şimşek için)
Çakmak
Yok saymak

sorutmak

öğürleşmek

sağalmak
sıkılamak
sınmak

yalabımak
yokumsamak



öğürleşmek

sağalmak
sıkılamak
sınmak

açıkça söylemek,
beddua etmek.
(nsz) İşkilli duruma
gelmek, pirelenmek:
(nsz) hlk. Eskimek,
dağılmaya yüz
tutmak:
(nsz) hlk. Sıçramak,
fırlamak, şaha
kalkmak
(-i) Bir şeyin
kenarında kertik
açmak, çentmek
(nsz) hlk. Koyun,
keçi, deve pislemek
(-e) Öğür olmak,
birbirine alışmak,
istinas etmek.
(nsz) Sağlığa
kavuşmak, iyileşmek
İyice tembih etmek.
Kırılmak,
parçalanmak,
bozulmak.
(nsz)
hlk. Oyalanmak,
vakit geçirmek.
(nsz) Somurtmak,
surat asmak.

yalabımak

Şimşek çakmak.

yokumsamak

(-i) Var olan bir şeyi
yok olarak kabul
etmek.

Kaynak ağızda bulunan bir kelime bazı ses değişiklikleriyle standart dilde
bulunabilir: Nevşehir ağzında yer alan bazı fiillerin biçim ya da ses değişiklikleri
olsa da standart dildeki aynı kökenden geldiği bilinen fiillerle örtüşmesi
durumudur. Bu durumda fiiller ses ve biçim olarak farlılıklar arz edebilirler;
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ancak anlam alanları yine tam örtüşmekte dolayısı ile bire bir eşdeğerlik söz
konusudur.

Nevşehir Ağzı
cılbanmak

Anlamı
soyunmak

Standart Dil
çıplaklaşmak

cıngırdamak

Çan ya da zil
sesinin ötmesi
çimdiklemek

çıngırdamak

çığrınmak

Acı acı bağırmak,
çığlık atmak

çağırmak

dadırmak

tattırmak

tattırmak

denelenmek

Tane tutmak

tanelemek

depiklemek

Çiftelemek,
tekmelemek

tepiklemek

gara(n)mak

Şikayet
etmek,
yakınmak, sitem
etmek, dedikodu
yapmak
Gerinmek

karamak

Hoşalmak

Zevk
almak,
hoşlanmak

hoşlanmak

Kubarmak

Mağrur
olmak,
kibirlenmek

kabarmak

cimciklemek

gerneşmek

çimdiklemek

gerinmek
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Anlamı
(nsz) Çıplak
duruma gelmek.
(nsz) Çıngırak sesi
çıkarmak
(-i) Bir kimsenin
etini başparmakla
işaret parmağı
arasında kıstırarak
sıkıp acıtmak.
(-i) Birinin
gelmesini
kendisine yüksek
sesle söylemek,
seslenmek
(-i, -e) Tatma işini
yaptırmak, tadına
baktırmak
(-i) Tanelerini
ayırmak
(-i) hlk. Binek
hayvanını
yürütmek için
ayakla vurmak,
tekmelemek
Kötülemek,
yermek.

Kolları açarak
gövdeyi gergin bir
duruma sokmak
(-den) Hoşuna
gitmek, hoş
bulmak,
hazzetmek, sevmek
Böbürlenmek,
gururlanmak

Özülemek

Özlemek,
gelmek

Sığaşlamak
Yamışmak

Sıvazlamak
(Yüklü
hayvan
için) Bir yana
doğru eğrilmek



göresi

Özlemek

(-i) Bir kimseyi
veya bir şeyi
görmeyi,
kavuşmayı
istemek, göreceği
gelmek
Sıvazlamak
(nsz) Yamuk
duruma gelmek,
eğilmek.

Sıvazlamak
yamulmak

Kaynak ağızdaki bir kelime standart dilde başka bir kelime ile karşılanabilir: Bu
tür durumlarda kaynak ağız ya da lehçedeki kelime hedef ağız ya da lehçede yer
almamaktadır. Ancak hedef ağız ya da lehçede yer almayan kelimenin karşıladığı
anlam alanı başka kelime ile karşılanmaktadır. Aynı anlam alanını karşılayan
başka kelimenin kökeni de birbirinden farklıdır. Dolayısı ile köken itibariyle
doğal olarak da ses ve biçim itibariyle birinden tamamen farklı olan kelimeler
aynı anlam alanını işaretleyebilmektedir. Kaynak lehçe ya da ağızdaki bir
kelimenin hedef lehçede olmaması durumu o ağız ya da lehçenin kendi söz varlığı
ile doğrudan bağlantılıdır. Kaynak olarak Nevşehir ağzı ele alınarak standart
Türkçe ile karşılaştırıldığında ortaya çıkan bu durum Nevşehir ağzının kendine
has söz varlığına ait ürünleri de göstermektedir. Aşağıdaki tabloda Nevşehir
ağzında olmasına karşına standart Türkçede olmayan dolayısı ile standart
Türkçeye katkı bağlamında değerlendirilebilecek örnekleri içermektedir.
Standart

Türkçede

bu

kelimelerin

anlam

alanları

başka

kelimelerle

karşılanmaktadır. Aşağıda tespit edilen bazı örnekler gösterilmektedir.

Nevşehir Ağzı

Anlamı

Standart Dil

Anlamı

arsıkmak

Utanmak

utanmak

Onursuz sayılacak
veya gülünç olacak
bir duruma
düşmekten üzüntü
duymak, korkmak,
mahcup olmak

505

avşamak

Toplamak

toplamak

(-i) Bir araya
getirmek

cıcıklamak

Süslemek

süslemek

(-i) Birtakım
katkılarla bir şeyin
daha güzel, daha
göz alıcı olmasını,
daha hoş
görünmesini
sağlamak, bezemek,
bezeklemek,
donatmak, tezyin
etmek

ehnezimek

gırçmak

(kumaş için)

yıpranmak

(nsz) Zamanla veya

zayıflamak,

çok kullanılma

yıpranmak,

sonucu aşınmak,

eskimek.

eskimek

Biçmek

biçmek

(-i) Belli bir biçim
vererek kesmek

havıkmak

Şişmek, gerilmek

şişmek

Vücudun bir yeri
içine yabancı bir
maddenin
girmesiyle veya
başka bir etkiyle
gerilmek, kabarmak

hırıflamak

Bunamak

bunamak

(nsz) Çeşitli
sebeplerle zihin
gücünü yitirerek ne
yaptığını bilemez
duruma gelmek,
ateh getirmek.

kızınmak

Isınmak

ısınmak

Sıcak duruma
gelmek
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künkümek

Eskimek

eskimek

(nsz) Eski duruma
gelmek. 2.
Yıpranmak

şivşirtmek

Kışkırtmak

kışkırtmak

Bir kimseyi kötü bir
iş yapması için
harekete geçirmek,
tahrik etmek.

2.2. Bire Hiç Eşdeğerlikler (1≡∅)


Kaynak ağızdaki bir kelime standart dilde hiç bulunmayabilir: Kaynak ağız ya
da lehçede var olan bir kelimenin hedef lehçe ya da ağızda hiçbir şekilde
bulunmaması durumudur. Ağız boyutunda ele alındığında bir ağzın kendi
sözvarlığı içerisinde yer alan ve anlam alanı kendisine has olan kelimeler standart
dilde yer almayabilir. Bu türden kelimeleri standart dilde tek bir kelime ile
karşılamak mümkün değildir. Ağızlarda yer alan bu türden kelimelerin anlam
alanlarının ifadesi için standart dilde açıklamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Nevşehir
ağzında yer alan bazı fiillerin standart dilde tek bir kelime ile karşılanmadığı
görülmektedir. Standart dilde bu türden kelimeleri doğrudan karşılamayan bir
kelime bulunmadığı gibi anlamını ifade etmek için de açıklamaya ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu türden eşdeğerliğe sahip her kelime eğer Derleme
Sözlüğü’nde yer almıyorsa “Derleme Sözlüğüne katkı” olarak da düşünülebilir.
Kaynağa Nevşehir ağzındaki fiiller alındığında bu türden tespit edilen kelimeler
aşağıda gösterilmektedir.

Nevşehir Ağzı
akınmak
avınmak
büzütmek
corutmak
dişemek
doluksumak

Anlamı
Sevdalanmak, birine
aşırı sevgi duymak
(Hayvanlar için) döl
tutmak
Büzülüp oturmak
Sessizce çöküp
oturmak
Diş çıkarmak
Duygulanıp
ağlayacak duruma
gelmek
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Standart Dil
∅

Anlamı
∅

∅

∅

∅
∅

∅
∅

∅
∅

∅
∅

domuşmak

eftiklenmek
emişmek

evselemek

göbçümek

hamhalamak

iŋezlemek
itimek, itilenmek

kığılamak

kurdukmak

kürtüklemek
miyirsemek

mudaralamak

Arkasını dönüp küs
oturmak, kalçalarını
geril eğilmek.
Ufak iş yapmak,
çerezden atıştırmak.
Pekmez tarhanası,
köftür gibi
yiyeceklerin
dişlerinin birbirine
girip yapışmak.
Bir yığındaki
öteberiyi yoklayıp
yüzden irilerini
seçmek
Yerinde
duramamak,
hoplayıp durmak
İncitmek, canını
incitecek denli
sıkıştırıp örselemek
Bir işe isteksizce
koyulmak
(peynir için)
eskiliğinden dolayı
hafif acımak,
keskinleşmek.
Koyunun keçinin
dışkılaması. (Mcz)
Yalan söylemek.

∅

∅

∅

∅

∅

∅

∅

∅

∅

∅

∅

∅

∅

∅

∅

∅

∅

∅

Kurdun sürüye
saldığı korkuyla
koyunların şaşkınlık
içinde kurdun
arkasından gitmesi.
Karın, tipiyle bir
yere yığılması
Çocuğa, hayvan
yavrusuna aşırı
sevgi göstermek
Tavlamaya, yağ
çekip yola
getirmeye uğraşmak

∅

∅

∅

∅

∅

∅

∅

∅
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sırkıtmak

siftimek

tokmalamak

tosuldamak

uyuntulanmak

yerçemek

Rahatsız etmek,
boğar gibi
kucaklamak
Taneli meyveleri
çabucak yiyip
bitirmek
1. (Hayvanlar için)
Fazla yem
yenmesiyle ortaya
çıkan rahatsızlık,
şişkinlik. 2. Laf
çakmak
Soluk alıp vermede
zorlanmak, har har
solumak
Bir işi zamanında
bitirememek,
ezginleşmek
Yemek seçmek

∅

∅

∅

∅

∅

∅

∅

∅

∅

∅

∅

∅

2.3. Yalancı Eşdeğerler
2.3.1. Tam Yalancı Eşdeğerlik
Kaynak ağızdaki bir kelimenin yazılışı ve okunuşu standart dilde aynı olmasına
rağmen anlam alanı tamamen farklıdır. Bu tür kelimeler genelde aynı kültür dairesinde
bulunmasına rağmen birbirinden bir nebze uzak düşmüş lehçeler arasında daha çok
bulunmaktadır. Ancak ağızlarda da biçim olarak aynı olmasına karşın anlam alanı olarak
birbiriyle ilgisi olmayan kelimeler bulunmaktadır. Dolayısı ile eşdeğer gibi görülen
kelimelerin aslında anlam bakımından ele alındığında yalancı eşdeğer oldukları
görülmektedir. Standart Türkçe ile aynı kültür dairesi içerisinde bulunmasına karşın
ağızlar standart dil ile kimi yalancı eşdeğer kelimelere sahip olabilmektedir. Bununla
birlikte kaynağa bir ağız hedefe de başka bir ağız alındığında yine tam yalancı eşdeğer
kelimelere rastlanmaktadır. Nevşehir ağzında yer alan bazı fiiller standart Türkçe ile
karşılaştırıldığında biçim olarak aynı olsa da anlam olarak birbirinin yerini tutamayacak
kelimeler varlıkları görülmektedir. Tam yalancı eşdeğer olan bu fiil örneklerinden bazı
aşağıda gösterilmektedir.
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Nevşehir Ağzı
dalamak

Anlamı
Aşığın dala
duruma gelmesi,
cuk oturması,
işlerin rast gitmesi

Standart Dil
dalamak

direşmek

Ayak diremek,
inat etmek
Çırpınmak,
titremek

direşmek

gezelemek

Ne yapacağını
şaşırmak,
bocalamak.

gezelemek

gölermek

Yerleşip
kaygısızca,
yakışıksızca
oturmak

gölermek

ışılamak

Birine şirin
görünmek için
gülümsemek
Kaçmak, sıvışmak

ışılamak

kararmak

Birisine kin
tutmak, buğuz
bağlamak,

kararmak

pavkırmak

Yemek sırasında
gülerek
ağzındakileri
dışan püskürtmek:

pavkırmak

efildemek

istetmek

efildemek

istetmek
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Anlamı
(-i) 1. Köpek, kurt vb.
hayvanlar dişlemek,
ısırmak. 2. Zehirli
böcek, ısırgan otu, sert
kumaş dokunarak teni
acıtmak veya
kaşındırmak.
(nsz) hlk. Sebat etmek.
(nsz) Rüzgâr yavaş bir
biçimde ve serin olarak
esmek.
(nsz) hlk. 1. Gezinmek
2. Sıkıntılı bir
durumda dolaşmak,
gezinmek.
(nsz) hlk. 1. Göl
durumuna gelmek. 2.
Hayvanın ipi ayağına
ve boynuna dolaşarak
kalkamayacak biçimde
yere yıkılmak.
(nsz) hlk. Işıldamak,
parlamak.
(-i) İstemesini
sağlamak
(nsz) 1. Rengi karaya
dönmek, siyahlaşmak.
2. Işık sönmek,
kısılmak veya gücü
azalmak:  3. Ateş
sönmeye yüz tutmak.
4. mec. Kederlenmek,
canı sıkılmak.
5. mec. Niteliğini
yitirmek.
(nsz) hlk. 1. Tilki veya
çakal ulumak .

sineklenmek

Uyuşmak,
ezginleşmek

sineklenmek

soğulmak

Gözün işlevini
yitirmesi

soğulmak

şaklamak

Eşit parçalara
ayırmak
Yapmak, ortaya
getirmek

şaklamak

tıngırdatmak

Alaya almak

tıngırdatmak

üzülmek

Yırtılmak (bez,
deri), kırılmak
(dal budak)

üzülmek

yaslamak

Dövmek

yaslamak

yassılmak

Minnet duygusu
yüzünden birisine
karşı çıkamamak.
Yüzünü almak,
iyisini seçip
kötüsünü
bırakmak

yassılmak

şeneltmek

yüzlemek

şeneltmek

yüzlemek

(nsz) 1. Sineği
çoğalmak, sinekli
duruma gelmek. 2.
Sineklerini kovmak
(nsz) hlk. 1. Suyu veya
sütü çekilerek
pörsümek.
2. coğ. Irmak, kuyu,
pınar vb. yerlerde su
çekilip yok olmak.
(nsz) Şak diye ses
çıkarmak
(-i) Şenelmiş duruma
getirmek, meskûn
kılmak:
(-i) 1. Tıngırtı
çıkarmak. 2. Çalgıyı
biraz çalabilmek.
(nsz) 1. Üzme işine
konu olmak.. 2.
Üzüntü duymak,
kaygılanmak.
(-i) 1. Bir şeyi bir yere
dokunur duruma
getirmek ve bu
durumda bırakmak
veya tutmak, dayamak.
2. mec. Dayandırmak.
(nsz) Yassı duruma
gelmek, yassılaşmak
(-i) Kusurunu veya
suçunu yüzüne karşı
söyleyip birini
utandırmak.

2.3.2. Yarım Yalancı Eşdeğerlik
Kaynak ağızdaki bir kelimenin anlam alanı standart dilde kısmen örtüşmektedir.
Kaynak lehçe ya da ağızda bulunan biçim olarak da birbirleriyle örtüşen kelimelerin anlam
alanları kimi zaman kısmen örtüşmektedir. Bu durumda yarım yalancı eşdeğer kelimeler
ortaya çıkmaktadır. Nevşehir ağzında yer alan bazı fiillerin de anlam alanı olarak standart
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Türkçedeki anlamlarıyla kısmen örtüştüğü görülmektedir. Nevşehir ağzında yer alan
yarım yalancı eşdeğer kelimeler aşağıda gösterilmektedir.
Nevşehir Ağzı
akıtmak

Anlamı
İşemek

Standart Dil
akıtmak

çöğdürmek

(erkek
çocuklar
için)
işemek,
akıtmak.
1.Pekmez
tarhanası, köftür
gibi yiyeceklerin
dişlerinin birbirine
girip yapışması, 2.
kardeş olmayan iki
çocuğun
bir
annenin memesini
emmesi.
Ulaşmak

çöğdürmek

kalgımak

Yerinde
duramamak

kalgımak

sındırmak

(Oruç) Bozmak.

sındırmak

emişmek

ilmek

Anlamı
(-i,
-e) Akmasını
sağlamak, akmasına
yol açmak, dökmek.
(nsz) hlk. 1. İşemek

emişmek

(nsz) 1.
Karşılıklı
olarak
emmek.
2. hlk. Sağılmadan
önce koyunlar kuzular
tarafından
gizlice
emilmek.

ilmek

(III) (-e)
hlk. Değmek,
dokunmak.
(nsz) hlk. 1. Sıçramak,
fırlamak,
şaha
kalkmak. 2. Öfkeyle
kalkmak.
3.
Çapkınlık, serserilik
yapmak.
(-i) hlk. 1. Kırmak,
parçalamak.
2.
Yenerek
bozmak,
mağlup etmek. 3.
Sindirmek.

3. SONUÇ
Türkçenin geniş bir sözvarlığına ve anlam dünyasına sahip olduğunu gösteren en
önemli delil ağızlardaki sözvarlığıdır. Bu sözvarlığı detaylı olarak incelendiğinde çok
geniş bir anlam alanını işaretlediği görülmektedir. Standart dil nihayetinde bir ağzın yazı
dili olarak belirlenmiş biçimidir. Dolayısı ile yazı dili olarak belirlenen standart dilde her
kelimenin yer alması beklenmez. Standart dil kabul edilmemiş olan ağızlar konuşma
dilinde oldukça canlı şekilde yaşamaktadır. Konuşma dilinde yer alan ağızlara ait
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malzemeler kimi zaman yazılı hale getirilmiş ve üzerinde kimi bilimsel ya da bilimsel
olmayan çalışmalar yapılmıştır. Bu bağlamda ağızlarda yer alan kelime, kelime grubu,
cümle ya da morfemlerin incelenen ağızlara hâkim olmayan kişiler tarafından da anlaşılır
hale gelebilmesi için bu ağza ait dil malzemelere standart dile aktarılmaktadır. Yani
ağızlarda yer alan malzemenin standart dil ile ifade edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
Bu ve benzeri durumlarda ağızlarda yer alan malzemenin standart dile aktarılması
gerekmektedir. Bu aktarımlar esnasında eşdeğerlik bağlamında kimi sorunlarla
karşılaşılabilmektedir. Özellikle çalışma yaptığı ağzın iç dünyasına hâkim olmayan
araştırmacılar yaptıkları aktarmalarda hataya düşebilmektedir. Bu durumda ağızlardaki dil
malzemesinin standart dildeki karşılıklarını tam olarak tespit edebilmek gerekir. Bu da
ancak yapılacak olan ağızlardaki eşdeğerlik çalışmalarıyla tam olarak sağlanabilir.
Nevşehir ağzında yer alan fiiller incelendiğinde bazı fiillerin tam anlamıyla standart
Türkçede de yer aldığı (1≡1), bazı fiillerin ağızlarda yer almasına karşın standart dilde yer
almadığı (1≡∅), bazı fiillerinde tam ve yarım yalancı eşdeğer yapılarda oldukları tespit
edilmiştir.
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