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Osman ERCİYAs· 

Özet: Türkoloji sahası için önemli malzeme sayılan ve her biri dünyanın 
değişik bölgelerinde yaşamaya devam eden dil ve kültür unsurlarının 
saptanması, güncel Türkçe ve karşılaştırmalı Türk dili çalışmaları için ayrı bir 
ehemmiyete sahiptir. Bu düşünce ile kaleme alınan Söz Varlığı Örnekleriyle 
Kıbrıs Türk Ağzı isimli bu çalışma da, Kıbrıs Türk ağzına ait olmasına 
rağmen çok az kişi tarafından kullanılan yapıları tespit edip Türkoloji 
literatürüne kazandırmayı hedeflemiştir. Bu bağlamda ele alınacak yapılar; 
ses, şekil ve söz varlığı açılarından irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs Türk ağzı, söz varlığı, atasözü, deyim, unutulan 
kelimeler 

Turkish Cypriot Dialect with Vocabulary Examples 

Abstract: It is an important issue for Turcology to establish the linguistic and 
cultural elements which are considered valuable from the different areas of the 
world. This study titled Turkish Cypriot Dialect with Vocabulary Examples 

• aims to detect the linguistic formations that are used by slightly few people who 
talks Cypriot dialect, and coining them into the Turcological literature. The 
formatiom which are evaluated in this respect are examined in terms of 
phonology, morphology and lexicon. 

Keywords: Turkish Cypriot dialect, vocabulary, proverb, idiom, vanishing 
words 

Kıbrıs Türk Ağzı 

Kıbrislı Türkler arasında konuşulan ve 1571 Türk fethinden bu yana adada 
konuşulmaya devam eden Türkçenin adı Kıbns Ağzı veya Kıbrıs Türk ağzı (KA) 
biçiminde anılmakta ve literatürdeki. varlığını da bu şekilde sürdürmektedir. 
Kıbns 'ın sosyal ve kültürel geçmişi, Türkler açısından Anadolu Selçuklu dönemine 
kadar uzanmaktadır. Milattan sonra 11. yüzyıl tarihinde Kıbrıs'a hükmeden Latin 
kökenli Lüzinyanlar, o dönemlerde Anadolu ile ilişkiler geliştirmiş ve bu yolla 
Türkleri tanıma fırsatı yakalamışlardır. Sözü edilen dönem içerisinde göze çarpan 
Türk varlığı, küçük gruplar halinde adaya gelerek daha çok askerlik görevlerinde 
bulunan ve Türkopol ismiyle anılan kişilerden ibaretti (Gürkan 2008). Kıbns 'taki 

Türkçenin yaygınlaşması ve bir kültür dili haline gelmesi, 1571 'deki Osmanlı Türk 
fethinden sonra gerçekleşmeye başlamıştır. Fetihten sonra hız verilen iskan 
politikası, birçok Türk ailenin adaya gelmesini sağlamış ve yeni bir Türk yurdunun 
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oluşmasına vesile olmuştur. Dalga dalga büyüyen bu hareket, sosyo-e~on?mik 
alanda yarattığı farklılıklar yanında, önemli bir kültür naklini . gerçekleştırmış ve 
birçok alanda yeniliğe yol açmıştır (Erdoğru 2008). Anadolu'daki toprağını, 
komşusunu ve yaşamını geride bırakıp yeni bir hayata merhaba diyen ilk Kıbrıslı 
Türkler, Cezire-i Kıbns'a vardıklarında Latin, Helen ve Arap diye addedilen yeni 
lçomşulanyla tanışarak dünya görüşlerindeki hoşgörü ve genişliğin temellerini 
böylece atmaya başlamışlardır. Üç asırdan fazla Osmanlı Türk yönetimi altında 
yaşadıktan sonra İngiliz Sömürge idaresi ile yüz yüze gelen halk, 1878 y~lından 
itibaren yeni bir kültür dalgası içerisine girmiş ve alışkanlıkları değışmeye 
başlamıştır (Richter 2011). KA, bu dönemde özellikle İngilizcenin etkisi altına 
girerek eski dönemlerden bu yana devam eden Rumca tesiri~le bir.~i~e ~ıs~~ 
değişimlere maruz kalmıştır. Bu değişmeler, ses ve yapı düzlemınde gorulebıldıgı 
gibi söz diziminde de kendini hissettirmektedir. KA'daki !kinci ~e bü~k d~ğ!ş~m 
dalgası, 197 4 Barış Harekatı sonrasında adaya yerleştirılen Turklerın etkısı ıle 
olmuştur. Nitekim bugün yaklaşık üç yüz bin insanın yaşadığı . Kıbrıs'ta .<KKTC 
Devlet Planlama Örgütü, devplan.org), söz konusu tarihte adaya göç edenlenn sayısı 
önemli bir yer tutmaktadır. KA'nın önemi, bahsedilen çerçevede geçirdiği 
evrelerden ziyade, 16. yüzyıldan itibaren öz biçimini koruyabilmiş yapılarını 
değerlendirmeyle anlaşılabilir. Nitekim yazılı ve görsel basın ile bilişim 
sistemlerinin yaygınlaşması, yerel özellik taşıyan tüm ağızları standart hale 
getirmekte ve tespit edilip kayda geçirilemeyen söz zenginlikle~n! unu~aktadır. 
Bu sebepten ötürü, unutulmaya meyletmiş her lafzın kayda geçırılmesı ve evrensel 
Türk dili literatürüne kazandırılması zorunluluk arz etmektedir. 

Ağız ve folklor araştırmaları bağlamında birço~ ç~lışmaya ko~u. edil~n ~· 
özellikle Türkiye Türkçesi ile olan farkları ve folklorık bırtakım zengınliklerıyle one 
çıkarılmıştır. Bu bağlamda, özellikle Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a gelerek adada 
akademik görevlerde bulunmuş filolog ve Türkologların ortaya koyduğu çalışmalar 
kayda değer özelliktedir (Eren 1983, Öztürk 2000, 2005; Arg_unşa~ 2003)._ Bu 
doğrultuda çalışan akademisyenlerin, çalışmalarını toplu bır kıtap halınde 
ölümsüzleştirdikleri de bilinir (Öztürk 2009). Bu gibi çalışmalar, .~:nın Anado~u 
ağız araştırmalarına dahil edilmesini sağlamakla birlikt~, k?n~yla ~l~~lı m~lzemenın 
bilimsel toplantılarda tartışılmasını da gündeme getırmıştır. Sozu edılen amaç 
doğrultusunda öne sürülen tezler, KA'nın' Türkiye Türkçesi ile olan yakın bağını da 
hatırlatmış ve izlenecek yaklaşımların seyrine yön vermiştir: Bunlar yanında, 
Kıbrıslı Türk araştırmacı ve akademisyenler tarafından ortaya konulan çalışmalar da 
gün geçtikçe artmakta ve üzerinde çalışılacak malzemenin kayda geçirilmesi sür-eci 
devam etmektedir (Adalı. 1997, 2000; Gökçeoğlu 1999, Oznur 2010a, 2010b; 
Erciyas 2010a, 201 l; Saracoğlu 2009, Nesim 2009). Türk dili ~e ağız 5alı~maları 
eksenine yeni bir boyut kazandıran dilbilim temelli incelemeler de, KA uzerıne. son 
zamanlarda yönelmiş ve değerli eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır (Pehlıvan 
2003, 2009; Erciyas 2012, Çelebi 2003, Gümüşatam 2011). Kıbrıs ağzı üzerine 
yazılan sözlükler de zikretmeye değer eserler arasındadır (Hakeri 200~~ ~abataş 
2007, Gökçeoğlu 2008}. KA üzerine yapılacak çalışmaların artması, sozu geçen 
diyalektin çok boyutlu biçimde ele alınıp değerlendirilmesini sağlayacak ve diğer 
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Türk diyalektleri ile karşılaştırmalar yapılabilecektir. Bilindiği üzere dil, ağız ve 
folklor araştırmalarının temeli, üzerinde çalışma başlatılacak olan malzemenin 
t~min e~ilmesi.ne_ day.a~ır. Bu noktada, her geçen gün konuşuruyla birlikte yitip 
gı~en. dıl z.e~gı~lıklerının tespit edilip kayda geçirilmesi önemli hale gelmektedir. 
Nıtekım, yıtıp gıden ve unutulan değerlerin geri döndürülmesi ihtimali yoktur. Bu 
nedenle, a~ı.z ~aş~rma~ar~nı~ merk~z noktasını bu yöne çevirmek, alanda çalışma 
~a?a~ak kışılerın oncelıklı gorevlerı arasında olmalıdır. Söz varlığı araştırmalarını 
tıtızlıkle yürütmüş olan merhum dilbilimci Aksan da, zamanla unutulan öğelerin 
lehçe ve ağızlarda yaşadığına dikkati çekmiştir (Aksan 2004: 74). 

_Söz Varlığı Örnekleriyle Kıbrıs Türk Ağzı isimli bu çalışma, sözü edilen amaç 
dogrultusunda kaleme alınmış ve çalışmada, yapısal birtakım değerlendirmeler 
vasıtasıyla ele alınan kelime ve deyimler, aşağıdaki bölümlerde nadir kullanım 
alanları açısından irdelenmiştir. 

Farsi z.arfının kö~eni: Farsi sözcüğü, KA'da 'açık, güzel ve anlaşılır' 
ko~uş~ayı. ıf~de eden bır za~ ?!arak kullanılmaktadır. Bu kelimenin kökeniyle ilgili 
kesın bır bılgı olmamakla bırlikte, KA üzerine yazılan sözlüklerin birinde Yunanca 
kö~enli olduğu belirtilmiştir (Kabataş 2007: 229). Birçok Yunanca sözlükte tespit 
edılemeyen farsi, Kabataş'ın iddia ettiği farsa (qıa/Hm) şekliyle de bu anlamla 
~laka!ı olarak tespit edilememiştir. Yunanca sözlükte yer alan farsa biçimi, yalnızca 
şaka anlamıyl~ geçmektedir (Fono Yunanca Standart Sözlük 2003: 275). Yapılan 
karşılaştırmalı ıncelemeler sonunda farsi sözcüğünün Arapça kökenli fasih'e 
d~yandığı dü~~nül.mektedir. Fasih, 'güzel, düzgün açık ve kusursuz konuşan, iyi söz 
soyleme kabılıyetınde olan (kimse), uzdilli' anlamına gelmektedir (Parlatır 2009: 
441). Evliya Çelebi de ünlü Seyahatname'sinde, gezdiği yöreleri anlatırken oradaki 
insanların konuştuğu dillerle ilgili olarak 'cümle halkı Boşnakdır amma fasih ü 
beli~ !"facarca ve Nemsece bilirler' ifadelerini zikretmiştir (De~eli 2006: 36). 
Fasıh'ın bu kullanımı, kelimenin kökeniyle ilgili yapılacak varsayımlara dönük 
önemli. veriler içermektedir. Açıklanması önem arz eden fasih > farsi değişimi de, 
gramatıkal açıdan çok rahatlıkla izah edilebilir durumdadır. İkinci hecenin son sesi 
olan ve vurgusuz. olduğu için düşme eğilimi gösteren h, fasih kelimesinde düşerek 
fasi biçimi. oluşmuştur. Ardından, halihazırda Türkçede yaygın olarak kullanılan ve 
'Fa_rslar~, Ir~n'a .ait' anlamına gelen Farsf sözcüğü, analoji (örnekseme) yoluyla 
kelımeyı etkılemış ve benzer söyleyişin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu açıklama 
ile, sözcüğün Osmanlı Türkçesine dayandığı ileri sürülebilir. Yunanca veya Kıbrıs 
Rumcasında da benzer sözcüğün yer alması, Türkçeden Rumcaya geçen birçok 
y~pıda. iz!endiği .. gi~i, olası bir etkileşimin göstergesi olabilir. Nitekim Türkçe 
kokenlı bırçok sozcuk, Kıbrıs Rumcasında halen kullanılmaktadır (Erciyas 2005: 
34). 

lJ_rubcuk: 'Bir şeyin dörtte biri, çeyrek' anlamına gelen urup, KA'da urub, 
urubıY_e ve urubcuk şekilleriyle göze çaıpmaktadır. Günlük konuşma dilinde, 
genellikle yaşlılar ~rafından 'çok küçük bir parça, azacık' anlamlarında kullanılan 
söz~ük, gün geçtikçe yaygınlığını yitirmektedir. Tarama Sözlüğünde yer almayan 
kelıme, Türkçe Sözlük, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü ve Türkiye Türkçesi Ağızlar 
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Sözlüğü'nde sadece urub biçimiyle geçmektedir. KA'da yaygın olarak kul.la~ılan ve 
· gerekmediği. hallerde bile pekiştirme amaçlı eklenen -Clk k~çültme ekınıı:, uru~ 

kelimesine de aynı amaçla getirildiği görülür. Kıbrıs'takı Osmanlı Turkçesı 
kalıntıları 'giysi' manasında geçen uruba, 'su vermek' anlamında kullanılan 
suvarmak' benzeri kelimelerde yaşadığı gibi, yeni nesillere aktarılması zor gözüken 
urubcuk'ta da kendini göstermektedir. 

Karşılaştırma eki ve Çiğerek: -rAk, Eski Türkçede ve Türkiye Türkçes~ni~ ilk 
dönemlerinde kullanılış sahası oldukça yaygın bir üstünlük ve karşılaştırma bıldırme 
eki idi: yigrek (daha üstün), yahşırak (daha iyi), Kardaştan yar yegre~tir 'Dost, 
arkadaştan daha üstündür' (Yunus Emı:e) gibi (Vural 2011: 177). Bu~un uf~rak'. 
küçürek, bozrak gibi sınırh birkaç kelımede yaşayan karşılaştırma ekı, KA dakı 
çiğerek sözcüğünde görülmektedir. Çiğerek biçimi Türkçe Sö:l~: .. Osmanlı 
Türkçesi Sözlüğü, Türkiye Türkçesi Ağızlar Sözlüğü ve T~a~a Sozl~~u'nde y:r 
almamaktadır. Bu nedenle, kelimenin kayıtlara geçırılerek soz varlıgı 
incelemelerine katkı koyması sağlanmalı ve kullanım sıklığı artırılmalıdır. 

Kesman: Halk arasında 'yağmur, güneş ve rüzgarın etkileyemediği, gizli, kuytu 
yer, siper' manası ile kullanılan dulda söze~~· ~'.d~. a~nı anlamı k~rş~~~~~cak 
şekilde kesman biçiminde kullanılmaktadır. Turkçe Sozlük ıle T~aı:ıa Sozlugu nde 
geçmeyen kesman yapısı, Türkiye Türkçesi Ağızlar Sözlüğü'nde ~ı fark!ı manayla 
yer alm8:ktadır. Birinci anlam olarak 'fırsat', ikin.ci anlam o~~ak ıse 'd~grultu sıra' 
verilmektedir. İkinci anlam olan 'doğrultu, sıra' ıle KA'daki dulda yer manasının 
yakınlığı düşünülebilir. Çalışmaya konu edilen bu tür nadi~. kul~.anımların 
incelerırnesi, derinliğe inen çok boyutlu leksik karşılaştırmalardan ote, soz konusu 
yapıların varlığına ilişkin bilinci artırma yönündedir. 

· Benilemek, Şafgarmak, Hoflaomak, Farıma~ Eş.g~rmek, !epse~~ek: 
KA'nın yaşlıca denilebilecek konuşurları tarafından dıllendırılen bu ~ıller, ~den 
güne yaygınlığını yitirmeye ve sosyal medya vasıtası~la fakirleşen ı.fade 
zenginliğinin yozlaşma sürecine kapılmaya devam etmek~edır .. Bahse konu ~ıl~er, 
farımak ve tepsermek dışında Türkçe Sözlük kapsamına gırmeyıp ~a~~~~a Tu~kiye 
Türkçesi Ağızlar Sözlüğü'nde yer bulmuştur. Benilemek sozcugu, Agızlar 
Sözlüğü'ndeki açıklamalar ve KA'daki durumu paralelinde 'şaşkı~lıkla karışık 
korku duymak, irkilmek, ürkmek, uykudan sıçrayarak korku ıle uyanmak, 
afallamak, şaşırmak' anlamlarına gelir. Arapça kökenli 'ışık, ışıltı' anlamına ge.len 
şavk kelimesi ve isimden fiil yapma eki - Ar ile türetildiğ~ düşünülen Ş~fgan:ıak ıse, 
KA'da 'aydınlanmak' manasıyla geçen sözcüklerdendır. Ara~ça kokenlı ol~ak 
belirtilen sözcükler, Kıbrıslı Türklerin Osmanlı Türkçesi dönemın~e yaygın şekıld~ 

' kullandıkları kelimelerdir. Çeşitli türetme ekleri ile genişletilen bu yapılar,_KA'dakı 
Türkçeleştirme eğilimine ömek olarak gösterilebilir. Şimdi ele alınacak kelımeler de 
bu bağlamda değerlendirilmelidir: 'Korku, korkma, ürkme'_ anl_amına g_elen Arapça 
kökenli havf, Türkçe isimden fiil yapma eki - lA ile genışle~ıle_~ek .fiı~. du~u~a 
dönüştürülmüş ve böylece 'korkmak, ürkmek' anlamında yem b~.r ~~:.~retılmı~tır. 
Yine Osmanlı Türkçesi ve yerel türetmelere dayalı farımak sozcugu, genellıkle 
•vazgeçmek' anlamında kullanılır. Bu fiilin de benzer yapılara ve anlamına 
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istinaden Arapça kökenli fariğ'e uzandığı düşünülmektedir. Nitekim fariğ, 'el 
çekmiş, vazgeçmiş, kenara çekilmiş' anlamlarındadır (Parlatır 2009: 437). Üzerinde 
durulan örneklerin bi.r kısmı, Anadolu ağızlarında da kullanılan kelimelerdir. 
KA'daki kullanım sıklığı gün geçtikçe azalan bir diğer eylem adı ise tepsermek'tir. 
Türkiye Türkçesi Ağızlar Sözlüğü'nde yer alan kelime, 'şaşırmak' anlamı yanında 
genellikle 'kurumak, suyunu çekmek' manasındadır. Ele alınan bu kelimelerin 
Anadolu ağızları ve KA olarak paylaştıkları ortak nokta, yeni konuşurlara 

nakledilemeyip kullanımdan düşme eğilimine girmeleridir. 

Hov(unu) almak: Türk Dil Kurumu Atasözü ve Deyimler Sözlüğü'nde geçen 
ve ölçünlü dilde sıklıkla kullanılan hevesini almak deyimi, 'istediği, imrendiği şeyi 
elde ederek ona doymak' manasıyla verilir. KA'da geçen bir deyim olan hov(unu) 
almak da aynı manaya gelen bir başka yapı olarak göze çarpmaktadır. Ağızlar 

Sözlüğü 'ne bakıldığında, KA'daki gibi bir deyimle karşılaşılmasa da, birleşik fiil 
grubu olan deyimin isim kısmı tespit edilebilir. Ağızlar Sözlüğünde geçen hov 
sözcüğü, KA'daki deyimi doğrular nitelikte' l. Şiddetli istek heves 2. Hız 3. Hınç 4. 
Sazdan yapılan ev' manalarıyla yer bulmuştur. Ancak KA'daki deyim şekline, 

başka bir çalışmada rastlanmamıştır. KA'daki atasözü ve deyimler üzerine yapılan 
en kapsamlı çalışmada da bu deyime yer verilmemiştir (Gökçeoğlu 1997). 

An domuzu, al topuzu / haberle hacı olunmaz: Anadolu ağızlarının bir 
kısmında kullanılan ve KA'daki varlığı ile dikkati çeken önemli atasözlerinden biri 
de an domuzu, al topuzu 'dur. Bu atasözü, Türk Dil Kurumu Atasözü ve Deyimler 
Sözlüğü'nde yer almaz; ancak söz konusu atasözünün içerdiği anlama sahip başka 
yapılar göze çarpmaktadır: An iti, kap sopayı ve iti an, taşı eline al (çomağı hazırla) 

atasözleri, KA'da geçen varyant ile aynı anlamdadır. KA ile Anadolu ağızlarında bu 
türden varyantlara sıklıkla rastlanmaktadır. TDK kaynağı, üzerinde durulan sözle 
ilgili olarak 'saldırgan biriyle karşılaşma olasılığı bulunan kimse kendini korumaya 
hazır olmalıdır.' anlamını verir. Ancak gerek Anadolu gerekse de KA'daki 
kullanımlarına bakıldığında bu atasözünün anlam genişlemesine uğradığı 

görülmektedir. Nitekim her iki kullanım sahasındaki anlam da daha çok 'sözü edilen 
bir kişinin aniden ortaya çıkması 'yla ilgili durumları ifade etmektedir. Haberle hacı 

olunmaz atasözü ise, KA'da nadir kullanılan ve Türkçe Sözlük ile ona bağlı 
kaynaklarda (Büyük Türkçe Sözlük, Atasözü ve Deyimler Sözlüğü, Türkiye 
Türkçesi Ağızlar Sözlüğü vb.) yer almayan bir ifadedir. 'Görünür bir icraat ortaya 
koymadan sadece sözle iş yapılamayacağını' anlatan bu söz, KA'daki varlığını 
zorlukla koruyan ifade zenginlikleri arasındadır. An domuzu, al topuzu Kıbrıs Türk 
Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde yer almaz. Ancak, haberle hacı olunmaz 
ifadesi, söz konusu çalışmada haber etmekle hacı olunmaz şeklinde verilmiştir 
(Gökçeoğlu 1997: 75). Ölçünlü Türkiye Türkçesi ile Anadolu ağızlarında, aynı 
anlamı karşılayacak türde birçok atasözü ve deyimin var olduğu bilirırnektedir. 

Bunlar üzerinde yürütülebilecek karşılaştırmalı incelemeler, varyant zenginliğinin 

tespit edilmesinde önemli rol oynayabilir. 

Dere denize akar / kediler kaçınca sıçanlar andrez oynar: Türkiye 
Türkçesindeki para parayı çeker atasözünün anlam yönünden bir benzeri olan ve 
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K.A'da çok seyrek kullanılan dere denize akar atasözü, standartlaşma eğilimine 
karşı direnmiş nadir kültür öğelerindendir. Özellikle Kıbrıs'ın doğusundak! ~esary~ 
bölgesinde çok az kişi tarafından dillendirilen bu söz, 'mal ve ~ara gı?ı madd~ 
değerlerin, sonunda yine zenginlere gideceğini' belirtmede söylenır. Bu ıfaded~kı 
sitem ve şikayeti de hissetmemek mümkün değildir. Sözün ölçünlü Türkıye 
Türkçesindeki anlamına bakıldığında, benzer koşulları anımsatan 'elde .?ara 
bulunursa onunla yeni paralar kazanılır' ifadesi göze çarpmaktadır. Yazılı ve gorsel 
medya aracılığıyla her bölgeyi etkileyen ölçünlü Türkiye Türkçesi, üst .deği~kenin 
oluşması yönünde şüphesiz yararlıdır. Ancak, dili a~~ı. düz~emde. bı~le~:ırmek, 
zengin söz varlığına sahip ağızlardaki özgün yapıların yıtırılmesı t~hdı~ını gundeme 
getirir. K.A'nın yine çok az konuşuru tarafından yaşatılan ve oz:ll~~e ~es~ry~ 
köylerinde kullanılan kediler kaçınca sıçanlar. a~~rez oynar atas.?zu ıse ~lçun.~u 
Türkiye Türkçesinde meydanı boş bulmak deyımı ıle karşılanan sozlerdendır .. Soz 
konusu atasözü ile belirtilmek istenen düşünce, 'kendisini engelleyecek kimse 
görmeyerek aşırı davranışlarda bulunmak'tır. Sözde geçen andrez oyu~u ise, yere 
çizilen bir çizgi ile iki kişi tarafından altı taşla oynanan _Yerel bır oyund~r 
(Yorgancıoğlu 2000: 136). K.A ve standart Türkçe b~~esı~de yapıl~~ak .. bır 
değerlendirme, deyimle ifade edilen benzer d~~a:ın atasozlerı~l~. ol~? ılış~sın~ 
yönlendirilebilir. Nitekim kalıp sözler üzerinde, ılgılı yapının atasozu mu deyım mı 
olduğuyla ilgili bazı tartışmalar bulunmaktadır (Aföayrak .. 20.!?: ~60). ?le al~na? bu 
atasözleri, TDK ve Aksoy'un Atasözleri ve Deyımler Sozlugu ıle Gokçeoglu mm 
Kıbrıs· Türk Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde yer almamıştır. 

Doğduğu akılla gitmek / eline tut etmek: Sözlü g~le~e~e yaşayan ~~e1?\i 
deyimlerden bir tanesi de doğduğu akılla gitmek deyımıdır. ~ ve Turkı~e 
Türkçesinde benzer anlamı çağrıştıran değişik kalıp sözlerın var old~gu 
bilinmektedir. 'Kişinin olaylara yaklaşımındaki saflık durumunu' anl~ta_n. bu deyım, 
TDK Atasözü ve Deyimler Sözlüğü'nde yer almamış ; konuyla ılgılı kapsamlı 
örnekler içeren diğer çalışmalarda da söz konusu deyime rastlanmamıştır (Aksoy 
2007, Gökçeoğlu l 997). Önceki bölümlerde değinildiği gibi, ~enzer a~lam.ları 
içeren varyantların söz varlığına olumlu yöndeki ka~sı k~bu~. ed.~l~ektedır. Dılde 
özleştirme çalışmaları sırasında birçok y~bancı kok~nlı sozcu~un atılmasıyl.a 
yaşanan durum, özellikle Doğu kökenli kelıı:ıe ~e dey.ımler ekse~ınde oluşa~ ?ır 
kısırlığı gündeme getirmiştir. Dilde yerleşmış bırçok ıfade, bahsı geçen polı.tıka 
sonucunda tarihin bilinmez karanlıklarına gömülmekten kurtulamamıştır. (Ercıyas 
2010b: 1192). Ölçünlü Türkiye Türkçesinde genellikle eline tutuşturmak biçimi~~e 
kullanılan deyim, K.A'da eline tut etmek haliyle göze çarpmaktadır. ·~arş~sı.n.dakinın 
isteyip istemediğini düşünmeksizin verivennek' anlamına gelen deyım, ıkılı olarak 
ölçünlü dildekiyle birlikte de kullanılmaktadır. . 

Kuşatmak / takla kılmak / gelinoiiarıcı: Kuşatmak fiili 'l. Çevresini sarmak, 
çevrelemek 2. Kaplamak 3 ... Bele sarılıp bağlanan şeyleri başkasının belim~ 
bağlamak' anlamlarına ·gelir. Olçünlü dilde ~er alan bu a~l.~ın yanı sıra mec~ı 
kullanımlarla da karşılaşılmaktadır. K.A'dakı kuş~tmak fıılını~ anl~ınl~n~dan ?ır 
tanesi de ' düğünde gelin ve damada para veya hedıye takılması dır. Gelının belıne 
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kuşak takılması 'yla ilgili gerçek anlamdan ileri geldiği düşünülen kelimenin 
kullanım sıklığı oldukça seyrektir. Para takmak söyleminin yaygınlaştığı bir 
ortamda, söz konusu ifadenin unutulmak üzere olduğu söylenebilir. İsim ve 
yardımcı fiilden oluşan takla kılmak birleşik fiili ise, kelime grubu düzeyindeki 
yapılardan olması yanında, aldığı yardımcı fiilin ölçünlü Türkçeye göre farklı 
oluşuyla da dikkati çeker. Türkçede deyimler dışında kalan isim +fiil şeklindeki 
birleşik fiiller, genellikle et-/ ol-/ kıl-/ eyle-/ yap-* yardımcı fiilleriyle kurulurlar 
(devam et-, iyi ol-, namaz kıl-, hata yap- vb.). 'Takla hareketini yapmak' anlamı 
için oluşturulan yapının atmak yardımcı fiiliyle kurulduğu görülür. Atmak fiili, sözü 
edilen yardımcı fiiller arasında yer almadığı için konuyla ilgili öne sürülen 
görüşlerden söz edilmesi gerekir. Nitekim bu konulara önemle değinen Hamza 
Zülfikar, Türkiye Türkçesinde öteden beri bilinen ve kabul gören yardımcı fiillerin 
etmek, olmak, eylemek ve kılmak fiilleri olduğunu vurgulayarak bunlara ilaveten 
yapmak ve almak fiillerinin yardımcı fiil olup olmadıkları konusunun sorunlu 
olduğunu belirtir. Park etmek varken park yapmak; alışveriş etmek varken alışveriş 
yapmak kullanımlarının Türkçeye değer verenler tarafından yadırgandığını da dile 
getirir (Zülfikar 2008: 326). Bu çerçeveden bakıldığında, KA'da geçen takla kılmak 
biçiminin ölçünlü Türkiye Türkçesindeki birleşik fiil yapısına uygun olduğu 

görülmektedir. KA' daki dikkat çekici nadir Türkçe kullanımlardan bir tanesi de 
gelinofiarıcı 'dır. Düğünler esnasında, gelin ve kızların süslendikleri yer için 
kullanılan bu birleşik sözcük, Batı kökenli anlamdaşı kuaför'e karşılık türetilmiştir. 
Öz Türkçe yapıya sahip bu kelimenin türetilmesinde daha çok eski konuşurların 
başvurduğu halk etimolojisinin etkili olduğu söylenebilir. Çünkü onarmak fiili 
K.A'da yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Nitekim mecazi söyleyişten 

yararlanılarak, 'bütün ihtiyaçlannı karşılamış, hali vakti yerinde, zengin' kişileri 
ifade etmede kullanılan onarılmış sözcüğünün varlığı dikkat çekicidir. Bu noktadan 
hareketle Türkçe Sözlük ve Ağızlar Sözlüğüne bakıldığında, onarmak için ' l. 
Düzeltmek, tamir etmek, bakımını yapmak 2. Hastalığı iyileştirmek 3. Dövmek' 
anlamları verildiği görülür. Ancak KA üzerine yazılan sözlüklerde, çatı eki ile 
genişletilmiş olan onarılmak ıçın, Türkiye Türkçesinden farklı olarak 
'zenginleşmek, mal mülk ya da para kazanmak' anlamlan zikredilmiştir (Gökçeoğlu 
2008: 217, Hakeri 2003: 229, Kabataş 2007: 449). Bu nedenlerden ötürü, Türkçe 
Sözlük ile Ağızlar Sözlüğü'nde yer almayan ge/inofiarıcı 'nın. KA'daki söz türetme 
gücü bağlamında ele alınması ve özleştirme faaliyetlerine örnek olacak şekilde 
yaygınlaştırılması önem arz etmektedir. 

Feslikana mahana eşek boku da su içer: Atasözünde geçenfeslikan sözcüğü, 
'Ballıbabagillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, yaprakları güzel kokulu, beyaz 
veya pembe çiçekli, bir yıllık ve otsu bir süs bitkisi, reyhan (Ocimum basilicum)' 
anlamına gelen -ve standart Türkçede .fesleğen şeklinde geçen çiçeğin KA'daki 
söyleniş biçimidir. Mahana ise, Anadolu ağızlarında da yaygın olan Farsça kökenli 
bahane'nin ses değişikliğine uğramış halidir. Ölçünlü dilde 'bir şeyin gerçek sebebi 
gizlenerek ileri sürülen uydurma sebep' anlamına gelen bahane I mahana, ağızlarda 

' 1. Anlam 2. Sebep' için de kullanılagelmektedir. Üzerinde durulan bu atasözündeki 
mahana'nm da 'sebep' manasıyla işlev yüklendiği görülmektedir. Bilindiği üzere 
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hayvan dışkıları, bitkilerin . hızlı büyümesi ve güçlenmesi amacıyla onlara gübre 
olarak verilir. Kıbrıs'a dünya çapında ün kazandıran Kıbrıs Eşekleri'nin dışkıları da, 
birçok bitkiye doğal gübre olmaktadır. Bahse konu olay, Kıbrıs Türk insanının 
düşünce dünyasında ve somutlaştırma geleneğinde ustaca işlenmiş ve bir atasözü 
daha KA'nın ifade zenginliğine katılmıştır. Aksan'ın da belirttiği gibi, ağızların 
çağlar boyu Türkçenin bütün anlatım yollarından, türetme kurallarından yeterince 
yararlandığı açıkça görülmektedir (Aksan 2003: 69). 'Başkalarının sayesinde bir 
menfaat elde etmek' şeklinde anlamlandırılan bu atasözü de, çalışmaya konu edilen 
diğer söz zenginliklerimiz gibi unutulma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Nitekim bu 
ata mirası, Türkiye'deki kaynaklarda yer almadığı gibi KA üzerine yazılmış kitap ve 
sözlüklerde de tespit edilememiştir. 

Sonuç: Anadolu ağızları, ölçünlü dile göre daha geniş bir söz varlığına sahiptir. 
Bu söz varlığının oluşmasında, doğadan faydalanma ve üretilen yapıların soyut 
unsurlara aktarımı önemli bir rol oynadığı gibi, sözcük türetme yollarının ustalıkla 

kullanılması da, yeni kavramların yaratılmasını sağlamıştır. Anadolu ağızlarının 
Akdeniz'deki uzantısı olan Kıbrıs ağzı, önemli ağız çalışmalarına konu edilmeye 
devam etmektedir. Sözü edilen dil-kültür zenginliklerini irdelemek maksadıyla 
kaleme alınan bu çalışmada, bilgi eksikliği nedeniyle yanlış kategorize edilen 
yapılara vurgu yapılmış ve kullanım alanı daralan kelime, deyim ve atasözlerinin 
önemine dikkat çekilmiştir. Bu yöntem, yeni yapılacak olan ağız ~raştırmaları için 
önemli bir yolu işaret etmektedir. Ağızların söz varlığında, .yabancı kökenli 
addedilen birçok tabiat taklidi veya değişime uğramış sözcüğün var olduğu 

bilinmektedir. Kapsamlı çalışmaları gerektiren bu durum, geçerli bir sonuca 
ulaşıldığı takdirde önemli alanlara veri sağlayacak niteliktedir. Bu bağlamda, 
KA'nın Anadolu ağızları ve onların etki alanlarını ülke dışındaki boyutlarıyla 
yansıtması beklenir. Ağızların sınır dışına uzanması sonucu gündeme gelen dil 
etkileşimleri de, söz konusu yabancı dil unsurlarının izahıyla açıklanabilir. 
Etkileşimin boyutunu tartışırken, çift taraflı iletişimin varlığı gözden kaçırılmamalı 
ve özgün yapıların vurgulanmasına ayrı bir ehemmiyet gösterilmelidir. Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları dışında kalmasına rağmen resmi dil olarak Türkiye Türkçesini 
kabullenen Kıbrıs Türkleri, bilişim teknolojileri ve sosyal medya vasıtasıyla 
yontulan dil-kültür öğelerini korumaları yönünde teşvik edilmelidir. Bu önlemler 
alınmadığı takdirde, dildeki öz varlıkların yitirilmesi kaçınılmazdır. Aksan, ünlü 
İngiliz bilgini Clauson'un konuyla alakalı sözlerini şöyle aktarır: Türkçe sözcüklerin 
'yer altına gizlenmek ve yüzyıllar sonra, . konuşulan modem dillerde, yazın 

metinlerinde kullanılmak gibi bir nitelikleri vardır'. Clauson 'un bu 'yer altına 

gizlenmek' biçimindeki sözü, elbette bir benzetme olarak değerlendirilmelidir. 
Ç\inkü konuşulmayan, değişik ürünlerde yer almayan sözcük ve deyimlerin 
unutulması söz konusudur ·(Aksan 2002: 60). Kıbrıs ağzındaki eski sözcükler, 
özellikle yaşlı insanlar tarafından duru Türkçenin bir devamı olarak görülmektedir. 
Nitekim 13-15. yüzyıllar arasındaki Eski Anadolu Türkçesi adı verilen yazı dilini 
kullanan Türklerin eski yurtlarında kullandıkları pek çok öğeyi bugün Anadolu 
ağızlarında bulmak mümkündür. KA'daki tespit edilmeyi bekleyen birçok eski 
sözün de bu bağlamda ele alınması gerekir. İncelenen kültür değerleri arasında 
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bulunan deyim ve atasözlerine de çalışmada ayrıca dikkat çekilmiştir. Atasözleri ve 
deyimler, bir toplumun diline yansıyan kültürün izlerini, ipuçlarını ortaya koyar. 
Anlatım gücünü artırıcı, kimi zaman hoşa gidecek, söyleyene zevk veren ve hatırda 
kalmayı sağlayan öğeler içerir. Anadolu ağızlarındaki eski deyimlere bakıldığında, 
özellikle Eski Anadolu Türkçesi döneminin önemli eserlerinden olan Dede 
Korkut'ta yer alıp günümüze ulaşamayan söyleyişler olduğu dikkati çeker. Söz 
konusu eserde geçen ve 'çok cömert olmak, vergili olmak' anlamına gelen 
yaykanduğu.nda yağ dökülmek deyimi bugün unutulmuş değerler arasındadır (Aksan 
2002: 118). Söz Varlığı Örnekleriyle Kıbrıs Türk Ağzı isimli bu çalışma, KA'ya ait 
dil-kültür öğelerini kalıcılaştırma ve Türk dünyası üzerinde çalışan araştırmacılara 
faydalı olma gayesiyle kaleme alınmıştır. Bu amaç ve düşünceyle, Kıbrıs Türklerine 
ait olan ve Türk dünyasını ilgilendiren diğe.r söyleyişlerin de ardına düşülecek ve 
yitirilmesi muhtemel söz zenginliklerini araştırma faaliyetleri devam edecektir. 
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