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Anadolu üniversitelerinde Türk Dili ve 
Edebiyatı bölümlerinin öğretim üyele-
ri dikkate değer yayınlar ortaya koyu-
yorlar. Ne yazık ki bunlardan vaktinde 
haberdar olamıyoruz. Tanıtımları da 
gereği gibi yapılamıyor. Türk Dil Ku-
rumunun yayın organı olan aylık Türk 
Dili dergisi bu yayınların tanıtılması-
na açıktır. Hemen her sayısında birkaç 
eserin tanıtımına yer verilir. Ele aldığı-
mız yayınlardan biri Yüzüncü Yıl Üni-
versitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. 
Veysi Sevinçli’nin Adilcevaz Yöresi Söz 
Varlığı ve Dil İncelemesi adlı çalışmasıdır. 
Eser, Bitlis’in şirin ilçelerinden biri olan 
Adilcevaz’ın halk ağzını konu almakta-
dır. 

Adilcevaz, Van Gölü kıyısında sırtını 
4000 metre yükseklikte adı Süryanice-
de, İbranicede ve Arapçada geçen Süp-
han Dağı’na dayamış, tarihî eserleri, 
kalesiyle yemyeşil bir yerleşim alanı-
dır. Yanı başında Ahlat ilçesiyle birlikte 
Orta Asya’nın Anadolu’ya açılan güzer-
gâhında bulunur. Adilcevaz yöresinde 
bulunan Urartular’dan kalma tarihî 
objeler yıllarca yabancı arkeologlar ta-
rafından yağmalanmıştır. Bu eserlere 
ancak 1970’li yıllarda Dil ve Tarih-Coğ-
rafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğre-
tim üyeleri sahip çıkmıştır.

İstanbul Üniversitesinden 1976 yılın-
da mezun olan ve bir süre Anadolu’da 
Türkçe öğretmenliği yapan, daha son-
ra Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yüksek 
lisans ve doktora çalışmalarını yürü-
ten. V. Sevinçli, 2019 yılında doçentliğe 
atanmıştır. Daha çok Türkçenin tarihî 
metinleri üzerinde çalışan V. Sevinçli, 
Adilcevaz Yöresi Söz Varlığı ve Dil İncele-
mesi adlı eserini 2019 yılında tamam-

lamış ve yayımlamıştır. Eseri Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Pro-
jeleri Başkanlığınca desteklenmiştir. 
600 sayfalık bu çalışmada, 160 sayfa dil 
özelliklerine, 145 sayfa metinlere, 282 
sayfa ise sözlük bölümüne ayrılmıştır. 

Adilcevaz yöresi ses özelikleri bakımın-
dan bir yandan Bitlis merkez ağzına 
diğer taraftan Van yöresi halk ağzına 
yakındır. Esasen bu yöreler ses özellik-
leri bakımından Nahcivan ve Azerbay-
can yöreleriyle ortak özellikler gösterir. 
Servet Ertekinoğlu’nun Türk Dil Kuru-
mu Yayınlarından çıkan Ahlat Ağzı Söz 
Varlığı (2017) adı eserinde de bu özel-
likleri görebiliyoruz. 

Tene (tane), ekrebe (akraba), hefte (haf-
ta) gibi kelimelerde ünlülerin büyük 
ölçüde uyuma aykırı ve ince sıradan 
oluşunu, aynı durumun yohdi, durumi, 

‘arabayi, boynine, garisi örneklerinde 
olduğu gibi son sesteki eklerde de göre-
biliyoruz. 

ADİLCEVAZ YÖRESİ SÖZ 
VARLIĞI VE DİL İNCELEMESİ
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Anadolu ağızlarında olduğu gibi bu böl-
ge ağzında da k/h, b/p, k/g, b/m, v /b, ç/ş, 
s/ş gibi birçok ses değişmelerini yukarı 
/ yuhari, bıçak / piçah, binmek / minmah, 
vefat /  befat, gençti / genşti, herkes / her-
keş gibi örneklerde görülmektedir. Öte 
yandan nd / nn, nl / nn, rl / ll, zs / ss gibi 
ses değişmeleriyle ilgili ağzından / ağ-
zınnan, anlaşmak / annaşmah, diyerler 
/ diyelle, geçmesse / geçmezse örnekleri 
tespit edilmiştir. 

Zamanların çekimiyle ilgili olarak 2. 
teklik kişi üzerinden birer örnek vere-
lim: Şimdiki zaman taniyisen (tanıyor-
sun), geniş zaman çıharsın (çıkarsın), 
belirli geçmiş zaman verdın,  belirsiz 
geçmiş almışsın, gelecek zaman içeceh-
sin. 

V. Sevinçli’nin derlediği dil malzeme-
si içinde hatıra, hikâye, şiir, atasözle-
ri, dua, beddua geniş yer tutmaktadır. 
Bunların içinde geçen kelimeler sözlük 
bölümüne alınmış, geldiği dil kısalt-
mayla gösterilmiş, Eski Türkçede geçen 
ancak günümüz yazı dilinde bulunma-
yan ve bölgede tespit edilmiş kelimeler 
EST kısaltmasıyla verilmiştir. Bununla 
birlikte hemen eklemek gerekir ki me-
tinlerin söz varlığı daha ayrıntılı ta-
ranabilirdi. Bir örnek vereyim: Çıhma 
kelimesi Çıhma çıha gözan biçiminde 
metinde geçiyor. Bu bedduada çıhma 
muhtemelen “bir illet, yara” anlamında 
kullanılmış. 

Sözlük bölümünde emcek (meme), acığ 
(inat), ağlağan (mızmız), ağır (hamile), 
alaçarpah (yağmurla karışık kar), ar-
tımli (pişince miktarı artan), bayah (bi-
raz önce) belelikle (böyelikle), çemırle-
meh (etekleri, paçaları yukarı çekmek), 
çigin (omuz), dendik (tavuk kursağı), 
dilleşmek (karşılıklı konuşmak), düm-
sük (yumruk), öge (üvey), sinece (sinsi), 
ügürmek (beşikte uyutmak), yüngül (ha-
fif) gibi bölge ağzına has pek çok Türkçe 
kökenli kelime sözlük bölümünde yeri-

ni almıştır. Sözlük bölümünde başayah 
etmek (cevizleri sopayla dallarından dü-
şünmek) biçiminde ilgi çekici deyimler 
de yer almıştır. Dikkat çeken örnekler-
den biri de beyurt (yurtsuz, memleket-
siz) örneğinde olduğu gibi Farsça ön ek 
Türkçe kökenli kelimeye getirilmiş.

Aralarında kökenleri tespit edilememiş 
belengaz (zavallı), beredayi (işe yara-
maz), şaran (dizili altınlar) gibi kelime-
ler de bulunmaktadır. Bunlardan bıheri 
kelimesi kanaatime göre buhar kelime-
sinden buharî biçiminden değişmiştir

Sözlük bölümüne alınmış amanat 
(emenet), dellal (tellal), mehsus (mah-
sus) gibi Arapça, ahur (ahır), bahdavar 
(bahtiyar), çömçe (kepçe) gibi Farsça 
kelimeler dışında köken olarak Erme-
nice olan kelimeler de tespit edilmiştir. 
Bunlar için de ahçik (kız çocuğu), nehır 
(büyük baş hayvan sürüsü), dığa (erkek 
çocuk) örneklerini verelim.

Van, Bitlis, Muş merkez ve ilçelerinin dil 
özelliklerini ele alan yayımlanmış eser-
ler giderek artmaktadır. Veysi Sevinçli, 
Adilcevaz Yöresi Söz Varlığı ve Dil İnce-
lemesi (2019), Servet Ertekinoğlu’nun 
Türk Dil Kurumu Yayınları içinde çıkan 
Ahlat Ağzı Söz Varlığı (2014), Bedri Sarı-
ca’nın Van Gölü Çevresi Ağızları Sözlüğü 
(2006) bunlardan birkaçıdır. Bunların 
dışında bölge üniversitelerinin sosyal 
bilimler enstitülerinde yapılmış ama 
yayımlanmamış halk ağızlarıyla ilgili 
tezler de bulunmaktadır. Bütün bunla-
rın birer yazıyla tanıtılması gerekir. Bir 
başka husus da halk ağızlarıyla ilgili 
çalışmalarda artık ortak bir yöntem, 
uygun bir inceleme planı bulmamız ge-
rektiğidir. 

Doç. Dr. Veysi Sevinçli’yi bir emek ürü-
nü olan bu çalışmasından dolayı kut-
larken Van Gölü çevresi dil özellikleri-
nin bu çalışmayla daha da aydınlatıl-
mış olduğunu söyleyebiliriz. 


