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ÖZET
Araştırmalarımızın amacı, bugün Anadolu ağızlarının bir uzantısı olarak
Kırım yarımadasında hala konuşulan Sudak ağızlarının özelliklerini tetkik etmek,
Güney Diyalekti grubuna girmiş olan diğer ağızları arasındaki farkı incelemek ve
ayrıca bu ağızların Kırım Tatar Dili tarihindeki yerini belirlemektir. Yörede konuşulan
ağızların hususiyetlerini incelerken 1944 Sürgünlüğü öncesi bu bölgede yaşayan ve
tekrar yurduna dönebilen yöre sakinleri ile röportaj sırasında kasetlere kaydettiğimiz
konuşmalardan, yörede söylenen türkülerden ve elimizde bulunan farklı yazılı
kaynaklardan faydalanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kırım Tatarcası, Sudak Ağızları, Güney Diyalekti.
CRIMEAN TATAR LANGUAGE: RESEARCHES ON SUDAK DIALECTS
ABSTRACT
The aims of our researches are; to analyze the characteristics of Sudak
dialects, which are still spoken in the Crimea Peninsula as the prolongation of
Anatolian dialects, to examine the differences between Sudak dialects and other
dialects in the group of Southern dialects, and to define the role of these dialects in
the history of Crimean Tatar Language. In analyzing the characteristics of dialects
spoken in the region, the type records, which included the interviews of inhabitants,
who had lived in the region before the 1944 mass deportation and managed to come
back later, the folk songs of the region and the various written sources of ours were
used.
Key words: Crimean Tatar Language, Sudak Dialects, Southern Dialect

Kırım Tatarcası ve Güney Diyalekti
Kırım Tatarcası temel unsurlarını Kıpçak lehçesinden almıştır
fakat bu dilin diyalektlerinde farklı oranda Oğuz ve Kıpçak özellikleri
bulunmaktadır. Türk dillerinin sınıflandırılmasında yarımadada
konuşulan Kırım Tatarcası çeşitli dönemlerde farklı gruplara
alınmıştır. Fakat en çok Karaçay, Balkar, Karaim (özellikle Kırım
diyalekti), Kumuk dilleri ile Türk dillerinin kuzeybatı ya da
Karadeniz-Kafkasya grubuna dahil edilmiştir. Genetik ve coğrafî
sınıflandırılmasında ise Kırım Tatarcası’nın Kuzey Diyalekti AralHazar (Nogay), Güney diyalekti ise Oğuz dillerinin güneybatı (Türk)
gruplarına ayrılmıştır. Doerfer (1959:369:90) Kırım Tatar dilini tasnif
ederken yarımadanın kıyılarında konuşulan dili Kırım Osmanlıcası
olarak adlandırmaktadır. N.A. Baskakov’un tasnifine göre de
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Azerbaycan ve Türkiye Türkçesi ile Kırım Tatar dilinin Güney
Diyalekti Oğuz-Selçuk grubuna dahil edilmiştir (1969: 350-354).
Bugün Kırım’da konuşulan Kırım Tatar dili üç ayrı diyalekte
bölünmektedir: Kuzey Diyalekti (Nogayca), Orta Diyalekti ve Güney
Diyalekti (Tekin:123). Güney kolu takriben Baydar’dan bugün resmi
Feodaosya olarak geçen Kefe’ye kadar uzanan kıyı kesimini ve dağ
bölgesini içine alır. (Emirova:27)
Edebiyatta daha çok Kırım Osmanlıcası ya da Kırım Türkçesi,
Kırım’da ise Yalıboyu şivesi olarak geçen Kırım Tatarcasının Güney
Diyalekti, Osmanlı hakimiyeti ile Kırım’a gelip yerleşmiş Osmanlı
memur, asker, sipahi, sekban, tüccar, ruhanî ve her kesimden âdeta
Anadolu ve Rumeli Türk ve Türk olmayan Osmanlılara tâbi olan
ahalinin dilidir. Bu dil de bir çeşit olmamıştır. Yapılması gereken
incelemeler hâlâ yapılmadığı için bazı Türkologlar tarafından bu
ağızlar şartlı olarak Erzincan ağızlarına benzetilmektedir 1 . Bu
göçmeler sonucunda Kırım’da ve özellikle yarımadanın Güney
kıyılarında zengin Anadolu halk edebiyatı da gelişmiştir.
Sudak Yöresi İle İlgili Tarihî Gelişmeler ve Bölgede Konuşulan
Ağızlar
Kırım Tatarcasının Güney Diyalektini oluşturan Sudak
ağızları, Kırım yarımadasının güneydoğu bölgesinde yer alan Sudak
şehri ve komşu köylerinde konuşulmaktadır. Araştırdığımız bu bölge
Kırım tarihinde önemli yer almaktadır. XII. yüzyılın başlarında en
güçlü devrini yaşamış olan Anadolu Selçuklu Devleti’nden Kırım’a
ticaret yapmak amacıyla pek çok Türk tüccarı geldiği bilinmektedir.
Kırım’daki İslam varlığı Anadolu Selçukları’nın Sudak ve çevresini
1220’lerde bir süre için ele geçirmeleri ve Kıpçakların Müslüman
ülkeleriyle sıkı ilişkileri sayesinde daha da güçlenmiştir. İlk Selçuklu
Kırım ilişkileri Emir Hüsameddin Çoban’ın 1221 yılında yaptığı Kırım
seferi ile başlamıştır. ‘Suğdak’ın alınması ile Selçuklular bu yolda
büyük bir başarı sağlamıştır (Kurat:90). 1475’te Kefe’yi ele geçiren
Osmanlılar, Kırım’ın güneyinde bir sancak kurmuşlardır. Bununla
çevreye olan Oğuz etkisi bölgede iyice sinmiştir. Böylece Kırım
Hanlığı’nın Osmanlı himayesine girmesi sonucunda, XV. yy.dan
başlayarak
Osmanlı Türkçesi edebiyat diline hâkim olmaya
başlamıştır. (Kurnaz:4). ‘Tercüman’ gazetesinin kurucusu olan İsmail
Gaspıralı (1851-1914) Türk dünyasının anlaşabileceği ortak bir
Türkçe oluşturma ülküsünün sahibi olup Usûl-i Cedid hareketini
1

Henryk Jankowski, “Kırım’ın Türk Dilleri”, TİKA I.Uluslararası Türkoloji Sempozyumu
Bildirileri; 31 Mayıs-04 Haziran 2004; Kırım-Ukrayna; Simferopol. Ocaq; ss. 1-5.
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başlamıştır. İsmail Bey Gaspıralı eserlerinde çoğu Kıpçak (Tatar) söz
ve ibarelerini kullanmışsa da, aydınımızın kullandığı dil Osmanlı
Türkçesine dayanmıştır. 2
Konumuz ile ilgili araştırmalar Otuz (Şebetovka), Qoz
(Solneçnaya Dolina), Toqluq (Bogatovka), Suvuq-Suv (Lesnoye),
Taraqtaş (Daçnoye), Qutlaq (Vesoloye), Liman (Novıy Svet), Vorun
(Voron), Ayserez (Mejdureçye), Qapsihor (Morskoye), Şelen
(Gromovka) ve Arpat (Zelenogorye) köylerinde yapılmıştır. Kırım
Hanlığı zamanında bu bölge Hanlık topraklarında olmasına rağmen
doğrudan Osmanlı İmparatorluğu tarafından yöneltildiği bölgedir.
Bütün bu gelişmeler sonucunda yörede Anadolu Türkçesi
konuşulmaya başlamıştır.
1783’ten sonraki yıllarda Türk ahalisinin büyük kısmı Kırım’ı
terk etmişse de kıyı bölgesinde oturan halkın büyük çoğunluğu
yarımadada kalmıştır. Araştırdığımız bölgede ‘karşıya’ yani Türkiye’ye
göç eden ahali özellikle Suvuq-Suv (Lesnoye) 3 ve Liman (Novıy Svet) 4
köylerinden olduğu bilinmektedir. Bunun için bu köylerde yaşayan
yerli halktan kimseyi bulmak çok zordur.
Araştırdığımız köyler Kırım’ın Güneydoğu Bölgesinde
bulunmaktadır. Yarımadanın Güneydoğu sahillerinde yer alan bu
toprak parçası bazıları ormanlarla kaplı, bazıları çıplak olan dağlar
ve çok geniş olmayan ovalardan oluşmaktadır. Köyler arasındaki
sınırlar büyük çoğunlukla dağlarla çizilmiştir. Araştırmalarımızdan
anlaşılıyor ki geçimini önemli oranda toprak-hayvancılıkla sağlayan
bu yöre halkı arasındaki farklılıklar, yalnız dil özellikleriyle
sınırlanmamaktadır, yöre halkı kendi aralarında tutum, duygulanma
ve davranış biçimleriyle de ayrılmaktadır. Bölgede kaydettiğimiz bir
söylentide yöre halkının özellikleri şöyle açıklanmıştır: Otuz – filcan,
Qoz – ilvan, Toqluq – yalan, Taraqtaş – delican.
Sudak ağızlarında yazılmış kaynaklara rastlamak çok zor. 5
2

3

4

5

İsmail Bey Gaspıralı’nın kullandığı dil Osmanlı Türkçesine dayanmış olsa da, çağın
Osmanlıcasına bakarak Arap ve Fars alıntıları azdır.
Suvuq-Suv köyünde bilgi edilen kişilerden İbram Muhtar (doğum tarihi 1932 s.
)olmuştur.
Liman köyü Qutlaq köyünün güneybatısında yer almaktadır. Rus dilinde ‘Yeni
Dünya’ anlamında geçen bugünkü köyün adı Novıy Svet, daha 1864 tarihinde
yapılan nüfüs sayımına göre Rus İmparatorluğunun yerleşim merkezleri listsinde
geçmektedir. Burada bu köyün Ruslara ait olduğu da ayrıca kaydedilmiştir
(ATPK.196). Köy ağzı ile ilgili bilgiler yalnız köyde geçen yer adları ile tespit edilebilir.
Bu adların bir çoğu hâlâ kullanılmaktadır. Haritalarda geçmeyen mikrotoponimler
ile bilgiler Qutlaqlılardan yazılmıştır.
Kırım’ın Güneydoğu Bölgesinde katıldığımız dinî merasimlerde söylenen ilahilerden
anlaşılıyor ki yarımadada Anadolu Türkçesi özellikle İslâm kültürünün yayılmasıyla
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Elimize yalnız birkaç özel mektup, yörede söylenen birkaç türkü
sözleri ve 1930’lularda Qoz köyünde Babaqay Emir-Ali ağanın kızı
Emine Hanım yazdığı ve köy kızları tarafından sık sık söylenen
Emine türküsü bulunmaktadır. 6 Ağızlar ile ilgili özellikler yörede
geçen yer adlarından incelenmiştir.
Sudak Ağızlarının Özellikleri
Araştırdığımız bölgede ses ve morfoloji özelliklerine göre
Sudak Bölgesi’nin batı kısmında yer alan Qapsihor, Qutlaq, Liman,
Ayserez, Vorun, Şelen köylerinde konuşulan Sudak ağızlarını ve
doğu kısmında bulunan Suvuq-Suv, Taraqtaş, Qoz, Toqluq, Otuz
köylerinde ve Sudak’ta konuşulan ağızları iki gruba ayırmamız
gerekmektedir.
Sudak Ağzızlarının Ses Özellikleri:
1. /χ/ 7 ~ /q/ değişmesi:
Burada χaya ~ qaya ‘kaya’; χız ~ qız ‘kız’; χuyu ~ quyu ‘kuyu’ gibi
örnekler verilebilir. Bölgenin doğu kısmında bulunan Suvuq-Suv,
Taraqtaş, Qoz, Toqluq, Otuz köylerinde Edebi Kırım Tarcasında
olduğu gibi bu sözcükler / q/ sesi ile söylenmektedir: qaya, qız,
quyu .
sesi ile başlayan bazı yabancı kökenli sözcükler, Suvuq-Suv,
Taraqtaş, Qoz, Toqluq, Otuz köyleri ağızlarında /q/ sesi ile
söylenmektedir: qayır (qayırlı, qayırsız, qayırmak), qızmet, qıyar,
Qıdırlez Bayramı, Qalide, Qalil, Qatice (Qaççe). Edebi Kırım
Tatarcasında bu sözcükler ‘h’ harfiyle başlanmaktadır: horaz ‘horoz’,
haber, hayır (hayırlı, hayırsız, hayırmaq), hızmet, hıyar, Hıdırlez
Bayramı, Halil, Halide, Hatice.
Bölgenin batı kısmında bulunan Ayserez köyünde horaz sözcüğü

6

7

da etkisini göstermiştir. Burada Yunus Emre’den ve Suleyman Çelebi’den alınan
örnekler verilebilir. Yörede bu şairlerin eserleri özellikle dini merasimlerde
okunmaktadır.
Ayrıca Sudaq şehrinde 1992’den yayınlanan ‘Suvdağ Sesi’gazetesinde özellikle
fıkralarda
Sudak ağızlarında geçen yazılara yer verilmektedir. Suvdağ Sesi
gazetesinin müdürü, ünlü yazar ve gazeteci Rustem Ali Sudak bölgesinde
doğmuştur. Hem Edebî Kırım Tatarcasını hem de yöre ağızlarını en iyi şekilde
bilmektedir.
9 Nisan 1997 tarihinde Kırım Muhtar Cumhuriyeti Yukarı Kurulu tarafından
onaylanan Kırım Tatar dilinin yeni Lâtin alfabesine hançere /χ/ sesi alınmamıştır.
Yeni alfabede yalnız h sesi bulunmaktadır.
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χoraz (~ χoroz 8 ) şeklinde kaydedilmiştir. Sudak, Qoz, Taraqtaş,
Toqluq ağızlarında Hatice ve hasta gibi örneklerde bu isimler hem
qasta, Qaççe hem de asta, Aççe olarak kaydedilmiştir. Bölgenin batı
kısmında bulunan köylerde bu kelime χasta, Χaççe, Edebi Kırım
Tatarcasında ise hasta, Hatice olarak geçmektedir.
2. /h / sesinin düşmesi:
Bölgede konuşulan ağızlarda Edebi Kırım Tatarcasında
olduğu gibi Arapça ve Farsçadan alınan bazı kelimelerde /h/ sesinin
düşmesi görülmektedir. 9 Hanife, Hamza, Hanife, Hikmet, Hediye gibi
isimler Anife, Acer, Amza, Anife, İkmet, Ediye şeklinde geçmektedir.
3. ñ ~ n değişmesi:
Edebı Kırım Tatarcasında bulunan /ñ/ sesi Sudak, Qoz,
Taraqtaş, Toqluq ağızlarında korunmaktadır: añ-; beñze-; deñiş-;
deñiz; eñ; maña, saña, oña Bu sözcükler Qutlaq, Ayserez, Qapsihor,
Voron, ve Şelen ağızlarında an-; benze-; deniş-; deniz; en; mana,
sana, ona olarak geçmektedir.
4. k ~ ç değişmesi 10 :
Qutlaq, Qapsihor, Voron, ve Şelen ağızlarında kemik, kireç,
keçi, kim, kör, kepçe, kevgir sözcükleri çemik, çireç, çeçi, çim, çör,
çepçe, çevgir olarak kullanılmaktadır. Bölgenin doğu kısmında
bulunan köylerde /k/ sesi Edebi Kırım Tatarcasında olduğu gibi
korunmaktadır. Fakat bazı ağızlarında da ç ~ k değişmesi
görünmektedir. Örneğin çeşme sözcüğü Qoz köyünde keşme olarak
geçmektedir.
5. önsesteki i- önüne y sesin gelmesi:
Qutlaq, Ayserez, Qapsihor, Voron, ve Şelen ağızlarında imam,
inat, iri gibi sözcüklerin önüne y sesi eklenmesi görünmektedir:
yimam, yinat, yiri.
6. /ö/ ~/e/ ünlülerin /i/ ye dönüşmesi:
χoroz sözcüğü Ayserez köyünde Balbek Asan Xalil oğlu (doğum tarihi 1928 s.)
tarafından kullanılmıştır.
9 Araştırmalarımızdan anlaşılıyor ki Qapsihor ağzında Arapça ve Farsçadan geçen
kelimelerdeki iki ünlü yan yana geldiğinde /y/ ünsüzün kullanılması
görülmektedir. Örneğin cemayat, χabayat. Edebî Kırım Tatar dilinde be kelimeler
cemaat (Q.353); qabaat (Q.142) ‘kabahat’ olarak geçmektedir.
10 Ayserez köyünün ağzında önsesteki /k/’nin - /ç/’ye değişmesi araştırmalarımızda
kaydedilmemiştir.
8
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Qutlaq, Ayserez, Qapsihor, Voron, ve Şelen ağızlarında öbür,
eki, eşit- sözcükleri ibir, iki, işit- olarak geçmektedir.
7. ĭ ~ i
Sudak bölgesinin doğusunda yer alan Taraqtaş, Suvuq-Suv,
Qoz, Otuz ve Toqluq ağızlarında Edebî Kırım Tatar dilinde olduğu
gibi hem ince ve dar i ünlüsü, hem de kalınca, kısa ve dar ĭ ünlüsü
söylenilmektedir. Qutlaq, Ayserez, Qapsihor, Voron, ve Şelen
ağızlarında kalın, kısa ve dar ĭ ünlüsü bulunmamaktadır. Bu
ağızlarda ancak Türkiye Türkçesinde geçen i sesi gibi ince ve dar i
sesi kullanılmaktadır. Örneklerle bu durumu şöyle gösterebiliriz:
Taraqtaş, Suvuq-Suv, Qoz, Otuz ve Toqluq ağızlarında kemĭk, pĭrnĭç,
dĭl, bĭr, ekĭ, geldĭ, erĭk olarak geçen bu sözcükler Ayserez, Qutlaq,
Qapsihor ağızlarında Türkiye Türkçesinde olduğu gibi daha yumuşak
söylenmektedir: pirniç, dil, bir, eki ‘iki’, geldi, erik.
Sudak Ağızlarının Morfoloji Özellikleri
Ağızlar arasında morfoloji bakımından da ayrılıklar vardır.
1. Sudak ağızlarında yönelme durumu -(y)a; -(y)e ekleri ile
oluşmaktadır (taşa ~ daşa, tepeye, Aqmescite ~ Aχmescite,
Bağçasaraya) 11 .
2. Sudak ağızlarında -(n)iñ; -(n)ıñ; -(n)in; (n)ın ekleri kullanılır, /n/ ünsüzü ancak ünlü ile biten sözcüklerden sonra araya
girer (tepeniñ, taşıñ, Aqmescitiñ ~ Aχmescitin, Bağçasarayıñ ~
Bağçasarayın.) 12
3. Sudak ağızlarında belirtme durumu -(y)ı, -(y)i ekleri ile
oluşmaktadır: (taşı ~ daşı; tepeyi, qızı ~ χızı). 13
4. Arpat Köyü ağzında kalma durumu -a; -e ekleriyle meydana
geldiği fark edilmektedir. Burada -d- ünsüzün düşmesi
görülmektedir. ‘Lükün buru’nun karşısında bir çeşme vardı’
cümlesi bu ağızda ‘Lükün burunun χarşısına bir çeşme var edı’
olarak kaydedilmiştir.
5. Sudak ağızlarında ek eylemin I. şahıs tekili -(y)ım, -(y)im
ekleri (ocayım, aşçıyım, zenginim, çobanım, tütüncüyüm,

11

12

13

Edebi Kırım Tatarcasında yönelme durumu -ke, -ğa, -ge, -qa ekleri ile oluşmaktadır:
(taşqa, tepege, Aqmescikte, Bağçasarayğa).
Edebi Kırım Tatarcasında ad tamlamasında -niñ; -nıñ; -nin; nın ekleri kullanılır:
evniñ, kitapnıñ, çantanıñ
Edebi Kırım Tatarcasında belirtme durumu -nı, -ni ekleri ile oluşmaktadır.
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tuzcuyum) 14 .
6. Otuz köyü ağzında belirsiz geçmiş zaman eklerinin yerine
Kıpçak lehçelerinde geçen ekler kullanılır: alğan, degen,
sorağan. Bölgenin diğer köylerinde ise -mış
eki
kullanılmaktadır: almış, demiş, soramış ‘sormuş’.
7. Edebi Kırım Tatarcasında -mız, -miz gelecek zamanın I. şahıs
çoğul ekleri
Sudak ağızlarında bulunmamaktadır. Bu
ağızlarda gelecek zamanın I. şahıs çoğulu III. şahıs tekili gibi
eksiz kullanılmaktadır, örneğin: Server yarın mektebe
varacaq. Biz yarın mektebe varacaq. Reşat bugün evde kitap
oquycaq. Biz bugün evde kitap oquycaq. O şimdi gelecek. Biz
şimdi gelecek. 15
8. Sudak ağızlarında ek eylemin I. şahıs çoğulu -(y)ıq, ~ -(y)ıχ, (y)ik, -(y)uq ~ -(y)uχ, -(y)ük ekleri ile meydana gelir (ocayıq ~
ocayıχ, aşçıyıq ~ aşçıyıχ, zenginik, çobanıq ~ çobanıχ,
tütüncüyük ‘tütüncüyüz’, tuzcuyuq ~ tuzcuyuχ ‘tuzcuyuz’). 16
9. Sudak ağızlarında sıfat-fiil (ortaç) ekleri olarak -(y)an, -(y)en
ekleri kullanılmaktadır: (yazan, varan, baqan ~ baχan
‘bakan’, gören, veren). 17
10. Sudak ağızlarında dört tane şimdiki zaman eki vardır: ünlü
ile biten sözcüklerden sonra geçen -y eki, ünsüz ile biten
sözcüklerden sonra ünlü uyumunun etkisi ile oluşan -ay, -ıy,
-iy ekleridir: (ağlay, basay, biliy, çalışıy, oynay, seviy). 18
Fiillerin olumsuz durumu -ma, -me ekleriyle meydana geldiği
zaman, Sudak ağızında ve bölgenin doğu kısmında bulunan
Suvuq-Suv, Taraqtaş, Qoz, Toqluq, Otuz köyü ağızlarında
ünsüz ile biten eylemlerde ünlü uyumunun etkisi ile -me ~ mi’ye dönüşür, bölgenin batı kısmında bulunan Qutlaq,
Qapsihor, Qutlaq, Ayserez, Vorun, Şelen, Arpat ağızlarında me eki korunmaktadır. (ağlama- → - ağlamay; bilme- →
bilmiy ~ bilmey, çalışma- → çalışmay, oynama- → oynamay,
sevme- → sevmiy ~ sevmey).

14

15

16

17

18

Edebi Kırım Tatarcasında ek eylemin I. Şahıs tekili -m, -ım, -im ekleridir: ocam
‘öğretmenim’, aşçım ‘aşçıyım’, zenginim, çobanım).
Edebi Kırım Tatarcasında bu cümleler şu şekilde söylenmektedir: Biz yarın
mektepke baracaqmız. Biz bugün evde kitap oquycaqmız. Biz şimdi kelecekmiz.
Edebi Kırım Tatarcasında ek eylemin I. şahıs çoğulu -mız, -miz ekleri meydana
gelir:ocamız ‘öğretmeniz’, aşçımız ‘aşçıyız’, zenginmiz ‘zenginiz’, çobanmız ‘çobanız’.
Edebi Kırım Tatar dilinde -qan, (-ğan, -gan, -ken) gibi sıfatfiil ekleri kullanılmaktadır:
kelgen, yazğan...
Edebi Kırım Tatarrcasında üç tane şimdiki zaman eki vardır: ünlü ile biten
sözcüklerden sonra geçen -y eki, ünsüz ile
biten sözcüklerden sonra ünlü
uyumunun etkisi ile oluşan -a, -e ekleridir: (ağlay ‘ağlıyor’, basa ‘basıyor’, bile
‘biliyor’, çalışa ‘çalışıyor’, oynay ‘oynuyor’, seve ‘seviyor’).
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Kırım’ın Güneydoğu Bölgesi’nde konuşulan ağızlardaki sözcük
kullanımı da değişmektedir. Kuzeyden Nogay köyleri ile komşu olan
Otuz Köyü ağzında ‘büyükanne’ manasında, Edebî Kırım Tatar
dilinde olduğu gibi, qartana kelimesi kullanılmaktadır. Taraqtaş,
Qoz, Toqluq, Suvuq-Suv köylerinin ağızlarında kata, Sudak
bölgesinin batısında yer alan köylerde ise bu terim ‘büyük anadan’
türetilmiştir, ve bükana, pükana, pukana 19 olarak geçmektedir. Orta
Türkçede kullanılan dädä (Räs.134 b) kelimesi 20 , Sudak bölgesinin
ağızlarında dede olarak geçer ve ‘büyükbaba’ anlamında
bilinmektedir. Otuz köyünde, edebî Kırım Tatar dilinde olduğu gibi,
büyükbabaya qartbaba denilir. Edebî Kırım Tatarcası’nda geçen dede
ise ‘büyük dede, ya da üçüncü batından dede’ olarak kullanılır
(Q.81). Kırım Tatarcası’nda çiberek (Q.341) ‘çiybörek’, yantık (Q.391)
‘çiybörek türü’ yerine, Sudak bölgesinin batısında bulunan köylerde
şümüş, χuru şümüş kelimeleri geçmektedir 21 . Sudak bölgesinde
konuşulan ağızlarda ‘evet’ manasında geçen ya kelimesi, ancak Otuz
köyü ağzında kullanılmamaktadır, bu köyde edebî Kırım
Tatarcası’nda olduğu gibi, ebet, e kelimeleri geçer.
Bölgenin batı kısmında bulunan Qutlaq, Qapsihor, Qutlaq,
Ayserez, Vorun, Şelen, Arpat ağızlarında Rumca ve İtalyancadan
geçen kelimelerin daha çok bulunması fark edilmektedir. Örneğin,
paçavra yerine Qoz köyü ağzında savut bezi, ‘elbise’ anlamını taşıyan
fıstan 22 kelimesi yerine ise Farsçadan alınan ‘qaftan’ sözcüğü
kullanılır. Edebî Kırım Tatar dilinde bu kavram anter olarak geçer.
Bölgenin batı kısmında bulunan Qutlaq, Qapsihor, Qutlaq, Ayserez,
Vorun, Şelen, Arpat ağızlarında un çorbasına tırma 23 , Taraqtaş
ağızında ise bu kavram umaç olarak bilinmektedir. Yine bölgenin
batısında konuşulan ağızlarda ‘baş örtüsü’ anlamında geçen tıkarna
kelimesi yerine Qoz, Taraqtaş ağızlarında qıyıq sözcüğü geçmektedir.
Kırım Tatar dilinde bir üzüm çeşidi anlamında geçen asmayüzüm
(Q.33) kelimesi yerine Vorun köyü ağzında kramastra sözcüğü
kullanılmaktadır.
Sudak Bölgesinde Kaydettiğimiz Dil Malzemesi
19
20

21
22
23

Çocuklar ise tâptâ, tapta diye hitap eder.
Bu kelime yazılı abidelerimizde şimdikine oranla hem işlektir hem de çağdaş
dilimizdekinden çok farklı anlam varyantları vardır. Dede kelimesi günümüzde
esasen ata kelimesinin eş anlamlısı (sınırlı dairede) gibi kullanılırsa da, yazılı
abidelerimizde temel olarak iki anlam bildirir: 1) babanın veya annenin babası; 2)
üstat, ozan, kutsal şahsiyet, elin-obanın bilgesi (Yunus Memmedov:354). Orta
Türkçede ‘baba’ manasında geçer (Räs.134 b).
1923:Maχbube Kiyik’e göre Qapıshor köyünde ‘şümüş’ yantıq yerine geçmektedir.
<Ital. vestito ‘elbise’ (WPS.646).
Yunanca ~ ‘parçacık, ince kesilmiş yiyecek, lokma, parça’, Pontus diyalektinde ‘un
çorbası’ (TMES. 218).
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Şu Sudağın Yolları
Şu Sudağıñ yolları,
Burma da burma
Ah aman!
Burulup da burulup
Qarşıma durma,
Ah, aram oldu da
Sudaq bize yar!
Şu Sudağın çevre çeti,
Yeşil de bağlıq da,
Ah aman!
Ğarip de anneçigim,
Gözleri yaşlı,
Ah, aram oldu da
Sudaq bize yar!
Şu Sudağın çeşmeleri,
Aqar da buzlar da,
Ah aman!
Ğarip de anneçigim,
Közleri yaşlı
Ah, aram oldu da
Sudaq bize yar
Şu Sudağın yalıları,
İri de daşlı,
Ah aman!
Limandan gelir
Güzel de qızlar,
Ah, aram oldu da,
Sudaq bize yar!
(Emürsüyün Amet oğlundan kaydedilmiştir, Toqluq köyü ,1923-2000
)
Emine Türküsü
Deryalar (ler) menim sesimden inleyur
Bir yar sevdim anneçiğim da vermeyur
Poçtalara senin içun qatnarım
Sevdalığın acısını çekerim
Sevdalığım etraflara yayıldı
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Yar bahşışı pencerden (s)atıldı
Azbarımızdan keşme suvu aqayur
Duşmanlarım anayıma çaqayur
Ah anneçigim baqma da eller sözüne
Urus da deyler iç görülmey gözüme
Yar bahşışı pencereden atıldı
Sevdalığım rayonlara yayıldı
Annam kilim toquta yipi keten
Menim yarem Tatara dönermı eken
Etme annem, etme annem günama qalırsın
Anneçigim neçün böyle yapaysıñ
Onıñ (da)Urus olğanından qorqaysıñ
Öz balañı ateşlere atarsıñ
Men ölürsem yol yanına gömsünler
Yoldan geçen Emineyi öldü desinler
(Yoldan geçen Emineye noldu?desinler)
(Lütfiye Cemil, Qoz köyü 1942s.)
Atımı Bayladım Nar Ağacına
Atımı bayladım nar ağacına
Perçemi dolandırdım gül ağacına
Menden varsañ selam söyle nazlı bacıma
Ah, nasıl dayanayım böyle acıya
Ketir annem, ketir eliñ(i) öpeyim
Emdiren sütleriñi ilal ideyim
Giderim uzaqlara belki da dönmem
Ah, nasıl dayanayım böyle acıya
Gökte yıldızlarnı sayan olurmu
Bu menim derdimi bilen olurmu
Bu menim derdime çare bulunmaz
Ah, nasıl dayanayım böyle acıya
Gökte yıldızlarnı saymaqtan bitmez
Bu menim dertlerim aytmaqtan bitmez
Bu menim derdime derman bulunmaz
Ah nasıl dayanayım böyle acıya...
(Hatice Cemil, Qoz köyü 1938)
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