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Özet
Türkçe ifade kabiliyeti ve kıvraklığı çok üst seviyede olan bir dildir. Onun
her konusu üzerinde derinlemesine yapılacak her çalışmada bunun
izlerini görmek, onda saklı olan özellikleri keşfetmek mümkündür.
Kelime türleri arasındaki geçişlerden tutun da bir hâl ekinin kaç değişik
işlevde kullanıldığına kadar Türkçe her türlü anlamlı ya da görevli
elemanına çok değişik sayıda işlev yüklemiştir. Türkçede bazen de farklı
görevli ya da anlamlı elemanlar aynı işlevi yerine getirmektedir. Ünlemler
de çok değişik işlevlerde kullanılan kelime türlerinden biridir. Çünkü
ünlemler duygu ve düşünceleri en kısa ve en etkili şekilde ifade edebilen
yapılardır. Ünlemleri sadece görevli kelimeler olarak değil, aynı zamanda
anlamlı kelimeler olarak değerlendirmek gerekmektedir. Çünkü ünlemler
bazen bir cümle ile hatta birden çok cümle ile ifade edilebilecekleri tek
kelime ile hem de daha etkili bir biçimde anlatabilmektedir. Türkiye
Türkçesi ağızları da ünlemler bakımından son derece zengindir. Türkiye
Türkçesi ağızlarında çok sayıda ünlem, çok değişik işlevlerde
kullanılmaktadır.
Eldeki yazıda da Türkiye Türkçesi ağızlarında kullanılan HA, HA HA HA,
HĀ, ḤĀ, HÂ, ḪĂ, HAA, XA ünleminin hangi işlevlerde kullanıldığı tanıklı
örneklerle dikkatlere sunulmuş; böylece sadece bir ünlemin dahi Türkiye
Türkçesi ağızlarında kaç değişik şekilde geçtiği ve çok değişik işlevi yerine
getirdiği ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Türkçesi ağızları, ünlem, HA, HA HA HA,
HĀ, ḤĀ, HÂ, ḪĂ, HAA, XA ünlemi, HA, HA HA HA, HĀ, ḤĀ, HÂ, ḪĂ, HAA,
XA ünleminin işlevleri.
* Eldeki yazı hazırlanırken Ünlemlerin Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Kullanılışları ve İşlevleri isimli
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IN TURKEY TURKISH DIALECTS THE HA, HA HA HA, HĀ, ḤĀ, HÂ,
ḪĂ, HAA, XA INTERJECTION
Abstract
It is a lyric with a high level of abilities and self-expression in Turkish. It
is possible to see the traces of it in every work that will be done in depth
on every subject, and to discover the features hidden in it. In terms of
how many different functions are used in a given case, it carries different
functions to all kinds of meaningful or assigned members in Turkish.
Sometimes in Turkish the same function fulfills different task or
meaningful elements. Interjections are also one of the many types of
words used in various functions. Because interjections are structures
that can express emotions and thoughts in the shortest and most
effective way. It is necessary to consider interjections not only as official
words, but also as meaningful words. Because interjections can
sometimes be expressed more effectively with a single word that can be
expressed with one sentence or even with multiple sentences. Turkey
Turkish dialects are extremely rich in interjections. Turkey Turkish many
interjection in the mouth, are used in a variety of functions.
The present study in Turkey Turkish dialects used in the HA, HA HA HA,
HĀ, ḤĀ, HÂ, ḪĂ, HAA, XA interjection presented to the attention of the
witness, which functions as used in the examples; even just an
interjection in Turkey Turkish dialects in many different ways and it now
has been demonstrated that fulfill many different functions.
Key Words: Turkey Turkish dialects, interjection, HA, HA HA HA, HĀ,
ḤĀ, HÂ, ḪĂ, HAA, XA interjection, the functions of HA, HA HA HA, HĀ,
ḤĀ, HÂ, ḪĂ, HAA, XA interjection.

Giriş
Türkiye Türkçesi ağızları üzerine yapılan çalışmalar bir hayli artmıştır. Bu çalışmalar
sadece yöre ağızlarındaki dil malzemesinin kayıt altına alınmasıyla sınırlı kalmamış,
ağızlardaki sıfat-fiil eklerinden1 isim çekim eklerine2; ağızların sınıflandırılmasından3 fiil
çekimine4 varıncaya kadar araştırmacılar tarafından ilgililerin dikkatlerine sunulmuştur.
Bunlar ağızlarımızla ilgili önemli hizmetlerdir.
Türkiye Türkçesi ağızları üzerine yapılması gereken çalışmalardan biri de derlenen bu
dil malzemesinin her birinin teker teker ele alınıp işlenmesi, kullanılış ve işlevlerinin ortaya
konulmasıdır. Bu yapılınca dilin imkânları, ifade kabiliyeti, kıvraklığı daha net olarak
anlaşılacaktır.

1

bk. Ahad Üstüner (2000), Anadolu Ağızlarında Sıfat-Fiil Ekleri, Ankara: TDK Yay.
bk Ahmet Buran (1996), Anadolu Ağızlarında İsim Çekim (Hâl) Ekleri, Ankara: TDK Yay.
3
bk. Leylâ Karahan (1996), Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, Ankara: TDK Yay.
4
bk. Özgür Ay (2009), Türkiye Türkçesi Ağızlarında Fiil Çekimi, Ankara: TDK Yay.
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Ünlemler5 hem yazılı hem de sözlü dilin ürünleridir. Ancak ünlemler daha çok sözlü
dilde etkili olurlar. Ünlemler çok çeşitli duyguları ifade edebilirler ve çoğu zaman tek
kelimelik bir ünlem bir cümlenin yerini tutar ve cümle değerinde işlev görür. Türkiye
Türkçesi ağızlarında da pek çok ünlem, pek çok değişik işlevde kullanılmaktadır. Bu yönüyle
de ünlemler dilin vazgeçilmez kelime türlerinden biridir. Böyle olmakla birlikte, ne var ki,
ünlemlere gramerlerde çok da yer verilmemekte, birkaç örnekle bu önemli konu
geçiştirilmektedir. Hâlbuki dil bilgisi bir bütündür ve dilin her bir elemanı bir bütün olarak
işlem görür. Bu nedenle de kelimeler şunlar önemli, şunlar değil diye kategorize edilemez.
Türkiye Türkçesi ağızlarında ünlemler çok değişik işlevlerde kullanılabilmekte; aynı
zamanda da aynı işlevi yerine getirebilmek için çok değişik ünlemlerden
yararlanılabilmektedir.
Eldeki yazıda da Türkiye Türkçesi ağızlarından tespit edilen malzemeye dayanılarak
HA, HA HA HA, HĀ, ḤĀ, HÂ, ḪĂ, HAA, XA ünleminin çok değişik işlevleri dikkatlere
sunulmuştur. Böylelikle dil bilgisinin önemli konularından biri olan ünlemlerin Türkiye
Türkçesi ağızlarında da çok değişik şekillerde ve işlevlerde kullanıldıklarına dikkat çekilmek
istenmiştir.

İnceleme
1. Alay, küçümseme:
bana bir faydase olmade, kimsenin de.// nayede hane?/ ha ha ha, hür yaşayreh da, dersen ne
oler. vallah. hur yaşayreh, dağ yazereh, he tɒw. şimde bez ke öle ke ölür ya,eve giderim ya. ayu öliye
ağlamam, geriye galan sağlara ağlaram. (Erzurum İ. A. II. C. 57/1)

2. Anlamı pekiştirme:
savaşa ġatıldım, capada ben şē ╒ ėtmadım. hama lakin o va╧ıT silā ╒ altındadım. sayar ╒
alayidadım. hani bu ġıbrız aldı ya, bu atatürK buları hapı danıza tókTı. işta o va╧ıT silā ╒ altındadım.
ben ġaziyım. savaşta ha savaşta oldu. (Keban, Baskil ve Ağın Y. A. 129/4)

3. Dikkat çekme, uyarma:
gaş ╒ sene galdi, iki ╒ buçuḫ sene mi, bir ╒ buçuḫ sene mi? heç, ġetiyen, ele, süd ╒ alırdi para, yoğurd
╒ alırdi para, tawuğ ╒ alırdi para. soradan urusun ╒ içerisi bozuldi; bolşeviginen gazaḫ ha:, urusun içerisi
ki bozuldi; bolşeviginen gazaḫ ki birbirine gel ha gel etdi; ağa, çekilmiye başladı bunnar, çekildi.
(Erzurum İ. A. II. C. 26/1)
urdan dön┬lar bȫle gid┬lar. arada öbür bazılarına daya╧ ╒ da at┬lar ḥā. binen adama. una b┬ daya╧
╒ da at┬lar. urdan b┬ başḫasını bindürilar. (Ordu İ. ve Y. A. 255/1)
burdan dut ileri dearmen var ha. dearmene gadar bahçiydi. üş dört tene de baş örenli gızlar
var. bah saa doğruluğu söylüyüm. Orda baḥçe ediy, baḥçe yapıylar burda. bu gızlar orda haley
çekerler tudun başına çıḫardıḫ bu ez onlar bizi daşlıylar. sonra niyise hepimiz bi olruḫ haley çekerik.
şimdikini bilmem şuyumuş buyumuş aleviymiş bunlar yok bir birínen bi dünya gonuşma var ıdı. şimdik
o gızların yanına varıp ta gonuşamazsın. (Malatya İ. A. 264/1)

5

Ünlemler ile ilgili detaylı bilgilerin verildiği ve ünlemler hakkında yapılan çalışmaların teferruatıyla dikkatlere sunulduğu
bir makale tarafımdan yazılmıştır. bk. Turgut Baydar (2016), “Ünlem Üzerine”, Türük Dergisi, S.: 7, s.127-151
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hēy! arkadaşlar, bir varlar, bir yoklar. ula dinleyin b.. ╒ ōli b..lar. esḵi zaman ╒ içinde, pire
padişah ╒ iḵen, o, zamanda ben ve’zir ╒ idum hā, u’nutma! gittum bi ‘eve, buldum iḵi ‘túfe╧; biri ╧írí╧
mírí╧, bi’rinun hiş ç’kmā yok. (Rize İ. A. 197/1)
Bi de geldim ki, hökümeti teslim almişlar, bi süngili tikmişler ġapiya. Pulisler de palasġaları
ġuşaniylar hà. Pulisler hėş meydanda yoğudu. Ėle e▀mişler ki pulisleri, Ġonya’nın yerlisi. Onnar hep
büliylermiş yapannarı. Eman Yārabbı, sen bülüsen Yārābbı! Daha ne din var, ne iman var. Bėyle
yiyecekler o ahàliyi. (Erzincan ve Y. A. 288/1)
Gine gid┬r, çocuğa adam gönder┬ler. Çocuḫ gelir. Baḫ┬r atın el ne yüzüne. Pad şaım d┬r,
ama eyer taḫımı var hā. Çocuḫ d┬r, ben sennen atın eyer taḫımını sorm┬rim, atı sor┬rim. (Kars
İ. A. 178/1)
başıma geçennerɛ söyliyecağam ha. şinde, efendɛm bölüyh gumandarɛ orda tilifonɛ büyhdɛ;
santıral, alo, santıral, alo. ben de dedɛm kɛ ehmed ╒ efendɛ bunnaren herkeş mɛ alidur, herkeş mɛ
santıraldur. (Erzurum İ. A. II. C. 114/1)
Hey ağalar selli ala yâ Muhammed
Muhammed selveri geldi ha geldi.
Arşın sultanıdır, dinindir beği
Cansıza can vẹren geldi ha geldi
Göyden yẹre yẹndi otur cüz Ġuran
Muradını vẹrsin Kâbe’de duran
Ġavurun içine velvele salan
Eliyel Mürteze geldi ha geldi.
Alimler oḫuyur ayat üzünnen
Nur tökülür Pẹygamberin sözünnen
Bẹğnamazdar düşdüĥ haġġın gözünnen
Cebrail …getdi geldi ha geldi. (Arpaçay Köylerinden Der. 324/2)

4. Gösterme:
biz de bumbaciyduḫ. un ╒ beş gişɛ ilerden gidiruḫ. ha bura, ha şura, ha bura, ha şura dağɛ
sarmışlar, her bir bölüyh bi terafdan gelmɛş, alaylar. (Erzurum İ. A. II. C. 116/1)
irtesi g’úni ‘oldi efendi, dediler ḵi, herkes sarāyin oğúńden gelu ge’çece╧. gelu geç’ece╧; ╧íz,
babasi sorar ╒ ağa: bu midu? – yok. , - ha bu midu? – yok. yok, yok, yok. padişah bi emir daa
verdi: herkes sarāyimin oğunden geç’ece╧; eger her ḵim evine bulunuşa ╧átliam ╒ olac’ak, kesilec’e╧
ka’fasi. koc’akari buni duyar ‘duymaz geldi, dedi o uşā ḵi: ola ‘oğul, bug’úń padişah il’anat ╒ etti,
eger sen de bug’úń git’mesan, o sarayın oğunden geş’mesan eve gelu tutar ḵe’serle seni, sen de geç’.
peḵi dedi. geştuğu ḵibi ╧íz daldi ağa, dalduğu ‘ḵibi dedi ağa, ç’a├rdile buni huzura, ç’í╧di, dedi:
‘budu beni kultaran. eh, oğlum, dedi, ╧ízimi ḵi ‘kultardun, dedi, Allāhun emrinlan, dedi, ben
bun, sağa veriyrum. (Rize İ. A. 199/1)
mersinde ha bôle bi cāmîñ önünde oturuyōduk. yanımı bi gadın otdu. oturuşun, baña dedi ki:
-atatürkü seviyō mun sen? dedi.
-atatürk olmayışın burdu duru mu bilcez dedim, ben.
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-sen sēmōñ mu? dedim
-aã, ben sēmōñ, dedi gadın.
-niye sevmoñ sen? dedim.
-arapları, dedi, acık ileri sürmemiş, dei. petįrol satıyō, dedi. ben de dedim ki:

-gocáña solü de dedim, onnā sürsün oráya, dedim ben. atatürk bu gadā gurtarmış. (Uşak İ. A.
254/4)
gúzel gúzel ╧ízlari
hep yanuma yanaştı
ha bu fāni dünyāya
daşti yúreğum daşti. (Rize İ. A. 210/1)
Şeḫmus vardi, Altunçi Şeḫmus, oni almişti. O da dört sene ╧aldi yanindea, bıraḫti. Dẹdi ki, ben
ẹdemiyem. Bu her gün her gün anasi gil geli, hadi gezmaġa, hadi gezmaġa, ben ẹdemem. Ḳaḫtilar
ayrildılar. Geldi babasi gile. O babasi gilde oturdi, epey oturdi. Ondan sōra bi gün gezidiler Va╧ıflar
Ḫanı’na, Ḥaci vardır Lice’li, ‘İzedin, Ḥaci ‘İzzet. Göri Lâmia’yı begeni. Dẹyi ki ha bu beni alaydi.
Dẹyiler yoḫ, Lâmia’yı almaz, evlenmez, ╧ocasi ölmiş. (Diyarbakır A. 117/1)
bi varmiş bi yokmuş, bi padişağun kapisında bi nar varmiş. bu nari, her g’úń gel’u bi div
bo’ğarmiş. bu g’úńi’ dedi ḵi bóyúk ╒ oğli: baba, ‘nōlu, kur’ban ╒ olāyim sağa, ha buni ben be╧liyeyim;
eger gelduğu ‘zaman be’n ╒ oni vuramasam ‘benum ḵellemi kes! o da g’ú’vendi bóyúk ╒ oğ’lina;
zannetti ḵi hesetten bu bóyúk ╒ oğlum c’essur bi a’damdu, ne bil’u ḵi yúreği sel’āńí╧tu. (Rize İ. A.
197/1)
bişi tabi işeyde böyüK dığanda bole yağı doldurusuŋ, ġızardırsıñ ╒ içine ġorsuñ hamırı bole
yapālā yine. ona bişi işTe orda ġızardı mı oŋu alırla ġor ole, ġırk ╒ elli ġadā yapālā. cāminiñ ╒ öñüne
getirilē meselā arife günü burda millet çıḲāḲana. ha şurda dışarıdadır çı╧an alı, gidē yeri. (Şuhut ve
Y. A. 204/1)
hocam, afyonuñ adamı salam adamdır. vallāyi bak, asger ocāndaydık. başçavış varıdı. tü dedi
mi, yāni sözünden dönmezdi. ekmek üç yüz gıram. diñne. şeye gitdik. kamyonnara guycez. şindi, sen
neden çalışmıyoñ, dedi. len ali, ..ına godum, nerde bu omzu garış …cen .. ına gömdûmüñ, dedim. üç
yüz gıram ekmēnen āşam mı oluyo ha böle yaz günü. o da diñnōmuş. ne deoñ; dedi. bi seĺam, tak. ne
dediñ sen? len başçavışım, dedim, biz sabāla girdik. yidirdîñiz üç yüz gıram ekmēnen biraz iĺāna
gapısgası. nēde omuzu garış varışa …ceñ, ..ına godūmuñ, dedim. hadi git, dedi. erkēmişiñ. git, deyus
ōlu deyus, sözüñden dönmediñ dedi. vallāyi de dôcēdim. ĺākin yalan sôlemediñ. (Uşak İ. A. 245/4)
gitti ḵi, bakti g’óz’leri ‘aç’í╧, deme╧ uyuyi. yallah! dedi buğa bi ╧íl’íj ‘vurdi dèv ╒ eldi. ‘geldi
şindi ka’pinun dibine, ku’yinun dibine, dedi ḵi: ēy! ‘aga, ha bu birinci ḵíz ‘senun, al. ╧ízi ‘verdi.
(Rize İ. A. 198/1)

5. Hatırlama, dikkat çekme:
Mehbuf ╒ idi onuñ ╒ adı, sevgisiniñ ╒ adı. De╒er ki oğul, de╒er. Gözderin
di╒ir. Ha ╒ ana ╒ etdi? De ha! O sayfın yanda ╒ edir. (Kars İ. A. 364/1)

kör ╒ olsun, Mehbuf gitdi
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uriye vardım. baḥriye asgerisin. gėyiyo╧. unnar at┬ yallah denize. tamam ╒ mı? ḥā yüzü ╒ mü
gendǖn ol┬n tıraş. belbere gėtme yo╧. ḥā kes┬lar, dibinden kes┬lar. (Ordu İ. ve Y. A. 244/2)

╧ıs ╧árdaşımın ╧ızı vādı alamanya’da, hastānelēde duruyu, rappada╧ unu yolladı╧ biz
alamanya’nın va╧tını geçirmedēn. ╧ızı yolladı╧ unun yanına unun yanda yalan olmasın şindi, bi ╧aç
sene çalıştı. iki táne dāre aldı edirne’de. şinni yeni hastanenin baş ╒ ucunda u ╧adā, taşlı╧’ta. İki táne
dāre aldı. dāreler biri birine ╧arşı ╧arşıya. dārelēn birisinde güççük ╧ız oturǖ. ġıs ġárdaşım diye
undan hiç para alm┬. alma deyvellē…. yani nēyeti o alamanya’da gelen ╧ıs ayla da balandı, bol bol
aylı╧ alıy. paraya ihtiyacı yo╧.
ha, ōlanı nası evērcez? ╧açırmadı şindi. bizim güvē vādı ıstanbol’da ya u zaman u güvē bu ╧ızı
budu bize. (Edirne İ. A. 186/3)
Hazreti Nufun dört oğlu varıdı. Birisi Yāfes, birisi Sam, Birisi Ham, birisi Yam. Hā o Yam
ded ğ m demek buğa tab olmadı. Tufannan ġaçmag ç n b r ġafes yapdırdı. Ġafes yapdırıp da b r
dağa üzerine çıḫdı. (Kars İ. A. 251/1)
ne didim, bi şi didim. hā, anġarĭya giddim, ayām ġırıldı da, burda da, allah tarafında. paḫla
topladım bāçada, ġadın ╒ ayşa paḫla. didim ki alamana ġóńderiyim, didim. alamana didim ġóńderiyim,
didim. dizşim ╒ inen topladım, bȫle dāĺ de ġoca peşkir dizlik, şōrdan şȫle. diziñe ġurban ╒ olurum, üşüyo
mu ńōrüyo? ġuru yėre oturduñ. minderi de baña vir. vay ġurban ╒ olurum. şu minderi bāri altına
veriyim, ġurban ╒ oluyum. ne iĺaf ╒ idiyodum, unuddum. (Kırşehir ve Y. A. 272/1)
benim ╧avu╒u dẹyor, benim başımdan alıp ╬a vel ╒ ặnın ╧afasına keydirsana dẹyor. o ╒ da
ba╧ırcıya şȫile alıyor, ona geydirebilirken sutu o adamıñ üserine döküyor. ḫal╧ bunnan gülüşiyü bi ╒
de bu ġadı oyunu ḫatırlıyorum. ḫă cingenneri ta╧li ╒ eden oyunnar var. (Kütahya ve Y. A. 147/1)
ben nerde görem?/ yoḫ yoḫ, ha, kemal beg getde. getdıḫ. gördüm ╒ işde bişeyler. ne bilem
geldeler. bir ike can geldiler. hayn, dedɛm, var ╒ olasın şengaya, var olasın; erzürümɛ şineltdin.
(Erzurum İ. A. II. C. 57/1)
undan şōra bü söver üvey birāder, unuñ bubaşı, bunuñ bubaşı ölüyor. şėde ha, furülüyor şėde,
ha dedesi çanaK╧ale şavaşı’nda, unnar gederken kimisi zehirlendi… (Dalaman A. 78/2)
şimdi yuvada yalañız oturuyum. Kızım ölmüş üç uşağı geri Kalmış. saḫabim mahmut önal.
mefât etti. ordan soynaması şimdi de o ne diyecēdim ha. çoğ eyidirik. çoḫ irahattirik. saḫabimiz
öldüyse yoḫsul değilik. oğlum vâr. sağlığ olsun. benim de herşeyimi düzüyü babasının yerini kayıb
etmedi. girazlar dalbastı girazları fişne girazları elli ırgatlıḫ üzümlügü vâr. (Malatya İ. A. 264/1)

6. Kızgınlık, sitem, öfke:
hemen toplayvallā unu ha ba╧alım de ba╧alım eve. güççük ╧árdaşını deyvellē git deyvellē sen
müsávirimiz vā hazırlı╧ yap güççük ╧árdaşı bi geli eve sarayın bi tarafı yı╧ı╧. bi tarafı yı╧ı╧ olunca,
ġız ╧árdaşını hemen ġıcırıġıtma altlayvarı. sen dēri biz dēri yedi ╧árdaşımızın üçünü şehit vēdik, sen
oraspalı╧ edepsizlik yapā╧an bu sarayları yıktırışın ha? (Edirne İ. A. 189/3)

7. Mübalağa / pekiştirme:
Şimdiye ġẹder aşçınız size göndermemiş. İmdi de göndermiş sümüĥlü et. Başġa ne var dedi
dışarda. Dẹdi dışarda ne yoḫ ki. ḫoca zaten bẹzmiş bunnarı oḫutmadan. Ay var, gün var, yıldız var,
seyhata çıḫmaḫ var, yanı o zaman seyhat dẹmeĥ, indi gezmeĥ dẹirik. At binmek Ata binmek var, …
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oynamaĥ var; her zevk sürmeĥ dışarda var ha var, ya ḫoca dẹdı, be bizi içeride niye indiye ġeder
ẹlediniz? (Arpaçay Köylerinden Der. 53/1)

8. Rica, yalvarma:
şu tırmılıñ başı döleK
ya╒ar yāmır olur göleK
ço╧ yavlardım beñ ╒ ġızıma
ha bir sene bile duraḲ (Çukurova A. 350/1)

9. Öyle mi?:
-Malcılıġ yapallarmış ha?
-Hē mal. Devriş Paşa varımış, gelmiş, bunnarı çīrmış, o dedemgili, dedemin dedesini. Ōlum,
burdan, size mal mülk verîm, yarın bürgün size gereg olur. Yoġ! Yoġ! Yoġ! Bize o dāları vérseñ yeter.
Biz geçiniñ buynuzunu yōsulladīġ, geçiniñ buynuzunu. (Hassa A. 94/5)
-teksoy’un pıroğramına çı╧tın ha? ne yapıyōdun sen orda?
-ben bilm┬m. biz hasTa başıña gitdiydik. ora. Ne bil┬m ben teksoy oldūnu. adam gediy, iri adam,
hȫle etdiri etdiri. bȫle yoldan da birisi dçndükçü tirsek gibi yerden anām şeyler, candarmalar, iki dane
tā╧si, ╧amaralar, geçtiler. bu bizim santıral gibi ordan geri döndüler. (Salihli İlçesi ve Köyleri
Ağızlarından Der. 86/1)

10. Süreklilik:
gaş ╒ sene galdi, iki ╒ buçuḫ sene mi, bir ╒ buçuḫ sene mi? heç, ġetiyen, ele, süd ╒ alırdi para,
yoğurd ╒ alırdi para, tawuğ ╒ alırdi para. soradan urusun ╒ içerisi bozuldi; bolşeviginen gaza ḫ ha:, urusun
içerisi ki bozuldi; bolşeviginen gazaḫ ki birbirine gel ha gel etdi; ağa, çekilmiye başladı bunnar,
çekildi. (Erzurum İ. A. II. C. 26/1)
peki daḥa ne gördün? gördüm. b┬ derenin kenarında b┬ fıçıya adam durmadan su ġoy┬. fıcının
götü yo╧. u ġadar ġoy┬ pasa. ġoy┬, ḥa ġoy┬, ḥa ġoy┬. fıcı doluca╧. fıcı dolm┬. ḥa ėyi diyo. ėyi. (Ordu İ.
ve Y. A. 313/2)
birikiller herkiş… bir Kız yanı sankı sâƞa gónü var. işini dutturacak ya saã da bir elma veriyi
oñ da öteâne de ha elma versiğim oğlan der imiş o çalar ımış orağı sannımış Kı ba ã diyo. bu baña
diyo eyle o hâl ıla aḫşamaçu vur ha vur… tükendiği zamanda da böyükçen bir guymaḫ çalallar ımış
gurtuncalık şelek zamanı da herkiş şeláni çeker erkekler dirgeninen bu başdan aḫtarır o başa
devrisiün olur halbur ellerinde sarat süpürge eler tersini atar. yel esmesse bir günde de çıḫaran olur.
şimdi goleylik emme bahalandı. (Malatya İ. A. 367/6)
efandi ḫışmila bi loḫmana baḫi. ḫışmila loḫmana baḫisa, loḫman di╒i, efandi sana bi şė diyam,
ondan sōra beni cazalandır. söla baḫam diyi. diyi heremıza bitas sıcaḫ su içír. Ata bin bizı bu
düzda ġoşTur. o zaman gizlí sır açıḫa çıḫar. dėdi. meydana çıḫar dėdı. efandinın ╒ a╧lına yati bu
söz. heresına bi tas sıcaḫ su içíri, ata bini bunnarı düzda ġoşTuri. ġoş ha ġoş, ġoş ha ġoş,.. hepısı
döndari, ġusmaya başlilar. o zaman hepsının ağzında o meyvalar tökúli. loḫmanın ağzında sade o
işTığı sıcaḫ su tökúli. heēy ġafil! di╒i, yarın huzuru ilahiyede ben ╒ ėtmádım, ben dėmádım, ben
yapmadım dėmayla iş bitmaz. orda sıcaḫ suyu içırır ġoşturullarsa, ne yaptığın hepısı açığa çıḫar
hepısı açıḫa çıḫar o zaman. (Keban, Baskil ve Ağın Y. A. 95/2)
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babamın kitaplari sandığınan devrülmüş; sandıği da doğrultdum; gapiyi zırzaladım; bizim
esgerinen garışdım, haydi babam, gel ha gel, geldim dutci pungari vardır, ambu yanda, bülmem
görmüsüz? (Erzurum İ. A. II. C. 28/1)
Aḫşam oldu, bi tene güzel ġadın getdiler, Cahanşah’ın yanına saldılar. Gẹce Cihanşah orda
zevġ safasında bulundu. Sabahnan ġaldırdı bunu gẹne götdüler hamama. Hamamnan getirdiler, üç
tene at hazırladılar. Birisine ağa mindi, birisine nöker mindi, birisine de Cahanşah’ı mindirdiler. Biz
dẹdi, harıya isirseĥ sen de onnan geleceĥsen. Orda bir saat göreceğ işin var. Olur dedi. Cihanşah gẹt
ha gẹt, aḫşama ġadar yol gẹtdiler. Aḫşama iki buçuḫ saat varıdı, baḫdılar, Cihanşah baḫdı ki
götdüler, bunu üsgeğ uçurum bir ġayanın altına çıḫartdılar. Atdan ẹndiler. Atın birini vurdu
gebertdiler. Gebertdiler, ġarnını yırtdılar. Cihanşah’a dẹdiler, sen bu elbiseyi vẹr bana. Al abu esgi
elbiseyi giy, bu atın ġarnında on degge yatginen, bir yarım saat yat, yuḫunda ne görsen çıḫ söyle. Aha
senin göreceğ işin budu. (Arpaçay Köylerinden Der. 30/1)
bandırmada, balikesir dėdim a, bandırmada. ‘ısdambıllda. isdiġam ╒ ıdıḫ. ‘dolan ha ‘dolan.
(Balâ İlçesi A. 142/1)
Aşağıdaki örnek de süreklilik işlevinde emir HA emir kalıbındadır:
Gızılözdeydim ırmā gėdi╒ordum. bura ney dėdi, bura çifli dėedik, Avanuzuñ çifli dėdik,
hē, öyle dėyinci ne isdeyorsuñ dėdi. ėyi misiñiz dėdi, ėyiyik isĺah, Allah ömür versin bek ėyiyik
dėdik. ne isdeyorsuñuz dėdi. ne isdeyoḫ bi ortaohul yapdır dedim. yapdır ha yapdır dedim. bir
de bu laf hoşuna gėtmiş, bizim böyle dėdimizi. (Nevşehir ve Y. A. 171/1)

11. Şaşkınlık:
ben tāta çı╧arcam. ġarısı vardı, cinalō ġızı. cinalō ġızı, cinalō ġızı, çārdı bu. çı╧dı ġarı ġapiye.
ne var dėdi. a╒ã bu adam seni ist┬, gider ╒ misin, dėdi. bu şindi git sen delürdün ╒ mü didi buna. at, sa╒at
dėdi, silaḥ ele verilmez. ḥa didi ġari vėrdin, ḥa unu vėrdin. (Ordu İ. ve Y. A. 302/2)
diyi ki pēlúl sen ne memurluğ ╒ isTisın. diyi ki beni para mamuru tayin ╒ ėt, para mamuru
tayin ╒ ėt. ē diyi gėt para mamuru ╒ ol. ėla olmaz diyi. ya nasıl? gėt ….yap getır. senın ismını da
yaz, senın mohorunu da altına ġoy ki ben boynumā ╒ asam, bellı ola ki ben para memúriyim. yaa! ėla
gėt para mamurū ╒ ol, ėla kim beni tani. haa! darhal gidallar, yapallar, efándiya ḫara bıbėm, boynuna
taḫallar haydė gėt. (Keban, Baskil ve Ağın Y. A. 83/1)
dedim ana vaziyet nassı eyyik eyi asker topluyuḫ. adam başına dedi birer lira alam; verem her
zabite götür. yirmi lira verdi. altın bu hâ. ne başını arğıdam. yoḫarı banazıya gader üç dört tene def
çalanlar, topal bombok adamlardan beş on tene topladıḫ. (Malatya İ. A. 242/2)
Yirmibir lirā aldık bunu, o bize tesir yapmaz. Ben giyerim, kaç gişi dā giyer. Ben muhtarkan
hākim gelmişti buraya, bana sordu fiyetini, beş lira dedim, olur mu yahū beş lira, amma yaptın hā,
yirmi lira dedim bu sefer, ne╒ āpıyorsun ba dedi, bildiğin gibi yap dedi. Kim bilir bunun büle olacānı.
(Doğu Trakya Yerli A. 32/1)
benımzamanımda dört bėş imam geldı. efándıma söyliyam bu camiya. birísı essanın dayisıydı.
bu camiya ėyi baḫmadı gózları kór╒ oldu. şu zuvaḫlarda ingıliya ingıliya cān verdi. ondan sōra onun ╒
oglı ėssanın babası ha! o bu camiya imam oldu. o da efandıma söyliyam bu camiye ėyi baḫmadı onun
da gózları kór oldı. bizim zamanımızda oldu. (Keban, Baskil ve Ağın Y. A. 86/2)

12. Tasdik:
-Voyn! Omar ╒ ali. Närdäñ ġäliyorsuñ?
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-Baña mı soryoñ?
-Ha, ha.
-E, ne ╒ var yoq.
-Ne ╒ olsun?
-Lōn! otur baqalım, añlat.
-Şindi mi?
-Ha, ne havadıs va?
-Böyün bi cäridä ġälmiş.
-Ē, anlat şun voyn.
-Ortalıq garışıqlıq ġibi.
-Yā, eyi olur ╒ bä!
-Ey Hüséyn äbäñ ve anañgil nä ╒ yapyor?
-Eylär, sağlıq olsun.
-Qarnıñ ac mı?
-Xāyr. Üş dänä käşliklä iki täpidim vardı. Şindi yēverdim, yiyän.
-Ya. (Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme I.108/1)
Anam yirmi yẹdi yaşındaydi. Yirmi yẹdi yaşında nefise öldi. Babam da iki sene sōra öldi ar╧asi
sōra. Şam’daki görevimiz tabi böle yârim ╧aldi. E ben de dẹdim ki babam da ölirken vasiyet ẹtti.
Ḳızım sa╧ın ╧almıyasız, Türkiye’y gidesiz. Türkiye’den dayim mektup yazmişti ki çocu╧lar gelsinler
düğün var, ‘Ahmet filan. Biz de ╧aḫdıḫ geldıḫ. Ha, mektubune cevap yazdıḫ, komşilar yazdi. Ya’ni
Türkler vardi, Diyarba╧ır’lilar vardi orada. (Diyarbakır A. 110/2)
-Loyn Al ╒ ōsman!
-Ū.
-Hacca babañ evdämi?
-Evdä.
-Eniyä ōş ╒ de.
-Ġäl ġäl.
-Sälamün aleyküm!
-Aleyküm sälam; xoş ġäldiñ.
-Xoş bulduq.
-Märhaba, ē añlat baqalım şindi.
-Bänim bir maslahatım vā.
-Sȫylä baña.
-Yarın camızları ver dä.
-Ē.
-Bir dönüm yer vā süreyin ╒ ġälän.
-Päk┬. Buña mı ġäldiñ?
-Xa.
-Eyyā. Cuvara ╒ sar, qıyat ta bitti böyün. Āşa çubuğu alıve. Bāsiyyän.
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-Ē, laf etsänä?
-Ūlay, xabarıñ var mı?
-Xayır.
-Bizim ġeçiyä gurt ġäldi.
-E!
-İkisin yarmış. Äniklär xabarı aldı, süyüldülär, gáştı. (Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme
I. 107/1)
bütün hökümat vurmuş ėrmenileri. ėrkeyhleri öldürmüş. ġadınnar ġalmiş. bunnar sora bi taḫimi
fırar ėtmiş. ḫaberleri varmiş. gėtmişler işde revan’da alti milyon oldi. o revan’daki ėrmeniler
muş’undur, van’ındır, ağrı’nındır. buralardan gėtme. onnarın züryetidir. oralarda almiş. şindi tapu
mapular da ellerınde var. van’ın da yėri. muş’un yėri, bitlis’ın yėri. ha işde haliyle hökümat verir
mi? he dünya evür çevür oldi gėtdi işde. (Adilcevaz A. 86/1)

13. Tehdit:
varıye ġarınce diyo ╒ ki ġarıncaların da bėyi varmış u zaman, sultanım, diyo, develeri╒en saḥıp
çı╧, ġarışmam sona ḥā, diyo. ba╧ıyo sultan süleyman, b┬ ġarınca. gendüsü ġoca sultan süleyman. işde
ömründe u zaman gülmüş. padişaḥ gülüncü, allah allah, diyi. b┬ ġarınca, diyo. ġarışmam, dėdi. ḥa bu
ne ╒ dėmek. la hėç sa╒ap çı╧mıyo. (Ordu İ. ve Y. A. 291/3)

14. Tembih:
şindi fadim ╒ āla gėceden başlar hazıllanmıya. ġīz gelin, böccemi hazılladıññı?

bana baḫale,
niyse ben gendimiñkini hazıllarım sen beblēñkini unurmañ ha.. baḫale şo zıvırma ġóynekden yapdīmız
kese var a, ipiydir keselenmedim onu da ġoy da bi dene keseleniyim dir. (Kayseri Merkez İlçe A.
67/2)
sen nasıl bana sırrını söylemisın. di bením sırrım ╧apídadır. aha di Tı╧ Tı╧ maḥsudan. kensını
boyali ne yapi. diy o da değíl. di peki senín sırrın nedır ya. di bením sırrım a bu illerde bi çeşme var
di, git çeşmeye bi davşan di, suyunu içi o çevrededír diy. onun ╧arında bi ╧utudir. ╧utunun içınde iki
táne yumurtadır di. benım sırım odir di. başka bişi de deyíl. diy baḫ neçara da demiyesın ha. ben sa╒a
söledım bu gizlı işın sıRı budir. tamam. bullar neçarla ╧alḫiler zeg bizím köye ╧ádár gidiler. (Gerger
Merkez ve Köyleri A. 141/1)

15. Teşvik:
Tut ġaynıyi torbalara doldurup tıḫıyuḫ. Tut ġaynıy. Şire edip gine ġazena doldüruyuḫ. Cem
ediyük ġazena. O ġaynemaḫda olsun biz herle çaliyuḫ unnan. Herle teşnen herle. Şire ġaynedı mı,
ayreni getüriyük, pilowu getüriyük, doldurup ġarişd┬ruḫ. Ha ġaruşdurun, ha ġaruşdurun, baḫıyuḫ ki
kepciye bulaşiy, bulaşdi, oldu pilow. (Erzincan ve Y. A. 304/2)

Sonuç
Türkçede anlamlı ya da görevli her bir eleman çok değişik işlevi yerine getirebilmektir.
Bir ünlem de kimi zaman bir ya da birden fazla cümleye ifade edilebilecek her türlü mesajı
yalnız başına iletebilmekte ve böylelikle iletişim sağlanabilmektedir.
Ünlemler Türkiye Türkçesi ağızlarında çok değişik şekillerde ve işlevlerde
kullanılmaktadır. Türkiye Türkçesi ağızlarında kullanılan HA, HA HA HA, HĀ, ḤĀ, HÂ, ḪĂ,
HAA, XA ünlemi de pek çok değişik işlevi yerine getiren bir ünlemdir. HA, HA HA HA, HĀ, ḤĀ,
HÂ, ḪĂ, HAA, XA ünlemi Türkiye Türkçesi ağızlarında alay-küçümseme, anlamı pekiştirme, dikkat
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çekme-uyarma, gösterme, hatırlama, kızgınlık-sitem-öfke, mübalağa, rica-yalvarma, süreklilik, öyle
mi, şaşkınlık, tasdik, tehdit, tembih, teşvik olmak üzere çok değişik işlevde kullanılmıştır. Türkiye
Türkçesi ağızlarının tümünü içine alacak bir çalışmayla bu işlev sayısının artacağı da
muhakkaktır.

Dikkat edildiği gibi HA ünlemi çok değişik şekillerde kullanılabilmektedir. Bu da
ünlemin her bir kullanılışında farklı işlevler üstlenmesini sağlamıştır. HA ünleminin birden
fazla tekrarlanması (HA HA HA ya da emir HA emir kalıbı gibi) anlatıma farklı bir çeşitlilik
kazandırmakta; böylelikle bu kalıplar tek başına kullanılan HA ünleminin işlevlerinden daha
farklı işlevleri yerine getirebilmektedir.
Ünlemler dilin en kıvrak ifade şekillerinden biri oldukları için Türkiye Türkçesi
ağızlarında da ünlemlerin bu durumundan fazlasıyla yararlanılmıştır.
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