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DİLSEL VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN
MARDİN ARAPÇA LEHÇESİ
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Ahmet Abdülhadioğlu *
ÖZET
Mardin’de konuşulan Arapça lehçesi, Türkiye’nin diğer bazı şehirlerinde
konuşulan Arapça lehçelere nazaran fasih Arapçaya yakın olması ve arkayik
özellikler taşıması bakımından önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu lehçe, gerek
sesbilgisi, gerek biçimbilgisi, gerekse sözdizimi bakımından fasih Arapçanın
birçok özelliğini barındırmaktadır. Bu makalede, Mardin’de konuşulan Arapça
lehçenin sahip olduğu kültürel ve dilsel zenginlikleri ile bazı lehçesel özellikleri
hakkında bilgi verilecektir. Çalışmaya konu olan coğrafi alan, Mardin şehir
merkeziyle sınırlı olmayıp, bağlı ilçe ve köyleri de kapsamakta, derlenen örnekler
ve yapılan gözlemler üzerinden bu lehçe hakkında özet niteliğinde bilgiler
verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mardin, Arapça, lehçe, fasih Arapça.

ABSTRACT
Mardin Arabic Dialect in Terms of Linguistic and
Cultural Features
In comparison to Arabic dialect spoken in some other cities of Turkey, Arabic
dialect spoken in Mardin has an important place in terms of being close to fluent
Arabic and possessing archaic features. This dialect contains many features of
fluent Arabic in terms of its phonetics, morphology and syntax. This article
provides information about the cultural and linguistic richness and some dialectic
features of the Arabic dialect spoken in Mardin. The geographical area subject to
this study is not limited to Mardin city centre but also includes the connected
towns and villages, and brief information on this dialect is provided through
compiled samples and observations.
Keywords: Mardin, Arabic, dialect, fluent Arabic.
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Giriş
Dillerin önemli özelliklerinden biri, değişime maruz kalabilmeleri ve buna bağlı
olarak zamanla farklı lehçelerin ortaya çıkmasıdır. İslam’ın gelişinden sonra
Arapça, Arabistan Yarımadası dışında kalan bölgelere de yayılmış ve birçok
yerde kültür ve ilim dili olarak kullanılmış, Kur’an dili olması hasebiyle, bu dile
ayrı bir önem atfedilmiştir. Fütuhat ile birlikte başka dil ve kültürlerle etkileşim,
beraberinde farklı lehçelerin fasih Arapçanın önüne geçmesine sebep olmuş ve
böylece farklı coğrafyalarda birbirinden farklı özelliklere sahip lehçeler ortaya
çıkmıştır (en-Nâdirî, 2008: 328). Bu durum günümüze kadar sürmüş, Arap
coğrafyasında konuşulan bu lehçelerin sayısı daha da artmıştır. Ancak bu
çeşitliliğe rağmen, Modern zamanda konuşulan lehçelerin her biri aslında eski
lehçelerin birer uzantısı durumundadır (‘Abbûd, 2012: 159).
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Arapçanın farklı lehçelerle konuşulduğu yerlerden biri de Türkiye’dir. Söz
konusu lehçeler, yaygın olarak Mardin, Hatay, Şanlıurfa ve Siirt’te ve kısmen de
olsa Türkiye’nin diğer bazı şehirlerinde konuşulmaktadır. Mardin, geçmişte
Bekr, Tağlib, Rabîa, Şeyban gibi birçok Arap kabilesinin hicret ettiği önemli
şehirlerden biri sayılmaktadır. Bu kabilelerin birçoğu Besus Savaşı’ndan sonra
miladi beşinci yüzyılda bu bölgeye hicret etmişlerdir. Bu yüzden bu bölgeye
yerleşen bazı kabilelere ve yerleşim bölgelerine tarihçiler, “Diyâr-ı Bekr”,
“Tağlib” ve bazen de bu kabilelerin Rabia kabilesine müntesip olmaları
hasebiyle “Diyâr-ı Rabîʻa” gibi isimler vermişlerdir. Bu kabilelerden Benû Bekr,
Dicle’den, Nusaybin, Siirt, Hasankeyf, Silvan ve Diyarbakır’a kadar uzanan
geniş bir hat üzerine yerleşmişlerdir (el-Hamevî, 1995: II/494; el-Kalkaşendî,
1982: 132). Bazı Süryani tarihçiler ise bu bölgeye yerleşen Arapları “Ba‘rabâya”
ve “Beyt Arabî” isimlerini vermişlerdir (Şîr, 2007: II/14).
Sonuç olarak farklı bölgelere yerleşen bu kabilelerin her biri, dilsel anlamda
farklı etkiler bırakmıştır. Bu yüzden Musul’dan Siirt’e oradan da Mardin’e yakın
sınırlara kadar uzanan hat boyunca konuşulan lehçelere “el-Mûsuliyye”, “elMuhallemiyye”, “el-İs‘irdiyye”, “el-Âzihiyye” ve “el-Mârdîniyye” gibi farklı
isimler de verilmiştir. Bu bölgede konuşulan lehçeler, birçok açıdan fasih
Arapçaya Şam bölgesi lehçesinden bile daha yakın görülmüştür (el-Makdisî,
1991: I/146).
Mardin’de, şehre bağlı bazı ilçeler ile altmışa yakın köyde konuşulan bu lehçeyi
Hans Jürgen Sasse (ö. 2015), çeşitli kaynaklara dayanarak “Kıltu Lehçesi”
ismini vermektedir (Sasse, 1971: 7). Bunun yanında bu lehçenin Musul
lehçesine yakın olduğunu ve her iki lehçenin de fushâ Arapçaya en yakın
lehçelerden olduğunu söyleyenler de olmuştur (İsmail ve ʻUsmân, 2004: 308).
Bergstrasser (ö. 1933) ise Arapçanın on farklı lehçesini zikrettiği çalışmasında,
Mardin lehçesini el-Cezire ve Irak lehçelerinden saymaktadır (Bergstrasser,
2006: 112).
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Mardin Arapça lehçesi ve bu lehçenin sahip olduğu temel özellikler, birçok
araştırmacının ilgisini çekmiş, bazen müstakil bir kitapta bu konuya değinilmiş,
bazen de müstakil bildiri ve makaleler yazılmıştır. Albert Socin’in “Der
Arabische Dialekt Von Musul Und Mardin” ile Otto Jastrow’un “The Position
of Mardin Arabic in the Mesopotamian-Levantine Dialect Continuum” isimli
çalışmaları, Hans-Jurgen Sasse’nin “Linguistische Analyse des Arabischen
Dialekts der Mḥallamīye in der Provinz Mardin”, George Grigore’nin “L’Arabe
Parlé À Mardin” ile Mehmet Şayır’ın “Mardin’de Konuşulan Arapça Lehçenin
Sesbilgisi, Biçimbilgisi ve Sözdizim Bakımından İncelenmesi” isimli doktora
tezleri, Mehmet Şirin Çıkar ve Abdulhadi Timurtaş’ın “Mardin-Ömerli’de
Kullanılan Arap Lehçesi Üzerine Dilsel Bir Tahlil” başlıklı makaleleri
bunlardan sadece birkaçıdır (Acat, 2018).
Araştırma Yöntemi
Çalışmada, Mardin Arapça lehçesinin konuşulduğu şehir merkezi ile bağlı ilçe
ve köylerde kişisel görüşmeler yapılarak ses kayıtları alınmıştır. Söz konusu
kayıtlar, şahsî arşivimizde muhafaza edilmektedir. Bunun yanında gerek Mardin
Arapça lehçesiyle, gerekse diğer Arapça lehçelerle ilgili geniş literatür taraması
yapılmıştır. Çalışmada ayrıca Mardin Artuklu Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen “Mardin ve Çevresi
Arapça Sözlü Kültürü” isimli projede, saha çalışması kapsamında elde edilen
veriler de kullanılmıştır.
Makalede yer alan Mardin lehçesine ait kelimelerin latin harflerine aktarımında
DİA’da uygulanan transkripsiyon sistemi kullanılmış, fonolojik yazım esas
alındığından, söz konusu sistem dışında farklı şekillerde gösterilen ve yörenin
lehçesinde farklı olarak sesletilen bazı harfler aşağıda gösterilmiştir:
ı: ǝ, uzun sesletilen o harfi: ō, c: ǧ, ş: š, v: w, uzun sesletilen e ve a harfleri: ā,
imâle ile uzun sesletilen e harfi: ē, ç: č, j: ž.
1. Kültürel/Anlamsal Özellikler
Mardin’de konuşulan Arapça lehçe, yukarıda bahsi geçen kabilelerin de etkisiyle
farklı unsurlar barındırmaktadır. Bu lehçelerin birçoğu, bazı ses ve lehçesel
özellikler bakımından birbirinden çok da uzak sayılmamakla birlikte, her biri
bazı lehçesel özellikler bakımından bir diğer lehçeden ayrılmaktadır. Lehçelerin
ayırt edici bazı özellikleri, aslında birer dil kusuru olarak da kabul edilmiştir. elAsma‘î’nin (ö. 828) bu minvalde naklettiği rivayetlerden biri de bu durumu teyit
etmektedir. Bu rivayete göre, ilim meclisinde hazır bulunanlara Muaviye’nin (ö.
680), dili en fasih olanlar kimlerdir, diye sorması üzerine mecliste bulunanlardan
biri, Iraklıların ruttesinden, Bekr’in keşkeşesinden, Tağlib’in şenşenesinden,
Kudâ‘a’nın ğamğamasından, Himyer’in tamtamaniyyesinden uzak kalanlardır,
şeklinde cevap vermiştir (İbn ‘Abdirabbih, 1983: II/305).
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Arapça da her dil gibi zamanla gelişmiş ve bazı yönleriyle de dilsel değişimlere
uğramıştır (en-Nuʻaymî, 1989: 11). Mardin’de konuşulan Arapça lehçesi,
tamamen fusha olmamakla birlikte, fushaya birçok açıdan benzemekte ve bu
yönüyle arkayik özellikler taşımaktadır. Buradaki lehçede kullanılan birçok
kelime, bugün diğer bölgelerde yaşayan Arapların bile kullanmadığı ve ancak
sözlüklerde bulunabilecek çok eski kelimelerdir. Mesela karın anlamında ()ﺑَﻄْﻦ

ِ
ve (ﺟ ْﻮف
َ ), yoğurt anlamında ()ﺧﺎﺛﺮ, kalp anlamında ()ﻓُﺆاد, kar anlamında ( )ﺛَـ ْﻠﺞve
( ) َﻫْﺒﻮةbu kelimelerden sadece birkaçıdır.

6

Mardin lehçesinde kullanılan kelimelerin birçoğuna baktığımızda bunların
asıllarının Arapça olduğu görülmektedir. Fakat aradan uzun zamanın geçmesi ve
sosyokültürel anlamda özellikle son yıllarda Arapça konuşulan diğer ülkelerle
irtibatın olmaması bu kelimelerde değişimin meydana gelmesine sebep
olmuştur. Bu kelimelerin zamanla çok kullanılmaları, beraberinde bazı
değişimleri de meydana getirmiştir. Bu değişimler arasında en önemli olanı,
hareke ya da harfin hazfedilmesi durumudur. Bilindiği gibi belli bir döneme
kadar bu kelimeler asıl halleriyle muhafaza edilmiş fakat farklı milletlerin kültür
ve dilleriyle etkileşim sonucu kelimelerde de değişim meydana gelmiştir. Hazf
olayı doğal konuşma süreci içinde gerçekleşen bir dil olayı olup kelimelerin
çokça kullanılmasıyla meydana gelmektedir. Bu da bu türden değişikliklerin,
aslında lehçeyi konuşan kişi tarafından da bilerek ve kasten yapılmadığını
gösteriyor (Vâfî, 1945: 7; el-Meşhedânî, 2010 b: 31).
Mardin Arapça lehçesinde gerek fasih Arapça kaynaklı, gerekse başka dillerden
giren birçok kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler dikkatle incelendiğinde
üzerlerinde meydana gelen fonetik ve anlamsal değişikliklere rağmen, asıl
hallerinden çok da farklı olmadıkları görülmektedir. Burada ilkin bu kelimelerin
fusha Arapçadaki kelimelerle karşılaştırması yapılacak, daha sonraki bölümlerde
ise bu kelimeler üzerinde meydana gelen ses değişimleri incelenecektir. Aşağıda
bu lehçede kullanılan bu nadir kelimelerden bazıları ile fusha Arapçadaki
karşılıkları verilmiştir:
Xaraṭ (ط
ْ ) َﺧﺮ: Kesmek, biçmek/yalan söylemek → Sözlükte, (

َ
 َﺧ ْﺮﻃًﺎ،وﳜ ِﺮط
َ)

ﺧﺮ َط َﳜُﺮط
َ

şeklinde aynı anlamları ihtiva etmektedir (İbn Manzûr, 2009:

IV/73).

Vakkaf (ﻒ
ْ )وّﻛ: (Evin) su damlatması → Sözlükte, (ﻒ
َ  )وَﻛşeklinde gözün yaş

َ

akıtması, suyun akması gibi anlamlar ihtiva etmektedir (İbn Manzûr, 2009:
XV/435).
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Marma‘ (ﻣﺮَﻣ ْﻊ
ْ ): Yerde yuvarlamak → Sözlükte, ( ) ْﻣﺮَﻣ َﻊşeklinde, öfkeden
burnunu

hareket

ettirmek

veya

birini

toprağın

üzerinde

yuvarlamak

anlamındadır (ez-Zebîdî, tsz.: XXI/123).
Šaḳa‘ (ﺷ َﻘ ْﻊ
َ ): (Taş) fırlatmak → Sözlükte, (َﺷ ْﻘ ًﻌﺎ

) َﺷ َﻘ َﻊ ﻳَ ْﺸ َﻘ ُﻊ

şeklinde olup göz

değmesi anlamındadır (İbn Manzûr, 2009: VII/173).

ِ
Kǝds (س
ْ )ﻛ ْﺪ: Çalı çırpının toplandığı yer. → Sözlükte, (أﻛﺪاس

: ) ُﻛ ْﺪس جhasat

edildikten sonra bir araya getirilen ürün anlamındadır (İbn Manzûr, 2009:
XII/48).
Šaḳal/šaḳlaḳ (ﺷ ْﻘﻠَ ْﻖ/
َ ) َﺷ َﻘﻞ: Kaldırmak, taşımak, yerinden kımıldatmak. →

ْ

Sözlükte, (ﺷ َﻘﻞ
َ ) bir şeyi taşımak, kaldırmak, ( ) َﺷ ْﻘﻠَ َﻖise bir şeyi tartmak; (

َ

َﺷ ْﻮﻗَ َﻞ

ِ
ﻳﻨﺎر
َ  )اﻟ ّﺪşeklindeki kullanımı ise dinarı tartmak anlamındadır (İbn Manzûr, 2009:
VII/178).

Ḳaffūra (ﱡﻮرﻩ
َ )ﻗَـﻔ: Suyun ve bitkinin olmadığı yer. → Sözlükte, (

 ﻗِﻔﺎر:اﻟ َﻘ ْﻔﺮة ج،اﻟ َﻘ ْﻔُﺮ

 )وﻗُـ ُﻔﻮرıssız ve çorak yer anlamındadır (İbn Manzûr, 2009: XI/264).
Abū sfār (ﺻﻔـَﺎر
ْ

)أﺑﻮ: Bir tür sarılık hastalığı. → Kelime Arapça sözlüklerde de

yakın anlamda, ciğerde oluşan bir tür sarılık anlamında kullanılmaktadır (İbn
Manzûr, 2009: VII/386).
Aṭraš (ش
ْ )أَﻃْﺮ: Sağır → ( )أَﻃْﺮشSözlüklerde, hem sağır hem de kulağı az duyan

َ

َ

anlamlarında olup aynı anlama gelen ( )ﺻﻢkelimesine göre işitmede zayıflık
anlamında kullanılmaktadır (İbn Manzûr, 2009: VII/386; es-Se‘âlîbî, tsz.: 109).
Baṣbaṣ (ﺺ
ْ َ)ﺑ: Bir şeye dikkatlice bakmak. → Sözlükte, (ﺼﻴﺼﺎ
ْ َﺼﺒ
ً َﺑ

ﺺ
ﺺ ﻳَﺒـِ ﱡ
)ﺑَ ﱠ

parıldama anlamındadır. (ﺼﺎﺻﺔ
ّ َ )اﻟﺒParladığı için göze verililen isimlerden biridir.
(اﳉَْﺮُو

ﺺ
 )ﺑَ ﱠşeklinde ise, köpek yavrusunun gözleri henüz tam olarak açılmadan
َ ﺼ

önce bakması, bir şeyi görmeye çalışması anlamında kullanılmaktadır (İbn
Manzûr, 2009: I/516).
Baḳbaḳ (ـﻖ
ْ َ)ﺑـَْﻘـﺒ: Suyun üzerinde damlacıkların oluşması, başarısız olma, gözleri

yuvasından fırlamışçasına bakmak, fokurdamak gibi farklı anlamlarda kullanılır.
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→ Es-Seâlibî (ö. 1038), eşyaların seslerini taksim ettiği bölümde, (ُ)اﻟﺒَـﻘـْﺒـَﻘـَﺔ

kelimesinin testi içinde hareket ettirilen suyun çıkardığı sese verildiğini söyler
(es-Se‘âlîbî, tsz.: 212).
Barbariyyē ()ﺑـَْﺮﺑَـﺮﻳّﻪ: Aralarında husumet bulunan iki kişi ya da iki grubun ağız
dalaşına girmeleri ve anlaşılmayacak derecede hızlı konuşmaları anlamında

kullanılmaktadır. → Sözlükteki anlamı, ( )اﻟﺒُ ْـﺮﺑُـﺮçok sayıda kişinin sesli bir
şekilde konuşması şeklindedir (el-Feyrûzâbâdi, tsz.: I/384).

Baṭaḥ ()ﺑَﻄَﺢ: Birine sertçe vurmak suretiyle yere devirmek. → Sözlükte, (

 )ﻳَـْﺒﻄَ ُﺢ ﺑَﻄْ ًﺤﺎşeklinde aynı anlamda kullanılır (İbn Manzûr, 2009: I/524).

ﺑَﻄـَ َﺢ

Tvannas ()ﺗـْﻮﻧـﱠﺲ: Sohbet etmek, konuşmak anlamlarında kullanılır. → Sözlükte,

ْ َ

( )اﻟـﺘـ ـﱠﺄَﻧ ـﱡـﺲyalnızlık kelimesinin zıddı, (ُ )آﻧـَﺴـَــﻪise yalnız bırakmanın zıddı

ُ

şeklindedir (İbn Manzûr, 2009: I/280).

8

Xarmaš (ﺶ
ْ )ﺧـَْﺮَﻣ: Tırmalamak. → Sözlükte, (ﺶ
َ  ) َﺧ ْﺮَﻣşeklinde dağıtmak, bozmak
anlamlarında kullanılır (İbn Manzûr, 2009: IV/89).

Saffûd ()ﺳ ـَﻔـﱡـﻮد: Tandırdaki ateşi karıştırmak için kullanılan uzun demir şiş. →
Sözlüklerde, (ﺴ ـ ﱡﻔـﻮد
اﻟ ﱠ

 )اﻟ ﱡﺴ ـ ﱡﻔـﻮد ـeğri

uçları bulunan demir şiş anlamındadır (İbn

Manzûr, 2009: VI/307; İbn Seyda, 1978: I/420).
Švayyē (ﺷــﻮﻳﱠﻪ
ْ ): Az şey anlamında bir de yavaş anlamında kullanılır. → Sözlükte

َ

artakalan şeyler, az şey, kıymetsiz şey anlamlarında kullanılır (el-Ferâhîdî, 1980:
VI/298).
Ǝnfaṭas

(ﺲ
ْ َ)اﻧْـ َﻔـﻄـ:

Boğulmak anlamındadır. → Sözlükte, (ـﻮﺳﺎ
ً ُﻓـُﻄـ

ِ
ﺲ
ُ ﺲ ﻳـَﻔـْﻄ
َ َ)ﻓـَﻄـ

ِ ) ise hastalık belirtileri olmaksızın ölen kimseler için kullanılır
ölmek, (اﻟﻔﺎﻃﺲ
ُ

(İbn Manzûr, 2009: X/319).
Mfaškal () ْﻣـﻔ ـَﺸ ـْﻜـَـﻞ: Dağınık, düzensiz, sakar anlamlarında kullanılmaktadır. →
Arapça sözlüklerde, hem şîn ( )شhem de sîn ( )سharfleriyle geçen kelime

yorgun, dağılmış, bozulmuş anlamlarında kullanılmaktadır (İbn Seyda, 1978:
VII/163).
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Nattaš

(ـﺶ
ْ )ﻧ ـَﺘـﱠ:

Çekmek, çekiştirmek, çuvallanmak anlamlarında kullanılır. →

Sözlükte, çimdiklemek, ayakla vurmak ya da itmek anlamlarında
kullanılmaktadır (İbn Manzûr, 2009: XIV/34; el-Ferâhîdî, 1980: VI/646).

()ﻃَ َﻤﺮ:

Ṭamar

Gömmek, ( )اﻧـْﻄـَ َﻤ ْﺮşeklinde ise (arg) Uykuya dalmak

ِ
َ ََ )ﻳَﻄْﻤُﺮ ﻃَ ْﻤًﺮا

anlamlarında kullanılır. → Sözlüklerde (ﻃـﻤﺮ

şeklinde, saklamak

anlamındadır (İbn Manzûr, 2009: VIII/272; el-Ferâhîdî, 1980: VII/424).
Pač ()ﭙـچ: Vücutta oluşan çıban veya kabarcığı patlatma, ayrıca uzun süre
kaynadığından tenceredeki suyun/yemeğin miktarının azalması anlamlarında
kullanılmaktadır.

→

(َﲜًّﺎ

Sözlükte

)ﺑَ ﱠﺞ ﻳَـﺒُ ﱡﺞ

şeklinde,

ilk

anlamıyla

kullanılmaktadır (İbn Manzûr, 2009: I/383).

Ḥaran (ﺣﺮ ْن
َ ): İnatla bir yerde kalmaya veya oturmaya devam etmek anlamında

َ

kullanılmaktadır. → Sözlükte, (�ا
ً ِﺣﺮ

)ﰲ اﻟﺒﻴﻊ

 ) َﺣَﺮ َن َْﳛُﺮ ُنşeklinde, devenin çökmesi, ( َﺣَﺮ َن

şeklinde ise alışverişte sabit fiyatta ısrar etmek anlamındadır (İbn

9

Manzûr, 2009: III/167).
Rafas () َرﻓَﺲ: Tekmelemek anlamında kullanılmaktadır. → Sözlükte, (

) َرﻓْ ًﺴﺎ

ْ

ﺲ
ُ ُﺲ ﻳَـ ْﺮﻓ
َ ََرﻓ

şeklinde aynı anlamda, ayrıca ekmeği ufalamak anlamında geçmektedir

(İbn Manzûr, 2009: V/313).
Šāṭ ()ﺷﺎط: Vücutta oluşan yanıktan dolayı acı çekmek. → Sözlükte aynı
anlamda kullanılmaktadır (İbn Manzûr, 2009: VII/275).

Vašvaš (ش
ْ ) َو ْﺷﻮ: Fısıldamak → Sözlükte aynı anlamda kullanılmaktadır (İbn

َ

Manzûr, 2009: XV/351).

Bunun yanında Mardin lehçesinin en önemli özelliklerinden biri de müterâdif
kelimelerin sayısının bir hayli fazla olmasıdır. Bu durum aynı zamanda bu
lehçenin sahip olduğu zengin söz dağarcığının da bir göstergesidir. Aşağıda bazı
kelimelerin Mardin lehçesinde yer alan ve anlam bakımından nüansları bulunan
müterâdifleri verilmiştir:
Bakmak → ṭallaʻ ()ﻃَﻠﱠ ْﻊ: Bakmak, dayyaḳ () َدﻳﱠ ْﻖ: Gizlice bakmak, baṣbaṣ
(ﺺ
ْ َ)ﺑ: Dikkatlice bakmak, ʻayyaş (ﺶ
ْ ) َﻋﻴﱠ: Nişan alma esnasında gözlerini
ْ َﺼﺒ
kısarak bakmak, farzan ()ﻓَـ ْﺮَز ْن: Gözleriyle süzmek, ǝtfarraǧ (ج
ْ )إﺗْـ َﻔﱠﺮ: Seyretmek,
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ǝmbahad/ǝnbahad (اﻧْـﺒَـ َﻬ ْﺪ/اﻣﺒَـ َﻬ ْﺪ
ْ ) ْاﳔَﻮ:
ْ ): Şaşkınlık içinde bakmak, ǝnxavaå (ث

َ

Şaşırarak ve anlamsızca bakmak, balḳaṭ (ﻂ
ْ )ﺑَـ ْﻠ َﻘ: Gözünü dört açmak, dikkatlice
bakmak, ballaṭ (ﻂ
ْ )ﺑَـﻠﱠ: Öfkeli bir şekilde bakmak.

Vurmak, dövmek → ẕarab (ب
ْ )ﻇَﺮ: Vurmak, palax ()ﭘـَﻠَ ْﺦ: Aniden vurmak, xabaṭ

َ

(ﻂ
ْ َ) َﺧﺒ: Şiddetli bir şekilde vurmak, maxmax ()ﳐَْ َﻤ ْﺦ: Adamakıllı dövmek, lačax

(ﺦ
ْ َ)ﻟـﭽـ: Tokat atmak, šabaṭ () َﺷﺒَ ْﻂ: Şiddetli tokat atmak, ṭaḥḥ ()ﻃَ ّﺢ: Adamakıllı
dövmek.

Konuşmak, seslenmek → ḥakā (ﺣﻜﻰ
َ ): Konuşmak, ḥēka ()ﺣﻴﻜﻰ: Birinin

konuşmasını taklit etmek, damdam () َد ْﻣ َﺪ ْم: Durmadan konuşmak, gara ()ﮔـﺮى:

َ

Konuşmak, şikâyet etmek, ḳačam ()ﻗَـﭽـَْﻢ: Konuşmak, espri yapmak, zaʻpar
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() َز ْﻋ ـﭙـَْﺮ: Öfkeli bir şekilde, ağzını bozarak konuşmak, barbar ()ﺑَـ ْﺮﺑَـ ْﺮ: Öfkeli bir

şekilde ve anlaşılmayacak bir dille konuşmak, tarkam (ﻛ ْﻢ
َ)ﺗَـﺮ: Mırıldanmak,

ْ

anlamsızca konuşmak, zafzaf (ف
ْ ) َزﻓْـَﺰ: Aşağılayarak konuşmak, maxxar () َﳐ ْﱠﺮ:

Ağzına geleni söylemek, vaʻvaḳ (ق
ْ ) َو ْﻋﻮ: Canhıraş bağırmak, hızlı konuşmak,

َ

xanxan (ﺨ ْﻦ
َ ) َﺧْﻨ: Genizden konuşmak, havvar () َﻫ ﱠﻮْر: Seslenmek, haylab (ﺐ
ْ َ) َﻫْﻴـﻠ:

Feryat figân etmek, zaʻvaḳ () َز ْﻋﻮ ْق: Azarlamak, bağırmak, sāḥ (ﺳﺎح
ْ ): Çağırmak,

َ

vašvaš (ش
ْ ) َو ْﺷﻮ: Fısıldamak, pašpaš (ﺶ
ْ َ)ﭘـَ ْﺸـﭙـ: Fısıldamak.

َ

2. Dilsel/Lehçesel Özellikler

Cahiliye döneminden günümüze kadar Arap lehçelerinden her birinin kendine
ait bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu lehçelerden Kureyş lehçesi diğer
lehçelerin güzel taraflarını almış ve asli şeklini koruyabilmiştir. Ancak diğer
bazı lehçeler dilin kusurlarından sayılabilecek bazı özellikler taşımışlardır.
Örneğin dilsel bir olgu olarak “el-keşkeşe ( ”)اﻟﻜﺸﻜﺸﺔve “el-keskese
(”)اﻟﻜﺴﻜﺴﺔ, Rabiʻa ve Mudar lehçesinde, “el-ʻanʻane (”)اﻟﻌﻨﻌﻨﺔ, Kays ve Temim
lehçesinde, “el-fahfaha (”)اﻟﻔﺤﻔﺤﺔ, Huzeyl lehçesinde, “el-vekm (”)اﻟﻮﻛﻢ, Rabiʻa
lehçesinde, “el-vehm (”)اﻟﻮﻫﻢ,

Kelb kabilesinin lehçesinde, “el-ʻacʻace
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(”)اﻟﻌﺠﻌﺠﺔ, Kudâʻa lehçesinde, “el-istintâ (”)اﻻﺳﺘﻨﻄﺎء, Saʻd b. Bekr, Huzeyl, Ezd
ve Kays lehçesinde, “el-vetm ( ”)اﻟﻮﰎve “eş-şenşene ( ”)اﻟﺸﻨﺸﻨﺔYemen
lehçesinde, “et-tamtamâniyye ( ”)اﻟﻄﻤﻄﻤﺎﻧﻴﺔise Himyer lehçesinde yaygındı.

2

1F

Yukarıda geçen bu lehçesel özelliklerden Mardin lehçesinde (ʻalaykǝn, mǝnkǝn,
mǝnnǝn, ǝmbērḥa) gibi kelimelerde örneklerine rastladığımız, el-vekm, el-vehm
ve nadir olarak et-tamtamâniyye gibi lehçesel özelliklere rastlamak mümkündür.

Bunun yanında diğer lehçelerde olduğu gibi imâle, Mardin Arapça lehçesinde de
ibdâl, hazf gibi bazı değişimler ortaya çıkmıştır. Kelimeler üzerinde meydana
gelen değişiklikler, daha önce belirttiğimiz gibi her lehçede rastlanabilecek
değişikliklerdir. Ama en nihayetinde bu kelimelerin birçoğu, sözlükte yer alan
kelimelere dayanmaktadır. Söz konusu kelimeler dışında fusha Arapçada yer
almayan ve başka dillerden bu lehçeye geçmiş olan kelimeler bulunmakla
birlikte bunların sayısı azdır.
2.1. Fonetik (Sesbilgisel) Özellikler
Her dilde olduğu gibi Arapçada da zamanla bazı kelimenin asıl şekilleri
üzerinde bazı değişimler meydana gelmiştir. Bu değişimler, kültürel ve bölgesel
nedenlerle ses, yapı ve söz dizimi bakımından farklılık gösteren ve bir dilin belli
bir coğrafi bölgedeki insanlar tarafından konuşulan çeşidi şeklinde tanımlanan
(ed-Dâmin, 1989: 32; ed-Dâmin, 1990: 10) lehçenin özelliklerindendir. Mardin
lehçesinde de aslı fasih olan kelimelerde zamanla imâle, hazf, ibdâl vb. fonetik
değişimler meydana gelmiştir. Bu türden fonetik ve anlamsal değişime maruz
kalan kelimelerin anlam bakımından Irak, Suriye, Yemen gibi farklı lehçelerle
de benzerlik arz ettikleri görülmektedir. “el-Mümâsele” diye isimlendirilen ve
genel anlamda seslerin birbirini etkilemesi şeklinde ifade edilebilecek (ʻUmar,
2

el-keşkeşe: (ﺶ
ْ  ) َرأ َ ْﯾﺘ ُ ُﻜörneğinde olduğu gibi muttasıl müennes zamirlerin muhatap siğalarında kâf ()ك
harfinden sonra şîn ( )شharfi getirmek, el-keskese: (ﺲ
ْ  ) َرأَ ْﯾﺘ ُ ُﻜörneğinde olduğu gibi muttasıl

müzekker zamirlerin muhatap siğalarında kâf ( )كharfini veyahut bu harften sonra gelen harfi şîn ()ش
harfine döndürmek, el-ʻanʻane: ( َﻋﻨﱠﻚ
َ ) örneğinde olduğu gibi kelime başındaki hemzeyi ( )عharfiyle
telaffuz etmek, el-fahfaha: ( )حharfini ( )عharfine döndürmek, el-vekm: (ﺑِ ِﻜ ْﻢ

،ﻋﻠَ ْﯿ ِﻜ ْﻢ
َ ) örneklerinde

olduğu gibi ( )كharfinden önce ( )يharfi veyahut kesre gelmesi durumunda bu harfi kesreli telaffuz
etmek, el-vehm: (ﻋ ْﻨ ِﮭ ْﻢ
َ

، ) ِﻣ ْﻨ ِﮭ ْﻢörneklerinde olduğu gibi ( )يharfinden önce ( )يharfi veyahut kesre

gelmese bile bu harfi kesreli telaffuz etmek, el-ʻacʻace: (ﺞ
ّ ﯿﻤ
ِ  )ﺗ َِﻤörneğinde olduğu gibi (ﻲ
ِ )ﺗ َِﻤ
ّ ﯿﻤ

şeklinde şeddeli gelen ( )يharfini ( )جharfine döndürmek, el-istintâ: (ﻄﻲ
ِ  )أ َ ْﻧörneğinde olduğu gibi

(ْﻄﻲ
ِ  )أَﻋşeklinde kendisine ( )طharfi bitişen ve sakin olarak gelen ( )عharfini ( )نharfiyle telaffuz

etmek, el-vetm: ( )اﻟﻨّﺎتörneğinde olduğu gibi ( )سharfini ( )تharfiyle telaffuz etmek, eş-şenşene:
( )ﻟَﺒﱠﯿْﺶörneğinde olduğu gibi ( )كharfini ( )شharfiyle telaffuz etmek, et-tamtamâniyye: (

طﺎب
َ

 ) ْأﻣ َﮭﻮاءörneğinde olduğu gibi ( )لharfini ( )مharfiyle telaffuz etmek. (es-Suyûtî, 2010: 1/189-190)
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1976: 324) fonetik değişimlerde idğâm, ibdâl, imâle vb. ses değişimleri
görülmektedir. Buradaki ses değişimlerinde, şehir merkezi ile bağlı ilçe ve
köylerde bazı değişik kullanımlar olmakla birlikte birçok yönden ortak özellikler
bulunmaktadır. Bu farklılıklardan bazıları (ǝmfallat/mfallat) örneğinde olduğu
gibi ses türemesi, (ḍarab, ẓarab) şeklinde ses kalınlaşması ve (fēkē)’de olduğu
gibi ünsüz düşmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır.
2.1.1. İmâle

Mardin lehçesinde en sık rastlanan fonetik değişimlerden biri imâle olup bazen
bu tür değişimler, anlam daralması ve anlam genişlemesi gibi durumlara da
sebep olmaktadır. İmâle, kelimede yer alan elif ( )اharfinin yâ ( )يharfine ya da

12

fethanın kesre harfine yakın bir sesle okunmasıdır (el-Vâsitî, 2004: II/285).
Temim, Esed, Tay ve Tağlib gibi Arabistan Yarımadası’ndaki eski Arap
kabilelerin lehçelerinde de mevcut olan bu durum, aynı bölgedeki Kureyş, Sakif,
Hevâzin ve Kinâne gibi kabilelerde görülmemektedir (en-Nuʻaymî, 1980: 2-3;
Çelebi, 1970: 95; el-Meşhedânî, 2010 a: 93). Sîbeveyhi’nin (ö. 796) “el-Kitâb”
isimli eserinde de değindiği bu olgu, aynı zamanda fonetik anlamda kelimeye
estetik katan bir olgudur (Sîbeveyhi, 1975: IV/125). Mardin lehçesinde de ǝlḥēf

ِ ), nēyǝm (aslı:  )�ﺋﻢörneklerinde
(aslı: ) ِﳊﺎف, ǝktēb (aslı:  )ﻛِﺘﺎب, fēhǝm (aslı: ﻓﺎﻫﻢ

olduğu gibi imâle yapılmakta, bazen de tahfife başvurularak, kelimelerin ilk
harfininin sakin bir şekilde okunması suretiyle lḥēf, ktēb şeklinde telaffuz
edilebilmektedir. Bazı kelimelerde ise imâle ile birlikte harf değişiminin de
olduğu görülmektedir. Örneğin aslı ( )اﻟﺒَﺎرﺣﺔşeklinde olan mbērḥa (ﺣﻪ
َ ) ْﻣﺒ ْـﲑ

sözcüğünde bâ ( )بharfinden sonra gelen elif ()ا, yâ ( )يharfine döndürülerek
imâle yapılmış, lâm-ı tarifteki lâm ( )لharfi ise mîm ( )مharfine döndürülmüştür
ki bu durum Arapçanın kadim lehçelerinde bulunan ve et-tamtamâniyye
( )اﻟﻄـﱠ ْﻤﻄـَُﻤﺎﻧﻴﺔdiye isimlendirilen ve lâm-ı tarifin mîm ( )مharfine döndürüldüğü
durumlarda olur. Rivayete göre Hz. Peygamber kendisine (ﰲ

)اﻟ ﱠﺴﻔ ِﺮ؟

anlamında (اﻣﺴﻔﺮ؟
ْ

Himyerliler’e (اﻟﺴﻔﺮ

َ

ِ
ِ
ﺼﻴﺎم ﰲ
ُ )ﻫﻞ ﻣﻦ ْاﻣ ِّﱪ ْاﻣ

اﻟﺼﻴﺎم
ﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﺒـِِّﺮ
ُ

şeklinde soru yönelten

ِ
 )ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﱪاﻟﺼﻴﺎم ﰲanlamında ( ﺼﻴﺎم ﰲ
ُ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ْاﻣ ِﱪّ ْاﻣ

 ) ْاﻣ َﺴﻔ ِﺮşeklinde cevap vermek suretiyle bu lehçeyle konuşmuştur. Bu lehçe aynı
zamanda Tay ve Ezd kabilelerine de nispet edilmektedir (ed-Dâmin, 1990: 49;

Enîs, 1965: 140; et-Taʻʻân, 1968: 68). Burada mîm ( )مharfinden önce bazen (ǝ)
şeklinde telaffuz edilen kesreli hemzenin gelmesi ise İbn Cinnî’nin (ö. 1002) de
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işaret ettiği gibi sakin olarak okunması daha zor olan mîm ( )مharfinden önce
hemze getirmek suretiyle telaffuzun kolaylaştırılmasıdır (İbn Cinnî, 1954: I/9).
Mardin lehçesinde imâlenin herhangi bir kelimede gerçekleşebilmesi için bazı
şartlar bulunmaktadır. Bunlar:
1. Elif harfinden sonra kesreli harfin gelmesi (< ﺟﻮﻳﺮب
2. Kelimenin ilk harfinin kesreli olması (ﻛﺘﻴﺐ
ْ<إ

ِ ).
 ﺟﻮارب،ﻗﺎﻋﺪ < ﻗﻴﻌﺪ

 ﻛِﺘﺎب،) ِﻣ ْﻔﺘﺎح < ﻣ ْﻔﺘﻴﺢ.

3. Mezid fiillerin mazisinde ikinci harfin elif, muzarilerinde ise üçüncü harfin
elif gelmesi ( ﻳَﻘﺎﺗِﻞ < ﻳﻘﻴﺘﻞ،ب
ْ ب < ﺣﲑ
َ ﺣﺎر
َ ).

ْ

َ

ُ

4. İsmin müsekker çoğul olarak gelmesi (ﻠﻴﺐ
ْ < إ ْﻛ

 )ﻛِﻼبgibi (ʻUsmân, 2011:

73).

2.1.2. Hazf
Hazf, ibarede anlam kaybına yol açmayacak şekilde eksiltme yoluna gitmek (elHâşimî, 1960: 224) anlamında olup, Arapçada gerek şiirde gerekse nesirde
kullanımı yaygın olan dilsel bir olgudur. Birçok Arap dil âlimi, hazfın Arap
dilinin zenginliklerinden biri olduğuna işaret etmiştir (İbn Cinnî, 1954: II/360).
Hazf, Arapçanın temel özelliklerinden biri olan tahfifin de bir türü olup hareke,
harf ve kelime hazfı gibi farklı türleri bulunmaktadır. Konuşmada ve özellikle
lehçelerde dile ağır gelenin değil kolay gelenin tercih edilmesi esasına dayanır
(en-Nuʻaymî, 1989: 168). Abdulkâhır el-Cürcânî (ö. 1078), hazfin
özelliklerinden ve kullanımındaki güzelliklerden bahsederken şunları
söylemektedir:
“Bu özellik, dilde ince ve zarif bir kullanım olup ilginç yönleri
bulunmakta, adeta bir sihiri andırmaktadır. Bu kullanımda
(harf, hareke veya kelimenin) telaffuz edilmemesi, adeta
telaffuz edilmesinden daha fasih bir kullanımı beraberinde
getirmektedir. (el-Cürcânî, 1978: 146)

Mardin lehçesinde aşağıda yer alan örnekler hazfın kullanımına dair örneklerdir:
Ašḳad (ﺷـﻘ ـَ ْﺪ
ْ َ → )أKelime (ـﺶ
ْ  )أَﻳْـve ( )ﻗـَ ْﺪkelimelerinden mürekkep olup, buradaki

ٍ
(ـﺶ
ْ  )أَﻳْـfasih Arapçada (َﺷﻲء
ْ

ي
)أَ ﱡ

şeklinde kullanılan soru edatı (ي
ّ َ )أile () َﺷﻲء

ْ

kelimelerinden meydana gelmiştir. Burada (ي
ّ َ )أedatında geçen yâ ()ي

harflerinden biri hazfedilmiş, daha sonra (ﺷﻲء
َ ) kelimesinde yer alan yâ ( )يharfi

ْ
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ile hemze ( )أhazfedilerek şîn ( )شharfi bir önceki kelimeyle birleştirilmiştir.
Kelimenin sonuna birleştirilen ( )ﻗَ ْﺪise miktar belirtmek için getirilmiştir.
Mǝnǝnt (ﺖ
ْ → )ﻣﻨْﻨ

َﻣ ْﻦ أَﻧْﺖ

şeklinde soru edatı ile zamirden oluşan cümlede,

zamirin başında yer alan hemze hazf edilmiştir.
Mǝlbayt ( → )م اﻟْﺒَـْﻴﺖAslı اﻟﺒَـْﻴﺖ
harfi hazfedilmiştir.

 ِﻣ َﻦşeklinde olup harf-i cerin sonundaki nûn ()ن

Bunun yanında üçüncü şahıs zamirleri de diğer bazı lehçelerde olduğu gibi
hazfedilmektedir.

ḳıltūlū (ﻗُ ْﻠﺖُ ﻟَﮫُ → ) ْﻗﻠﺘُﻮﻟُﻮ

ْ ُ ﻟَ ُﮭ ﱠﻦ → ) َﻛﺘ َ ْﺒﺘ/َﻛﺘَﺒْﺖُ ﻟَ ُﮭ ْﻢ
katabtūlǝn (ﻮﻟﻦ

2.1.3. İbdâl

14

Mardin lehçesinde kullanımı sık olan ibdâlin, fasih Arapçada da kullanımı
yaygındır. Harflerin birbirleriyle yer değiştirmesi (göçüşme) şeklinde
gerçekleşen bu dil olayına, İbnu’s-Sikkît (ö. 858), es-Suyûtî (ö. 1505) ve İbn
Cinnî gibi birçok dil âlimi işaret etmiştir (el-Kazvînî, 1910: 173; İbnu’s-Sıkkît,
1978: 48). Sîn ( )سharfinin sâd ()ص, hemzenin ( )أhâ ( )ﻫـharfine dönüşmesi gibi
durumlarda gelebilen ibdâli, İbn Cinnî kalb başlığı altında işlemekte ve birbirine
ses anlamında yakın olan ve mahreci aynı olan dâl ()د, tâ ( )تve tâ ( )طvb.
harflerde meydana geldiğini ifade etmektedir (İbn Cinnî, 1954: I/197). Bu
durum, bir kelimenin harfleri arasında olabileceği gibi, iki müstakil kelimenin
harfleri arasında uyumun olması gerektiği durumlarda da olabilmektedir (İbn
Cinnî, 1954: I/225). Mardin lehçesinde bu türden örneklerin sayısı çok olup
aşağıda bazıları zikredilmiştir:
Tvannas ( → )ﺗـْﻮﻧـﱠﺲAslı ( )ﺗـَﺄﻧـﱠﺲşeklinde olup diğer lehçelerde çok da örneğine

ْ َ

َ

rastlanmayan bir durum gerçekleşmiş ve hemze ()أ, vâv ( )وharfine dönüşmüştür.

Oysa birçok Arap lehçesinde, mahreci zor olan hemze hazf edilmiştir. Temîm
kabilesi ile onlara mücavir bazı kabileler, hemzeyi telaffuz ederken, Arabistan
Yarımadası’nın kuzeyindeki bazı kabileler ise teshile başvurmuş ve hemzeyi
hazf etmiş veyahut elif ()ا, vâv ()و, ya da yâ ( )يharflerinden birine ibdâl
etmişlerdir (Şahin, 1966: 30). Dolayısıyla Arabistan Yarımadası’nın kuzeyine
düşen Irak’a ve buradaki kabilelere coğrafi yakınlığı sebebiyle Mardin’deki
lehçede de hemzenin bu şekilde hazf veya ibdâl olunması tabii bir durumdur.
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Zġīr ( → ) ِز ِﻏﲑAslı (ﺻﻐِﲑ
َ ) şeklinde olup sâd harfi ()أ, ze ( )زharfine dönüşmüştür.

Bu durum, Arap dilbilimcilerinin birçok eski kabilelerde varlığına işaret ettikleri
dilsel bir olgudur (en-Nuʻaymî, 1980: 130).
åǝm ( → )ﰒAslı ( )ﻓَﻢşeklinde olup fâ harfi ()ف, peltek se ( )ثharfine

dönüşmüştür.

Maʻlaḳa ( → ) َﻣ ْﻌﻠَ َﻘﺔAslı ( ) ِﻣ ْﻠ َﻌ َﻘﺔşeklinde olup ayn harfi ( )عile lâm harfi ( )لharfi

yer değiştirmiş, ilk harfin harekesi kesreden fethaya dönüşmüştür.

ǝnsēl ( → )اﻧْﺴﻴﻞAslı ( )ﻟِﺴﺎنşeklinde olup kelimenin başına elif ( )اeklenmiş ve

aynı zamanda telaffuzunda imâle durumu meydana gelmiştir.

Tǝkra ( → )ﺗ ْﻘﺮAslı (ُ )ﺗَـ ْﻘﺮأşeklinde olup hem fiilin sonundaki hemze hazfedilmiş

َ

َ

hem de muzaraat harfi kesre ile okunmuştur. Behrâ ve diğer bazı Arap

kabilelerinde de bu türden bir dilsel olgu mevcut olup “et-teltele (”)اﻟﺘ ـﱠﻠ ـْﺘ ـَﻠـَﺔ

şeklinde isimlendirilmektedir. Onlar ()ﻧـِﻌﻠﻢ, ( )ﺗـِﻌﻠﻢşeklinde muzari fiilin ilk
harfini kesre ile telaffuz etmişlerdir (İbn Cinnî, 1952: II/11).
Arayt ( → )أ َْرﻳْﺖAslı ( ) َرأَﻳْﺖşeklinde olup ilk iki harf yer değiştirmiştir.
Ḳaraytu (ﺖ
ُ ْ )ﻗَـﺮأşeklinde olup hemze ( )أyâ ( )يharfine
ُ ْ → )ﻗَـﺮﻳAslı (ت

َ

dönüştürülmüştür.

َ

ْ )ﻧَـﭼ/ naxaš (ﺶ
Načax (َـﺦ
ْ َ → ) َﳔDürtmek anlamında kullanılan bu fiil, Arapça

sözlüklerde (ﺦ
َ  )ﻧَ َﺸşeklinde olup merkebi hareket ettirmek için asayla dürtmek
veya birini itmek suretiyle rahatsız etmek anlamındadır (İbn Manzûr, 2009:

XIV/91). Mardin lehçesinde bazen fiilde yer alan ( )شve ( )خharfleri yer
değiştirmekte bazen de ( )جharfi (ç) sesine dönüşmektedir.
Burada zikrettiğimiz örnekler, Mardin lehçesinin fusha Arapça ile ve eski
kabilelerin konuştuğu lehçelerle çok güçlü bağları olduğunun birer göstergesidir.
2.2. Morfolojik (Biçimbilgisel) Özellikler
Diğer birçok Arapça lehçede olduğu gibi Mardin lehçesinde de kıyasa uygun
olmayan bazı kullanımlar ve telaffuzlar söz konusudur. Bunlardan bazıları
aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.
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3

1. Öntüreme yoluyla bazı fiillerin başına hemze harfinin getirilmesi. Örneğin
( )ﺗَـ َﻔ ْﻌﻠَﻞvezninde gelen mezid fiillerin ( )إﻓﱠـ ْﻌﻠَﻞvezninde, ilk harfin hemzeli olarak

َ

َ

okunması şeklinde telaffuz edilmesi.

ǝddaʻbal ()إ ﱠد ْﻋﺒَﻞ, ǝddarvaš ( )إ ﱠد ْرَوشgibi.
2.

()اِﻧْـ َﻔ َﻌ َﻞ, ()ﺗَـ َﻔ ﱠﻌ َﻞ

gibi mezid fiil vezninde gelen bazı fiillerle bazı isim ve
4

sıfatların ilk harflerinin önses düşmesi sonucu sakin olarak okunması.
3F

nfaṭas ()ﻧـْﻔـَﻄـَﺲ, tfarraǧ ()ﺗـْﻔـَﱠﺮج, mʻaffan () ْﻣﻌـَﻔـّﻦ, mbērḥa (ﺣﻪ
َ  ) ْﻣﺒ ْـﲑgibi.
3. Kıyasa uygun olmayan bir şekilde nispet yâ’sından ( )ـﻲönce elif ve yâ

ّ

harfinin eklenmesi.

 → أَﱠولavvalānī ()أَﱠوﻻﱐ,  → أَ ْﲪَﺮaḥmarānī ()أَ ْﲪَﺮاﱐ,  → ﻃَ ْﻮﻳﻞṭavīlānī ( )ﻃَ ْﻮﻳﻼﱐgibi.

4. Orta harfinin harekesine göre altı farklı babta gelen mazi ve muzari fiillerin
muzarileri, Mardin lehçesinde tek bir babta gelmektedir.

16

Yǝktǝb (ْﺘﺐ
ْ )ﻳ ْﺸﺮ, yǝftaḥ ()ﻳ ْﻔﺘَ ْﺢ, yǝšhad ( )ﻳ ْﺸ َﻬ ْﺪgibi.
ْ )ﻳﻜ, yǝšrab (ب

َ

5. Efʻâl-ı hamsede nûn ( )نharfinin, mazi fiillerde ise harekeli gelmesi gereken

son harfin daima sakin olarak gelmesi.
Mazi fiillerde → Katab (ﺐ
ْ ) َﻛﺘَـْﺒ
ْ َ) َﻛﺘ, Katabt (ﺖ
Muzari fiillerde → Tǝktǝbīn (ْﺘﺒﲔ
ْ )ﺗﻜ, Tǝktǝbūn ( )ﺗﻜْﺘﺒﻮ ْنgibi.
2.3. Sentaks (Sözdizimsel) Özelllikler
Mardin lehçesi, diğer Arapça lehçelerden özellikle sözdizimsel özellikler
bakımından birçok farklılık göstermektedir. Bu durum, özellikle çok dilliliğin ve
çok kültürlülüğün yaygın olduğu Mardin ve çevresinde yoğun dilsel ve kültürel
etkileşimin sonuçlarından bir tanesidir. Fakat bu özelliklerden önemli bir
kısmına, diğer Arapça lehçelerde de rastlamak mümkündür. Aşağıda bu
özelliklerden birkaçı örnekleriyle birlikte gösterilmiştir:
1. İşaret isimlerinde aslına uygun kullanımlar yanında, farklı
şekillerde telaffuzlar da söz konusudur. Aşağıdaki tabloda bu
isimlerden önce fusha olanları, daha sonra ise Mardin
lehçesinde kullanılanları telaffuzuyla birlikte verilmiştir:
3
4

Bir sözcüğün önünde, kökensel olmayan bir ses oluşması. (Vardar, 2002: 155).
Bir sözcüğün başındaki sesin kullanılmaz olması. (Vardar, 2002: 154).
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ﻚ
َ ِأُوﻟَﺌ
Havk,

َﻫ ُﺆﻻَِء

َﻫ ِﺬ ِﻩ

َﻫ َﺬا

havẕ, havẕē

hāy

hāẕa, hāy

ِ
ﻚ
َ ذﻟ

ﻚ
َ ﺗِْﻠ
hāk

havkē
Bunun yanında, işaret ismi olarak kullanılan ve daha çok “işte” anlamını veren
isimler de kullanılmaktadır.
Ǝkvā (ﻛﻮا
ْ )إ, ǝkvānē (( )إ ْﻛﻮاﻧﻪmüfred müzekkerler için)

َ

Ǝkyā (ﻛﻴﺎ
ْ )إ, ǝkyānē (( )إ ْﻛﻴﺎﻧﻪmüfred müennesler için)

Kǝnā ()ﻛﻨَﺎ, kǝnānē (( )ﻛﻨَﺎﻧﻪcemʻi müzekker ve cemʻi müennesler için)

2. İsmi mevsuller
Bütün ism-i mevsuller yerine ortak ism-i mevsul olarak ǝl ()ال, lǝ/la ( )لve ǝllī
( )اﻟﻠﻲkullanılmaktadır.

Zǝrtū ǝllī zārni (َز ْارِﱐ

ت اﻟﻠِﻲ
ُ ) ْزر. (Beni ziyaret edeni ziyaret ettim.)

la mā-yʻēvǝnǝk lā tʻēvǝnū (ﺗْﻌﻴﻮﻧﻮ

yardım etme.) gibi.

ﻌﻴﻮﻧﻚ ﻻ
ْ ْ)ﻟَ َﻤﺎ ﻳ. (Sana yardım etmeyene sen de

3. Tesniye ve cemi müzekker salimlerin iʻrâblarının sabit gelmesi.
Arapçada tesniyeler ile cemʻi müzekker salimlerin iʻrâbı, refʻ durumunda elif ()ا,
nasb ve cer durumlardında ise yâ ( )يharfi ile olur. Ancak bu durum bazı
lehçelerde değişiklik arz edebilmektedir. Örneğin Benu Hâris, Hemdân, Kinâne
gibi kabilelerin lehçelerinde tesniye durumundaki isimlerin iʻrâbı her durumda
elif ( )اile olur (el-Ezherî, tsz.: I/65). Mardin lehçesinde ise bunun tam tersine
tesniye durumundaki isimlerle cemʻi müzekker salimlerin iʻrâbı, her durumda yâ
( )يharfi ile olur.
Havẕē ḳalamayn ǝnnē (إﻧّﻪ
Ǝštaraytu ḳalamayn (ﲔ
ْ ْ ﻗَـﻠَ َﻤ

Ǧav lǝmʻalmīn (ﲔ
ْ )ا(ﻟ ْـﻤ َﻌ ْﻠ ِﻤ

ﲔ
ْ ْ ) َﻫ ْﻮذﻩ ﻗَـﻠَ َﻤ. (Bunlar iki kalemdir.)
ﺖ
ُ ْ)ا ْﺷﺘَـَﺮﻳ. (İki kalem satın aldım.)

) َﺟ ْﻮا. (Öğretmenler geldi.)
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Araytu lǝmʻalmīn (ﲔ
ْ )ا(ﻟ ْـﻤ َﻌ ْﻠ ِﻤ

ﺖ
ُ ْ)أ ََرﻳ. (Öğretmenleri gördüm.)

Ḳǝʻdtu maʻ lǝmʻalmīn (ﲔ
ْ )ا(ﻟ ْـﻤ َﻌ ْﻠ ِﻤ

ت َﻣ ْﻊ
ُ )ﻗﻌ ْﺪ. (Öğretmenlerle oturdum.)

4. Munfasıl merfu zamirlerin sadece altı kipinin kullanılması.

ِ
Huvvē () ُﻫ ّﻮﻩ, hiyyē () ِﻫﻴّﻪ, hǝnnē ()ﻫﻨّﻪ, ǝnt/ǝnta (ﺖ
ْ ْ)إﻧ
ْ ْ)إﻧ, ǝnti ()إﻧْﺖ, ǝntǝn (ﱳ
َ ْإﻧ/ﺖ

5. Muzari fiilin önüne gelen ve gelecek zaman ifade eden (ﺳـ
َ ) ve (ف
َ ) yerine
َ ﺳ ْﻮ
mecrur tâ (ﺗَـ/ )ﺗِـharfinin kullanılması.

ِ
ِ
tirōḥūn/tayrōḥūn (ﺗَـ ْﲑوﺣﻮ ْن/ﺮوﺣﻮ ْن
ُ )ﺗ, tiyǝktǝb/tayǝktǝb (ْﺘﺐ
ْ ﺗَﻴﻜ/ْﺘﺐ
ْ )ﺗﻴﻜ
6. Olumsuzluk anlamını katmak için sadece ( )ﻣﺎedatının kullanılması. Bu edat
mazi fiilin önüne geldiğinde mā ( )ﻣﺎşeklinde, muzarin önüne geldiğindeyse mō
( )ﻣﻮşeklinde kullanılır.
Mā rāḥ (اح
ْر
gibi.
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)ﻣﺎ, mā nǝsī ()ﻣﺎ ﻧﺴﻲ, mō yǝfham ()ﻣﻮ ﻳ ْﻔ َﻬ ْﻢ, mō ysāfǝr (ﺴﺎﻓﺮ
ْ ْ)ﻣﻮ ﻳ

7. Kesinlik anlamı ifade etmek için kullanılan ( )ﻗَ ْﺪedatı yerine, (ﺖ
ْ  ) َﻛkullanılır.

Bu edat sadece mazi fiillerle birlikte kullanılır ve daha çok –mişli geçmiş zaman
anlamı vermek için (ﻗَ ْﺪ
Kat zar ʻammū. (.َﻋ ﱡﻤﻮ

 )ﻛﺎ َنşeklindeki kullanımın bir ifadesi şeklinde gelir.

ﺖ ز ْار
ْ ) َﻛ: Amcasını ziyaret etmişti.

8. Gerek mansûb gerekse mecrûr durumda gelen muttasıl zamirlerin bazılarının
sakin olarak telaffuz edilmesi.
Ḳǝltū lǝk. (ﻟﻚ
ْ

)ﻗﻠﺘﻮ: Sana söyledim.

Naṣaḥtū ʻalayǝn. (ﲔ
ْ ََﻋﻠ

ﺼ ْﺤﺘﻮ
َ َ)ﻧ: Onlara nasihat ettim.

Ḳalamǝk (ﻤﻚ
ْ َ)ﻗَـﻠ: Senin kalemin, ḳalamkǝn (ﻜﻦ
ْ )ﻗَـﻠَ ْﻤ: sizin kaleminiz gibi.

9. Fiil cümlelerinde, failin çoğul olarak geldiği durumlarda, fiilin de çoğul
olarak zikredilmesi.
Nahiv kurallarına göre fiil cümlelerinde failin tekil, ikil veyahut çoğul şeklinde
geldiği her üç durumda, fiil de tekil olarak gelir. Fakat Tay kabilesi ile diğer bazı
kabileler bu genel kuralın dışına çıkmış ve cümlede failin ikil veya çoğul olduğu
durumlarda, fiili de ikil veya çoğul şekliyle getirmişlerdir (İbn Hişâm, 1978:
I/345). Sîbeveyhi, bu türden kullanımın yaygın olduğu lehçeleri ekelûni’lThe Journal of
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berâğîs şeklinde isimlendirmiştir (Sîbeveyhi, 1975: I/39). Sîbeveyhi’nin işaret
etmiş olduğu böyle bir kullanım Mardin lehçesinde de mevcut olmakla birlikte
failin tesniye veya cemi olarak geldiği durumlarda da fiilin cemi siğasının
kullanılması ile diğer lehçelerden ayrılmaktadır.
Ǧā ǝl-ǝmʻallǝm. (.اﳌﻌﻠﻢ

)ﺟﺎء: Öğretmen geldi.

Ǧav ǝl-ǝmʻallǝmayn. (.اﳌﻌﻠﻤ ْﲔ
َ )ﺟﺎؤوا: İki öğretmen geldi.

Ǧav ǝl-ǝmʻalmīn. (.اﳌﻌﻠﻤ ْﲔ
َ )ﺟﺎؤوا: Öğretmenler geldi.

10. İsim cümlelerinde, Türkçede olduğu gibi “dir-dır” anlamının verilmesi için
cümlenin sonuna “vē” ekeylem/bildirme ekinin getirilmesi. Bu ek aynı zamanda
isim cümlesinin öğeleri arasında uyum sağlamak için çekimlenerek
getirilmektedir.
Īdayk maʻdūmīn ǝnnē. (.إِﻧّﻪ

ِ
ﲔ
ْ ْ)إِ َﻳﺪﻳ: Ellerin kirlidir.
ْ ﻚ َﻣ ْﻌﺪوﻣ

11. Şart cümlelerinde ēẕe, ikūn, la/lǝ edatları kullanılır.
Ēẕa štaġalt tatǝksab. (ﺐ
ْ ﺗَﺘﻜْﺴ

َ

ﺖ
ْ )إﻳﺬا ا ْﺷﺘَـﻐَْﻠ: Çalışırsan kazanırsın.

İkūn fǝlbayt ǝnnē tanzorǝn. (ﺗَـْﻨﺰور ْن

gideriz.

La ǧā lǝ ʻandǝk ʻēvǝnū. (ﻋﻴﻮﻧُﻮ

ﺖ إﻧّﻪ
ْ )إِﻛﻮ ْن ﰲ اﻟْﺒَـْﻴ: Evde iseler ziyaretlerine

ﺪك
ْ ) َﳉﺎ َﻟﻌْﻨ: Şayet yanına gelirse ona yardım et.

12.İstisnâ edatlarının genelde cümle başında gelmesi. Bu edatların cümle
başında gelmediği durumlarda bunların yerine istisnâ anlamı veren başka
kelimeler kullanılır.
Ġayr huvvē aḥad mā ǧā. (ﺟﺎ

َﺣ ْﺪ ﻣﺎ
َ ) َﻏْﻴـ ْﺮ ُﻫ ّﻮﻩ أ: Şayet yanına gelirse ona yardım et.

Sonuç

Bu çalışmada, Mardin ve çevresinde konuşulan Arapça lehçesinin bazı dilsel
özellikleri incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde bu lehçenin fusha Arapçayla
benzerliği ile bu lehçede kullanılan bazı kelimelerin fusha Arapça ile
benzerlikleri karşılaştırmalı olarak verilmiş, ikinci bölümdeyse bazı ses
değişimleri ele alınmıştır.
Çalışmada yer verilen ses değişimlerinin ve fusha Arapçada da kullanımı olan
birçok kelimenin varlığı bu lehçenin fusha Arapçayla çok güçlü bağları
olduğunu göstermektedir. Yine verilen kelime örnekleri üzerinden bu lehçenin,
gerek sesbilgisi, gerek biçimbilgisi, gerekse sözdizimi bakımından fasih
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Arapçanın birçok özelliğini
görülmektedir.

20
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