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Öz 

 

Güzel adlandırma; söylenmesi uygun olmayan, yasak olan ya da dinî çerçevede kullanımı hoş 
karşılanmayan-korkulan terimlerin yerine kullanılan sözcükler olarak tanımlanmaktadır. Ölçünlü dilde 
örneklerine sıkça rastladığımız güzel adlandırmalar, Anadolu ağızlarına gelindiğinde daha da çeşitlenir. Cimri 
yerine “eli sıkı” ya da savurgan yerine “eli açık” sözcükleri bugün kullandığımız güzel adlandırmalardan sadece 
birkaçıdır. Bu kullanımlara benzer pek çok güzel adlandırma örneği Anadolu ağızlarında sıkça tercih edilen 
kullanımlardandır.  

Çalışma Batı Anadolu (Manisa/Alaşehir, Muğla, Uşak, Denizli/Buldan, Sarayköy) ağızlarında 
kullanılan güzel adlandırma örnekleri üzerinedir. Derleme yapılan yörede; insana özgü karakterlerin 
adlandırılması, korku duyulan hayvanların isimleri, aykırı davranış içinde olan kadın-erkeklere konulan özel 
isimler, dinî çerçevede hoş karşılanmayan ya da korku uyandıran söz-sözcük-dini tören/adet adlandırması vb. 
gibi örnekler alt başlıklar altında ele alınmış ve anlamlandırılmıştır. Bu bağlamda çalışmadaki bazı örnekler yapı 
bakımından da değerlendirmeye alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Batı Anadolu, ağızlar, güzel adlandırma, tabu, örtmece. 

Abstract 

 Euphemism is a word that is used in place of a fearsome term which is inappropriate, prohibited, or 
not tolerated in religious context. The euphemism that we often find in the standard language is more diverse in 
Anatolian dialects. "Eli sıkı" is used for stingy "eli açık" is used for generous: such examples are just a few of the 
beautiful names we use today. Such euphemisms are frequently preferred in Anatolian dialects. 
 This study is about euphemism examples used in Western Anatolia (Manisa / Alaşehir, Muğla, Uşak, 
Denizli / Buldan, Sarayköy). In the compiled area; the names of the human characters, the names of scarry 
animals, the special names given to men and women in contradictory behavior, the unfavorable or fearsome 
word-word-religious ceremony / unit naming in the religious context, and so on. Some examples in this context 
are also evaluated in terms of structure. 
 Keywords: Western Anatolia, dialects, euphemism, taboo. 

 

Giriş 

Almancada euphemismus, Fransızcada euphémisme ve İngilizcede euphemism olarak bilinen 
güzel adlandırma; Türkçede örtmece, dolaylı söylem ya da tabu söz gibi isimlerle karşımıza 
çıkmaktadır.  Berke Vardar Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü’ndeörtmece adı altında “Dolaysız 
biçimde söylenmesi uygun görülmeyen bir olguyu örterek dolaylı yoldan anlatma” olarak güzel 
adlandırmanın tanımını yapmaktadır(Vardar, 2002:156).Mehmet Hengirmen’in terimler sözlüğünde 
bu terimin güzel adlandırma adıyla tanımının yapıldığı görülmektedir. Hengirmen güzel adlandırma 
terimini “Anlamı ve çağrışımı korkulan, sevilmeyen, iğrenilen öğeler taşıyan sözcükler yerine, bu 
çağrışımları engelleyecek başkaca sözcüklerin kullanılması” şeklinde tanımlamaktadır (Hengirmen, 
1999:199). Kısaca Tabu, örtmece ya da güzel adlandırma terimleri toplum tarafından söylenmesi hoş 
karşılanmayan sözlerin yine toplum tarafından olumlu bağlamda ya da söylemde değiştirilmesi 
olayıdır. 

Anadolu ağızlarında güzel adlandırma örneklerine oldukça sık rastlanmaktadır. Yöreden 
yöreye sözcüklerin kullanım alanları değişse de güzel adlandırma örneği belki de en çok ağızlarda 
kendini belli eder. Öyle ki İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da daha çok dinî çerçevede sıkça 
rastladığımız güzel adlandırma örnekleri Ege bölgesi ya da Akdeniz’e doğru gidildiğinde bu örnekler 
yerini hastalık ya da insanî değerlere bırakmaktadır. Bu bağlamda belki de ağız çalışmalarına yeni bir 



soluk getirecek olan istatistik çalışma yapılabilir. Öyle ki Bu bağlamda dolaylı anlatımla iyi şeyler 
söyleme sanatı belki de incelenmeyi bekleyen bakir alanlardan biridir. Daha önce bu konu üzerine 
yapılmış detaylı çalışmalar bulunsa da bunların yeterli olmadığı açıktır1.  

 Batı Anadolu ağızlarına gelindiğinde çok değişik güzel adlandırma örneklerine 
rastlanmaktadır. Çalışmada yapılan derlemeler neticesinde elde edilen söz ve sözcüklerden yola 
çıkılarak alt başlıklar altında bazı güzel adlandırma örneklerine yer verilmiştir.  

1. Kişisel Özelliklerle İlgili Güzel Adlandırma Örnekleri: 

a) halından haybatlı: Olduğundan farklı görünmeye çalışan, yeterli parası, mülkü 
olmamasına rağmen varmış gibi davranan kişilere söylenen söz. Bu söz Türkiye Türkçesinde 
“sonradan görme, görgüsüz” biçiminde kullanılmaktadır.  

b) dıldak: Sözcük, yapısal anlamda düşünüldüğünde buradaki “dıl” kökünün “dil” olduğu ve -
dak yapısının da isme bağlanan bir ek olduğu düşünülebilir. Bu ekle ilgili olarak GerrardClausonişlevi 
belli olmayan ekler kategorisinde ele almıştır ve baġır: çiğer-bel/baġır-dak: Giysigibi ekle ilgili birkaç 
örnek sunmuştur. (Clauson, 2007:185-196).  

Sözcük bölge ağızlarında, çok ve boş konuşan kişiler için kullanılmaktadır. 

c) sası:“dıldak” sözcüğüne yakın anlamda kullanılan bir diğer sözcük “sası” sözcüğüdür ki bu 
sözcük bölgenin bazı yerlerinde gereksiz ve anlamsız konuşan, gereksiz yere lafa giren kişiler için 
söylenmektedir. 

d) gök gȫmedik: Bu söz özellikle Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı hemen her köyünde 
kendini öven, kendini beğenen, malını-mülkünü anlatarak birilerini aşağılayan-küçümseyen kişiler için 
kullanılmaktadır.Anlamsal bağlamda “halından haybatlı” sözü ile hemen aynı anlamda gelmektedir. 

e)süŋgü düşük:Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğünde; süngüsü düşük başlığı altında “1. 
Sağlığı, esenliği bozuk. 2. Ataklığı, etkinliği, neşesi kalmamış” (Türkçe Sözlük, 2011: 2181). 
biçiminde tanımı yapılan sözün bölge ağızlarında da aynı anlamda kullanımlarına rastlanılmıştır. 
Ayrıca sözün bölgede morali bozuk, sinirli ve kaygılı anlamında kullanımları da bulunmaktadır. 

f) göklere keman aTmeK: Deyim biçiminde kullanılan söz Alaşehir ve çevresi köylerinde 
kısıtlı kullanım alanına sahiptir. Bu sözle aynı anlama gelen birden çok örneğe rastlamak mümkündür. 
Sözün bu derece çeşitli kullanılmasının sebeplerinden biri de şüphesiz benzetmelerden sıkça 
yararlanılmış olmasıdır. Birkaç köyde kullanımına rastlanan “göklere keman atmak” deyimi daha çok 
küçük ve yaramaz çocuklar için kullanılmaktadır. Bu deyim aynı zamanda yörenin bazı köylerinde 
öfkesine engel olamayıp küfürler yağdıran, etrafı kırıp döken erkekler için de kullanılır. 

Yöre ağızlarında yaramazlıkların abartılı olduğunu belirtmek ve vurgulamak için “gök” 
kavramı bolca kullanılmaktadır. Örneğin yaramaz çocuklar için söylenen diğer kullanımlar; 
mēdimansız göğe TırmanmeK: “Merdivensiz göğe tırmanmak” Ağaç tepesi, duvar üstü gibi yüksek 
yerlerden inmeyen ve daima öyle yerlerde oynayan çocuklar için kullanılır. Ayaklarını göğe vermek: 
Hiçbir işe yaramayan daha çok ergen oğlan çocukları için kullanılan ve rahatına düşkün olmak 
anlamına gelen bir deyimdir. Başını göğe vermek: Özellikle hava atan ya da havalara giren, tanıdığını-
büyüğünü görüp görmemezlikten gelen gençler için kullanılmaktadır. Burada güzel adlandırma 
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bağlamında değerlendirme yapmak gerekirse; keman sözcüğünün ve gök kavramının güzel çağrışımlar 
sunan terimler olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşündeyiz. 

Batı Anadolu’nun bazı köylerinde yaramaz çocuklar ya da gençler için kullanılan pek çok 
güzel adlandırma örnekleri bulunmaktadır. KalgēP duran: Hoplayıp zıplayan, yerinde duramayan 
küçük çocuklar için söylenir.TıyguyruK: “Tay kuyruğu” annesinin arkasında önünde dolaşan, annesini 
rahat bırakmayan özellikle erkek çocuklar için söylenen bir sözdür.  

g) guyrukgaldıran: Kışkırtan. Bir tartışma esnasında iki kişinin arasına girerek olayı ya da 
sohbeti kışkırtarak ortamı geren kişiler için kullanılmaktadır. Daha çok Manisa/Alaşehir’e bağlı 
Yeşilyurt köyü ve Bağlıca köylerinde sıkça kullanıldığı görülmektedir. 

2. Hayvanlarla İlgili Güzel Adlandırma Örnekleri: 

a) guyruKlu: Söylendiğinde kişide korku uyandıran, insanın bazen tüylerini ürperten “akrep” 
hayvanının adıdır. “GuyruKlu” biçiminde kullanılan sözcük söylendiğinde aynı ürperti ya da korkunun 
yöre halkında hissedilmediği bilinmektedir. Çünkü sözcük “akrep” olarak dile getirildiğinde; “Allah 
korusun, tȫbe bismillah” ifadeleri ile birlikte kullanıldığı hatta elin taşa vurularak farklı eylemlerle bu 
korkunun giderilmeye çalışıldığı görülmektedir. 

b) fa’macıK: “Karafatma” olarak bilinen böceğin ismidir. Bu böcek yöre ağızlarında hatta 
Anadolu’nun pek çok yerinde bu isimle anılır. “Karafatma” sözü böcek için söylenmiş olsa bile kötü 
bir çağrışım yapmaktadır. Evet, belki de böceğin renginden ötürü böyle bir adlandırmaya uygun 
görülmüştür; ancak yöre ağızlarındaki “Fatmacık” sözcüğünün kulağa daha hoş ve güzel geldiği 
açıkça görülmektedir. 

c) kırikıri: Günlük konuşmada “eşek” sözcüğünden söz edilirken önce afedersiniz/pardon 
sözcükleri söylenir ve ardından “eşek” sözcüğü telaffuz edilir. Bu, toplumun âdab anlayışından 
kaynaklanan güzel davranışlarındandır. Özellikle Denizli ve çevresinde “eşek” sözcüğünün yerine 
“kırikıri” biçiminde yansıma-ikilemeden oluşturulmuş bu sözcük kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu 
sözcüğü de güzel adlandırma altında ele almak gerekmektedir. 

d) sarıKız: Yukarıdaki örneğe benzer diğer sözcük de “sarıkız” sözcüğüdür. Burada ineği 
daha güzel sözcükle adlandırma olayı bulunmaktadır. Yörede ve birçok Anadolu ağzında sıklıkla 
kullanılan güzel adlandırma örneklerinden biridir. 

e) geciguşu: Yarasa olarak bilinen hayvanın Batı Anadolu ağızlarındaki karşılığı 
“garannıkguşu” ya da “geciguşu” biçimindedir. 

3. Ölüm ve Dinî Terimler Üzerine Güzel Adlandırma Örnekleri: 

a) yakasız/yakasız gömlek/yakasız göynek: Anadolu’nun hemen her yöresinde “kefen” 
yerine bu sözcüklerden birinin tercih edildiği bilinir. Sözcük kulağa hoş gelmeyen, korku ve endişe 
içeren bir söyleme sahipken yakasız, yakasız gömlek ya da yakasız göynek Anadolu ağızlarında sıkça 
tercih edilen güzel adlandırma örneklerindendir. 

b) çamlık:Anadolu’da hemen her mezarlığın yeşil alana sahip olduğu bilinmektedir. Öyle ki 
pek çok köyün kendisi bile ağaçlık alana sahip değilken mezarlığında çeşitli ağaçlar ve yeşil alan 
dikkat çekmektedir. Mezarlıktaki ağaçlar çoğunlukla çam ve servidir. Batı Anadolu’nun pek çok 
köyünde mezarlıkların çam ağaçları ile çevrelendiği bilinmektedir. Bu sebepten Alaşehir ve yöresinde 
“mezarlık” ya da “kabristan” yerine “çamlık” sözcüğü kullanılmaktadır. 

c) meyiTdaşı:Erzurum çevresi ve Güney-Batı Anadolu’da ölüm ve ölümle ilgili “mevt” 
sözcüğünün ağızlardaki kullanımı ile alakalı olan sözcük2 özellikle Batı Anadolu çevresinde musalla 
taşı olarak da kullanılmaktadır. 

d) eren/eren yeri: Ölen birinin evinde öldüğü günün ilk akşamı toplanılıp dua edilmesi ya da 
ölü evine getirilen ikram/yemek olayına eren denilmektedir. Burada ölü evi ya da ölü yeri 
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sözcüklerinin yerine eren sözcüğünün seçilmesi güzel adlandırma kullanımına güzel bir örnektir. 
Uşak, Kütahya ve çevresinde, Manisa/Gediz3, Alaşehir, Sarıgöl ağızlarında sık kullanılmaktadır.  

e) gayboldu/giTTi de vādı: Güzel adlandırma örneklerinden biri de “öldü” sözcüğü ile 
ilgilidir. Anadolu’nun yine pek çok yerinde ölmek eylemi yerine çeşitli kullanımlar tercih 
edilmektedir. En sık kullanılanlardan ve ölçünlü dilde de tercih edilenlerden bazıları; göçtü, hayata 
gözlerini yumdu ya da veda etti biçiminde kullanılanlardır. Batı Anadolu ağızlarında da biri için 
“öldü” yerine daha çok “gayboldu” söylemi tercih edilirken; ansızın ölen ya da genç yaşta ölenler için 
“giTTi de vādı” biçimi kullanılmaktadır. 

4. Hastalıkla İlgili Güzel Adlandırma Örnekleri: 

Anadolu ağızları özellikle kötü hastalıkların güzel adlandırılması hususunda oldukça çeşitli ve 
başarılıdır. Kanser, verem vb. gibi tedavisi zor olan ya da korkulan hastalıklar için Anadolu’nun 
hemen her yöresinde herkesin bildiği  “evlerden ırak” sözü kullanılmaktadır. Ayrıca “ince hastalık”, 
“kötü hastalık” gibi farklı biçimleri de karşımıza çıkmaktadır. Batı Anadolu ağızlarında da hastalıkla 
ilgili oldukça örnek bulunmaktadır.   

a) yakı: Mide bulanması, mide yanması ya da karın ağrısı olarak kullanılan sözcüğü güzel 
adlandırma örnekleri arasında saymak gerekmektedir. Çünkü Batı Anadolu’nun bazı köylerinde “yakı” 
hastalığının tedavi edilebilirliğine inanan pek çok kişi hemen dağ kekiği ya da şifalı ot adı altında 
hastaya yönelik iyileştirme uğraşına girmektedir. Oysa aynı hastalığın tıbbî terimi kullanıldığında 
hastane ya da doktora gidilmesi gerektiğine inanılmaktadır. Bu da halkın bazı kesimlerinin hastalığın 
gerçek adının kullanılmasıyla tedavi inancının ortadan kalktığını ve dolaylı isminin kullanılmasıyla da 
iyileştirmeye yönelik cesaretlendiklerini bize göstermektedir.  

b) amel: Ordu ve yöresinde “ishal” sözcüğünün yerine kullanılan bu hastalık adı Batı 
Anadolu’nun bazı köylerinde de sıkça tercih edilmektedir. Bu sözcüğü güzel adlandırma adı altında 
incelememizin sebeplerinden biri yine Batı Anadolu’nun pek çok köyünde halkın hastalığa karşı 
tutumuyla ilgilidir. Yöre halkı kadınları özellikle erkeklerin de bulunduğu bir ortamda “ishal” 
olduğunu dile getiremezken “amel” sözcüğünü rahatlıkla dile getirmektedir. Buna benzer bir kullanımı 
ölçünlü dilde de görmek mümkündür. Örneğin “kusmak” eylemini kalabalık ya da ciddi bir ortamda 
söyleyemezken “istifra” sözcüğünü daha rahat kullanmamız gibi.   

c) a’lıgaba: “Aklı kaba” demek olan bu sözcük özellikle Manisa/Alaşehir’in Yeşilyurt 
köyünde sıkça kullanılmaktadır. İntihar edenler için deli-divane anlamında söylenen bu sözcük aynı 
zamanda aklî dengesi yerinde olmayan kişiler için de kullanılmaktadır. Yöre ağızlarında bazı 
ünsüzlerin kullanımdan düşmesi kesik ve ayn’lı söyleyişi gerektirmektedir. Bu sebepten bu sözcük 
a’lıgaba olarak söylenmektedir. 

d) devi dePmesi:Alaşehir ve çevresi köylerinde sık sık karşılaştığımız örneklerden biri de bu 
sözcüktür. Belki de Anadolu’nun farklı yörelerinde de kullanılmaktadır. Bu ancak geniş ölçekli ağız 
araştırmalarının sonucunda ortaya çıkacaktır. Yöre ağızlarında bu söylem iç sıkıntısı ya da can sıkıntısı 
olarak yorumlanmaktadır. Hatta kötü bir olayın gerçekleşeceği inancı taşımaktadır. Yörede içim 
sıkılıyor, ruhum daralıyor ya da canım çok sıkkın söylemlerinin yanı sıra sıklıkla deve tepmesi 
benzetmesinden kurulu bu sözcük kullanılmaktadır. 

e) bel saptırması: Fıtık olarak bilinen hastalığın Batı Anadolu ağızlarındaki karşılığı bel 
sapıtması ya da saptırması biçimindedir.  

f) yü’lü:  Anadolu ağızlarında sıkça kullanılan sözcüklerden biridir. Hamile/gebeler için 
kullanılmaktadır. Ordu, Tokat, Gümüşhane, Giresun, Rize, Diyarbakır, Kars, Muğla, Antalya, 
Kırklareli, Çorum, Kastamonu4gibi illerde ve bu illere bağlı ilçe ya da köylerde hamile ya da gebe 
sözcüğü yerine “yüklü” sözcüğü kullanılmaktadır. Batı Anadolu’nun bazı köylerinde sözcükteki “k” 
sesinin düşmesinden kaynaklanan ayn’lı kullanım söz konusudur. 
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g) sañıra: Denizli-Acıpayam’da balgam5 anlamında kullanılan sözcüğün Kütahya, Adana, 
Tokat’ın bazı yörelerinde nezle ve soğuk algınlığı6 anlamında kullanıldığı görülmektedir. 
Manisa/Alaşehir-Sarıgöl ve çevresinde ise bu sözcük geçirdiği ateşli bir hastalık sonrası toplum içinde 
dalgın olan ya da algısı hafif eksik olan kişiler için kullanılmaktadır. Aynı zamanda Alaşehir’in 
Yeşilyurt köyü, Bağlıca köyü ve Sobran köyünün bazı yerlerinde bu sözcükle aynı anlama gelen 
“üçbeş” sözcüğü de kullanılmaktadır ki bu ilginç sözcükler arasındadır. 

h) yel girmesi/yelleme: Anadolu’nun hemen her yöresinde vücudun ağrıması ya da 
kemiklerin sızlaması “yel girmesi” olarak kullanılmaktadır. Yelleme ya da yellenme sözcükleri ise 
Niğde, Konya, Burdur, Denizli yörelerinde gaz çıkarma, bağırsak gazı anlamında kullanılmaktadır7. 
Manisa/Alaşehir-Sarıgöl ve köylerinde de aynı şekilde gaz çıkarma anlamına gelmektedir. 

5. Kadın-Erkek Davranışları ve Karakterleri Üzerine Güzel Adlandırma Örnekleri: 

Burada güzel adlandırma örnekleri daha çok Alaşehir ve çevresi etrafında toplanan 
derlemelerden elde edilmiştir.  

a) çepildeKli: Özellikle evli kadınlara söylenen bir sözdür. Dağınık, evini-yuvasını 
toparlayamayan, eşini ve çocuklarını bakamayan kadınlar için kullanılmaktadır. Türkiye Türkçesinde 
beceriksiz ve pis sözcüklerini karşılamaktadır. 

b) çeŋeşirmiş: “Çene” sözcüğünden türetilmiş bir sözcük olduğu düşünülmektedir. Bu sözcük 
daha çok evlenmek isteyen ancak evlenmemiş olan kadınlar için kullanılmaktadır8. Sözcük “her konu 
üzerine fikir sunan ve çok konuşan” anlamına gelmektedir. Bu sözcüğün Türkiye Türkçesindeki 
karşılığı “ukala” olarak gösterilebilir.  

c) godeş/godaş: Sözcük biçim olarak değerlendirildiğinde güzel adlandırmadan uzak hissini 
verse de anlamsal çerçevede düşünüldüğünde pek de öyle olmadığı anlaşılmaktadır. Öyle ki sözcüğün 
Türkiye Türkçesindeki karşılığı oldukça sert ve ahlakî bağlamda da uygunsuzdur. Ancak yöre 
ağızlarında sıklıkla tercih edilen “godeş” biçimi sözcüğün bilinen anlamından daha yumuşak ve 
söylenmesi oldukça yerindedir. Bu örneği de bu bağlamda güzel adlandırma içerisinde değerlendirmek 
gerektiği görüşündeyiz. Sözcük ayrıca Antalya, Balıkesir, Bursa, Kastamonu, Çorum, Samsun, 
Amasya, Erzincan9gibi pek çok yöre ve çevresinde de aynı anlamda kullanılmaktadır. Türkiye 
Türkçesinde; “ahlaksız adam, başkasının kızına eşine yan gözle bakan, daha çok da kadın 
pazarlayan…” anlamlarına karşılık gelmektedir.  

d) gayneşiK/kaynaşık: Yukarıdaki örneğe benzer bir başka örnek de bu sözcüktür.  Sözcük 
kadınlar için kullanılmaktadır. Evli bir kadının eşini  namussuzluk yapması ya da ahlaksız kadın için 
kullanılan bir sözcüktür. Kaynaş- eyleminden türeyen sözcük Türkiye Türkçesi’nde “kaynaşan, 
yerinde rahat durmayan” anlamındadır. Uşak, Kütahya, Bursa/Hisarcık-Söğüt10 yörelerinde sözcüğün 
“ahlaksız kadın” anlamında kullanıldığı görülmektedir. 

e) hatıl ağızlı: Her lafın içinde olan, üstüne düşse de düşmese de her konu hakkında yorum 
yapan kadınlar için söylenir. Özellikle kocasına, babasına ya da annesine saygısızca bağırarak 
susturmaya çalışan kadınlara yöre ağızlarında “hatıl ağız” olarak seslenilmektedir. 

Sonuç 

Anadolu ağızları Türk dilinin en önemli alanlarından biridir. Çünkü tabaka tabaka hemen her 
katmanda çözülmeyi bekleyen herhangi bir dil, geçmişini aydınlatmak ve özünü korumak için bazı 
yardımcılara ya da alanlara ihtiyaç duyar. Bu yardımcılardan biri de şüphesiz ağızlardır. Anadolu 
ağızlarında çözülmeyi bekleyen o kadar çok sözcük vardır ki bunlar etimolojik-morfolojik bağlamda 

                                                           
5http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=acikla2&kod=170513 (Erişim Tarihi: 16.06.2017) 
6http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=acikla2&kod=170571(Erişim Tarihi: 16.06.2017) 
7http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=acikla2&kod=210072 (Erişim Tarihi:18.06.2017) 
8Sözcük anlamsal bağlamda ve kadınlar için sıkça kullanılan sözcükler arasındadır. Özellikle Alaşehir’in Yeşilyurt ve Bağlıca 
köylerinde kullanılmaktadır.  
9http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=acikla2&kod=95613 (Erişim Tarihi: 16.06.2017) 
10http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=derlay&kelime1=kayna%C5%9F%C4%B1k 
(Erişim Tarihi: 17.06.2017) 



da incelenmeyi beklemektedir. Türk dilinin geçmişine ışık tutacak olan alanlardan biri de ağızlardır. 
Bu sebeple halkın kullandığı sözcüklerin geçmişini araştırmak ve biçimsel bağlamda çözümlemek 
Türk dili alanında pek çok sorunun da cevabı olacaktır. Yukarıda güzel adlandırma örneklerine yer 
verilmiştir. Buradaki örnekler bu alanda araştırılmayı bekleyen sadece bir avuç sözcüktür. Derleme 
esnasında pek çok sözcüğün şaşırtıcı özellikleri ile karşılaşılmıştır.  

Çalışma Anadolu ağızlarında kullanılan güzel adlandırma örneklerinden sadece birkaçıdır. 
Türk Dil Kurumu’nun Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü’nden ve derleme yapılan yörelerden elde 
edilen örnekler doğrultusunda güzel adlandırma terimi açıklanmaya çalışılmıştır. Bugün Türk Dili’ne 
katkı sunacak pek çok sözcük hala Anadolu ağızlarında gizlidir ve pek çok alana ışık tutacak 
niteliktedir. 
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