
AHISKA-POSOF AĞZINDAN KELİMELER VE CÜMLELER

Anadolu Türkçesinin Ahıska-Posof ağzında kullanılan 
ve kendine mahsus bazı farklı özellikler taşıyan kelimelerden 
meydana gelen küçük bir sözlük hazırladık. Bu küçük 
sözlükte yer alan kelimelerin Türkiye Türkçesindeki 
karşılığını verdik ve ayrıca bunları birer cümlede kullandık. 
Fiillerin mastar eki olan -mek, -mak karşılığı -max ekini de 
bitişik olarak yazdık. Şüphesiz bu sözlük bölgedeki asıl söz 
varlığının sadece bir kısmıdır. Bizden önce de bu sahada bazı 
çalışmalar olmuştu; biz de bu çalışmalara katkıda bulunduk. 
Ümit ederiz ki, bu çalışmalar devam eder ve artık neredeyse 
unutulmaya yüz tutmuş daha birçok kelime, deyim ve 
atasözlerimiz yazıya geçer. 

Ağnamax: Anlamak. Onun na deduğuni 
ağnamiyerim.

Ahonnar: İşte onlar. Ahonnara de evleri-
ne getsinner.

Allemelux/Alamelik: Küçük ve tatlı 
bir kiraz çeşididir. Alemelik kiraz-
lar hele yerişmadi.

Alver: Alışveriş. Ali emi alvere getti  
aşindi gelür.

Ambar: Tahıl, un ve bazı yiyeceklerin 
saklandığı ahşap oda. Gedin da 
ambardan furuç getürün.  

Analux: Üvey anne. Aho qızi analuği  
dögiyermiş.

Andır: Uğursuz, sahipsiz, kötü.Andır qala-
cax pisik ambara girmiş.

Arona: Tarla sürme aracı, birkaç çift öküz 
tarafından çekilen büyük saban. Çocuği 
aronanın üstüne oturdun ki o gedamiyer.

Aşşax: Aşağı. Aşşaxki kövlere savayil diyardilar.
Avi: Ayı. Posof meşelerinde son zamanarda avi çoğaldı nayisa…
Axbun: Ahırdan atılan gübre yığını. Axbunitallayataşidux. 

Axi: Çocuk dilinde arkadaş. Axi gel oyniyax.
Axor: Ahır. Qış geldi, mallar axora bağlandi.
Axşamlux: Akşam yemeği. Axşamluğa ne yapsax ki…
Az bişa: Biraz. Az bişa süküt dur yuxliyamiyerim. 
Azlux: Azlık, azınlık. Azlux olanda insanın qafasi da rahat oliyer.
Babalux: Üvey baba. Benim babaluğum cox ey adamdur.
Baca: Eski toprak evlerin damları. Qarilar hep bizim baca-

da otururdilar.
Bacican: Hanımlar arasında seslenme ifadesi. Aşindi ben ne 

edem bacican? 
Baga: Ahırda büyük baş hayvanların ot ve saman yediği 

ağaç bölme. Hayvannarın bagasi bomboş, biraz ot ver!
Balux: Balık. Yaylanın çayında ela böyük baluxlar var ki...

Başşaği: Yukarıdan aşağıya. Başşaği tökiyer suyi, 
axorun sunsuxasi bizim tallaya qader eniyer.

Başşoxari: Aşağıdan yukarıya, baş yukarı.
Bizim adami gördüm başoxari gediyerdi.
Bayax: Biraz önce. Bayax xin͂kal yedux.
Beç: Ahmak. Deyho beç na ağnadiyer ece?
Bed: Kötü, Çirkin. Abu na bed bişadur.
Bezetmax: Süslemek. Gelini bezedüp ata 
binduracaxlar.
Bıldır: Geçen sene. Bıldır bizim kövde heç 
panta olmadi; buyul bol! 

Bızık: İri bir sinek türü. Bu andır bızık ela dişliyer ki... 
Bibi: Babanın kız kardeşi, hala. Anşa bibi 

gözel kete yapiyermiş.
Biçin: Tarla ve çayırların biçilme zamanı, ha-

sat mevsimi, yaz. Bu qız kövde dursun da biçine 
yardım etsin bu sene, yaylada çox iş yox.

Bişi: Açılmış hamurun tavada kızartılmasıyla hazır-
lanan yiyecek. Bizim anay bişi bişürmiş.

Bitevi: Tamamı. Bostana avi girmiş bitevi lazutlari yemiş
Biyanki: Bu taraftaki. Biyanki seküye otur savuğa getme.
Bondurux: Öküzleri koşmaya yarayan araç.Qayişi bonduruğa 

bağla da ota gedax!
Bostan: Bahçe. Bostanın çığini ört ki mal girmasın.
Bölme: Tepsi. Haşdo bölmeyi ver de kete bişurax içinde.
Buclanmax: Uyuşmak. Otura otura ayağım buclandi. 
Buxari: Baca. Oğlanlar buxaridan bizi dinniyermişlar.
Cadi: Pilekide veya fırında pişirilen mısır ekmeği. Hamuru 

kaymakla yoğrulursa yağlı cadi, suyla yoğrulursa yavan 
cadi denir.Yaylaya gedax da neney bize yağli cadi bişürsün.

Cazi: Cadı, açıkgöz, inatçı kimse. Senin bacın na cazi bişadur.
Cılğa: Tarla sürme aracı, saban. Tallaya gediyerux ama 

cılğanın uci qırıx na tevür sürecayux?
Çamasekrevi: Bondruh ile küten arasındaki ikisini birbirine 

bağlayan parçası. Beni bülürsün, çamasekrevi yitarsa sani 
bağlarım onun yerina!

Çançur: Bir erik çeşidi. Bir çançur pestili olsa da yesax...

 Emine BALCI

Çançur.

Arona.
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Çapuxcamasına: Çabucak. Çapuxcamasına aho sufrayi 
qaldur ki misefür gelecax.

Çenkürmax: Havlamak. Bizim it her geçene çenküriyer.
Çermük: Şifalı su. Anamın dizleri ağıriyer, çermüge gedecayux.
Çeynamax: Çiğnemek. Na çeynaniyersin rebitelicana yesanaya!
Çıçıxlamax: Karalamak. Kalemi almiş da defderimi çıçıxlamiş!
Çığ: Ağaçtan yapılmış çit. Çıxmiş qız çığdan baxiyer.
Çiçxal: Hayvanları ahırda bagaya bağlayan bükülmüş 

ağaçtan yapılan bağ. Mal çiçxali qoparmiş oninan 
oğraşiyerim.

Çigit: Çekirdek. Qızlar bacada oturmiş cigit yiyerlar.
Çilbur: Yumurtadan yapılan bir yemek. Sabah anay biza 

çilbur yedurdi.
Çinçar: Isırgan otu. San heç çinçarluğa düşdün mi?
Çuçul: Kanatlı hayvan yavrusu. Aho qurux axşamaçan 

çuçullari peşinda geziyer.
Çunaçuna: Çiğ yenilen bir çeşit yapraklı tarla bitkisi. Tallaya 

getdux mi çunaçuna topliyer yiyerux.
Dal: Omuz. Bögün çox su taşıdım da dallarım 

ağıriyer.
Darılmax: Hayvanı sürmek. Mali biyanki 

terefe darıl ki tıxaluğa düşecaxlar.
Davranmax: Acele etmek. Yeyin 

misefürler, davranın bizimkiler.
Desan-aya: Söylesene! San da desan-aya 

ki Allah rezi olsun!
Dıgıllaşmax: İnatlaşmak. Beninan 

dıgıllaşma veran ederim başşan!
Dişehli: Hanım, kadın. Dişehli qısmi 

ağır iş yapmaz.
Döşek: Yatak. Döşekleri sarın da yatağın.
Egitman: Yardımcı öğretmen. Eskidan 

ögretmen azidi da egitmannar 
oxudiyerdi.

Egletmax: Bekletmek. Atlari egledin daha 
gelin ata binacax.

Elfene/erfene: Gençlerin kendi aralarında 
düzenledikleri ziyafet ve eğlence. Babam, 
gençluğunda yapduxlari elfeneleri ağnadiyer. 

Emi: Amca. Kâmal eminin tükeninde na ararsan var.
Erinmax: Üşenmek. Eriniyerim yoxsa siza kete, bişi bişirürdüm!
Esgil: Kuşburnu. Güzün esgil toplar pelverde yaparux.
Evermax: Oğlanı evlendirmek. Yaşi geçti mi ki hama 

everiyersiz çocuği?
Evle: Öğle. Evle oldi hele yatiyerlar.

Fırsant: Fırsat. Allah fırsant verursa güzün gedacayux. 
Furuç :Fırınlanıp kurutulmuş meyve. Köve gedarsaz furuç 

geturun biza da. 
Füskül: Püskül. Tavşalın füsküli sökülmiş.
Gorcola: Tuluk peynirinin torbada süzülmüş ve henüz 

yenilecek kıvama gelmemiş hali. Gorcolayi sardım ki 
saralsın da tuluğa tepax!

Ğımi: Sapı soyulup çiğ olarak yenebilen geniş yapraklı iri 
bir ot. Ğımiyi çox seviyerim mal otarmaya gettux mi gözüm 
ğımi ariyer etrefde.

Ğıriyançola/ğırancola: Dere boylarında veya bayırlarda 
yetişen ve yenilen kekremsi bitki. Çocux çox yemiş de 
ğırancoladan zehirlanmiş! 

Hağıl: Ağıl. Bahar geldi mi mali axordan hağıla çariyerux.
Hama: Hemen. Hama üç künd xinkal bişürem ki biçmadan geliyerlar.
Harx: Tarla ve çayırlardaki su gideri. Harx quminan dolmiş, 

edrefi çoç olmiş.
Haṭol/atol: Baharın tarla sürülürken çıkan toprak altı 

bitkisi. Abu hatollari yaxa da yiyax!
Havli: Avlu. Ömer dedegilin töreme havlida 

otruşiyer.
Haxıl: Akıl. Bene haxıl veriyersin ama sanda da 

haxıl yox ki!
Hecinni: Cin. Geca öküzlarinan degirmana 
gediyerux, bir adam gördüm, megerim 
hecinniymiş.
Hedik/hegit: Mısır veya buğday 
haşlaması. Artux hedik bişuran yox ki...
Helbet: Elbette. Helbet yuxuz gelmaz, 
axşamaçan yuxladız durduz.
Horinan: Öfkeyle, hışımla. Bir xorinan qaxdi 
da suratına yağdurdi.

Hotax: Sabanla tarla sürerken bonduruğun 
ortasına oturup öküzleri güden çocuk. 

Çocukluğumda çox hotaxlux etdim.
İdi qudi: Dedikodu. Esgiki yaşlilar çox söhbetliydi 

heç idi qudi eşitmamişim onnardan.
İreli: İleri. Yeylanın irelisinde qına taşlari var. 

İsdol: Sandalye. Esgi isdolun bacaxlari qırılmiş.
İsgâm: İskemle. Haci dede isgâmına kismayi oturtmazdi
İstikan: Çaybardağı. Bir istikan çay getür de içax.
İşdamax: İstemek. O qızi işdadux ama vermadilar.
İşıx sökmax: Güneşin ilk ışıklarının görünmesi. Qışın ışıx 

sökmeden dişari çıxmiyax ki geceleri qurt eniyermiş buralara. 
Jola: Ahududu. Jola yemax ey de toplarken elima tikan batmasa… 
Kaçkaç: Saksağan. Kaçkacın qanadi qırılmiş da uçamiyer. 
Kakaç: Kurumuş kaba bitki. Kakaç kimi olmiş bu otlar.
Kakaçlanmax: Uyuşmak / sertleşmek. Bacaxlarım kakaçlandi 

doxtor ilaç yaz.
Kakoça: Gelincik çiçeği. Kakoça kimi zenne, qaqoça kimi gözelsin.
Karavul: Bekçi, gözcü. Qaravul kimi na tikiliyersin otursan-aya.
Katxa: Gelinlerin başlarına bağldıkları fese benzeyen pullu 

başlık. Esgidan gelinner başına ne süsli katxalar taxardi. 
Kav: İki ucuna testi asılan ve çeşmeden su taşımada kullanılan 

omuzluk. Evde su qalmamiş, kavlari ver da suya gedem.
Kav: Merekte veya lodadan ot ditmede ve meyve toplamada 

kullanılan ucu kancalı ağaç. Kavi getürün esgil topliyacayux.

Kakoça.

Jola.
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Kax: Meyve kurusu. Bacaya alma sardım qax yapiyerim.
Kele küle: Ufak tefek. Mal otarmaya getdux mi hama qartopi 

çarardux milletin bostanından, sora küle gömlerdux, bişacaği 
sıra yaşi böyük olannar diyardi ki “Ola gedin aho mali 
çevürün!” Geldux mi baxardux ki biza kele küle qalmiş! 

Kersan: Ağaçtan yapılmış büyük hamur teknesi. Bir kersan 
hamur yoğurdum bişi bişürecem.

Keş: Mısır yarmasından yapılan yemek. Arefe oldi mi geceden 
keşi suya qoyarım ki bayram sabaği keş yiyacayux.

Keşlanmax: Sertleşmek, donmak, uyuşmak. Zavalli hayvan 
savuxda dişarda qalmiş da keşlanmiş! 

Kete: Çeşitli şekillerde katlanıp fırında veya pilekide pişirilen yağlı 
yufka, bir tür çörek. Axşamluğa kete yapiyerim furuna ataş ver.

Kıtıl: Küçük. Deyhorda bir qıtıl pisik gördüm.
Kikil: Pilekinin üzerinde pişen küçük pağaça. Qiqiller bişdi mi 

sanaveracam.
Kinzi: Aş otu. Fasülye yemegine kinzi qat ki gözel olsun.
Koko: Çocuk dilinde küçük ekmek. Ağladi da pilekide 

çocuğa bir koko bişürdüm.
Koko: Takke, kep, başlık. Kokoli dedelar gediyer camiya. 
Kop: Şişkinlik, yumru. Qafamda bir kop çıxdi doxdora gedem 

de baxdurem.
Kota: Aralarında kayışı sabit tutan ve bonduruğa çakılmış iki 

kısa ağaç parçası. Kotayi sağlam yap ki sora yolda duramazux.
Kotoş: Mısırınkoçanlısına verilen ad. Kotoşlari toplamiş 

getürmiş.  
Köçmax: Kızın evlenmesi. Bu qızi da bir köçüramadux.
Kuşxana: İki yandan kulplu tencere. Kuşxanada puşruq 

çorbasi var isidür yiyarsız.
Külül : Araka cinsi. Arpa külüli toplamiş çocuxlar.
Küten/kotan:Tarla sürmeye yarayan ağaçtan yapılmış tarım 

aracı. Oturmuş panta ügüdacağına get de kotani getür, tallay 
qoşacayux.

Laba/lebe: Siyah üzüm tanesine benzeyen kuşgözü 
şeklinde bir çeşit kır ve orman meyvesi. Hayden meşeye 
gedax, lebe topliyax!

Lazut: Mısır. Bostana lazut ekdux ama çığ da yapax ki avi girmasın. 
Lençber: Rençber, çiftçi. Ailemiz memleketde hele de 

lençberlux ediyer.
Löküz: Gazla yanan lüks lâmbası. Löküz yandi mi hışş hışş 

ses çıxarurdi.
Mafiş: Eşkenar dörtgen şeklinde kesilmiş ve yağda 

kızartılmış bir çeşit börek. İki künd etli mafiş yapiyerim 
tallaya götürürsüz.

Megerim: Meğer. Megerim bu adamın Badela’da alma 
baxçalari varimiş.

Mehecirlux: Muhaceret, göç. Mehecirlux bizim buralari boşaltdi
Mehle: Mahalle. Bizim kövün bir aşşaxki bir de yoxarki mehlesi var.
Mekdüf: Mektup. Gurbetten mekdüf gelmiş ama dedey 

oxiyamiyer.
Merek: Samanlık. Oti çapuxcama merege boşaldın hava boziyer.
Mexsal/mesxal: Çalılıklarda yetişen yabani meyve, frenk 

üzümü. Mexsal her yerde yerişmez!
Mezinlux: Müezzinlik. Bizim dedey çox yerde mezinlux etmiş.
Motsi: Yaban mersini. Qızlar qaxın da motsi topliyax!

Muçlamax: Rasgele katlamak, buruşturmak. Her 
bulduğun muçlayıp atma! 

Muşlamax: Burundan nefes alırken fazla ses çıkarmak. Na  
      çox muşliyersin get oyani otur! 
Mürgüllemax: Uyuklamak. Az bişa mürgülledim hama qapi çaldi.
Natevür: Nasıl, ne şekilde? Na tevür iş bu ben bişa ağnamadım.
Naxır : Sığır sürüsü. Naxır geliyer bacilar gendi yaylaza gedin.
Nayın: Söylenilen bir şeye karşı itiraz bildirme sözü. Nayın 

faqıridur san bilmiyersin.
Nayisa: Neyse. Ben diyacağımi bilürüm ama nayisa gena 

bişa demiyax.
Nelet: Lanet. Nelet kor şeytanın başına!
Nemer: Posof’un eski köy geleneğine göre gelin almaya 

giden atlıların gelinin köyünden düğün evine kadar 
yaptıkları at yarışında verilen ödül. Nemerler asıldi 
dügün evina ilk gelene atxi, ikinciya tavşal, ücünciya poşi, 
dördünciya da tavuğinan pağaca.

Neray: Nereyi? Bıldır neray biçdiysax bu sene de oray biçacayux.
Nerda: Nerede? Nerda qaldız bu sahate qader?
Netay: Ne mutlu. Ne tay canına Posxovliyim diyanın!
Oninan: Onunla. Oninan bir işa girma zerelli çıxarsın.
Onnar: Onlar. Onnar kimdur siza geliyerlar? 
Osanmax: Bıkmak, usanmak. Axor süpürmaxdan osandux.
Otarmax: Kırda hayvanları gütmek. Mal otarmaynan geçdi 

çocuxluğumuz! Mal otarmaya gedannar bir ağacın dalına bir 
demlüg, çay, bardax, qanfet qoymişlar oraya kim gediyersa çay 
yapiyer içiyer.

Oyani: O tarafa, öteye. Oyani getma biyani gel baci.
Ög: Ön taraf. Ola ögen baxsana, yıxılacaxsın!
Ögmax: Övmek. A bu qız da hama gendini ögiyer.
Pağaça: Kalınca açılan ve pilekide pişirilen ekmek. Pağaça 

bişurmax ela qolay bir iş degül, zehmetli işdur.
Pambux: Pamuk. Bizim Pambux nene varidi, haqqet pambux kimiydi.
Pampara: Yemlik. Pampara boşalmiş mal na yiyacax?
Panṭa: Küçük yabani armut türü, ahlat. Bizim baxçanın 

pantasi eşgi oliyer, sizinkindan topliyax.
Papa: Mısır unundan yapılıp ortası oyularak 

tereyağı koyulan bir yemek türü. “Papa meşeye, 
keş köşeye!” demişlar!

Papul: Çocuk dilinde ayakkabı. Papulların gey tiplax ayax gezma!
Paxraç: Bakraç. Paxraci getür de südi doldurem.
Pelverde: Kuşburnu marmeladı. Pelverdenin yemasi ey da 

yapmasi zordur.
Pepe: Çocuk dilinde ekmek. Eve gel sene pepe verem oğulcan!
Peşkir: Havlu. Peşkiri ver yüzümü silem.
Peştamal: Kadınlar iş yaparken önlerine bağladıkları kirlik. 

Neney peştamalına südi devürmiş.
Pilaç: Pilastik ayakkabı. Eskidan hep pilaç geyardux, oninan 

suya girdux mi çık çık edardi ayağımız.
Pileki: Kilden yapılmış ve ateşte pişirilmiş, tepsi şeklinde 

ikisinin yüz yüze kapatılarak içinde ekmek pişirilen 
mutfak aracı. Pilekide yağli cadi yapmayi bilen bir qızinan 
evlanmax lazım.

Pipanur: Gelinlerin başlarına taktıkları katxanın etrafına 
dizilen altın pullar. Bizim gelin yayux yaymaya başladi mi 
katxasındaki pipanurlar sallanurdi.

Pisik: Kedi. Tuttuğuz baluxların birini pisik qaçurdi.
Pitik: Küçük köpek. Onnarın pitik gece günüz çenküriyer.
Piṭna: Fitne, kötülük. Bacadan baxdım pitna göz, biri ala biri boz...
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Potur: Pantolon. Potur geydurmiş çocuğa.
Pulluk: Tarlayı sürmeye yarayan demirden yapılmış tarım 

aracı.Bizim pullugi Esger emigil almiş oni geturax da talla 
işini görağın.

Puntruş: Pilekide pişirilen bir çeşit ekmek. Puntruşi sicax 
yiyacaxsın ela gözel oliyer.

Puvar: Pınar, su gözesi. Bizim kövün tatli puvarıni özliyerim
Qarabalux: Kalabalık. Başımda qarabalux etma, iş göriyerim.
Qaranux: Karanlık. Hava qaranux oldi mi löküz yaniyerdi 

evlerde.
Qarniyarux: Hamur, çubuk gibi hazırlanıp doğrandıktan 

sonra parmak uçlarıyla bastırılıp suda pişirilen bir çeşit 
makarna. Buna “paşa xinkali” de derler! Qarniyarux 
yapdız mi üstüne tulux peynili sararsız tamam mi?

Qartopi: Patates. Furun etduxtan sora içine qumel qartopi atın da 
yiyax.

Qazma pağaçasi: Pilekide pişirilen ve 
sonra üzeri bıçak veya rendeyle 
kazınarak hazırlanan ekmek. 
Bayram sabaği qazma pağaçasi, keş, 
bir de papa yapılur.

Qoşat: Eski toprak evlerin ahşap 
direklerine verilen ad. Bizim evin 
qoşatlari çox eski.

Qoşmax: Öküzleri arabaya bağlayıp 
sürmek. Öküzi qoşup gecaynan 
ota getdux. 

Qoşmax: Toprağı sürmek. Bögün 
Böyüktallay qoşaceyux.

Qoxi: Koku. Burasi na gözel kakoça 
qoxiyer.

Quymax: Mısır ununun kaymak veya 
tereyağıyla kaynatılmasıyla yapılan 
bir yemek. Quymax yapmiyersiz ki 
yiyağın.

Ramuk: Römork. Talladaki oti 
ramukinan taşıdux. 

Rebiteli: Düzenli, terbiyeli. Rebiteli 
otur na tevür duriyersin?

Rezi: Razı. Babasi rezi olmazsa qızi 
qaçuracayux.

Sabağaçan: Sabaha kadar. Sabağaçan oturduz, axşam  
yatmazlar sabah qaxmazlar!

Sahaplux: Sahiplik.Aho qıza sahaplux edan çıxmadi.
Savux: Soğuk. Hava esiyer bu geca savux olacax.
Sehim: Pay. Tallayi bölüşdux sizin sehime tumbun başi düşdi.
Sekü: Evin odalarında yapılan ve üzerine oturulup yatılan 

tahta sedir. Seküye yaşlilar otursun, siz çocuxlar yere sarılın.
Seslamax: Çağırmak. Bacican baci sani sesliyerim eşitmiyer misin?
Sevür: Sahur. Bu gece sevüre ayılamadux, bilmam ki biçine nasıl 

gedacayux?
Sılıx: Islık. Sılıx çala çala geliyer aşaxki mehlenin delisi.
Sifat tökmax: Surat asmak. Oturmiş seküye, tökmiş sifati, bişa 

bereslaniyer. 
Sifat: Surat, yüz. Qaranuxda sifatını saçamadım.
Sora: Sonra. Sora gena gedarsız, az bişa durun da 

axşamlux yiyağın.

Söbe: Soba. Söbenin edrefinde otruşiyer bizim şennik.
Söfben: Bir fasulye türü. Bostandan geturduğum söfben 

fasülyeyi bişuriyerim.
Sögmax: Kızmak, sövmek. Na sögiyersin aşindi bu sebi 

sübyannara.
Sufra: Sofra. Sufrada rebitelica otur yoxsa yiyarsın zopayi. 
Sunsuxa: Kirli su. Axora çeşme qoydux, sunsuxaya veriyerux 

suyi,harğa töküliyer.
Sükütcamasına: Sessizce. Sükütcamasına bu mekdüfi qıza 

ver de gel.
Şennik: Akrabalar veya insan topluluğu. Dedey xocaymiş da 

ondan bizim şennige Xocagil diyardilar.  
Şitandurmax: Teşvik etmek, özendirmek, alıştırmak. Babay 

çocuxlari şitanduriyer, diyer ki baxax güleşde kim yengecax?
Şitanmax: Bir şeye dadanmak. Tilki şitanmış, her gece bizim 

tavuxlara geliyer!
Şor: Aşırı istek. Bir tene panta verin da 
şorum sönsün qızlar.
Şüşe/şuşa: Lâmba camı, şişe. Qazyaği 
qoyiyerdım da lâmbanın şüşesi yera düşdi, 
qırıldi.
Tak/Tikat: Dirsek. Bizim dedey 
çocuxlarinan geliyermiş, ayaği qaymiş 
tikatının üstüne düşmiş. Çocuxlar da ona 
gülmiş, hama bir beyit düzmiş: “Çocuğinan 
çıxma yola, başan getürür bela. San 
yıxılursun o güler, gendi yıxıldi mi ağlar.” 
Talla: Tarla. Tallanın sinori tumplardan 
belli olur.
Tanış çıxmax: Tanıdık çıkmak. Bögün 
Duğur’da bir adaminan tanış çıxdux!
Tapdamax: Bir şeyin üzerine vurarak, 
bastırarak şekil vermek. Ben furun 
ederken sen de xamuri taptarsın.Bacanın 
toprağıni ey taptamasan damla enar!
Tavlanmax: Semiz olmak, güçlenmek. Danaya 
ey yedurax ki tavlansın.
Tellük: Terlik. Çox qonuşma ki tellügi 
qafaya yiyarsın.
Temsilce: Örneklendirme. Bizim neney 
hep temsilcez qonuşurdi.

Teref: Taraf. Biyanki terefe otur, uzağa getma
Terek: Raf. Terekdeki bölmeyi getür, xamuri içine qoyağın.
Terkel: Tekrar. Bişeyi terkel terkel dedurtma, işda ne diyersam oni et!
Tevür: Şekil, davranış, hâl. Sen na tevür qonuşiyersin, adam 

kimi qonuşamaz misin?
Tırpan: Tarla çayır biçme aleti. San tırpani birax ki ayağın kesdurursun.
Tıxa: Kırmızı toprak, kil. Ötegün anaminan tıxa çardux, 

pileki yapacayux.
Tıxalux: Kil çıkarılan yer. Bizim kövün az irelisinda tıxalux var.
Tikan: Diken. Tikannarın orda oynamayın, içina düşersiz.
Toy: Düğün, eğlence. Toya getdux mi tavux bari oyniyacayux.
Töreme: Torunlar, nesil. O adamın na terbiyasız töremesi var.
Tump: İki tarlanın arasındaki tümsek. Deyho tumbun başına 

çıxdız mi bizim pantayi görürsüz.
Tüken: Dükkân. Onnarın kövün tükani yox diya tükene sebep 

bizim köve geliyeller.
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Türbelux: Kabristan, mezarlık. Bizim kövün 
türbeluğuna hayvan biraxılmaz.

Urba: Elbise, giyecek. Urbalari yıxamaya ela 
eriniyerim ki...

Urva: Hamuru açarken kullanılan un. Ben gedem 
de urvalux un geturem ambardan.

Ügütmax/yügütmax: Öğütmek. Eskidan 
degirmanda lazut buğda ügüdürdux. 

Véra̭n: Virane. Veran olacax, bize bulaşma, get burdan!
Vurmax: Bir külfeti bölüştürmek. Köve sağlux 

ocaği yapılacax parayi böldux sana da yüz lira 
vurdux dedilar.

Xalbur: Kaba elek. Taxıli xalburdan geçürdux. 
Xaro: Ambarın tahıl, un vs. konulan 

bölmelerinden her biri. Qızım ambarın 
qapısıni açux biraxman ki xaroya siçan düşer!

Xeço: Ense. Mektebde egitman xeçosuna vurmiş hele 
daha unutmamiş.

Xıraklanmax: Kavrulmak, yanmak. Pilavın yağıni 
ocaxda unutdum da tencere xıraklanmiş!

Xin͂kal: Hamurun oklava ile açıldıktan sonra 
karelere bölünüp içine et konularak özenle büzülüp suda 
haşlanmasıyla yapılan yemek. Bizim şennik etli xinkali çox 
sever.

Yaba: Ağaçtan yapılmış kaba dişli bir harman aleti. Yabayi al 
da patosun ögündeki samani merege at!

Yağdurmax: Hızlıca vurmak. Benim eve gelduğumi gördi ya 
hama başıma gözüme yağdurdi.

Yalağuz/yalanuz: Yalnız. Yalağuz olmiyer biri olacax yanında ki...
Yaslux: Sahur. Güleser baci yasluğa kete yapiyermiş.
Yegin: Titiz, üşenmeyen. Bizim gelin ele yegindur ki her işi görür.
Yer bayır/yer beyir: Yakın, hazır. Yer beyir ahoradan gügümü 

uzat qaxmaya eriniyerim.
Yerennük: Arkadaşlık, dostluk. Bereber gedax ham da yerennük 

edarux birbirimiza.
Yetalux: Yetecek kadar. Yetalux paran var mi?
Yıldızi qıt: Sevimsiz, soğuk. Aho çocuğun yıldızi qıt, heç sevamadım?
Yırğat: Irgat, imece. Ben qurbete gedarsam babay talla biçmaya 

yırğat tutacaxmiş.
Yıxılmax: Düşmek. Neney yıxılmiş da tavşali yere düşmiş.
Yolçi: Yolcu. “Yağar eser yolçi havasi” diyana “dört köşeli kiraz 

degenegi çal havasi” diyardi bizim neney.

Yoxari: Yukarı. Yoxari çıx da bacadan kanfet tök gelinin başına.
Yoxarki: Yukarıdaki. Yoxarki tepede bir talla qaldi biçilacax.
Yuxa: Yufka, ince. Kete yapanda yuxa aç hamuri ki gözel olsun.
Yuxi: Uyku. Yuxida geziyer bizim töreme.
Yuxlamax: Uyumak. Eriken yuxla sora uyanduramiyerux sani.
Yüngül: Hafif. Buni yengamasın, san yüngül torbayi taşi, buni 

ben alurum.
Yünk: Yün. Anay yünk çorap toxumiş sana.
Zandux: Sandık. Almayı yitürmiş da, “Almasına yanmiyerim da 

zanduğuna yaniyerim!” demiş!
Zatan: Zaten. Zatan bu kıtnama olmazsa çay içmiyer.
Za̭ti: Zaten. San zati evvelden neyidin ki?
Zıqıpınti: Gereksiz. Zıqıpınti işlarinan uğraşacağına bir işin 

ucundan tut!
Ziglik/zigligâ: Küçük kağnı. Axbuni zigligâynan tallaya taşıdux.
Zoko/Zagko/sako: Mantar. Yaylada zoko topladux ela böyügidilar 

ki qucağinan geturdux.
Zuxum: Zıkkım. Kanfet çalmiş ambardan, sora da gelmiş halal 

et diyer, ben de zuxum ye dedim, ey etmiş miyim?
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