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Dil bir iletişim aracıdır. Harf –ses dizinleri önemli değil, önemli olan onlara yüklenen anlamdır. 

Şurası bir gerçek ki her yörede olduğu gibi Atabegler Ülkesinde (Şenkaya yöresinde) de 

kendisine has yöresel sözcükler konuşulmaktadır. Muhaakkak ki burası da bir yurt parçasıdır. 

Türk Dil Kurumunun görevi tüm yurt genelinde kullanılan sözcükleri taramak, Türk Dil Kurumu 

Sözlüğüne koymaktır. Siz kabul etseniz de, etmesiniz de yöre halkı yüz yıllar ve hatta bin yıllar 

boyu iletişimde bu sözcükleri kullanmıştır ve kullanmaya devam etmektedir. Ancak TDK 

sözlüğünü incelediğimiz de yöresel yüzlerce sözcüğün sözlükte yer almadığını görmekteyiz. 

Maksadımız TDK sözlüğünde yer almayan bu sözcükleri derleyip sözlüğüne girmesini 

sağlamaktır. Bu da yöre halkının hakkıdır. Her dil de olduğu gibi yörenin konuştuğu 

sözcüklerin bir kısmı yabancıdır. Yörenin Araplarla, Farslarla münasebetlerinden olmalı ki 

birçok sözcük Arapça ve Farsçadır. Yöre halkı 1879 den 2018 e kadar kırk yıl süreyle Rus 

yönetiminde kaldığından bir kısım sözcüklerde onlardan geçmiştir. Ayrıca Gürcüler ve 

Ermenilerle birlikte yaşadıklarından bazı kelimelerde Gürcüce’den ve Ermenice’den geçmiştir. 

Bizden öncekilerden bize miras kalan ''yöresel sözcükleri'' unutmayalım, unutturmayalım. Biz 

de bizden sonrakilere aktaralım. 

Öyle yöresel sözcükler vardır ki ve onlara öyle anlamlar yüklenmiştir ki onlara yüklenen 

anlamı kendi anadilimize ait sözlüğü ve üstelik dünyanın bütün dillerine ait sözlükleri tarasak 

onlara yüklenen anlamı veya eşdeğer bir anlam bulamayız. Böyle bir sözcüğe yüklenen anlamı 

anlamak için bunlarda yüklü his, duygu, düşünce ve eylemi yaşamamız, iliklerimizde 

hissetmeniz gerekir.  

Yukarıda bahsedildiği üzere dil bir iletişim aracı ve harf-ses dizinleri önemli olmayıp, önemli 

olan onlara yüklenen anlam  temel  ilkesi olduğuna göre; Yöresel bazı sözcükleri açıklamada 

zorluk çekmek doğaldır. Çünkü açıklamakta zorlandığımız o sözcüğe yüklü olan anlam veya 

eylem sözcüğün ta kendisidir ya da kendisinde saklıdır. Başka bir ifadeyle yüklenen anlamın 

tam olarak başka bir karşılığı yoktur. Veya karşıdakinin dünyasında yoktur.  

Doğuştan ama olan birisi kırmızı rengini açıklayabilir mi?  Çünkü onun dünyasında kırmızı 

yoktur. Ya da ülkemizde ve hatta dünyanın iç bir yerinde yetişmeyen bir meyveyi nasıl 

açıklayabilirsiniz. Belki şekli, büyüklüğü ve yetişme ortamı hakkında bilgi verebilirsiniz. Ancak 

tadını ve aromasını asla açıklamazsınız.  

İşte bu nedenlerle yöresel bazı sözcükleri açıklamada zorlanıyorum. Tam karşılığı olmasa bile 

yaklaşık bir karşılığı verdiğime inanıyorum. Şurası bir gerçek ki yöresel sözcükleri hayatının bir 

bölümünde yaşamış ve konuşmuş olanlar daha iyi anlayacaklardır. 

Selahattin ALTAŞ                                                                              

Emekli Eğitim Müfettişi 
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KIPÇAKLAR (ATABEGLER-ATABEKLER ) YURDU YUKARI ÇORUH VE YUKARI KÜR 

(KURA ) HAVZASI 

 Atilla’nın ölümünden sonra (453) Bizans saldırıları sonucu Hunlar sahneden 

çekildi. Bu yıllarda kuzeyden Kafkasları aşarak Kür Irmağı boylarına Oğuz 

Türklerinden olan iki yeni boy geldi. 

Orta Asya’dan gelerek Hazar Denizinin kuzeyinden batıya göçen Kıpçak Türkleri 

Balkaş Gölünden Tuna boylarına kadar geniş coğrafyada hüküm 

sürmüşlerdir.M.S. 10 yüzyılda, Kıpçak Ülkesinin güneyinde, Hazar Denizi ile 

Karadeniz arasında Gürcü Krallığı bulunmaktaydı.1118-1120 yıllarında Gürcü 

Kralı II. David’in Selçuklulara ve İranlılara karşı savaşacak ordusu yoktu. David, 

Kafkasların kuzeyindeki komşu Kıpçak ahalisinin çokluğunu, onların savaştaki 

cesaretlerini, yürüyüşlerindeki çevikliklerini (atlı seferlerini) çok iyi biliyordu. 

Kral yıllarca önce Kıpçak prenslerinin en soylusu Şaragan oğlu Atrak’ın güzelliği 

ile ünlü kızı Guran Dukht ile evlenip, onu Gürcistan’ın Kraliçesi yapmıştı. Hem 

Selçuklular ve İranlılarla savaşmak ve hem de Kıpçakların hükümdarı olan 

kaynatasının getirmek içi güvenilir adamlarını gönderdi. Yaklaşık 45.000 Kıpçak 

ailesi gelerek, Çoruh-Kür ırmakları boylarına yerleştiler ve güçlü bir ordu 

kurdular. Gürcistan, bu ordu sayesinde canlandı ve hatta Tiflis’i Selçuklulardan 

geri alarak topraklarını Erzurum 

yakınlarına kadar genişletti. 

Zamanla Gürcistan’da Kıpçak-

Kuman varlığı arttı. Bu topraklara 

yerleşen Kıpçaklar Hıristiyanlığı 

(Ortodoks) kabul ettiler. Zaman 

içerisinde Kıpçak Türkleri, devletin 

ordu, siyaset ve maliyesinde çok 

etkili hale geldiler. Zamanla 

güçlenen Kıpçak Atabekleri, 1267 yılında Tiflis’e baş kaldırarak bağımsızlık 

mücadelesi verdiler. Onların bu faaliyeti İlhanlı Hükümdarı Abaka Han 

tarafından da desteklendi.  

 Atabek Ailesinin siyasî faaliyetlerinden Gürcü kaynaklarında şöyle 

bahsedilmektedir: Gürcistan’a gelen Moğollara karşı savaşmak üzere 1266 

tarihinde Tiflis’e giden Kıpçak Beyi Caklı Sargis, Gürcü Kralı David tarafından 

tutuklandı. İlhanlı Kağanı Abaka Han, David’den Sargis Beyi serbest bırakıp kendi 

yanına göndermesini istedi. Sargis Bey, Abaka Hana, artık Gürcü yönetiminde 



3 
 

yaşayamayacaklarını ve bağımsız olmak istediklerini bildirdi. Böylece Abaka 

Hanın desteğini alan Atabek ailesi, Gürcistan’dan ayrı bir hükümet oldu. 

Bugünkü Ardahan, Ardahan İlinin Göle, Posof ve Çıldır İlçeleri ile Erzurum’un 

İspir, Oltu, Narman, Olur, Şenkaya İlçeleri ve Artvin Acara, Bağdacık, Ahısaka, 

Ahıkelek bölgeleri Atabeğo Yurdu (Sa,Atabeğo) olarak bilinir. Atabeğo’lar1268-

1578 yılları arasında yaklaşık 310 yıllık bir dönem hüküm sürmüştür.  

 1080 tarihinde Sultan Melikşah, Büyük 

Selçuklu başbuğlarından Emîr Ahmed'i 

büyük bir ordu ile bölgeye gönderdi. 

Emir Ahmed, Gürcistan kıralı 

ll.Giorgi'nin ordusunu mağlup etti. Kür 

(Kura ) ve Çoruh boylarını kesin olarak 

aldılar. Türkistan'dan göçüp gelerek 

yerleşecek yerler arayan Ebû-Yakup ve 

Isa-Böri adlı boy ve oymak beylerine, 

yeni açılan Kür (Kura ), Çoruh ve Faşa 

ırmakları boylarına yerleşmelerini ve 

buraları korumalarını önerdi.Bunun 

üzerine bu iki büyük emir 1080 yılı sonlarına doğru Gürcistan'a girdiler ve 

maiyetlerindeki boyları ve oymakları her tarafa yaydılar. Ahıska, Şavşet, 

Ardanuç, Acara ve Kütayis bölgelerine yerleşip, buraları Karadeniz'e varıncaya 

kadar sahiplenip korudular. Böylece bölge Kuzeyden gelen Hıristiyan (Ortodoks) 

Kıpçak (Kuman) Türkleri yanı sıra güneyden gelen Müslüman Selçuklu 

Türkmenlerinin yurdu olmuştur. Kıpçaklar da Müslüman oldular.Kaynaklar bu iki 

Türk boyunun bölgeye yerleşmelerinden önce de bölgede Türk (Turkom-an) 

Türkmen ve Oğuz boylarının hüküm sürdüklerini belirtmektedir. 

 1548 yılında Kanuni Sultan Süleyman ,Van ve Tebriz üzerine giderken, Erzurum 

Beylerbeyi (Tekeoğlu) Mehmet Paşa’yı Atabekler-Yurdu eyaletine komşu 

kaleleri almaya görevlendirdi. Mehmet Paşa, padişahın desteğiyle 1548 yılında 

Oltu’nun kuzeydoğusunda ve Penek Suyu sağındaki kaleleri (Pereken-Barakan, 

Panâk nâm Kal’ası ile Samağar ve Aha ) aldı. Dolayısıyla yöre bu tarihten sonra  

Osmanlı yönetimine katılmış oldu. 

 Kaynakça: Yukarı Kür ve Çoruh Boyu Atabek-Yurdu M.Fahrettin Kirzioğlu. 

 



4 
 

YÖREDE KONUŞULAN SÖZCÜKLER (ALFABETİK SIRA) 

A* 

ABREL-ABRİL: Nisan ayı.   

ACIGICI: Adını tadından almakta. Biraz acı ve buruk bir tadı olduğundan acı-gıcı 

adını almıştır. Tere. 

 

 ACISU: Maden suyu.  

AĞARTI: Süt ve sütten elde edilen ürünler.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3095770243782377&set=gm.822512968122626&type=3&eid=ARCNrKhtma1bKT0zwJlMkrF_Cp3qAUPi4EZcgdtrJmibPK5EMStX1cvlWKnZsbA6DEnWCgsRpezx6kFf&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3095770243782377&set=gm.822512968122626&type=3&eid=ARCNrKhtma1bKT0zwJlMkrF_Cp3qAUPi4EZcgdtrJmibPK5EMStX1cvlWKnZsbA6DEnWCgsRpezx6kFf&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3265330600159673&set=gm.862244250816164&type=3&eid=ARClmB01U1-xU1vlE7JjDVQIeHpi6WneQB13s1ssIXZ9KfeWqJy01tDZ00ipcBGp5fY1rOM5XJcW064K&ifg=1
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Ağız (ağuz),lor,çökelek,çeçil,yoğurt,peynir,çalkama vs.  

AĞIZ: Yeni doğurmuş memelilerin ilk sütü.  

AĞIRŞAK: Yün, iplik eğrilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre 

biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça. 

  

AĞZINIYEDİĞİM: Küçüklere gösterilen sevgi ifadesi.Ağzını yediğim onu öyle 

yapma. 

AHAN: İşte, orada, hemen şurada, bu .   

AHBUN (Erm.) : Hayvan gübresi, gübrelik.  Kışın ahpunu hizekle 

tarlaya taşıdı.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3265371060155627&set=gm.862247670815822&type=3&av=100000482960218&eav=AfbBRZG0-hcZ2nyMasrjwfbnauF7lB0qT1A0Akzsi_KVLdPfMrcDM4xc4KUhgbB2MrM&eid=ARCbl-58eg-I0SrJItef91TD-mA4ZCqIUdJoUeUHylEfLwxV-1GX2JJljF44btwXXgYHPXmV91Fq7sRj&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3223924964300237&set=gm.852667151773874&type=3&eid=ARDd8IL9el4EViAjAF8lHRvU_kkE1MK-SJRdybTCRTCa-5rBPQGhA2iMgpa0c-X7MpHPeAZmO8CljJ9H&ifg=1
https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=x-raw-image:///7f8efc122e58705e570daec56af5782e6aa60203fb9dd05de2888ce87ad093fc&imgrefurl=http://webdosya.csb.gov.tr/db/bilecik/webmenu/webmenu14910.pdf&docid=n-xTs3OszsNwMM&tbnid=XnBYLhL8jn-b3M:&vet=10ahUKEwiCkKuXpfXhAhUKORQKHfKWAAwQMwh2KCswKw..i&w=912&h=641&bih=439&biw=911&q=g%C3%BCbrelik&ved=0ahUKEwiCkKuXpfXhAhUKORQKHfKWAAwQMwh2KCswKw&iact=mrc&uact=8
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AMBU: Ahan bu. İşte bu. Yapılan araştırmalarda çillenen sarımsaklarda, taze 

sarımsaklardan daha fazla antioksidan olduğu saptandı.   

  

Üstelik çillenen sarımsaklardaki mineraller vücut tarafından daha hızlı ve kolay 

emiliyormuş. 

Umarız ki ambu yüzden çillenen sarımsaklarınızı çöpe atmazsınız. Vücudunuz 

daha sonra size teşekkür edecek. 

ANADOT: Ekin demetlerini arabaya koymaya ve harmanı aktarmaya yarayan, üç, 

dört, beş, yedi çatallı olabilen, uzun saplı aygıt, ağaç dirgen, yaba.    

  

ANDIR:1.Pis, iğrenç, hantal, kötü, uğursuz, çirkin, miskin, tembel.2 Korku, 

şaşma, hayranlık bildirir ünlem..3. Ölüden kalan eşya, sahipsiz kalan eşya, soyka. 

(‘’Resimlerden bazıları sözcüğe yüklü anlamı tam olarak ifade etmemekle 

birlikte yine de yüklenen anlam hakkında yaklaşık bir fikir vermektedir.’’  

  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239349089424491&set=pcb.856254631415126&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARAJ0gvagtIdWsNUNyOEU5atluV6sOQvpnOstOZaqvhA2Cu5X8piYevruWMvxg75aQaOJm55BA-iUerX
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239349089424491&set=pcb.856254631415126&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARAJ0gvagtIdWsNUNyOEU5atluV6sOQvpnOstOZaqvhA2Cu5X8piYevruWMvxg75aQaOJm55BA-iUerX
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239352119424188&set=pcb.856254631415126&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARBsqEaAVeJmzxlz3j_F0mLFbCY_exWEV1Fjjn29O_CIbE5SIWOlO0K882VUndfVeLIYKXIDpVFqWVaF
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239349089424491&set=pcb.856254631415126&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARAJ0gvagtIdWsNUNyOEU5atluV6sOQvpnOstOZaqvhA2Cu5X8piYevruWMvxg75aQaOJm55BA-iUerX
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239352119424188&set=pcb.856254631415126&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARBsqEaAVeJmzxlz3j_F0mLFbCY_exWEV1Fjjn29O_CIbE5SIWOlO0K882VUndfVeLIYKXIDpVFqWVaF
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ANIK: Yemeğe sonradan dökülen kızdırılmış tereyağ ve soğan.   

Bir çeşit sos.  

 AŞMA: Kayısı, erik, şeftali gibi meyvaların çekirdeği çıkarılarak kurutulmuşu.  

 

 AVEL (AVAL) Fr. Avale: Bunak; beceriksiz; kolay aldatılan kimse. Avel avel 

bahmak: Şaşkın şaşkın bakmak .   

AYINOYUN: Oyun kurarak ayar vermek,oyuna getirmek,gerçeği saptırmak (siyasi 

terim olarak düşünülebilir). 

AZ-MAK: Yaramazlık, gürültü yapmak (genelde çocuklar için).Çocuklar 

azmayın.Sessiz durun.   

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3236983172994416&set=pcb.855800841460505&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARC5-nL7AF601iv6MBwxk6bgBi_SQc3mF5jMYeegWI70vVAyGOvxNXZrEZVj6UZ19nFOv4dwUmXy-E8u
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3236983172994416&set=pcb.855800841460505&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARC5-nL7AF601iv6MBwxk6bgBi_SQc3mF5jMYeegWI70vVAyGOvxNXZrEZVj6UZ19nFOv4dwUmXy-E8u
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/gm.846094255764497/1013057878884444/?type=3&eid=ARCh-7PT7zbhx53u-uPIoytgVNHFOrZbJyuLa6B8MBQApxPxGeEtTdQeZCTO1nAgNfUnQj7boII1VfPn&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3236984012994332&set=pcb.855800841460505&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCjOCpH0iwaicqIXLRpUXE-K1AHwhPsUFpdr6KHMu68L1Fyn5Gy-CJiJ7HIG1FWnGWp01g64aW3b_AZ
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B* 

BABANREHMET: Allah babana rahmet etsin.  

Sağol. Teşekkür ederim.  

BADİYE:  Geniş ağızlı tas.    

BANDA : Dağ armudu,yaban armut.   

BARDIZ: Şenkaya İlçesinin bucağı:1928k: Bardız .R1889: Bardus .E666: Bardéz | 

BardizatsPor Պարտիզաց փոր [ Erm. "bahçeler çukuru" ] . 20. yy başında 

Rum yerleşimi. Eski Ermeni tarihinde Bardizats Por (`Bahçeler çukuru`) adı 

verilen yörenin merkez kasabası idi. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3144403195585748&set=pcb.834140953626494&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARATESGOoyHXjfxh0Kz-UODWNkt5E5SL4HRvKctZE80E46cWseO0nwcAOmMNJypcr5Zo8WWPehQmjHJ2
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3144403195585748&set=pcb.834140953626494&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARATESGOoyHXjfxh0Kz-UODWNkt5E5SL4HRvKctZE80E46cWseO0nwcAOmMNJypcr5Zo8WWPehQmjHJ2
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Kars ili Sarıkamış ilçesine bağlı bucakken 1946 yılında Erzurum ili Şenkaya 

ilçesine bağlanmıştır.(İndex Anatolucas). 

BAYAH: Demin. Bayah görüldü.                           X An  

BED: Çirkin.   

 

BEDNAR: Çeşit çiban yarası. 

   

BERF: Kar. Teyze Erzurum'a berf yağıyor.   Yağar yavrum 

yağar. Sahipsiz emlekete berfte yağar hışırikte.  
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HIŞIRİK: Dolu. Hışırik Antalya'yı kötü vurdu.                         

BERLİK: Davar sağılan yer, ağıl. Yaylanın karşısında bulunan ve ‘Berlik’ denilen 

yerde çok sayıda çam ağacı vardı. Ama beş altısı çok yaşlıydı. Koyun sürüsü 

buraya gelir, çamların altında gölgelenir, sağılır ve kuzu katımı yapılırdı. Ulu çam 

ağaçlarının her biri doğal bir şemsiyeydi .Sürüyü kanatları altına alırdı. 

Hayvanlar otladıktan sonra birlikte dinlenme ,sağılma ,kuzu katımı ve seçilmesi 

işlerinin yapıldığı alana ‘Berlik’ denilirdi. Koyunlar Berlik'e geldikten sonra 

kadınlar, kızlar kovalarını alır süt sağmaya giderdi .Sütleri sağılınca yakın bir 

yerde bekleyen kuzu sürüsü katılırdı. Kuzu katımında ortaya çıkan koyu kuzu 

seslerini bir duysanız! Her kuzu kısa zamanda o kadar kalabalık içinde kolayca 

annesini bulurdu. uzular emdikten sonra bir süre annelerinin koltuklarında yatar 

ve birlikte dinlenirdi . 

 Kuzuları koyunlardan ayırma işine koz denir .Kozda çocuklar devreye girer 

koz,koz …..diye bağırarak kuzuları seçerlerdi.Kuzular emdikleri ve karınları 

doyduktan sonra kolayca ayrılırlardı.Tabii içinden bazı muzipler çıkıp koz işini 

zorlaştırırdı.Evlerin arkasında da ulu bir çam ağacı vardı. 

 Son yıllarda karşı ‘Berlik’ teki 

çamlar azalınca bu çamın altı ‘Berlik’ olarak kullanıldı.Düşünebiliyor musun 

kocaman bir sürü bir ağacın altında dinleniyor! 

 BERES: Aksi, ters (insan).O çok bers bir insandı.  

https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.834615566912366/1001149200075312/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBfWh1L-XB1YQg61Uii5OkkMUA4Yp4syKuySBe8M3k4WYIDzkXSAWdnQTuzAz-proXquB3a4JODqP6A
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BERO. Meşe (Pelit) kozası ,meyvesi.Bazı berolar yenilir.                      

BIÇIRGAN-BİÇİRĞAN: Parmaklar arasında oluşan bir yara türü.   

  

BILDIR: Geçen yıl . Bıldırın kurbağaları.                

BIJIRMAH (K): Yoğurt, ayran, peynir, turşu vb. şeylerin ekşiyip, şişerek 

köpürmesi. Bijgırmış yoğurtları hemen atkayın.                    

BİZ: Çarık, ayakkabı, deri dikiminde iğne deliği açmak için kullanılan, sivri uçlu 

oluk şeklinde biçimlenmiş çuvaldıza benzer iğne.  

BİÇENEK: Dağda ya da yaylada otu biçilen doğal çayır. 

   

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2982051301820939&set=gm.795474100826513&type=3&eid=ARDDxiFq7inHFQLG6oQN1CInx2lJPGRGxtktceG4N-Xzs__y1onRt2pezX3h6pxwB3zCt6iUDd2P5HxF&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3262985020394231&set=gm.861722360868353&type=3&eid=ARCZ3bB4ohn5UFHQMsQMNDYp_D986RABPI2zLrkKMGzklL1VGI-Y0hcty6zoHTsl66WZkEd2_RTvmzhi&ifg=1
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BOĞANAK: Kapalı, sıcaklık, nem ve havasız yer, durum. 

  

BORİ: Bir tür karasinek. Yazın boriler hayvanları ısırınca hayvanları dızzik tutar. 

 DIZZİK TUTMAK: Atların, eşeklerin ve malların sinek ısırmasıyla, sinekleri 

gövdelerinden uzaklaştırmak için koşarak havaya savurdukları çifte. Aniden 

sinirlenen nazı geçen insanlar içinde şaka olarak ''Niye dızzik tutuyorsun'' 

denildiği görülebilir.    

BUHEYRİ: Baca. Buheyriyi kurum tıkamış.                              

BUKAĞI:  Boğazın alt kısmından sarkan deri.    

BULAMA: Ağızın bitip sütün başladığı sırada inekten alınan koyu süt. 

 

BUYLU:1. Kağnı, araba tekerleğine dışarı fırlamasın diye çakılan ağaç çivi. 

  

2. Araba oku ile boyunduruğunu birbirine bağlayan ağaç çivi.   

https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/gm.839975043043085/1006705876186311/?type=3&eid=ARAZ0W4mm1wBVo-DAwUQdaTEy9E3-_7OxOsPuoMO97298XQQYFDaBHHmRF_IrJG_327gzjwPDQ3NPcor&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3267529136606486&set=gm.862765357430720&type=3&eid=ARD5gZk2wVKO7qMzHVEQZ3YvfnG8P_Vh5Ng2KULeSGZ4IW415EIb0bg_qwqVoQUgjugPXfrcEYWdOHnu&ifg=1
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BORANI: Suda pişirilmiş yumurta doğranır,üzerine yoğurt ve onun üzerine 

tereyağ ilave edilerek yapılan yemek.  

C-Ç* 

CADI (Gür.)EKMEĞİ: Mısır unundan yapılan ekmek.         

CADI GEVREĞİ: Mısır unundan yağla yapılan gevrek.   

 

CADI KUYMAĞI: Mısır unundan yapılan kuymak.           

CAĞ KEBAP:  Oltu İlçesi merkez alınarak büyük bir daire çizilirse dairenin içinde 

kalan yörelerde cağ kebabı meşhurdur. Bu daire Kars, Ardahan, Artvin ve hatta 

Bayburt’un bazı yerlerini kapsar. Yaylalarda ve geniş otlaklarda beslenen 

hayvanların etleri doğal ve lezzetli olur. Dolayısıyla bu etlerden yapılan cağ 

kebabı da lezzetli olur. Üç-beş genç erkenden bir araya gelir, bir keçi veya teke 

alırlar. Alınan hayvanı kesip müsait bir oda da cağ kebabı yaparlar. Köyün diğer 

gençlerine de haber verilir. Katılan gençler sayılır. Kaç kişi iseler cağ kebap o 

sayıya göre kesilir. Buna ‘hisse’ denir. Bir kişi genelde iki hisse olur. Bir hissesini 

orada kendisi yerken diğerini evdekilere götürür. Kebap ocakta pişerken gençler 

sohbet eder, eğlenirler. Piştikten sonra işin ehli olan genç, cağ bıçağı ile kebabı 

cağlara keser ve cağlar bir tabakta biriktirilir. Diyelim ki onbeş kişi katılmış ise 

onbeş cağ kesilir. Sayı tamamlandıktan sonra cağlar dağıtılır. Şiş bitinceye kadar 

bu böyle devam eder. Kebap aheste aheste yenir. Bir taraftan çaylar içilir ve 

diğer taraftan sohbetlere devam edilir. Hani bir söz var ya, ’’Gönül ne çay ister 

https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.845602812480308/1012594435597455/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARANOtNha2P4rRd649QmjCXAsywiWEDUcQceqPiMn5Tw3CbNUfqUuVLJHU2gQ0Xj-0BU7In-egMUAxPt
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.845602812480308/1012594435597455/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARANOtNha2P4rRd649QmjCXAsywiWEDUcQceqPiMn5Tw3CbNUfqUuVLJHU2gQ0Xj-0BU7In-egMUAxPt
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.845602812480308/1012594435597455/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARANOtNha2P4rRd649QmjCXAsywiWEDUcQceqPiMn5Tw3CbNUfqUuVLJHU2gQ0Xj-0BU7In-egMUAxPt
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.845602812480308/1012594595597439/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARBFAzCpOkK-7lxwbyPBjTImhxZ1F64FKIazxETz9hWrCbs97Pu7nDM1XKNHh_qgUrCtZv74g442-TVe
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ne çayhane, gönül sohbet ister çay bahane.’’ 

Aslında gençler sohbet ve eğlence için toplanırlar, kebap bahane. 

 

CAN:  Sevgi ifadesi (canı kadar sevdiğinin ifadesi),efendim. 

-Fatma teyze! 

-Caaan! 

Nineciğim eşyalarını getirdim. Sağol can. 

 

CANGU (CENGO):Kova.                                 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3242409279118472&set=pcb.856965261344063&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARBSv3Ir6zqvXLFzWTw2dKNoEU5J3GtlIArLyGuaqfx-R1shS9ny3bpWFy4TRlvEn6rHTitH8gx4gaWD
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3242409279118472&set=pcb.856965261344063&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARBSv3Ir6zqvXLFzWTw2dKNoEU5J3GtlIArLyGuaqfx-R1shS9ny3bpWFy4TRlvEn6rHTitH8gx4gaWD
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3242409662451767&set=pcb.856965261344063&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARCgKNTexFwd4j0p7Cq24AfsgjGvSWvFRkFZaxP8PRPhpLQjgqWADXSzoQEkFvNt471hWEnyfqUvD3QA


15 
 

 ÇARÇUR: Gereksiz yerlere harcayıp tüketmek anlamındaki çarçur etmek ve 

gereksiz yere harcanmak, ziyan olmak anlamlarındaki çarçur olmak sözlerinde 

geçer. Birikmiş parasını, elindeki sermayeyi çarçur etmesinden koruyabilmek 

için yine yalanlara başvuruyordu. -N. Cumalı.        

CECİM: Ensiz olarak dokunmuş parçaların yan yana eklenmesiyle oluşan, perde 

veya örtü olarak kullanılan nakışlı ince kilim.  Bir cecim 

de getirmiştik; cecimi serdik, oturduk. 

 HESİR: Kamıştan örülmüş taban veya tavan örtüsü.  

CELE: Karışık atılmış veya yığılmış ot, arpa, buğday sapı. 

CENDEK: Hayvan cesedi, murdar ceset.       

CIBIL: 1.Çıplak. 2. Parası olmadığı halde caka satan. Cıbılın kabadayısı. Aslı yok 

yaylasında beş koyunu var.   

CILĞA: Çift süren hayvanların koşulduğu demirden yapılan tarım aracı. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3128212690538132&set=pcb.830405010666755&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARARY06TOPkWKzPtIww4I9g81bRUEfIRAlCkzwiVvS1cB5SzvV8DjXSR7QO6nz0JKcHn2ViQjlnx9YPm
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 CIĞIZ: 1.Oyunbozan, mızıkçı.2.Oyunda hile yapan. O ta 

çocukluğunda bile cığızdı.  

CIRNAH: Tırnak, pençe.     

CIRBAĞA:1.Cılız çocuk, zavallı, beceriksiz. 

2. Aşağılık. 3. Yaramaz, arsız.                             

CILH: Bozuk, çürük, kokmuş.                        

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3128212690538132&set=pcb.830405010666755&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARARY06TOPkWKzPtIww4I9g81bRUEfIRAlCkzwiVvS1cB5SzvV8DjXSR7QO6nz0JKcHn2ViQjlnx9YPm
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3128212690538132&set=pcb.830405010666755&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARARY06TOPkWKzPtIww4I9g81bRUEfIRAlCkzwiVvS1cB5SzvV8DjXSR7QO6nz0JKcHn2ViQjlnx9YPm
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3231209993571734&set=pcb.854401638267092&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARD1Zzk5JAwfrL7PXPwyXMOL8y-zDfC6luLvH069gootobq4jJJUMAWBLCqv-7yz1RboMQybKop3rCph
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3231209993571734&set=pcb.854401638267092&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARD1Zzk5JAwfrL7PXPwyXMOL8y-zDfC6luLvH069gootobq4jJJUMAWBLCqv-7yz1RboMQybKop3rCph
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3128212690538132&set=pcb.830405010666755&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARARY06TOPkWKzPtIww4I9g81bRUEfIRAlCkzwiVvS1cB5SzvV8DjXSR7QO6nz0JKcHn2ViQjlnx9YPm
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3128212980538103&set=pcb.830405010666755&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBkvFvQ2kA3OY6KC8MCp4K3BhM0d3Ueo9pLnQs4yVDQDmW37bza_JY5wrZbNXXevgtZB2Oe0HpslUkG
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3231209993571734&set=pcb.854401638267092&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARD1Zzk5JAwfrL7PXPwyXMOL8y-zDfC6luLvH069gootobq4jJJUMAWBLCqv-7yz1RboMQybKop3rCph
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3207689265923807&set=pcb.848910082149581&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARAPAQqrec1uiTn9cBAwH9Kju05RqAv9fWgUx3N6EASzqMEOPTgkVHFxhXGBU65zkkWYjcfsptKw-D7e
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3207690555923678&set=pcb.848910082149581&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARAliyaReWcbFiQvBjxfNTDpWs0yxTwCFz4XAo8bT2HA0m-7GUCbTR6XWGaSfkQheLN9VeLstcZYwCFH
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CILH YUMURTA: Bozuk yumurta. Tuhs tavuğun altındaki yumurtaların yarısı cılh 

olduğundan cücük çıkmadı.    

CIRTI: Meşe ağacı yemişinin en küçüğü.                 

CIRBIT: Göz pınarında ve kirpiklerde birikerek pıhtılaşan veya kuruyan akıntı. 

Çapak.   

CİNAV: Yöreye has bir ağaç çeşidi.Yaylaya giderken Cinavın Dibi'nde mola verip 

soğuk suyundan içmeyi çok özledim.   

COC (COÇ): Çamur, bataklık.   

ÇAĞILDAK:  Koyunların kuyruklarının altına yapışıp kuruyan pislik. Kırklıkla 

koyunların çağıldaklarını temizledi.    
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ÇERBEYİT: Özdeyiş, atasözü.  

YÖRESEL ÇERBEYİTLER 

*Aç ile çıplak gudurgan olur. 

Aç goyarsan hırsız, çoh söylersen yüzsüz olur. 

Aç it merek yıkar. 

Ağanın malı gidir, hızmekerin canı. 

Ağır ol ki, batman gelesen. 

Ahılli düşünene kadar, deli oğluni everir. 

Allah, dağına bahar, garını verir. 

Alma masumun ahıni çıhar aheste aheste. 

Anamın aşi, tandırın başi. 

Anam sogan, babam sarmısak, Sen nerden çıhtın nöbet şekeri. 

Arli arından utanır, arsız da zanneder ki, benden gortdi. 

Arsız neden arlanır, çulda geyse sallanır. 

Arsızın yüzüne it işemiş, “nisan yağmuri yağir” demis 

Aşşığın çigi bene, tögi bene, gongasına da ortağam. 

Ateşinde ıssınamadıh, dumanında boğulirih. 

 Atlı sığar da, itli sığmaz. 

Atta garın, yiyitte burun. 

Ayı ile herele girilmez. 

Azan gul ya belasını bulur, ya da Mevla’sını. 

Başi bezeklinin, aşi tezekli olur. 
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Bekârın parasını it yer, yahasıni bit. 

Ben ağa, sen ağa, inekleri kim sağa. 

Ben gız idim, o söz idi. 

Ben umaram bacımdan, bacım ölir acından. 

Bir dana bir ahırın adıni poh eder. 

Borçli ölmez, rengi sararır. 

Cin olmadan adam çarpir. 

Çagrildığın yere erinme, çağrılmadığın yere görünme. 

Çarşıda mum yok, korun talaşına. 

Çayıri düz al, garıyi gız al. 

 Çocuğunan etme sohbet, ya elinden, ya dilinden. 

Delik böyük, yama küçük. 

Dereden, tepeden su getirir. 

Dert insani mert eder. 

Deveye tikan lazim boynuni uzata. 

Dili de olmasa gargalar gözüni oyacah. 

Dünya yansa bir horum oti yanmaz. 

Dul gari böyütmesi. 

Düvürcisi garga olanin gonacagi yer çöplük başıdir. 

Eymegi ekmekciye ver, bir ekmek de üste ver. 

El eli yıkar, el de döner yüzi yıkar. 

Emim, dayım kesem, elimi sohup yesem. 

El el’in ölüsüne gülerek ağlar. 

El için yanma nara, yak çubugun, keyfin ara. 



20 
 

El’de yiyen yolda acıhır. 

Er, karısıni sağlıği, karısi ise erini varlığı ile sever. 

Erken galhan yol alır. 

Ev danasından öküz olmaz. 

Felek kimine kürk geydirir, kimine yelek. 

Fıherenin(fukara) ahi, tahtan yendirir (indirir) şahi. 

Gavurgayi (Bulgurun kavrulmuş hali) ye, suyu iç, et bağla, hedigi (bulgurun suda 

haşlanmışı) ye, suyu iç, dert bağla. 

Gelin halı getirir, kendi serer kendi oturur. 

Korun (körün) istedigi iki göz, bir eyri biri düz. 

Kürt küllahi, Acem galpaği, güveç yuvarlandi buldi gapaği 

Lafın azi uzi, çobana verme gızi, ya koyun otlatır ya da guzi(kuzu). 

Kime can desem ona çor gelir. 

Lokma garın doyurmaz, muhabbet artırır. 

Marttan sonra ekilen darıdan, gündönümünden sonra çıhan arı’dan ve 

gocasından geç kalkan garıdan (kadından) hayır gelmez. 

Mazarattır mazarat: Duzli (tuzlu) peynir, geveze avrat, zayıf at. 

Merek yandi, sıçanlara(farelere) da galmadi ya. 

 Mescit yapılmadan, kor (kör) gapıyi ele aldi. 

Mezar daşı ile övünülmez. 

Misafir misafiri istemez, ev sahibi heç birini. 

Ne dügün görmüş oynamış, ne ölü görmüş ağlamış. 

Ne doğrarsan aşan, o gelir gaşşığan. 

Ne yardan geçir, ne serden. 

Oğlan yiyir oyuna, çoban yiyir goyuna (koyuna) gidir. 
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Oğullular (Erkek evlat sahipleri) gülse, oğulsuzların ödi patlar. 

Okka her yerde dörtyüz dirhemdir. 

Orta tarlanın tohumi. 

Ögüdü ver alana, gursağında galana. 

Ölüler de sanir ki diriler helva yiyir. 

Ölüsü ölen bir gün, delisi olan her gün ağlar. 

Öküzün inek başlısi, tarlanin ufak daşlısi makbuldür. 

Paraynan imanın kimde olduği belli değildir. 

 Pisik (kedi) cigere uzanamamiş, “püf ne pis gohir” demiş. 

Peyniri sahlayan deri, gari’yi (kadın) sahlayan eridir (kocasi). 

Ülüzgar eken fırtına biçer. 

Sağır duymaz yorarmış. 

Sıçandan (fare) olan, dağarcık keser. 

Sofrada elin, mecliste dilin gıssa dut. 

Suya götürür, susuz getirir. 

Tas el’den, tarak el’den, hanım hamama gidir. 

Tilki eken, kurt çıkartır. 

Ucuz etin tiridi olmaz. 

Umma, küsersen Ununi elemiş, elegini asmış. 

Yarım hekim candan, yarım hoca imandan eder. 

Yatsılik töre, o da olmiya göre. 

Yetim hırsızlığa çıhanda, ay akşamdan doğar. 

Yüz güzelligi evden hamama, huy güzelligi Erzurum’dan Şam’a. 

 Yüzümün yumusaklığından donumun ağı gurumir. 
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Zenginin mali, zügürdün çenesini yorarmış. 

Zor kapıdan gelende, şer (kötü) bacadan çıhar. 

Zulüm ile abad olanın ahıri (sonu) berbat olur. 

*Erzurum portalı.com sitesinden alıntıdır. 

CIRCIR: Fermuar.  

ÇALKAMA: Ayran.               

ÇAŞIR:  Erzurum’un ilçelerinde ve çevresinde yaz aylarının vazgeçilmezlerinden 

olan çaşır bitkisi, insanlara şifa dağıtıyor.  

Birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtilen çaşır Erzurumlular tarafından yoğun ilgi 

görüyor. Çaşır bitkisinin iştah açıcıdır ve şeker hastaları da genellikle çaşır 

bitkisinin suyunu ve bitkisini kullanırlar. Çaşır, iştah açıcıdır, bağırsakları 

çalıştırır. En önemlisi de vücudun şeker metabolizmasın 

da önemli rol oynar.  

ÇAKÇAK:  Geceleri ormandan inip patates yumrularına ve mısır koçanlarına zarar 

veren ayı ve domuzları engellemek için kurulan düzenek. Teraziye benzeyen, bir 

tarafı yaklaşık bir litre su alan kepçe biçiminde, diğer tarafı tokmak şekilde olan 

ağaç düzeneğin kepçe biçimindeki kısmına oluktan akan su dolunca ağırlaşır ve 

aşağı doğru eğilir. Bu sırada alttaki sert zemine çarpar ve ’’çak’’ diye bir ses 

https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.834629396910983/1001158980074334/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCRnEV2tm_3XIcCAMcZBx7WPMrrAab_-1UKSx4eQ4VuUXML0ZlU9shKUlIg0rG0xMw6zdYa8_M7999G
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.834629396910983/1001158980074334/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCRnEV2tm_3XIcCAMcZBx7WPMrrAab_-1UKSx4eQ4VuUXML0ZlU9shKUlIg0rG0xMw6zdYa8_M7999G
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.834629396910983/1001158980074334/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCRnEV2tm_3XIcCAMcZBx7WPMrrAab_-1UKSx4eQ4VuUXML0ZlU9shKUlIg0rG0xMw6zdYa8_M7999G
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.834629396910983/1001159036740995/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBI83slfShwmEMjbDOjOx80fLqVk3QUojq5w8GNPgOk4H6iZqwqA9SRlcqgYPmgb1MTbgHnY7cjHnCJ
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çıkarır. Su boşalınca yukarı kakınca tokmak şeklindeki kısım aşağı iner ve oradaki 

zemine çarpar ve tekrar ‘’çak’ ’diye ikinci bir ses çıkar. Bu böyle devam ederek 

çak, çak, çak…..sesi gece boyu devam eder .Bu sesleri duyan ormandaki ayı ve 

domuzların patates ve mısır bostanlarına inip zarar vermeleri engellenmiş olur. 

Havuz ortasında bulunur. Akan su havuza dolar. Ve bu su ile bostanlar sulanır. 

ÇAYNİK: Çaydanlık. Nerde ise tek başına bir çaynik çay içti.  

 ÇEÇİL: Süt makinesinde yağı alınmış sütten yapılan peynir. 

GÜVERMİŞ ÇEÇİL: Çeçil geriye basılır. Bir müddet deride kalan peynir güverir. 

Osmanlı döneminde ki penisilin iğne nasıl üretilirdi❓ 

Kanuni Sultan Süleyman sefere çıkmadan önce, saray hekimlerine askerlerin 

seferde iken salgın hastalıklardan hasta olmamaları için ne yapmak gerektiğini 

sorardı.  

Hekimler ise , kuvvetli bir ilaçtan bahsettiler . 

 Sultanın da hoşuna giden bu ilaç penisilin ilaç idi.  

 Hemen saray aşçılarına ferman gönderilir ve askerlere her öğün, küflü peynir 

verilmesi söylenirdi.  

 Evet , yanlış duymadınız... atalarımızın, dedelerimizin , toprak altın da muhafaza 

ederek küp içinde muhafaza ettikleri , küflü peynir koruyucu aşıdır. 

 Içinde ki probiyotik bakteriler , bağırsak florasını kuvvetlendirir ve iç organların 

ömrünü uzatır.  

 O zaman şartlarında bir sefer yaklaşık 2 sene sürerdi.  

 Asker 6 ay yürüyerek gider ve 6 ay yürüyerek geri dönerdi..tozun toprağın 

havaya kalktığı, tuvalet ve banyo ihtiyacının zor karşılandığı bu sağlıksız şartlar 

altında , düşman askerleri telef olurdu. Salgın hastalıktan toplu asker ölümleri 

olurdu.  

 Ancak Osmanlı askerleri bu salgından etkilenmez , basit bir grip gibi atlatırlardı . 

https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/gm.838825436491379/1005589689631263/?type=3&eid=ARDmHdBksjHODlFybCPota4SixuWX9It9p1SaIhpVlD52WX4JBZ5TYp553-iRLRvX3Bf92_cJZ7RBYG9&ifg=1
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Sebebi ise sefere çıkmadan önce yemeye başladıkları küflü gömme peynirdi . 

 Ne güzel bir ilaç, ne güzel bir gıda. 

 Içinde ne prospektüsü var , ne de son kullanma ve üretim tarihi var . 

 Herkes bu aşıyı evinde kolaylıkla üretebilir.  

 Herkesin evinde bulunur . 

 Vücudumuzda ki hastalıkların sebebinin %70 bağırsak florasının bozulması ile 

olduğunu hepimiz biliriz. 

 Bağırsak da ki faydalı bakterileri: 

 Küflü peynir  

 Kefir  

 Ekşi Maya 

 Ev yapımı yoğurt ile çoğaltabiliriz. 

Bizi savaş meydanın da yenemeyen düşmanlarımız, gıdalarımızı değiştirerek 

yenmeye çalışıyor. 

 7 den 70'e hasta bir millet olduk . 

 Tekrar eski sağlığımıza kavuşabilmemiz için köylülerden doğal gıda üretmelerini 

talep etmeliyiz . 

 Avm 'de Bir fincan çaya 15 tl ödeyip , pazarda ki köylünün ürünü için pazarlık 

yapmamalıyız. 

 Domates yetiştirmeyen bir kişi domatesin zahmetini bilmez . Saksılarda tarihi 

eser gibi seveceğimize, köylüyü bireysel olarak teşvik ve onore etmeliyiz . 

 Doğal yiyecek bulduğunuz da asla pazarlık yapmayın. 

 Gerçek peynir bulunca altın bulmuş gibi sevinin ve hemen alıp yiyin . 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3137424816283586&set=pcb.832554143785175&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARAcOv707Ctn3gVoxyRhYWRLXmO3shhal_PQnKMlpytVzQc7bXOaiA0xeXzElBHRHXxj6WSz7ll2kUy1
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ÇEMKİRME: Köpeğin ürmesi, havlaması. Karşı gelmek.  

 

ÇEPER: Çit. Geceleyin domuzlar bostanın çeperini yıkarak kartolları yemişler. 

  

ÇETEN: Kağnıların üstüne kurulan, saman ve hayvan gübresi çekmek için 

kullanılan düzenek.   

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3137424816283586&set=pcb.832554143785175&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARAcOv707Ctn3gVoxyRhYWRLXmO3shhal_PQnKMlpytVzQc7bXOaiA0xeXzElBHRHXxj6WSz7ll2kUy1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3137424816283586&set=pcb.832554143785175&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARAcOv707Ctn3gVoxyRhYWRLXmO3shhal_PQnKMlpytVzQc7bXOaiA0xeXzElBHRHXxj6WSz7ll2kUy1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3137424816283586&set=pcb.832554143785175&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARAcOv707Ctn3gVoxyRhYWRLXmO3shhal_PQnKMlpytVzQc7bXOaiA0xeXzElBHRHXxj6WSz7ll2kUy1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3137425039616897&set=pcb.832554143785175&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARCeh4ijPMv1J-oStou0K4o1oUU_6luOXB41EVuLII4zbPp7YMyJgtEEm_w26eGSCWYBJCpo7RQRWxbB
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3017547828271286&set=gm.804187649955158&type=3&eid=ARAKtE_MIhYBkcSN8GYZbJLsN6ho7p3Z1Nl4xV_OSfS3qsrBBEDIG5wJfk8SByBgCSjTochPuuoK2Hbf&ifg=1
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ÇİĞİRMEK: Birisine karşı soğukluk hissetmek,  birisini önceden severken daha 

sonra sevmemek, nefret etmek. Çocuk anasından çigirmiş. 

   

ÇİMMEK: Yıkanmak, banyo yapmak.  

Çocukluğumda Büyükgöl'de çimerdik.   

CANGU (CENGO):Kova, çeşme adı. 

 

CİL (LENMEK):  (Bitkilerde ) sürgün,filiz,yeşermek,çimlenme.  

Uzun süre bekleyen soğanlar çillendi.            

CIRILMAK: 1.Yırtılmak, patlamak,2.Çok şiddetli bağırmak, ağlamak.   

   

CIVIH: 1.Kıvamında olmayan, sulanmış.    

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3242409279118472&set=pcb.856965261344063&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDpSoXild8J9_kVNc_csrdNd0iokeI2OJqAY4P_GN0N8YtYa5PY5Sj65ScnwjvvE80n2O80LbO_sZHC
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3242409279118472&set=pcb.856965261344063&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDpSoXild8J9_kVNc_csrdNd0iokeI2OJqAY4P_GN0N8YtYa5PY5Sj65ScnwjvvE80n2O80LbO_sZHC
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3242409279118472&set=pcb.856965261344063&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDpSoXild8J9_kVNc_csrdNd0iokeI2OJqAY4P_GN0N8YtYa5PY5Sj65ScnwjvvE80n2O80LbO_sZHC
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CÜCÜK: Civciv. Kuluçkadaki yumurtaların hepsi cücük çıkmış.    

 

Hiç cılh çıkmamış.  

CULUH: Hindi.                                  

CUMALIK: Her Perşembe günü, Cuma günü için, ihtiyaç sahiplerine  hayır olarak 

verilen (özellikle) ağartı (süt ürünleri:Peynir,yağ vb.)  

  

https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/gm.843970522643537/1010903325766566/?type=3&eid=ARD-V7hvv_Dsss2lYpbej4iAGcYIYLUF5BLIPM63s_TUwAg6sWAeolmYav7Gbf8UKy6f6N7mub15k2gc&ifg=1
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CURA: Ufak tefek, gelişmemiş.  

ÇEGİL: Tarla ve çayırlardaki temizlenen çakıl taşı yığıntısı.   

 

ÇİFT: Saban, çift süren hayvanların koşulduğu ağaçtan yapılan demir uçlu tarım 

aracı.                                                                                                                                      

ÇİNÇAVAT: Uyanık davranarak çıkar sağlayan, imkânlardan kurnazca 

yararlanmasını bilen, cingöz, uyanık, kurnaz (kimse).Bencil ;Yalnız kendini 

düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist. 

CİRİT (Ar.) : 1. At koşturup birbirine değnek atarak takım hâlinde oynanan oyun,  

cirit oyunu. 2. Bu oyunda atılan değnek.   
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ÇİFTÇUBUK ÇIKTI: Bahar geldi. İş yapma zamanı geldi. Tarla sürme işleri başladı 

(yöre halkı geçimi  tarım ve hayvancılığa dayalı olduğu için işlerin başlaması 

böyle ifade edilmektedir).    

ÇİNÇAVAT: Uyanık davranarak çıkar sağlayan, imkânlardan kurnazca 

yararlanmasını bilen, cingöz, uyanık, kurnaz (kimse).Bencil ;Yalnız kendini 

düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist.  

  

ÇITIRIKLI: Şüpheci, kuşkucu (söz, ifade, beyan anlamında). Çıtırıklı sözleri beni 

şüphelendirdi.                                    

2. Soğuk ve can sıkıcı şakalar yapan (kimse).    
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ÇOMA: Çok yağsız lor peynir.                                                      

ÇOR: Hastalık, dert.                

ÇORLU: Hastalıklı.(Aşağı görme, hor görme ifadesi olarakta kullanılır.) 

D* 

DADA: Ağabey. 

DADA-Ş: Ağabeyce.  

DAL: Arka, sırt. "Belikler dalına dökülür gelir. İnce bel üstüne sal ala gözlüm" . 

Halk türküsü   

DASTAR: Hamurun üstüne örtülen örtü . 
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DAYAMA: Hamurun plakiye konulup ateş karşısına dayatılarak pişirilen ekmeğe 

denir.  

DAY-DURMAK: Bebeğin ayakta durabilmesi.   

DAMÇI: Damla, evlerde damlardan, tavanlardan sızan yağmur damlaları. 

DARABA:  Ev duvarı ; Ağaç direklere dıştan ve içten çıtalar çakılarak arası çakıl 

https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.799234630450460/964540723736160/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARD13WxoQZ1blR5hAGbTbg9D3qiu4hthWHN066J8UQdWq_dhDg_ik8Aa4oYZC10x6CH5xTxn46RbzMsu
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.799234630450460/964540723736160/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARD13WxoQZ1blR5hAGbTbg9D3qiu4hthWHN066J8UQdWq_dhDg_ik8Aa4oYZC10x6CH5xTxn46RbzMsu
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3232095280149872&set=pcb.854618798245376&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDahLOGr8kLC-tTGLuzYaIKh_M-IzVAt8zUf2vsYfDXd1E_1I_QP_1mlkOnntqV4RFAKqVlzW_WkFXM
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3232095280149872&set=pcb.854618798245376&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDahLOGr8kLC-tTGLuzYaIKh_M-IzVAt8zUf2vsYfDXd1E_1I_QP_1mlkOnntqV4RFAKqVlzW_WkFXM
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.799234630450460/964540723736160/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARD13WxoQZ1blR5hAGbTbg9D3qiu4hthWHN066J8UQdWq_dhDg_ik8Aa4oYZC10x6CH5xTxn46RbzMsu
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.799234630450460/964540717069494/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARC4J3tflycUqRvjNzCC4DtAZ6xwQF7JAjCf-U_8Z2IGMyYH1cS-8caLA6Lr07ThNNpUt8J7DICKAXkN
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3232095280149872&set=pcb.854618798245376&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDahLOGr8kLC-tTGLuzYaIKh_M-IzVAt8zUf2vsYfDXd1E_1I_QP_1mlkOnntqV4RFAKqVlzW_WkFXM
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3232095283483205&set=pcb.854618798245376&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCjci6_4OvcTSZXmlGbPqzhknoLDHXwGWp-Ed4lXgCW-PzqG1SJtQVyk2lWiTy7hdhMvTV8CxeEvKN2
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3232095873483146&set=pcb.854618798245376&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDWkaiHHUKKyA6dQ0xK7aRpnC9MEW0Kjouy2EEZsfQG1MFGbn4AMgHhRwTE_36_hUQpqWSzrcNmVRDw
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taşları ile doldurulur, dış ve iç duvarı özel kırmızı veya sarı toprak samanla 

karıştırılarak sıvanır.  

DARLANMAK: Bunalmak, canı sıkılmak.   

DEHKAR OL: Göz kulak ol,bak,koru.Çarşıya gidiyorum.Komşu bir zahmet kapı 

bacaya dehkar ol.  

 DEĞİRMİ: 1. Yuvarlak.❓Bir iki tane değirmi, büyücek yufka açmıştı.❓ N. Nâzım.

 2. Eni boyuna eşit olan (kumaş).       

 3. Halk dlinde: Yemeni, yazma, başörtüsü.   

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3219419434750790&set=pcb.851553578551898&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBGVpj3g_KUS83WGJrSof1vzGX2ZrJ3WL7PD5DwRC210QUB9IlO2KQAYVS2R98BcWGVSG9vTA-jiLqU
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3219419434750790&set=pcb.851553578551898&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBGVpj3g_KUS83WGJrSof1vzGX2ZrJ3WL7PD5DwRC210QUB9IlO2KQAYVS2R98BcWGVSG9vTA-jiLqU
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3125979770761424&set=pcb.829846454055944&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARC8gHnOhBTAqYzB1dkS-gynkLIN-tdC9vWkXlLHpH3T84oVNpsEpzewQ-1NS07kh7mJX-GhRWh0Vg8V
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3219419434750790&set=pcb.851553578551898&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBGVpj3g_KUS83WGJrSof1vzGX2ZrJ3WL7PD5DwRC210QUB9IlO2KQAYVS2R98BcWGVSG9vTA-jiLqU
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3219906101368790&set=pcb.851553578551898&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAhzRO7PngMGDFxWbC97yYKwINvF13Q9VwRr64zrPFIMXMM5SS97CXIKEThVJ19Dl63WR_8jaBh0wVn
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DEJJO/HODAK: 1. Çiftçi yamağı, erkek hizmetçi. 2. Kağnılarda boyunduruğun 

gerisinde, öküzün boynuna oturup öküzü süren çocuk. 3. Hayvanlara bakan 

uşak, sığırtmaç.            

Atatük ve sığırmaç. 

 DEN: Tane. İri denli bulgurluk buğday almış.Tesbih denlerinden biri eksik.  

  

DENSİZ: Uygunsuz, haddini bilmeyen. 

DERET (Far.) Dârât, darat (DİRET) : Zenginlik, varlık. 

Yer adı Diret: Sık ve gür ormanı,doğal böğürtlen,çilek,karagat,hamurgan,ayı 

gaggası,elma,banda,sarol ve bunun gibi sebze ve meyveleri,kaynak suları ile 

yerleşim birimine zenginlik katmaktadır. 

https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.843376029369653/1010277855829113/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARA-HK0E_v67D85FRvaM2llAWq2i0Cp2FqbPA-Dm0Kfuz3rZ_kzZZpoTMqeAwFJfxhlDAnr1RolGDSgp
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.843376029369653/1010277855829113/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARA-HK0E_v67D85FRvaM2llAWq2i0Cp2FqbPA-Dm0Kfuz3rZ_kzZZpoTMqeAwFJfxhlDAnr1RolGDSgp
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3241472572545476&set=pcb.856754321365157&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARBO2prJNNSTbA28w0NDD_BJrsm9F7JA4Uk9v3TlXBrWVdGb7Ls3Qaz4meSwUeXqVr7c69NRq9mKvoGw
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.843376029369653/1010277855829113/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARA-HK0E_v67D85FRvaM2llAWq2i0Cp2FqbPA-Dm0Kfuz3rZ_kzZZpoTMqeAwFJfxhlDAnr1RolGDSgp
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 DEŞİLMEK:  Delinmek, açılmak. Sarımsak tedavisi  gördü,çibanı deşildi.Su  

sularken gavar deşildi.   

DEVAMSIZ: İşe yaramaz.  

 DIRLAMA: Gereksiz ve gelişigüzel konuşma 

.   

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3241472572545476&set=pcb.856754321365157&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARBO2prJNNSTbA28w0NDD_BJrsm9F7JA4Uk9v3TlXBrWVdGb7Ls3Qaz4meSwUeXqVr7c69NRq9mKvoGw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3241472572545476&set=pcb.856754321365157&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARBO2prJNNSTbA28w0NDD_BJrsm9F7JA4Uk9v3TlXBrWVdGb7Ls3Qaz4meSwUeXqVr7c69NRq9mKvoGw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3241472572545476&set=pcb.856754321365157&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARBO2prJNNSTbA28w0NDD_BJrsm9F7JA4Uk9v3TlXBrWVdGb7Ls3Qaz4meSwUeXqVr7c69NRq9mKvoGw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3241473309212069&set=pcb.856754321365157&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARBnb_k0IBUbsCXRqDMki3K7WWGGzMBnVr8V_7WBCjRz-GbtFH_m1D8-mP0u43XV4ccN54XX9W2qGJPv
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DIĞA: Ermenice’de erkek çocuk.                           

DİNK(G): Tahılın kabuğunu ayırmakta kullanılan, su ile çalışan düzenek, dibek.  

  

DIBIK: 1. Tatlı bulaşığı, şıralı, yapışkan madde: Çocuk pekmez yemiş, üstünü 
başını dıbık etmiş.  

2.Yeni yürümeğe başlayan çocuğun ayakta durması, day durması.   
(Büyükler için çocuk görme, küçümseme ifadesi.Daha büyümemiş, çocuksu  
kalmış). 

DILDIBIL (DILDIBIZ):Çırılçıplak.    
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DOBİ: Gayri müslim olan çocuklara verilen ad.(Birine kızıldığında gayri müslim 

çocuk anlamında küçümseme ifadesi olarak kullanılır. Dobiye bak,dobiye).  

 

DOĞAR: Hayvanlarda yaş. Bu boğa üç doğardır.   

Buzağı: 0 – 6 aylık inek yavrusuna denilr. Erkek ya da dişi olabilir. 

Dana: 6 – 15 aylık inek yavrusuna deniliyor. Erkek dana veya dişi dana olabilir. 

Düve: Doğum yapmamış dişi inek yavrusuna denir.  

Tosun:15 aylık – 2 doğar arası erkek inek yavrusuna tosun denir.  

İnek: 2 doğar ve üzeri dişi sığırlara denir. 

Boğa: 2 doğar ve üzeri erkek sığırlara denir. 

Öküz: Kısırlaştırılmış boğalara denir. 

DURİK (DÜRİK): Dür-ik. Ağzı dürülü çanta. Celep çobanı bir günlük azığını 

duriğine yerletirdi.    

DÜYMEÇ: Tavada kızdırılan tereyağına ufalanan ekmek parçaları ilave edilir. Yağ 

ekmek parçalarına iyice sininceye kadar karıştırılır. İsteğe göre yumurta ilave 

edilebilir.  Genelde yazın biçine giderken yemek olarak 

götürülür.  
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E* 

EĞİŞ: Kazan ya da teknedeki hamuru kazımaya yarayan bir çeşit araç.  

        

EĞLETMEK (EYLETMEK): 1.Durdurmak. Arabayı eylet, geliyorum.  

 Gemideyim Gemide 

            Gemideyim gemide     

  Ayağım yemenide         

  Gemici baba gemiyi eğlet        

  Nişanlım var geride 

Gemici başı mısın           

Cevahir taşı mısın            

Sana bir nişan versem          

Koynunda taşır mısın        

 Kaynak: Cevri Altıntaş.(Artvin yöresi) 

2.Ayırmak (pay).Yemekten bana da eğletsinler.  
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 EL:  1.Yakınların dışında kalan kimse, yabancı.  

 

2.Memleket.❓Kâtip benim ben kâtibin el ne karışır!❓ -Halk türküsü.Elin delisine 

uyulmaz.Dumanlı,dumanlu ey bizim eller.Aşık Mahzuni Şerif. 

ELE: Öyle. Ele bir yar sevmişem, hem okuya ve yaza.     

ELÇİM: Tutam, bir demet, bir parça (baş parmağımız ve işaret parmağımızı 

kullanarak tek daldırışta ne kadar yakalayabiliyorsak o kadar). Günde bir elçim 

maydanoz, yiyerek,vücudun günlük ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri büyük 

oranda karşılayabilirsiniz.   

ELENK (Çağatayca): Orman içinde ki açıklık alan. Yayla sınırlarımız ise şöyle 

geçmektedir: Dokuz elma ile Tek Çam ,Hocaki (Ziyaretin Başı),Nişantaşı Yaylası 

ile Karabaş Gediği,Taşlı Çeşme (Kılıç Boğazı-Cin Deresi) Çamlıalan Yaylası ile 

Cacığın Elengi (Tuygunun Elengi) Atyolu Köyü ile Taşlı Eleng,Hamza Gölleri,Kartal 
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Pınarı,God Güneyi’nin başı ve Tek Çam (Gülveren-Atyolu-Dokuz Elma ortak 

nokta). El i n EEL 

ELLİK: 1. Halk. 2. Topluluk, kalabalık.                    

BİZİM ELLİK: Aile, hısım, akraba topluluğu.  

 ht t ps: // scont ent - vie1- 1. xx. f bcdn. net / v/ t 1. 0- 0/ p206x206/ 10885070_1051016258257796_3338393799693868373_n. j pg?_nc_cat =108& _nc_ht =scont ent - vi e1- 1. xx& oh=d4510665dcf 810136bb031461 

 

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/10885070_1051016258257796_3338393799693868373_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=d4510665dcf810136bb031461
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EN VURMA: Eskiden hayvanların diğer hayvanlardan ayırt edilebilmesi için 

kulaklarına kesim yolu ile yapılan özel işaret.  

   Son yıllarda kulaklarına damga vurulmaya 

başlandı.   

 

ENEK:  1. Sabanın el ile tutulan yerinden demir takılan yerine kadar olan kısım. 

2. Saban demirini taşıyan gövde kısmı. 3. Saban bıçağı. 4. Karasaban yapmakta 

kullanılan ham odun. 

 

 ENİK: Kedi, köpek vb. çok memeli hayvanların yavrusu. Kirpi garabbanda saman 

dolu telsin içinde eniklemiş.   

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3234256423267091&set=pcb.855136764860246&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARC-03VpNZoRv_OwgTEEmhsZRbsul7Ell2pJVjHm-s0Ho7LwDRjF7d_LZH86y6SnDXv4MxbcwieKV2Zw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3234256423267091&set=pcb.855136764860246&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARC-03VpNZoRv_OwgTEEmhsZRbsul7Ell2pJVjHm-s0Ho7LwDRjF7d_LZH86y6SnDXv4MxbcwieKV2Zw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3234256423267091&set=pcb.855136764860246&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARC-03VpNZoRv_OwgTEEmhsZRbsul7Ell2pJVjHm-s0Ho7LwDRjF7d_LZH86y6SnDXv4MxbcwieKV2Zw
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ESSAH (Ar.): Gerçek,doğru,sahi. 

Toprağı veya toprak gibi yumuşak bir şeyi biraz kazmak."Bereket versin ateş 

koydu demin komşu kadın .Üşüyorsan eşiver mangalı, eş, eş de ısın" - Mehmet 

Akif  

ENDEKDÖNDEK:  Bilinçli olarak; Bir türlü meselenin özüne gelmemek, sadede 

gelmemek, dalavere çevirmek,kırk derden kırk su getirmek (siyasi terim olarak 

düşünülebilir). 

ERE GİTMEK: Kızların evlenmesi. 

Yazık çocuk yaşta ere gitti.  

EVDİRMEK: Acele ettirmekmek.Aceleci davrandırmak.Evde işleri olduğundan 

evdiriyor.Çabuk gel.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3222523911107009&set=pcb.852332738473982&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDb93rf0t9Xlfd9KNX4mIEBF0eYFPp1WE8TjdmdPP_1Qs0ZhVrBuxI8AfXQvqT63clNpWNAoQCSAqbP
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3222524304440303&set=pcb.852332738473982&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAANkJPlkIjFbKL1XDIxnoEbr4GcXS6L77mtFhexoYHSWx0ta3e3XQ0DWC4AeAsB_j4GDQ_0zNmzoNZ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3215562025136531&set=gm.850678271972762&type=3&eid=ARB1zGciYElNRj8oOcRledc5LZSeARhBDX7tW2D-D1RpUr6gw6L5kG_LJzDKRsb1prb3NI1Y5X7YS2hs&ifg=1
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ENİK : Köpek yavrusu .                                              

ERGİŞİ : Erkek kişi . 

ESER: 1.İz, işaret, im.2.Haber. Ondan bir eser (haber) alamadık.   

 

EŞKİN: 1.Atın dörtnal ile tırıs arasındaki hızlı yürüyüşü: 

 "At, eşkinle beş on dakikada gittiği yolu dörtnala bir iki dakikada geldi." - 

Memduh Şevket Esendal.   

 2.Filiz.                                              
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EVERMEK: Evlendirmek.   

      ANA BEN EVERSENE                 

Ala keçi çift doğurdu                 

Bol ettik sütü yoğurdu          

Gönlüme hülyalar doldu          

 Ah ana beni eversene        

 Ana beni eversene 

 Bu odada üç mum yansın             

Bakır kaplar kalaylansın                   

Uyuyan gönlüm uyansın 

Ah ana beni eversene          

Ana beni eversene 

Günay Şimşek 

EVLEK:1.Tarlanın, sürmek ve tohum ekmek için saban iziyle bölünen küçük 

parçalarından her biri. Tarlayı evleklere ayırıp sürmeye başladı.  

              

2. Dönümün yaklaşık dörtte birine eşit olan alan ölçüsü.      

Tarlası birkaç dönümü birkaç evlek geçecek kadar var yoktu. 
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EV-MEK (İV-MEK: Acele etmek. Sen hiç evme, ben bu işi bitiririm.   

 

EYDİ-EĞDİ: Ağaç işlemeciliğinde kullanılan oyma bıçağı.   

 

EZE: Teyze. 

F* 

FENİKMEK: 1.Telaşlanmak, acele etmek.2. Sinmek, pusmak, çekinmek.3. 

Ürkmek. 

 

FIRFILİK: Rendelenen odundan çıkan talaş.   

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3220237251335675&set=pcb.851761635197759&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARBCKJmN_iZPMc_ZRM4NIsqu-Yhfbmqlki36cQyVesiYqqKUM4k1h2RpjuJSQxeHyAo1nR8a1qJlnWxJ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3220237251335675&set=pcb.851761635197759&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARBCKJmN_iZPMc_ZRM4NIsqu-Yhfbmqlki36cQyVesiYqqKUM4k1h2RpjuJSQxeHyAo1nR8a1qJlnWxJ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3220237251335675&set=pcb.851761635197759&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARBCKJmN_iZPMc_ZRM4NIsqu-Yhfbmqlki36cQyVesiYqqKUM4k1h2RpjuJSQxeHyAo1nR8a1qJlnWxJ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3220243164668417&set=pcb.851761635197759&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARDPicu7nwSueJZYw5vbyPyZEVLC1GM7vURgWmql0zgmd96KmGTFscJyUyLyhLa1BJlYwsL6iYrc1ZxG
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FIRLANMA: Dolanmak, etrafını dolaşmak, dönmek, çevirmek.  

 

FIŞKI (Rumca): Atgillerin taze dışkısı.  

 FIRT: Yudum, bir içim. Çek bir fırt daha. Dünyanın bazı 

yerlerinde insanların bir fırt suya ihtiyaçları var.    
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FİTTOZ: Oynak, cilveli.                                      

 Fışkısı kokan sıcak havayı üst üste kokladı. O. Kemal.   

G-Ğ* 

GAGGA: Meyve (çocuk dilinde) .   

GAH: Kurutulmuş meyve; elma armut gibi meyvelerin kurutulmuşu. 

 

 GADA: Ağabeyi, ağa.  

GALAH: Tezek yığını.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3242469142445819&set=pcb.856977028009553&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARBcMPpbaE_nnwLbUZkACRjRPkE46JOVwOmhONRN9eK0PAeeJ-GFFsScHj0rNrY-S5AE5mfEezNwyRxP
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3242469142445819&set=pcb.856977028009553&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARBcMPpbaE_nnwLbUZkACRjRPkE46JOVwOmhONRN9eK0PAeeJ-GFFsScHj0rNrY-S5AE5mfEezNwyRxP
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239287386097328&set=pcb.856247704749152&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAZUH2U-u-kFdKxu_nah1Jq_x-X4eEJH1_PzE4Rx5fOUhsIKpIWRA1qPadj0uivlBDOiJr-5fIZZkI8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239287386097328&set=pcb.856247704749152&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAZUH2U-u-kFdKxu_nah1Jq_x-X4eEJH1_PzE4Rx5fOUhsIKpIWRA1qPadj0uivlBDOiJr-5fIZZkI8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3242469142445819&set=pcb.856977028009553&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARBcMPpbaE_nnwLbUZkACRjRPkE46JOVwOmhONRN9eK0PAeeJ-GFFsScHj0rNrY-S5AE5mfEezNwyRxP
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239287386097328&set=pcb.856247704749152&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAZUH2U-u-kFdKxu_nah1Jq_x-X4eEJH1_PzE4Rx5fOUhsIKpIWRA1qPadj0uivlBDOiJr-5fIZZkI8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239287822763951&set=pcb.856247704749152&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAKn5QoAg_gyP3XHUGq1ODEqg7KJYLqtBo4HZU6E8eJX9VJfiaotGYSyowbMaA25iPmPHLleEfqR8f-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239288842763849&set=pcb.856247704749152&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCy2ylvqDeNWFH78kDiu2Ox1hau7-QXnnQ6KDF7gDhb897BH1kx6SJOeq154bNNBuQSpFQ_3klxXwFl
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K(G)ALAMAK (Çağatayca): Ateş yakmak için ocak veya sobaya odun yığmak, 

yanan ateşe odun ilave etmek.    

Soba geçmek üzere. Galar mısın?   

GAMAZ:1-Engel.2-Diken, kıymık. Elime gamaz battı.  

İşlerime gamaz oldu.  

GARABAN (GARABBAN): Harman yerinde yapılan, üç tarafı duvarlı, bir tarafı açık 

büyük yapı.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3229710800388320&set=pcb.854053064968616&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARDVj1irfaJh7kjngOEDp6cFKEObGeI_4prQVD-ygQ1HBiJ_fzMDd5O0B7uyGLpQeq4EBdNoL2qeM3sv
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3229710800388320&set=pcb.854053064968616&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARDVj1irfaJh7kjngOEDp6cFKEObGeI_4prQVD-ygQ1HBiJ_fzMDd5O0B7uyGLpQeq4EBdNoL2qeM3sv
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3229710800388320&set=pcb.854053064968616&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARDVj1irfaJh7kjngOEDp6cFKEObGeI_4prQVD-ygQ1HBiJ_fzMDd5O0B7uyGLpQeq4EBdNoL2qeM3sv
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3229711370388263&set=pcb.854053064968616&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARB97WGEJGV58vS8IBfC3luTp0AKUEbfaSS5BPUGgxCFgPElJJO8p0iEvKOOCO8BqPuKZwuexlwsEJae
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3212656732093727&set=gm.849979912042598&type=3&eid=ARA7hc_PQFssQMP2XS26Vwgt-20mDdk72WB_byKK3jqvNWVNGAoXJk8Lsj7RaWUd9yPSRrLxD0tDpX_h&ifg=1
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İş ve tarım araçlarının konulduğu garaj.  

GATAKLAMAK: Kovma, Uzaklaştırma.   

GAYDA (Müzikte): Makam,melodi. 

Tutturdu bir gayda gidiyor. Kavalını aldı. Bir çam ağacına yaslandı. Kavalı ile bir 

gayda tutturdu. ı   

GAVAR: Ark içinde suyun yönünü değiştiren toprak yığını. 

   

GAVUT: Kavrulmuş buğday, öğütülür. Sonrasında tavada tereyağı eritilir. 

   

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3135077659851635&set=gm.831972937176629&type=3&eid=ARClMkfIdjU82AXmFIZ3pjFeDIWU_jA6ybJqvlSFZEMpo_31sHIITBS40Yr12XOGaUastGbw3O8tlHoC&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3135077659851635&set=gm.831972937176629&type=3&eid=ARClMkfIdjU82AXmFIZ3pjFeDIWU_jA6ybJqvlSFZEMpo_31sHIITBS40Yr12XOGaUastGbw3O8tlHoC&ifg=1
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Öğütülmüş, kavrulmuş buğday unu eklenir. Un yağını çekip, rengi koyulaşıncaya 

kadar kavrulmaya devam edilir. Kavurma işleminden sonra kavut olur. 

  

GEDEK: Manda yavrusu, malak.  Gedekler 

çamura gömülmüş.                                                                                                                                                           

GEDİK: (Ked-ik): İki dağ veya tepe arasındaki kavisli geçiş yeri, yolu, geçit.Penek 

Gediği,Arap Gediği gibi.  

GELBERİ: Bulgur kuruturken bulguru karıştırmak için kullanılan sık dişli AĞAÇ 

tırmık.  

GELİN DÜĞMESİ (BEKTAŞI ÜZÜMÜ): Ufak, sarımsı-yeşil veya kırmızımsı renkte, 

şeffaf, tüylü kabuklu, yumuşak bir meyve. 

Gelin düğmesinin faydaları: 

Gelin düğmesi; A, B, C ve E vitaminleri bakımından zengindir. Aynı zamanda 

zengin bir potasyum, fosfor, manganez, bakır ve demir deposudur.* Yüksek 

tansiyonu düşürmekle beraber, kalp damar hastalıklarının tedavisinde de etkili 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3252366081456125&set=pcb.859263974447525&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARCt9dXC7xpgiMg8KSkpwdjP3F4RUqQn9oxthgoHaRhnudLt320UCwNDGYboBCor8yYwv9di1yUxr7nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3252366081456125&set=pcb.859263974447525&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARCt9dXC7xpgiMg8KSkpwdjP3F4RUqQn9oxthgoHaRhnudLt320UCwNDGYboBCor8yYwv9di1yUxr7nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3222347764457957&set=gm.852280565145866&type=3&eid=ARBA84lKhHUkWqQ2FFhEYXZy3ymkZFX5LZLb8i3L2O_mour2I6bvip7YXkitjMihDD_g9y9vykvHNu4p&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3252366081456125&set=pcb.859263974447525&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARCt9dXC7xpgiMg8KSkpwdjP3F4RUqQn9oxthgoHaRhnudLt320UCwNDGYboBCor8yYwv9di1yUxr7nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3252422748117125&set=pcb.859263974447525&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARAD7M8dvtdUIRdiKFnTP08Ou72JVdeMMhAukaCqWT3C9XQmbus-_RysVivbAzaCDycKb5KOv-ei9a7f
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bir araçtır. Ayrıca kandaki toksinleri temizler ve kolesterolü düşürür. Aynı 

zamanda bakır ve hemoglobin üretimine yardımcı olur. 

* Vücutta müshil etkisi yarattığından bağırsak aktivitesini de artırır. Bundan 

başka idrar söktürücü ve safra kesesini temizleyici özelliği de bulunur. 

* İdrar söktürücü özelliğe sahip olduğundan dikkatli kullanılmalıdır. 

* Kanser hücrelerinin hastalığı yenmek adına kullanılan ilaçlara karşı olan 

direncini kırmasıdır. 

* Meyveleri veya yapraklarından çay yapılmasıyla adet düzensizliğini ve uzamış 

menopoz kanamasını normal hale getirir.   

GEVEN (KEVEN) : Sakız, kitre, zamk çıkarılan ve yakacak olarak da kullanılan 

dikenli bir bitki.  

GENDİME (Far. Gendüm): Dibekte veya değirmen taşında dövülerek elde edilen 

yemeklik buğday.  

GERMİCEK: Değirmenlerde, üst taşın dönmesini sağlayan, alt taşın ortasından 

yukarı taşa geçirilmiş baltı biçiminde demir ya da ağaç aygıt. 
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GEZERGİ:1.Bulaşıcı hastalık.2.Çingenepoşa).  

GIBAL: Şekil, biçim, tarz. Günde kırk gıbala giriyor.                                                                                                      

GIDİK:  Keçi yavrusu.     

Soğuktan gıdiklerin yarısı telef olmuş.   

GIĞI (GIGI): Koyun ve keçi gübresi.  

GİYESİ: Eskiden köy kadınlarının dere kenarında çamaşır yıkadıkları köy ortak 

malı olan bina, çamaşırhane.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3224877330871667&set=gm.852902538417002&type=3&eid=ARCyMO5xcVvWaNusgGn54z5lTlPfuTxJQBauHtYwBZwZnxXu_no5YMqcNNBU4TgnqQns3FMZvHcjmO12&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3265299470162786&set=gm.862235234150399&type=3&av=100000482960218&eav=Afar1FqhESKmGBdlkSUmnYAZUHohjQ88BPwXjmYXcMmgsAPRKOaq9WE7XIXJ79K-Ijo&eid=ARArjb0i7cGyzF6hAZGuETe_GpEmYzrqTOeq2YViEV_X1jq2tMMFwlDCscn-W18HAb3tSzXld1YX71fe&ifg=1
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GIJİK: Kıvırcık saç.  

GILİK: Saçta pişirilen küçük ekmek.   

GIMI: Yaprakları maydanoza benzeyen, sapı soyularak yenilen bir çeşit ot.   

GINIT (Kızırik- kıtırik) : Küçük olarak, nohut büyüklüğünde, kesilen hamurlar 

yağda kızartılarak yapılan anık. Genelde kesme aşına katılarak yenir.  

  

Yapılışı: 

Gınıt için, bir tabağa unu alınır. İçine tuz ve tereyağını alıp suyu azar azar 

ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde edene dek yoğurulur.  

Hamur 10 dakika dinlendirilip, cevizden biraz büyük bezelere ayırılır. Her bir 

beze el ile yuvarlayıp uzatılır. Bir bıçak yardımı ile minik minik kesilir. Tavaya 

yağı alıp kızdırılır ve gınıtlar önlü arkalı kızartılır. 
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GIRAH: Kenar. Gırahtan, gırahtan git.  

 

GIRGAT: Kırmızı meyvesi olan bir tür alıç meyvesi.   

Gırgatın faydaları: Kalp ritim bozuklukları, sinirsel kalp çarpıntıları, kalp 

yetmezliği, ağır enfeksiyon hastalıkları sonrasındaki kalp kasları zafiyeti, kalp 

krizi sonrası, yüksek kan basıncı, damar sertliği alıç bitkisinin başarıyla 

kullanılabileceği alanlardır. Ama sabırlı ve disiplinli olmak gerekir. 

GIRGIT: Hasis, cimri, asi, sert; gırgıt adam, gırgıt ceviz. 

 

GOD: 1. Tahtadan yapılmış bir çeşit tahıl ölçeği. 2. Madenden yapılmış tahıl 

ölçeği. (2 gaz tenekesi dolusu veya 20 kg. buğdayın hacmi). 

3.Demirmene su taşıyan oluk. Yatık God.     

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3242594269099973&set=pcb.856999104674012&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARAMDdGwJuUlRgaKm_JiXZ2W4EfL-bB5FFo0LEnGN4gSTaZnMDRtlQUf_05CRhk5SnJ0wpCDv0SR9_8G
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3242594269099973&set=pcb.856999104674012&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARAMDdGwJuUlRgaKm_JiXZ2W4EfL-bB5FFo0LEnGN4gSTaZnMDRtlQUf_05CRhk5SnJ0wpCDv0SR9_8G
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3242594269099973&set=pcb.856999104674012&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARAMDdGwJuUlRgaKm_JiXZ2W4EfL-bB5FFo0LEnGN4gSTaZnMDRtlQUf_05CRhk5SnJ0wpCDv0SR9_8G
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3242595129099887&set=pcb.856999104674012&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARArVZna7oPuH0bBvnws3Wq1wdt4o4v0p8ccYGTe6MzgwNOPV64wD84_M3-eAwt-j1ndKkla3UVX4T45
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GOGGO: Dürüm.                                          

GOMAÇ:  Tutam ,miktar,deste,salkım. Bir gomaç papatya .  

 GOSGOS: Dışı siyah, içi süt beyaz ,ufak bir kara turpa benzeyen çok besleyici ve 

lezzetli bir sebzedir. Toprak içinde patates gibi büyüyen yumrular ince saçak 

köklerle bir birine bağlı olarak bulunur. İlkbaharda tarlalardan ‘gosgos’ 

yumruları toplanmaya başlanırTarlalar, ‘çift ‘le sürülürken çiftin demiri 

gosgosları ortaya çıkarır. Ayrıca gosgos yumrularını bulmak özel bir yetenek 

ister.                                                                            

GORT: Ekilip sürülmemiş toprak .  

 GORT SÖKMEK:  

Ekilip sürülmemiş toprakları ilk defa sürmek.Tarıma açmak. 

GORT SÖKTÜRMEK: Zorluk göstermek, sıkıntı vermek (mecaz). 

GUZZİK: Kambur. Soylarında elli yaşından sonra guzziklik var.  

https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.835101300197126/1001668693356696/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDMe9m5ea0hCjkUlp6DovTmtTHKqO7ZPyRejeEAlwAHLvXa98ScQAct0KV8APV5ZqTXPePKmF8bCQ-7
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.835101300197126/1001668693356696/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDMe9m5ea0hCjkUlp6DovTmtTHKqO7ZPyRejeEAlwAHLvXa98ScQAct0KV8APV5ZqTXPePKmF8bCQ-7
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.835101300197126/1001668693356696/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDMe9m5ea0hCjkUlp6DovTmtTHKqO7ZPyRejeEAlwAHLvXa98ScQAct0KV8APV5ZqTXPePKmF8bCQ-7
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GÜCÜK-CÜCÜK: Şubat ayı.   

 

GÜNEY: Dağların güney yamaçlarına verilen ad.   

 

Uzun Güney, Pelitli Güney gibi. 
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GOLLİK :  Kısa boylu.Gollikler voleybol oynayamazlar.  

 

GOR (Farsça): Mezar. 

BİR AYAĞI GORA ASILDI: Çok yaşlandı.                                         

Her an ölebilir.Bir ayağı gora asıldı yine de evlenmek istiyor.  

GÜMAN (Far.): Umut,güven. 

 

GOJJA: Kozalak, çam kozası. Topladığı gojjaları soba tutuşturmada kullanıyor. 

Yeşilçam goojjaları yoğurt mayası olarak kullanılabilr.  

https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.841661199541136/1008508672672698/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARAx41JVdYouqvOACQPnt7IJxEFIuu2HPOEX0vbquKyY3HcBM9llLbKAZbvFaPLKQrZNWJhlc-cwq8Wu
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.841661199541136/1008508672672698/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARAx41JVdYouqvOACQPnt7IJxEFIuu2HPOEX0vbquKyY3HcBM9llLbKAZbvFaPLKQrZNWJhlc-cwq8Wu
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.838232199884036/1005016883021877/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAfkOZrL6Jeu4FlTzN3FZDDf9Qaa8itWU6GKWPBF9E534QLUFHgFPJPnnDlLm42mO8iS44fJgSdfbTk
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.838232199884036/1005016883021877/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAfkOZrL6Jeu4FlTzN3FZDDf9Qaa8itWU6GKWPBF9E534QLUFHgFPJPnnDlLm42mO8iS44fJgSdfbTk
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.841661199541136/1008508672672698/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARAx41JVdYouqvOACQPnt7IJxEFIuu2HPOEX0vbquKyY3HcBM9llLbKAZbvFaPLKQrZNWJhlc-cwq8Wu
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.841661199541136/1008508752672690/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARDhlmskGk8MxCzBopSLg4BGiwLL04UQKy6WfimGoeFosrQgxp2ExKXmo4fdggwCyYfOry6uz8PnuxLp
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.838232199884036/1005016883021877/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAfkOZrL6Jeu4FlTzN3FZDDf9Qaa8itWU6GKWPBF9E534QLUFHgFPJPnnDlLm42mO8iS44fJgSdfbTk
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.838232199884036/1005016993021866/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDqeZzvBQa93ZDUYP_VhvTn8f3Ms27e0BCemvbGYBWHXpw0VV2ZGjdlNR0xmZz0N5etnMvjilwpGRcS


57 
 

 Çam Gojjasının Faydaları: 

1.Çam kozalaklarında bulunan pinen solunum kaynaklı sorunların tedavisinde 

kullanılır. 

2.Öksürme, bronşit, boğaz ağrıları, nefes darlığı gibi sorunları tedavi edicidir. 

3.Akciğeri temizler, nefes almada çekilen rahatsızlıkları giderir. 

4.Bağışık sistemini güçlendirir. 

5.Hastalık yayıcı mikroplara karşı vücudun daha dinç kalmasını sağlar. 

6.Psikolojik sorunlardan kaynaklı salgılanan hormonlarda kişinin daha rahat 

hissetmesini sağlamaktadır. 

7.İnsan metabolizmasını düzene sokar, uyku sorunlarına çözüm getirir. 

8.Odaklanma kabiliyetini arttırır. 

Çam Kozalağı Suyu Faydası: 

Çam kozalağı suyunu yapmak basittir ve sağlık açısından birçok yarara sahiptir. 

•Hazırlanışı: 5 adet çam kozalağının doğranır, Ardından bir kaba ya da geniş 

hacimli bir su dolu kaseye konur, 24 saate yakın bir süre bekletildikten sonra 

yarım saat kaynatılmalıdır. Kaynadıktan sonra bal veya şekerle tatlandırıcı 

uygulanmalıdır. Sonrasında rahatlıkla günde bir bardak ya da çay bardağı 

adedince tüketilebilir. 

Hafta bir kez bile tüketilmesi aşağıdaki rahatsızlıklar üzerinde oldukça etkilidir. 

1.Astım, 

2.Nefes darlığı, 

3.Bronşit, 

4.Balgam, 

5.Nezle, 

6.Halsizlik, 

7.Mide ağrılarına karşı bir şifa elde edilmiş olunur.TAPUL: Küçük kurumuş ot 

yığını.Tapulları birleştirip iyi bir yığın yaptı. 
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GUDUL: Küçük, Topraktan yapılmış küçük güveç, çömlek.Gudul Abdi. 

GUZZİK: Kambur.  

GIRGAL: Hayvanları bağlamak için kurulan düzenek. Hayvanların boynuna 

geçirilir, deri sırımla bağlanır.     

GOPÇE: Düğme.                              

 GÖRÜM: Görümce, kocanın kız kardeşi.  

GUMA: İkinci eş.                                

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2988369804522422&set=pcb.797072547333335&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDL8LwIyIhM2qPmHzuWjFEgkWHSXYuMTa1e9CxJG8dhjuIary3TyCmtchcjMm5aUC76nkxBkdt27ykp
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2988369804522422&set=pcb.797072547333335&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDL8LwIyIhM2qPmHzuWjFEgkWHSXYuMTa1e9CxJG8dhjuIary3TyCmtchcjMm5aUC76nkxBkdt27ykp
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3215214618504605&set=pcb.850592348648021&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDryU3Xd7nalvkPgGWePP7MEFB3FetU2mnq2yr_RXenNkDWChIJIXxIZOsBQvwI6-PqgGL5Vx5EokYt
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3215214618504605&set=pcb.850592348648021&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDryU3Xd7nalvkPgGWePP7MEFB3FetU2mnq2yr_RXenNkDWChIJIXxIZOsBQvwI6-PqgGL5Vx5EokYt
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2988369997855736&set=pcb.797072547333335&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARB0P0AjbwXnMtJ-Z57yOGRNzmZs0dtlImdf2diNdcn6tALI_uROiyPWzPL9Ijx2GrNCIrBmYkpERnB5
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3215214618504605&set=pcb.850592348648021&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDryU3Xd7nalvkPgGWePP7MEFB3FetU2mnq2yr_RXenNkDWChIJIXxIZOsBQvwI6-PqgGL5Vx5EokYt
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3215215761837824&set=pcb.850592348648021&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCQ0gqRjklyVkjdi4hh8LA_58OGjC2QLn3SdAS84yHxPcBWjaTU37wm0oC-IQrrWuvmwswQRi45a66G
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H*  

HAFT: 1. Çeşme yalağı, oluk. 2. Hayvan yemliği.  

HAFTAMAL: Malların (hayvanların) su içtiği yalak.    

                 

HAGOS: Tarla sürerken çiftin (sabanın) tarlada bıraktığı iz.  

 

 HAMURGAN (FRENK ÜZÜMÜ): Küçük salkımlar halinde gelişen meyvelerin 

yuvarlak ve parlak görünümleri vardır. 

Hamurganın faydaları 

•B ve C vitaminleri içerir 

•Manganez, fosfor, demir, bakır, potasyum mineralleri bakımından zengindir. 

•İyi oranda lif içerir. 

•Ateş düşürücü özelliği vardır, terleyerek vücuttan zararlı maddelerin atılmasına 

yardımcı olur. 

•Adet döneminde yaşanan ağrı, kramp ve huzursuzluk gibi belirtilerin 

azaltılmasına yardımcı olur. 

•Hafif laksatif etkisi vardır, bağırsakları çalıştırır, kabızlık sorununu önler. 

•İştah açıcıdır. 

•İdrar söktürücü özelliği ile böbreklerin çalışmasını destekler, böbrek taşı ve 

idrar yolu enfeksiyonu gibi sorunların önlenmesine önemli ölçüde yardımcı olur. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3242377529121647&set=pcb.856961204677802&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARAuUCx__0UXgztKIp2PaQ0Nwn8d9qziMbiadB4H9gbfZjbIHMySflnQ6ZlOqiKlOLIlf2eEuVu_V7ov
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3242377529121647&set=pcb.856961204677802&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARAuUCx__0UXgztKIp2PaQ0Nwn8d9qziMbiadB4H9gbfZjbIHMySflnQ6ZlOqiKlOLIlf2eEuVu_V7ov
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3232152970144103&set=pcb.854634048243851&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARA3W5i8OiMUH6o6fyJFPEw52uiJYjIqioGulINBUZWPEoVdWHX2eRK3Gi3YuUzqTbXzryvQU0Wsx0s6
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3232152970144103&set=pcb.854634048243851&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARA3W5i8OiMUH6o6fyJFPEw52uiJYjIqioGulINBUZWPEoVdWHX2eRK3Gi3YuUzqTbXzryvQU0Wsx0s6
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3242377529121647&set=pcb.856961204677802&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARAuUCx__0UXgztKIp2PaQ0Nwn8d9qziMbiadB4H9gbfZjbIHMySflnQ6ZlOqiKlOLIlf2eEuVu_V7ov
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•Sindirim sistemini rahatlatır, hazımsızlığa bağlı gelişen gaz ve ağrı gibi 

şikâyetleri önler. 

•Bitkinin yapraklarından yapılan çayının da gut ve romatizma rahatsızlıklarına 

iyi geldiği bilinmektedi                                  .  

•Yine yapraklardan yapılan infüzyon, yaraları iyileştirmede yardımcıdır, ağız 

enfeksiyonu durumunda gargara şeklinde kullanılarak fayda gösterir.   

HAPAHAPTAN: Ansızın, birdenbire: Bizim komşu hapahaptan öldü.Arabanın 

önüne hapahaptan çıktı. 

  

HARMAN AYI:  Ağustos ayı.  

HARMUTLAMAK: Suyu ılıtmak.  
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Çocuğu çimdirmek için suyu harmutladı.  

HARO: Esk tahıl veya un ambarındaki bölmeler.  

HASUTA: Ayrı bir kapta un, şeker veya nişasta iyice ezildikten sonra kızdırılmış 

tereyağı içine dökülerek karıştırılır. Sarı renkli yağı ortaya çıkana kadar 

karıştırılarak pişirilen hasuta sıcak olarak yenilir.   

 HAŞIL: Ana maddesi öğütülmüş buğday, yağ ve süt olan özel yemek.  

  

HAYLAMAK: At gibi hayvanları sürmek için seslenmek. 

  

"Arabacılık, sararsın burmayı, çalarsın kamçıyı, haylarsın hayvanı geçer 

gidersin." - Ahmet Rasim 
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HEDİK: Haşlanmış buğday, bulgur, mısır, nohut vb. şeyler.  

HEPENK: Ev,iş yeri, pencere, kapı vb. yerleri kapamak için kullanılan, türlü 

biçimlerde sac levha, demir veya tahta kanat.Akşamüstü, bütün kepenkler 

indikten sonra sokağa çıktık.❓ -Y. Z. Ortaç               

HEREL-HARAL: Kıldan ya da ketenden yapılmış büyük çuval. Ayı ile aynı herele 

girilmez (Çerbeyit).  

HERİF: 1.Adam, kadınlar için koca, eş. Bizim herif gibi. 2.Kadınların kocalarına 

hitap şekli. Kadın:  -Heriif!  Erkek:-Buyur karı.      

HIBAR: Duvar dizmede büyük taşlar arasıra konan küçük taş.  
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HINÇ OLMAK: Yorgun hissetmek, her tarafı tutmamak kadargezdim ki hınç 

olmuşum. 

 

HINIK: Burun ve genizden konuşan (kimse). 

HIRHIZ: Hırsız.                                                              

HIŞ : Köpeklerin boynuna takılan demir .                      

HIŞTİK: Boynuzları yukarı doğru kıvrık olan (öküz vb. hayvanlar).   

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3132633086762759&set=pcb.831431567230766&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA35ooXcLxHC6jzGTKg3DP1BNcJtQ4WwqmMm-WXx4i6744ad2iGJE37PygpmCryKGJJJDcj4O7N2SYC
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3132633086762759&set=pcb.831431567230766&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA35ooXcLxHC6jzGTKg3DP1BNcJtQ4WwqmMm-WXx4i6744ad2iGJE37PygpmCryKGJJJDcj4O7N2SYC
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3132633086762759&set=pcb.831431567230766&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA35ooXcLxHC6jzGTKg3DP1BNcJtQ4WwqmMm-WXx4i6744ad2iGJE37PygpmCryKGJJJDcj4O7N2SYC
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3132633310096070&set=pcb.831431567230766&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCLj4zdXOttYN5EKf476yHKAvQek4maIn2kjYMCaBEeN5THBFiPnt9PO7bKi7ObT8lI8yj4OkoiQh3j
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HIZAN: Fakir, görgüsüz . 

HIZMEKER: Tarım işlerinde erkek hizmetçi .  

HİM : Temel .  Bu evin himi çürüktür. 

                                   

HİZEK: 1.Öküz arabasının gidemediği dağ ve engebeli yerlerde biçilen ot veya 

ekini harman yerine çekmekte kullanılan tekersiz araç.Dik yamaçlardaki biçilen 

ot ve ekin öküz arabası (kağnı) taşınamaz.Bu tür yerlerdeki ot ve ekin hizekle 

taşınır.Çok dik yamaçlarda hizek öndeki öküzlerin üzerine devrilmesin diye 

hızeğin arkasına büyükçe çam dalı bağlanır.Bu araçtan bazı yer 

adlarıalmıştır.Hızekyolu mevkii gibi.2.Kızak,kar üzerinde kayma aracı.   
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HOYRAT:  Sevimsiz, kötü.                      

HINGEL: Haşlanmış yufka ile yapılan hamur işi yemek.  

HORUM: Hayvanlar için samanlık (merek) veya yığından ahıra getirilen ve bir 

kişinin taşıyabileceği, koltuğa sığabilecek mikdarda elle dürülen ot tomarı, 

destesi veya balyası. Dünya yansa bir horum otu yanmamak 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3234744519884948&set=pcb.855276621512927&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDcduHtack1e7KMDqMB0MQ8zlYxEIcHBE67dY40sxvlM641DOjt_OjwLqBYjCLBy3zBtJ_iJk7gWJOZ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3234744519884948&set=pcb.855276621512927&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDcduHtack1e7KMDqMB0MQ8zlYxEIcHBE67dY40sxvlM641DOjt_OjwLqBYjCLBy3zBtJ_iJk7gWJOZ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3234744506551616&set=pcb.855276621512927&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBK6ztf7e3ZGjQEQE5EMZND1e4Fh3ge3bky3iD35IC_c54IzRLDDD7e-Nr5szUyoVKLzsZVwg_xCLsS
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Şartlar ne olursa olsun neşesini yitirmemek.  

HOZAN: Sürülmemiş, dinlenmeye bırakılmış tarla. 

 

 HÖLLÜK: Kundak çocuklarının altına bez yerine konulan elenmiş toprak: Eledim 

eledim höllük eledim .Aynalı beşikte bebek beledim.Halk türküsü. 

 

I-İ* 

IRGALAMAK: Kuvvetlice sallamak.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3234448196581247&set=pcb.855186521521937&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARDVNeJtVzl_Gr8RDtINP7fXKksNuNd4nqeKstuLYi7Xeafg-cdJX6vtbPZT5JoqbfCCbVdxXHd3NV9s
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3234448196581247&set=pcb.855186521521937&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARDVNeJtVzl_Gr8RDtINP7fXKksNuNd4nqeKstuLYi7Xeafg-cdJX6vtbPZT5JoqbfCCbVdxXHd3NV9s
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3202202016472532&set=pcb.847757368931519&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARDROUmyylgAuDK0DBZTDmsLYZ4nh2ScuTQEkVuQwMb4BSthTP8Ts6w89u4yoOxoJqjOwqzTzEgY7xZB
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3202202016472532&set=pcb.847757368931519&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARDROUmyylgAuDK0DBZTDmsLYZ4nh2ScuTQEkVuQwMb4BSthTP8Ts6w89u4yoOxoJqjOwqzTzEgY7xZB
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3231950406831026&set=pcb.854584088248847&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA46xusSXqNOujECvM1DYgL0DjSG-yJS7xVdHk1Lbmdu5Rye5yZWScCfvKf1tzMW_tn7IYZWJd4XewS
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3231950406831026&set=pcb.854584088248847&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA46xusSXqNOujECvM1DYgL0DjSG-yJS7xVdHk1Lbmdu5Rye5yZWScCfvKf1tzMW_tn7IYZWJd4XewS
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3234448196581247&set=pcb.855186521521937&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARDVNeJtVzl_Gr8RDtINP7fXKksNuNd4nqeKstuLYi7Xeafg-cdJX6vtbPZT5JoqbfCCbVdxXHd3NV9s
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3234461333246600&set=pcb.855186521521937&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARA84cZsIMfN_02XKjyZmyFp7SCMJabxZHLwXaKymtVoZ6ekutMv4__kEY4MQEt57AUkjENHhyo6Tiv0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3202202016472532&set=pcb.847757368931519&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARDROUmyylgAuDK0DBZTDmsLYZ4nh2ScuTQEkVuQwMb4BSthTP8Ts6w89u4yoOxoJqjOwqzTzEgY7xZB
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3202202343139166&set=pcb.847757368931519&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARAb_n7-gtLg5lYYiT38IVWys9XPIr2PCod78mqEPTNf4xIeCFBZeXpaLo3dL7UoVvskpRR1LQhJgSTp
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3231950410164359&set=pcb.854584088248847&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBCECwO6tc3p9hYtE0WzjAT6pYwfONHwxSH3x6NPrjRUQQx6vg6n1kOhylN-LVxATWACl0r2YIxVbsI
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 Irgalayınca elmalar dökülmeye başladı.  

BEN BİR KAVAK YOL ÜSTÜNDE BİTEREM             

Ben bir kavak yol üstünde biterem           

Gelen geçenlere gölge ederem              

Irgalanma kavak seni de budarım           

Budar budar odun eder satarım  

Güneş vurmuş boz tepenin başına             

Yeni girmiş on üç on dört yaşına        

Irgalanma kavak seni de budarım           

Budar budar odun eder satarım  

Uzun kavak ne uzarsın boyuna               

Ben vuruldum komşumuzun oğluna             

Irgalanma kavak seni de budarım           

Budar budar odun eder satarım 

Uzun kavak ne uzarsın boşuna                    

Hiç sevdalar gelmedi mi başına               

Irgalanma kavak seni de budarım           

Budar budar odun eder satarım  

Erzurum-Seyfettin Sığmaz 

İZNOS (Rus.): Gelir,varidat,kazanç,zenginlik. Yerleşim birimi (köy-karye) adı. 

Ermeni mezalimi ve yağması (1917) dönemine kadar devrinin en zengin 

köylerinden biriydi. Adını da Rus yönetiminde iken buradan almıştır. Öyle ki 

küçük bir köy olmasına rağmen yüzün üzerinde yılkı atlar, binlerce koyun ve 

nahır sürüsü. Dört tarafı adeta bir kale duvarını andıran yüksek dağlarla çevrili 

bir vadide kurulmuş, sık ormanlarla kaplı, merası ve çayırları bol, yazın ve 

sonbaharda hiçbir zaman yeşilliği solmayan , derelerinden şırıl ,şırıl sular akan 

hayvancılık için biçilmiş bir kaftan gibi coğrafya. Adından da anlaşılacağı gibi işte 

böyle bir coğrafya parçası insanlarını zengin etmiştir. Ancak Bolşevik İhtilali 

nedeniyle Rusların bölgeden çekilmesinden sonra bıraktıkları silahları ele 

geçiren ve şımaran sözde bir devlet kurma hevesine kapılarak kuduran 

Ermeniler bölge halkına katliam yapmışlar, köyleri basarak yağmalamışlar. İşte 

bu sebeplerle diğer köyler gibi İznos’ta zenginliğini kaybetmek durumunda 

kalmıştır. 
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İSTİKAN: Çay bardağı. 

  

İSTOL (Rus.) : Sandalye.   

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3144350455591022&set=pcb.834128933627696&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDhBxh2rLcbunxKCJi_nQHqvYkXhiuXKc3_PnXtA81cvRjtmlJCZ2eVEYBotzb5z41r6XikLaT5qBXW
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İŞKİLLENMEK:  Şüphelenmek, kuşkulanmak. 

     

İT DİRŞEĞİ: Gözkapağının kirpikle birleştiği yerde çıkan küçük sivilce.   

S 

J-K* 

KAFTER (KEFTER): Sevimsiz ihtiyar.   

KARMAN (HARMAN) ÇORMAN: Karmakarışık. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3227535467272520&set=pcb.853518481688741&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCtzd9DbWLp0uacpPGmR5CcYViUz06Zqt0qKLkTo9eyWe629gpPuL4PFvsKcAC0nrJeGhDxym1ov4Ui
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KARAKURA: Kâbus.   

KARGIŞ:  Kargıma işi veya bu maksatla söylenen sözler, lanet, telin, beddua, 

ilenç, alkış  karşıtı. Kargışlardan bazıları: 

*Ağzın tad görmesin.Ağzın kitlene. Allah belani versin. Allah birin iki etmesin. 

 Allahın dan bulasan (bulasın). Allah canın ala. Allah cezan vere. Allah'ın hışmına 

uğriyasan (uğrayasın). Anasız babasız galasan (kalasın). Anan baban gorbagor 

ola. Ayağın daşli gözün yaşli ola.  

Baba yiyesen.  Başın bata. Bemirat galasan. Bemirat olasan.Boyun batsın. Boyun 

devrüle.Canın cehenneme. Cehennem Zebanis. Cennet yüzü görmeye sen.Çenen 

düşe. Çenen kitlene. Darda galasan. Davun boğazan çıka. 

El açıp dilenesin . Elin kolun kırıla.Ellerin yanına uzana. Ellimin kori.Evinde 

ölmeyesen. Evsiz barksız galasan . 

Gan gusasan. Gazaba uğrayasan .Geberesen. Gidişin ola gelişin olmaya. 

Gorbagor olasan.Gözen dizen dura. Gözlerin avucan gele. Gözlerin toprak 

doyura . 

Hışıma gelesen. 

İmansız geberesen.İnim İnim inleyesen. 

Kapın kapana . Kor olasan. Kurda kuşa yem olasan.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3227535467272520&set=pcb.853518481688741&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCtzd9DbWLp0uacpPGmR5CcYViUz06Zqt0qKLkTo9eyWe629gpPuL4PFvsKcAC0nrJeGhDxym1ov4Ui
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3227535917272475&set=pcb.853518481688741&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDkA5g6u1XD0lsGspdZRa2pbEhIcuCJtJxI5U9tQCd6abvxXb3vkehxHlluPG2dIE36mxrViHJA84dU
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3208149979211069&set=pcb.849001028807153&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARA07_mItoA2BP68lfN-FPJZoEAUIxA9YH_L7NyzP3QpdJPtmrGlR4SgDR_UjLKyjhsdkalCjy_FaGLk
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Lal olasan. Lanet suratına. Lime Lime doğranasan . 

Murad alamiyasan. 

Naçar galasan. Namerde muhtaç olasan. Nana muhtaç olasan.  

Ocağın bata. Ocağın söne. Olmaz olaydın. Ölesen. 

Parça tike olasan. Patliyasan . 

Rahat yüzi görmiyesen . Rezil olasan . 

Seni yere giresen. Sufatıın arkan döne.  Sürüm sürüm sürünesen. Şişesen.  

Taş kusasan. Teneşire uzanasan. Toprah başan. Topun devrüle. 

 Ummiyasan. Uyuz olasan . 

Yarı yolda galasan. Yere girecek. Yerin dibi. Yerin dibine girecek. Yer dibine 

giresen. Yüzün töküle.  

Zehir zıkkım ola. Zehir zıkkım yiyesen. Zıkkımın köki. Zıkkım ola . 

Tepen dağlana. Gidişin ola gelişin olmaya.Ekmek atlı ola sen yayan 

olasın.Dalından vurulasın.Yüzün gülmiye.Dilin kuruya.Yetişmiyesin. 

Çöl eve corapsız gelin olasın (Ersinek). 

(*Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yararlanılmıştır.) 

  

https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.846170079090248/1013141075542791/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARAF-WBxOr_2f1HObUQ_3r6U11DeqyULqJfBaupm4Aw3YOa1dXSrBlW1GA6IBWeSiJHZYgG-p-q2usVJ
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.846170079090248/1013141615542737/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARBIdh7TTW7mGPRm5nkXk5ZHakP3KC2ag-8OV--DRCVNWOBsWvBhcNNVnkrUDGszIwwdmi6nYjjdgTM0
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KAYGANA:  Yumurta tereyağına kırılarak hafif pişirilir.Avakadolu kaygana göbek 

yağlarını eritir.    

KAVLAK: Ayakta kurumuş çam ağacı.   

KARAGAT (bir tür grenk üzümü): Olgunlaştıkça siyahlaşan küçük salkımlı 

yuvarlak ve parlak görünümlü meyyve.   

KASMUK (SOYMUK): Çam ağacının kabuk altındaki özsulu, yenilebilen iç zarı. 

İlkbaharda genç çam (doruk) ağaçlarına su yürüdüğünde kabuk altında oluşan ve 

büyümeyi sağlayan sertleşmemiş özsu. 

 Faydaları: 

•Kan şekerinin düzenler. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3079834338709301&set=gm.818854935155096&type=3&eid=ARB8OL0uUdys1CouVZVLwI4YzeOncT4fQriBDIV3wvYFw99NMeb7Mxrc2JyevubkmlFIQ-zEN5Fj1e17&ifg=1
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• Birçok mikrobik hastalığa karşı antiseptik etkisi vardır.  

• Balgam söktürücü etkiye sahip olması ve göğsü yumuşatarak öksürüğü tedavi 

etmesi de sayılabilir. 

• Grip ve nezle gibi hastalıklara karşı vücudun korunmasına yardımcı olur.  

•Saç dökülmelerine karşı etkilidir. 

•Metabolizmanın düzene girmesine  

•Akciğeri temizlenmesinde ve nefes almakta güçlük yaşanan rahatsızlıklarda da 

etkilidir. 

•Boğaz ağrısı problemine karşı da oldukça etkilidir.  

•Yumurta iltihabı ve akıntı gibi birçok kadın hastalığına iyi gelir. 

•Antiseptik özelliği sayesinde diş hastalıkları tedavisinde de oldukça etkilidir. 

•Gastrit gibi mide hastalıklarına karşı da oldukça faydalıdır.  

•Sitres ve sıkıntıya karşı yatıştırıcı etkiye sahiptir . 

•Ağrı kesici etkiye sahip olması sayesinde baş ağrısı başta olmak üzere 

romatizmal ağrılara da oldukça faydalıdır. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3252140884811978&set=pcb.859217084452214&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARAbCfCvJnZgvVVj_aU1ArnzQl3YKMv_sAsBdIgei5Y0a5ISILT-y8boXcGIEYbiKvs62CPuBsf_uyp8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3252140884811978&set=pcb.859217084452214&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARAbCfCvJnZgvVVj_aU1ArnzQl3YKMv_sAsBdIgei5Y0a5ISILT-y8boXcGIEYbiKvs62CPuBsf_uyp8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3252140884811978&set=pcb.859217084452214&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARAbCfCvJnZgvVVj_aU1ArnzQl3YKMv_sAsBdIgei5Y0a5ISILT-y8boXcGIEYbiKvs62CPuBsf_uyp8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3252140901478643&set=pcb.859217084452214&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARC9W8zmsNzwy5hNcP11LxhJmUpOJRqHoZExxClNpuoKkqel1Xoh5ai6ytWgJxtzT_YYRL5iom1mc2Yu
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3252140931478640&set=pcb.859217084452214&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARBAd0G5geZYB6MAi31kKY4zMYxeX5n-rS_WfxULn2kZ9MHSODVXI-W8e5C7IDhO_0Aol1CCRjQZI8lk
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KAFDER (KEFTER) : Sevimsiz ihtiyar.                                     

KAMFET ŞEKERİ: Akide şekeri. Renkli sert şeker.Eskiden bayramlarda kamfet 

toplardık.  

KAŞKA: Hayvanların alnındaki beyazlık, ak leke ve alnı beyaz lekeli olan hayvan. 

  

KANAYAKLI: 1.Kadın, kız, eksiketek. 2. Çaresiz, zavallı. 3. Yoksul. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3267500776609322&set=pcb.862759560764633&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARD_VxgktdqTsmwmOLezmYnDU8uihh3hGKqEd_BPwcb7Zr7fydANDbFKRGPyfoBEgl5bXhkUbyNYpgbc
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3267500776609322&set=pcb.862759560764633&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARD_VxgktdqTsmwmOLezmYnDU8uihh3hGKqEd_BPwcb7Zr7fydANDbFKRGPyfoBEgl5bXhkUbyNYpgbc
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.813298445710745/978816248975274/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDsG-zKGeN83_Jesb6Z985uo8npIPvElX0slmjUiiHH7_USXIv-Z4KBfaIsEzGIKSEq-KXYTkc8R68V
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3267500776609322&set=pcb.862759560764633&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARD_VxgktdqTsmwmOLezmYnDU8uihh3hGKqEd_BPwcb7Zr7fydANDbFKRGPyfoBEgl5bXhkUbyNYpgbc
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KARTOL (Rus.):Patates.  

KAVURGA: 1. Ateşte kavrulmuş tahıl. 2. Kabuğu alınmış ve dövülmüş buğdaydan 

yapılan yiyecek. 3. Kurutulmuş ekmek. 4. Meyve kurusundan yapılan un. 

 

KEL: Yenmeye yüz tutmamış ,olgunlaşmamış sebze,meyve.Koruk.Üzümler daha 

kel.   

https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.834611293579460/1001136753409890/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCN41c4WTavDHJ02WHi2ro6Vnpqk6Ra8CuRq6qGhBmzIJMXDwyivsTnR5nr7M_58EWwXbii2ij8aCzg
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KERME: Basılmış koyun gübresi; kesilerek tezek gibi kullanılır. Kerme kesmek: 

Ağılın yüzündeki 'kerme'yi özel küreğiyle kalıplar hâlinde kesip çıkarmak. Kerme 

dutmak: Çok kirli olmak; kir için tabakalaşmış olmak. 

 

 KERİZ -KEHRİZ (KARIZ): 1.Ahırlarda hayvan sidiklerinin akıtılması için kurulan 

düzenek.2. Pis ve atık suların özel kanallar aracılığıyla belli merkezlerde toplanıp 

atılmasını sağlayan sistem, lağım döşemi, şebeke.3.Alçak rakımlı tarım arazileri 

sulamak için geçirimli katmanlardan su taşıyan yatay bir yer altı su yolu düzeni. 

 

KERT: İşaret için yapılmış çentik veya iz, kerti.   

 

KERTİ: Bayat (ekmek, et için). Kerti ekmeklerle ekmek aşı 

yaptı. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3247509945275072&set=pcb.858150701225519&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDxvs277xu_SezzdHbqrsneHaSgNKUQchjWGNB_fJP87G3pfp_ONbXEriC7I1V-SF3ysKWT6UdgjfmS
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3247509945275072&set=pcb.858150701225519&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDxvs277xu_SezzdHbqrsneHaSgNKUQchjWGNB_fJP87G3pfp_ONbXEriC7I1V-SF3ysKWT6UdgjfmS
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3270101646349235&set=pcb.863381120702477&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDYwye5iEwEthSU74Bn9exNc6aDlx5BqxoNVye-dlAslCIGkIiS-cbXIthBYS_-Qy5BVHE-rAIXuCqI
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3270101646349235&set=pcb.863381120702477&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDYwye5iEwEthSU74Bn9exNc6aDlx5BqxoNVye-dlAslCIGkIiS-cbXIthBYS_-Qy5BVHE-rAIXuCqI
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3231253206900746&set=pcb.854411228266133&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARArorW16zA7PKADFuYBMWo3ZYGaI--KanXzZ8vaH7hYgWLVz7bL3EX5Yr8gVRZ4cccIZ4XbVDY0PIee
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3247509945275072&set=pcb.858150701225519&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDxvs277xu_SezzdHbqrsneHaSgNKUQchjWGNB_fJP87G3pfp_ONbXEriC7I1V-SF3ysKWT6UdgjfmS
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3247509951941738&set=pcb.858150701225519&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDVmnQ2wM26Nf4XooxbWWftNtxFsaoQYgfMrCpbW2UmxbJwkbgApu8YezoB_9C8HApg7pNGey5vGtJc
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3270101646349235&set=pcb.863381120702477&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDYwye5iEwEthSU74Bn9exNc6aDlx5BqxoNVye-dlAslCIGkIiS-cbXIthBYS_-Qy5BVHE-rAIXuCqI
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3270102583015808&set=pcb.863381120702477&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBPoappsCEvvmTh0VMGBnJWT7kYYgKvSomzDgqTW-Dwkp2FsfvQTcEWRlAxJL7HgNHeAh2gay81LJB9
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3231253206900746&set=pcb.854411228266133&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARArorW16zA7PKADFuYBMWo3ZYGaI--KanXzZ8vaH7hYgWLVz7bL3EX5Yr8gVRZ4cccIZ4XbVDY0PIee
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KESME AŞI: Kesme hamurdan yapılan aş. Çorba.  

Yapılışı: 

Öncelikle yeşil mercimekler 5 dakika kadar haşlanır ve suyu süzülür. Bir 

tencereye sıvı yağı konur. İçine yemeklik doğranan soğanlar koyup pembeleşene 

kadar kavurulur. Ardından salça koyup biraz çevirdikten sonra et suyunu ilave 

edilir. Bazıları anık olarak gınıt (kızırık),yağda kavrulmuş nohut büyüklüğünde 

hamur ilave eder. Kaynayan suya 5 dakika kaynatmış olduğumuz mercimekleri 

ardından da erişteler eklenir.    Tuzu ve baharatı damak tadına göre ayarlanır ve 

erişteler yumuşayana kadar pişirilir. 

KEVEK:1.Delikli, hafif, çabuk kırılabilen, yumuşak (taş vb. için).   

  

2. Gevrek, yenilirken ağızda dağılan (meyve için). 

KIRKLIK: Koyun kırkma aracı. Günde kırklıkla on koyun kırktı.  

KIRTİK: Sabun parçası.                            

KİRKİD (T): KİRKİT: Dokumacılıkta atkı ipliğini sıkıştırmak için kullanılan, 

demirden ya da ağaçtan yapılmış dişli araç.   
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KIRÇ: Üzerinde yürüyünce ayak batmayan, donmuş, sert kar yüzeyi. 

  

KIRMA (KIRMALIK): Ot bitmeyen bayır, parçalanmış kayalıklar. Yeşerir bayırlar, 

çöller kırmalar. Nakışların bugün dört yanın dağlar. ❓Âşık Ali 

İzzet  

KIRCILLAN-MAK: (Saç)a ak düşmek, beyazlamak.   

 

KIZANAM: Kadınlar arasında selamlaşma ifadesi. Kızanam neydersin?  Sağol. 

Neydem çalışırem.                                            
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KİRAL: Kiler.                               

KOR: Kör, ama.                        

KOŞAT (GOŞAT): Evlerin üstünü örtmek için konulan ağaçlar, tavan kirişleri. 

MERTEK: Yapıların tavanlarında koşatlar arasında kullanılan yarma ağaç 

döşeme. 
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KURUT (GURUT) : Süzme yoğurt köfte biçiminde yapılarak kurutulur. Gurut, 

kurutulmuş Yağurt  

Orta Asya kökenli ürünlerden biri olan Kurut, yağsız yoğurdun tuzlanarak 

güneşte kurutulmasından elde edilir. 

Bir zamanlar at sırtında göçebe Türklerin en önemli ve saklanabilen gıdalarından 

biriydi. Lezzetli yemeklerin yapımında kullanılır. 10 kg yağısız yoğurt bez 

torbalarda süzülür ve bir gün bekletilir. Bekletilerek süzme yoğurdun biraz 

ekşimsi olması sağlanır.  

Süzülen kısım, avuç içinde yuvarlanarak koni şekline getirilir ve temiz beyaz 

bezlerin üzerine konur. Elde edilen koniler avuç içini dolduracak kadardır. 

Eriştelerin kesildiği ,rüzgarsız veya az rüzgarlı ,bol güneşli havalarda damların 

üzerine veya evlerin önündeki özel hazırlanmış yerlerin üzerine konularak birkaç 

gün kurumaya bırakılır.  

Kurutulduktan sonra 10-15 kg yoğurttan 1 kg gurut,kurut elde edilmiş olur. 

Kurut kışın Kurut çorbası, hengel (hangel,mantı,etli hangel) ve haşıl gibi 

yemeklerin yapımında kullanılır. Sarımsaklı olarak, kızgın tereyağı sosu ile 

birlikte hengel ve haşıl adlı yemeklerin üzerine dökülerek servis edildiğinde 

lezzetine doyum olmaz.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3126015130757888&set=gm.829865197387403&type=3&eid=ARBe_uWajecAjYibO7L2MrQznC5a4wVcDi9A8SRuf56_5GdOJMJiU-l0Rkj1gkuIhbshsmusCRmUqfyy&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3126015130757888&set=gm.829865197387403&type=3&eid=ARBe_uWajecAjYibO7L2MrQznC5a4wVcDi9A8SRuf56_5GdOJMJiU-l0Rkj1gkuIhbshsmusCRmUqfyy&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3126015130757888&set=gm.829865197387403&type=3&eid=ARBe_uWajecAjYibO7L2MrQznC5a4wVcDi9A8SRuf56_5GdOJMJiU-l0Rkj1gkuIhbshsmusCRmUqfyy&ifg=1
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Çocukluğunu Doğu Anadolu'da özellikleErzurum Kars,Ardahan ve Iğdır’da 

geçirenler ninelerimizin en çok yaptıkları ürünlerden birinin de kurut olduğunu 

bilirler.Bu bakımdan da yemeklere verdiği lezzetin yanında kurut nostaljik 

olarak da vazgeçilmez bir üründür. 

KÖSEVİ: Yarı yarıya yanmış odun parçası.   

KÖTEK: Sopayla atılan dayak.  

KULUNÇ: Şiddetli omuz ve sırt ağrısı.  

KULUNÇ KIRMAK: Göğüs hizasinda çaprazlama getirilen elleri birisinin arkadan 

cekip, dizini iki kürek kemigi arasina yerlestirdikten sora, agrili kişiyi geriye 

doğru cekmesiyle yapilan bir işlemdir.       

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3081833311842737&set=gm.819266518447271&type=3&eid=ARD0MMsuEgFH19eu7ikmDm-nd6G6nfoweIG0ay2B4nI9P66TJ_FM1zgy4zw8LLX-eCbm3eEinnLnT7jn&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3144010515625016&set=pcb.834054433635146&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDAVHlM-hFeAR3exRauXysgcktQNHyBZTes3gKGfs1pyJH4dj02cMBE-eeNWVgzi7XCQnH1PLjxs5n9
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3144010635625004&set=pcb.834054433635146&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBbDMZO5_367FX_OU4Dmth-gqD2YjAC6D9EDYZ_CXscgbf1paqxn0f_DjNTJjQZLvbG0tDDjhCr0RTO
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KÜCÜ (KÜCİ): Cicim dokuma tezgâhında ipliklerin arasından geçirilen alet.  

 

KÜNT-KUND (Kürt.) :  Bir ekmeklik hamur topağı, parçası.  

 

KÜSKÜ: Taş kaldırmakta kullanılan uzun demir çubuk veya basit, ağaçtan 

kaldıraç."Taşı tekrar yerine koymazsak balta ve küskü ile onu kaldırır, aşağı 

yuvarlarız."  Refik Halit Karay   

 

KUŞEKMEĞİ: İlkbaharda kırlarda yetişen, ufak yeşil yapraklı, ıspanak gibi pişirilip 

yenilen bir bitki. Madımak (Erm.).  

KURA-KIRIK: Kulağı kısa olan koyun ve keçi.    

KUŞLUK VAKTİ: Günün sabahla öğle arasındaki bölümü, kuşluk vakti: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3262391683786898&set=pcb.861599857547270&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDsziK54Ecr8KUJJmbQVKDw4Jkrnqfa2hP59ir1QUQswV4sSW6AYipCuLLvr6pQ2tx8rQP_yj6PjMiv
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"Tarhana çorbasıyla birer baş soğan, birer çeyrek ekmekti kuşlukta yedikleri." - 

Necati Cumalı.                             

KUŞLUK: Yaylalarda sağım hayvanlarının sağıma gelmesini ifade eder.Koyunlar 

kuşkluk için berliğe geldi.Sağım yapıldıktan sonra kuzu katımı yapıldı.   

 

KUZU-HÖGEÇ-KOÇ:  Koç olacak kuzu kozlukta belli olur.   

KÜT: İnmeli,çolak,kötürüm, sakat.   

KORUT-KOŞAT- TEKE-(KORUT):  Keçi yavrusu.    

KORUKÇU (GORUHÇU):Kır bekçisi. Yayla bekçisi. 
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KOLÇAK: Ağaçtan yapılan ve omuzda su taşımaya yarayan gereç. İki ucuna zincir 

takılır.Su bedireleri (kovaları) bu zincirlerin ucuna takılır. 

   

KOM:  Ahır, hayvan barınağı.    

       

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3221841007841966&set=gm.852152348492021&type=3&eid=ARCwqBBWkVF9b82Ve4YPIkimjppcEsBwngBYH80xfI9GjmC1ocDQhUM3T7PUychXc4WiVE4ftohu4ovO&ifg=1
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Sağlıksız komlar süt verimini düşürür. 

KURİK: Küçük at yavrusu.tay..Ali dayı taylarına çok iyi bakıyor.  

 KURNA: 1.Kırlardan, derelerden çıkan göze (Kaynak), çeşme ve pınar suları boru 

şeklinde içi veya üzeri oyulmuş oluklardan akıtılır. Oluklardan akan suya kurna 

denir.2.Musluk. 

Havadaki turnalardan,                   

Su içtiğim kurnalardan,               

Giyindiğim urbalardan,                

Sakınırım kıskanırım.  Ali İzzet 

 

 KURUM: Baca külü, isi.  

 K(G)UYLAMAK: Çukura gömerek saklamak (kuyulamak). Kış geliyor, havucu 

bahçeden söküp, evin avlusuna kuyladım.    

KÜLEK: 1.Su kovası. İki külek süt sağdı. 

2. Bal, yağ, yoğurt vb. şeyler koymaya yarar tahta kova.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3231872463505487&set=pcb.854565514917371&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCX-fkOoX1n2gU1G6nW2Uf6SyKPPDfeY2BpdcO6EW_XAq3rZGS8Khn3btG58h7JK4UtqQ-kcDJSRjwu
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3231872463505487&set=pcb.854565514917371&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCX-fkOoX1n2gU1G6nW2Uf6SyKPPDfeY2BpdcO6EW_XAq3rZGS8Khn3btG58h7JK4UtqQ-kcDJSRjwu
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3231872463505487&set=pcb.854565514917371&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCX-fkOoX1n2gU1G6nW2Uf6SyKPPDfeY2BpdcO6EW_XAq3rZGS8Khn3btG58h7JK4UtqQ-kcDJSRjwu
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3231872450172155&set=pcb.854565514917371&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARD9XYx7PTwBNaK8Zx20NDyCF_MAgrAf15IHQ1ZfIWchSjRb14Vn1QMuzKCAnveFYrurBRzVPBpeqrL9
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3231872426838824&set=pcb.854565514917371&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDdyvC0opbaYlODXCokvixj-GT1sTxZQ0HH-wrpIxovBUxhQCUyvP3FfJPpq-qJ9KSpuApxEiiQ1TtB
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3229784437047623&set=pcb.854071138300142&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARApuGbyRe8nxUfing4u5JagO2dKzdQ-Lsy7MlPSFMtqSn_eZ8eD3_O3tS9_Y_qMrPlVi-1SgRdXNp0L
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KÜRÜL: Bezelye.                                  

KÜŞETLEMEK: Kollamak, gözetmek. Onu küşetliyorum, elime geçse döveceğim.  

 

KÜSTERE (Fars.) : Bir tür yivli uzun marangoz rendesi. 

KÜZE (Fars.):  Ağaçtan yapılan su kabı. Küzeler suyu soğuk tutarlar. 

L* 

LAZUT: Mısır.  

LELEVÜN:1. Çok zayıf. 2. Bitkin, yorgun argın. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3229784753714258&set=pcb.854071138300142&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARAvlUhqhs-xhxv4WFswuIGdka5PCDMiAwoxIDdIv7nU1Go8buehNSDdPgIQAVjp7U0gXWVFhO82uhGl
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3229784753714258&set=pcb.854071138300142&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARAvlUhqhs-xhxv4WFswuIGdka5PCDMiAwoxIDdIv7nU1Go8buehNSDdPgIQAVjp7U0gXWVFhO82uhGl
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3243907848968615&set=pcb.857309681309621&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARC89EPQ4x-8_1FWn0eyMuSu2g5_YFA7oNh0TlHqPE5zyfaiqbh7S40mSNMNlbXB7eqkA_4IPXe4tgZd
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3243907848968615&set=pcb.857309681309621&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARC89EPQ4x-8_1FWn0eyMuSu2g5_YFA7oNh0TlHqPE5zyfaiqbh7S40mSNMNlbXB7eqkA_4IPXe4tgZd
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239950959364304&set=pcb.854071138300142&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARBdUgMgYzcXD2PiwWy7QDO7Bw6o1zZLLCrfKseupPUGMy_S0suWnp5Jb-A2oJTvMrSrKaISaigah6Vi
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.834611293579460/1001136890076543/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBoMyg18YEW-fSZHSMSrcGs3_Uy5N7rQ-7fjx-TXV_IHDcRA1O0KZwf1hf6ywNDBQSGChpUGS2A08Z3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3243907848968615&set=pcb.857309681309621&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARC89EPQ4x-8_1FWn0eyMuSu2g5_YFA7oNh0TlHqPE5zyfaiqbh7S40mSNMNlbXB7eqkA_4IPXe4tgZd
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3243908438968556&set=pcb.857309681309621&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCb2V1i6surIag-Nux-nd-lqmavnDPqVxpBY-u94QJ2ZmFbJ-Wp-4KGF3UIxsA7BzLf96qJfXAWG7kN
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3243908758968524&set=pcb.857309681309621&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAbvBAjzdfYhVNAYimUZDZxOfpRpcT_9ZQKdOgVLETLbnC8hyxLSiFC63V99T-gJ3R4DOXnPa83Ncrw
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LIBBIZ: Parasız,züğüer.   

LOBİYE (Rus.): Fasülye.  

LOĞ: Toprak damları düzeltmeye yarayan yuvarlak taş.  

LOR:  Yağsız peynir.                                  

M* 

MAFİŞ: Yarım su bardağı yoğurt, yeterli sıvı yağ,bir yumurta,yeterli kabartma 

tozu,tuz ve un ;Bütün malzemeler iyi bir şekilde karıştırılır,karşımıma azar,azar 

un eklenir, yumuşak bir hamur olana kadar yoğrulur.Hamur iki parçaya 

ayrılır.Parçalar çok ince olmayacak şekilde açılır.Bıçakla istenildiği şekilde kesilir. 

Ocakta kızdırılan yağda kızartılır.                                

MAĞLATA: Gürültü, patırtı, kavga, dövüş. Sakın orada mağlata çıkarma.   

https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.834611293579460/1001136753409890/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCN41c4WTavDHJ02WHi2ro6Vnpqk6Ra8CuRq6qGhBmzIJMXDwyivsTnR5nr7M_58EWwXbii2ij8aCzg
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.834611293579460/1001136753409890/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCN41c4WTavDHJ02WHi2ro6Vnpqk6Ra8CuRq6qGhBmzIJMXDwyivsTnR5nr7M_58EWwXbii2ij8aCzg
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.834611293579460/1001136830076549/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCK2fgoUzajf3dNZPAy0OcmMi08VRJ2NZ_-NOUQVRhrLZHXcyHE3azgReoMiw5cSnbuMMxdtgEOgIcf
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MENİ (MANİ):Genellikle birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olan, daha çok 

hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk koşuğu (şiiri). 

Kahve piştiği yerde           

Pişip taştığı yerde            

Güzel Çirkin aranmaz            

Gönül düştüğü yerde.  

Erzurum'a nar geldi              

Yüce dağa kar geldi           

İşittim yaz gelecek           

Bugün bana yar geldi. 

Çekmeceden çektir oğlan                     

Boyun gerçektir oğlan                        

Senin bastığın yerler                       

Elvan çiçektir oğlan. 

Zülüf kestim tarama           

Dağı taşı arama               

Bana bir name gönder           

Fitil edim yarama. 

 Erzurum'a kalkta gel           

Sular gibi akta gel            

Ben sene gel diyemem                   

Şu gönlüme bakta gel. 

 Erzurum dağları haşhaş           

Şekeri ağızla kardaş             

Erisin karlı dağlar           

Kavuşsun bacı kardaş. 
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Çobanın ipine bak           

Katlayıp katına bak           

Her beni özledikçe           

Erzurum dağına bak. 

Tarla tumbi zegerek          

Zegerege su gerek         

Emmim oğlu dururken           

El benim neme gerek. 

Bir mendil işle yolla           

Ucunu gümüşle yolla              

İçine beş elma koy           

Birini dişle yolla. 

Dadaş dadaş hoş dadaş                   

Başında dal-fes dadaş                         

Eller gelmiş götürir          

Kapıları bas dadaş. 

MAL: Büyükbaş hayvan, sığır. Malları ağıla kapat.AğIlın kapısını da tut. 

 

MALIK: 1.Boyunduruk kayışına geçirilen ağaç çivi. 2. Çarık dikmek için ağaçtan 

yapılmış biz. 3. Ağaç çivi. 

‘’Resimlerden bazıları sözcüğe yüklü anlamı tam olarak ifade etmemekle birlikte 

yine de yüklenen anlam hakkında yaklaşık bir fikir vermektedir. 

https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.837155373325052/1003863566470542/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCe8oD1ibt_w-5bq7W3csn8jr4F50u5pqO6qRgpOmoiQNOQ5zQhmGWBbuO0_9CeMlzgEjkPfc5QrecC
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.837155373325052/1003863566470542/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCe8oD1ibt_w-5bq7W3csn8jr4F50u5pqO6qRgpOmoiQNOQ5zQhmGWBbuO0_9CeMlzgEjkPfc5QrecC
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239876179371782&set=pcb.856393881401201&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCpOqzh8PYl_eASZYuOp1uIjgls0b2EhwBBXYV2Bk62c1Sww0nTPSuY4tmHj5gAB6ZxdyuV1aqEudPN
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.837155373325052/1003863566470542/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCe8oD1ibt_w-5bq7W3csn8jr4F50u5pqO6qRgpOmoiQNOQ5zQhmGWBbuO0_9CeMlzgEjkPfc5QrecC
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.837155373325052/1003863696470529/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBZhw30saqTu3WkC0v-PhnXli8KneMk91_X-u72Jz62YYXIRYNl-R9BkrpMD0Z5tru4BHNxaXxzXLtI
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MARAN:1. Araba, kağnı tekerleği.  

2. Araba tekerleğinin demir kısmı. 3. Araba tekerleğinin ağaç kısmı.  

  

 MAZANNİ:  Kötü huylu, şüpheli adam. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239876179371782&set=pcb.856393881401201&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCpOqzh8PYl_eASZYuOp1uIjgls0b2EhwBBXYV2Bk62c1Sww0nTPSuY4tmHj5gAB6ZxdyuV1aqEudPN
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239876179371782&set=pcb.856393881401201&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCpOqzh8PYl_eASZYuOp1uIjgls0b2EhwBBXYV2Bk62c1Sww0nTPSuY4tmHj5gAB6ZxdyuV1aqEudPN
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3236869473005786&set=pcb.855779031462686&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARAhyejK_afLfPGQC_4Z2MMo09BTip-alPXRhppzsahQuSlPte6tqFC9pT-JKVovX3L7sjKlm5kJeLl5
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3236869473005786&set=pcb.855779031462686&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARAhyejK_afLfPGQC_4Z2MMo09BTip-alPXRhppzsahQuSlPte6tqFC9pT-JKVovX3L7sjKlm5kJeLl5
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/gm.837266779980578/1003984126458486/?type=3&eid=ARCYjGV2yMb8MOIlHoR_iskd5DRQklcHkZmkUPnZC92QE7E_ZZ5vcelBdvQHxUbMhqvirTf3-_5RVbEG&ifg=1
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/gm.837266779980578/1003984126458486/?type=3&eid=ARCYjGV2yMb8MOIlHoR_iskd5DRQklcHkZmkUPnZC92QE7E_ZZ5vcelBdvQHxUbMhqvirTf3-_5RVbEG&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239876179371782&set=pcb.856393881401201&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCpOqzh8PYl_eASZYuOp1uIjgls0b2EhwBBXYV2Bk62c1Sww0nTPSuY4tmHj5gAB6ZxdyuV1aqEudPN
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239876572705076&set=pcb.856393881401201&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBC7iI4DDvH1KZGzpGb8Eezrel35Eq6czqkNdBt7Ncy02VaowaD15lP21U9djvMW_704kJAOWx0Mkzj
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3236869716339095&set=pcb.855779031462686&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARDRaBtQt34uxvJeBbHsVqNiS1aZh7Pk1jIt7oHbxPynYrZR92IlKEMKy45IYDJC5tbtiqb8fjIB3pbU
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3236869913005742&set=pcb.855779031462686&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARCKCd1aRHLm9p9T0kGbICEA8_imNisCF7AJWAdXMieHJGXcQ9O9Cmq9qv_CIV8ujVRC7pNxegc8HBeL
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/gm.837266779980578/1003984126458486/?type=3&eid=ARCYjGV2yMb8MOIlHoR_iskd5DRQklcHkZmkUPnZC92QE7E_ZZ5vcelBdvQHxUbMhqvirTf3-_5RVbEG&ifg=1
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MARABA: Çiftçilikte, toprağı işleyerek ürüne ortak olan kimse, ortakçı, ortak, 

yarıcı .  

MARAZLI: Hastalıklı (aşağı görme,hor görme ifadesi olarak ta kullanılır).                          

 

MAZI :  Kağnının tekerlerini birbirine bağlayan parça.  

STER:Ağaçların tomruk niteliği taşımayanları ster yapılır. Yani bir metre eninde 

ve bir metre yüksekliğinde yığılır. Bir metre eninde, bir metre uzunluğunda ve 

bir metre yüksekliğindeki yakacak odun yığınına bir ster denir. 

MEGEL: Çapa, çapalamak. Kartol ve lobiyeleri çapalama 

zamanı geldi.  

https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/gm.839914163049173/1006641632859402/?type=3&eid=ARAUdwICHz42IwGHX4oF9P8azzAo7ejd7b30h5ULZTDVlGOGhF_-5aVWFfnqI_j35_xfcVFX6yLJeyM9&ifg=1
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MEHTE  (İSTİSAL/İSTİHSAL ) : Mehte veya istihsal (yöresel deyişle istisal); Orman 

idaresinin uyguladığı ormanları gençleştirme, geliştirme ve güzelleştirme 

projesidir. Bu proje ile ormanlardaki yaşlı, kurumaya yüz tutan ve sık ağaçlar 

kesilerek ayıklanır. Seyrelen ormanda genç fidanlar gelişir, dökülen 

tohumlardan yenileri çıkar, temizlenen orman gelişir ve güzelleşir. Devlet bunu 

yaparken bir taraftan da gelir kapısı olarak düşünür. Bu iş daha çok beden 

işçiliğine dayanır ve doğal olarak orman köylülerine yaptırılır.  

 Görevli memurlar her yıl ormanın bir bölgesinde yaşlı ve sık çamları belirler. 

Belirlenen ağaçlar görevliler tarafında işaretlenir (damgalanır) ve 

numaralandırılır. Kesilmek üzere damgalanan ve numaralanan ağaçlar orman 

köylülerine dağıtılır. Burada şans faktörü çok önemlidir. Şanslı iseniz ormanın 

kolay işlenir bölgesinden ağaçlar size düşebilir. Dağıtılan çamlar orman köylüleri 

(işçileri) tarafından aranarak bulunarak kesilir. Kesilen ağaçların dalları ayıklanır, 

kabukları soyularak genelde dört metre uzunluğunda tomruk haline getirilir. 

Tomruklar görevlilerce ölçülür, kuturları şafaklarına yazılır. Bende 

öğrenciliğimde yazın üç beş kuruş harçlık alabilmek için ölçme ve 

numaralandırma işinde çalıştım. Dolayısıyla zor koşullarda nasıl çalışıldığını 

biliyorum. Dört metre uzunluğunda 57 kutur ’unda bir tomruk bir metre 

mikâptır. Tomrukların ortasına kumpas tutularak kuturları belirlenir. Kuturları 

belirlenen tomruklar işletmece belirlenen yere taşınarak görevlilere teslim  

edilir.  

Ağaçların tomruk niteliği taşımayanları ster yapılır. Yani bir metre eninde ve bir 

metre yüksekliğinde yığılır. Bir metre eninde, bir metre uzunluğunda ve bir 

metre yüksekliğindeki yakacak odun yığınına bir ster denir. 

 Eskiden çamlar balta ile kesilir ve el hızarı ile tomruk haline getirilirdi. Bu 

oldukça zahmetli ve yorucuydu. Taşıma işi de kağnılarla yapılırdı. Sosyal 

güvenceden yoksun orman işçileri çok zor koşullarda çalışmalarına rağmen 

ellerine çok az para geçerdi. 

 Orman köylülerinin ekip biçtikleri araziler ve meralar çok azdır. Çünkü orman 

işletmesi el koymuş ve köylülere yasaklamıştır. Bu sebepledir ki orman köylüleri 

sefalet içinde yaşamaya terk edilmişlerdir. Bu açıdan değerlendirdiğimizde 

insanın nerede doğacağını kendisi belirleyemez. Orman köyünde doğmuş ve 

orada yaşamak zorunda olan insanların o ormanlarda hakları olmalı diye yıllarca 
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düşündüm. Orman ürünlerinden belirli bir pay verilmeli. Çünkü o onların doğal 

hakkıdır.  

 Her tarafı orman okyanusunu andıran köy evlerinin damları topraktı. Belli 

aralıklarla yan yana konulan tomrukların (gontların) üzerine mertek dizilerek 

üzeri toprakla kapatılıyordu. Damdaki toprak suyu sızdırır, ev akarak yaşanmaz 

hale gelirdi. Damların üzerinde biriken karları temizlemek ayrı bir işkenceydi. 

Çatı yapımına da izin verilmiyordu. Bir yolunu bulanlar çatıları tahtadan 

yaparlardı. Bu da evin ömrünü uzatırdı. Çatılı evler akmaz ve kar tutmazdı. 

MEREK: Ot ve saman konulan yer,samanlık.  

(PATATESLİ) MIHLA-MIHLAMA: Patatesler ve soğanlar halka biçiminde doğranır. 

Baharatlar patateslerin üzerine dökülüp harmanlanır. Pişirilen kaba patates ve 

soğanlar dizilir. Salça suyla inceltilip yemeğin üzerine dökülür. Kabı kapatılıp 

ocakta pişirilir. Yumurtalar  biraz tuzla çırpılır. Yaklaşık  40 dak. pişen yemeğin 

üzerine yumurtası gezdirildikten pişirmeye devam edilir. Yumurtalar pişince 

üzerine maydanozlar eklenir.   

MEŞE:Orman.  

MEŞE ÜZÜMÜ:  Orman üzümü, yaban mersini.    

 Faydaları:               

1.Kan şekerini düzenler.           

2.İdrar yollarını temizler.         
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3.Görme kaybına engeller.         

4.Beyin sağlığını korur.           

5.Kalp hastalıklarından korur.          

6.Sindirim sistemini düzenler.         

7.Kanserden korur. 

 8.Doğal antidepresandır.  

MİNTAN: Gömlek. Yeni bir mintan aldı.   

MIRISLARINI ASMA (DÖKME): Suratını dökme, suratını ekşitme. 

Hoşnutsuzluğunu yüz ifadesiyle belli etmek. Bütün gün mırıslarını döktü.  

 

MISMAR: İri çivi.                                              

https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.835192413521348/1001786823344883/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARAG_6U4JJuEnaXiHsAKulLGHqEVt0kt-IL-8uRtraFZju5jE7m_YQfDPmcfAViDHZH__1uqjlmyzleW
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/gm.840577759649480/1007369956119903/?type=3&eid=ARB7r-0UKUtqOapEPs_S7n8pUuTY9Z4LBJOulExrJzqzCw2vhROkwzpnpQoDdaXgKG9bCOoH0lgmXqKs&ifg=1
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MORBET: Evde (ailede) iş yapan çocuk. Morbetler öküzü haylasınlar hoo! (Yalçın 

Temiz).   

MOZİK: : Buzağının büyüğü, bir yaşında dişi buzağı. 

MUDARA:1. Zayıf, cansız, işe yaramaz, güçsüz. 2. Takat, güç. Mudaram kalmadı 

ki ayağa kalkayım. 

 

 MUNKARİZ -MUNGARIZ OLASIN (KARGIŞ): Batasın, tükenesin.  

 

MURÇ: Kaya delmekte kullanılan sivri uçlu, çelik alet.   

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3234229509936449&set=pcb.855127828194473&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARBmZOYxhk4aRUxqyl9ndCFZ0TLaomJ8VheM17ViZUpa_FoEiKX1wRJ9Sk8d0wPj1Uyk8JkzXvtQTgbe
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3234229509936449&set=pcb.855127828194473&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARBmZOYxhk4aRUxqyl9ndCFZ0TLaomJ8VheM17ViZUpa_FoEiKX1wRJ9Sk8d0wPj1Uyk8JkzXvtQTgbe
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3234229509936449&set=pcb.855127828194473&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARBmZOYxhk4aRUxqyl9ndCFZ0TLaomJ8VheM17ViZUpa_FoEiKX1wRJ9Sk8d0wPj1Uyk8JkzXvtQTgbe
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MUTURUF: Çingene.        

N* 

NADIRLI: Bozukluğu, eksikliği, sakatlığı, özürü, kusuru bulunan.   

 

NAHIR (Erm.): Büyükbaş hayvan sürüsü. Nahır elden gitmiş o alaca dananın 

peşinde.             

NALMIH: At ve öküzlerin ayağına çakılan nal ve mıhın (çivinin) ikisine birlikte 

verilen ortak ad.   

NAT: Tırpan sapı.          
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NIHIZ: Cimri.  

O-Ö*  

OCAK:1. Eski köy evlerin bir bölümüne duvara gömülü olarak yapılan ,ateş 

yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer, şömine. 

2. Ev, aile, soy.  

Eski köy evlerinde ocakların birçok işlevleri vardı; Ocağın bulunduğu oda aynı 

zamanda mutfak olarak kullanılır, yanan ateşte yemekler pişirilirdi. Odanın 

ısınması, aydınlanması için de kullanılırdı. Ocağa atılan odunlar hem odayı ısıtır 

ve hem de aydınlatırdı. Aynı zamanda gaz lambasında kullanılan gazyağı 

bittiğinde, iri bir çıra parçası ocağa tutturulur ve odayı aydınlatırdı. Öğrenciler 

ocağın önünde yere kapanır, ödevlerini yapardı 

Ocak’la ilgili bazı sözler: Ana Baba ocağı; Kışın o evin ocağında odun yanmasa da 

üşümezsiniz. Çünkü orada sizin için yanan yürekler vardır, bunu hissedip 

üşümezsiniz. Kargışlar; Ocağın sönsün. Ocağın batsın. Ocağı söndü. 

  
  

ORAK AYI:  Temmuz ayı.   

https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.837085286665394/1003800063143559/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAPtKWR0W5bbWPhmfPpl8a7jxn6qg0sSKnFxiEJw4gu1OlUZu69lfAunMdW9ct2OvX-YxyYpMc4ZxMO
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.837085286665394/1003800063143559/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAPtKWR0W5bbWPhmfPpl8a7jxn6qg0sSKnFxiEJw4gu1OlUZu69lfAunMdW9ct2OvX-YxyYpMc4ZxMO
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3249731165052950&set=pcb.858647144509208&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARDFys6DqRsFe_B5aiGHwvEYyfP6Fkv4dHoaOevitRLUXmUy_hST2B7rHnxR4p_I2K9SRGw6J58AICa6
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3249731165052950&set=pcb.858647144509208&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARDFys6DqRsFe_B5aiGHwvEYyfP6Fkv4dHoaOevitRLUXmUy_hST2B7rHnxR4p_I2K9SRGw6J58AICa6
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.837085286665394/1003800063143559/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAPtKWR0W5bbWPhmfPpl8a7jxn6qg0sSKnFxiEJw4gu1OlUZu69lfAunMdW9ct2OvX-YxyYpMc4ZxMO
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.837085286665394/1003800359810196/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBaDqrz6dhiShMFUvunIT2WiXUm-xjusEF3kuRme9T2j7US5Oijd11DMmADYR5SF66p7Dbs3CAem_Wo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3249731165052950&set=pcb.858647144509208&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARDFys6DqRsFe_B5aiGHwvEYyfP6Fkv4dHoaOevitRLUXmUy_hST2B7rHnxR4p_I2K9SRGw6J58AICa6
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3249732211719512&set=pcb.858647144509208&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARDs7oJ2rfQ458_UGiWkbZaTK5HjDI2ExWIIkMri91bDCqRn4mZpvfoU213B4zA93PegTLjkEonv6Y33
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ÖKÜZ ARABASI (KORARABA):  Kağnı, iki tekerlekli, tekerlekleri tek parça, dingili 

(mazısı) tekerlekle birlikte dönen öküz arabası.       

ÖRTME (ÖRTMENİN ALTI): E ski köy evleri veya ambarlarının altına veya 

bitişiğine yapılan iki veya üç tarafı kapalı diğer tarafı açık bölüm.Bazı örtmenin 

altında cecim ve kilim tezgahları kurulur ve dokunurdu ve bazılarında ise tırmık 

dirgen gibi tarım araçları yapılırdı. Atölye gibi kullanılırdı.  

 

ÖTEGEÇE: Karşı yaka, taraf, bölge, derenin karşı tarafı. Ötegeçeye seslenmdim. 

Sesimi duymadılar.  

P* 

PAHIL:1. Kıskanç. 2. Kinci. 3. Kötü yürekli. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3208223965870337&set=gm.849020678805188&type=3&eid=ARBpBsbu5H3nHBBvhPHIgP7H9DWWAeyCMURsmtYCe4iXX__Q68hBEj4ty8T0nCdzFfIRMa6o9N85-y3l&ifg=1
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/gm.837673323273257/1004427846414114/?type=3&eid=ARChrkOAOvsDGWiHpCXN_jC5jKBEZVBKCInAHmqx4psh8bCryMqVwpmVoq3kKHAzGA7iuVnWHMT1RLF5&ifg=1
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PAHILLAMAK: Kıskanmak. 

  

PALDIR: 1. Düzgün iş yapmasını bilmeyen. 2. Tembel.  

PALDIRKÜLDÜR: Düzgün iş yapamamak, alelacele iş yapmak.  

PEC: Yamuk, eğri büğrü// pec puc: Eğri büğrü. 

 

 PENEK: Şenkaya (Akşar bucağı) – Erzurum.R1889: Penek.E666: PanagArkuni [ 

Erm "kral ordugâhı" ]. 20. yy başında Türk/Rum yerleşimi. Eski Ermeni tarihinde 

Tayk/Dayk ilinin (Yusufeli'ndeki İşxan ile birlikte) yönetim makamı ve 3. 

Yüzyıldan itibaren Mamikonyan Bey sülalesinin ordugâhı idi. Kasaba yakınında 

halen harabe olan devasa kilise 7.Yüzyılda Gatoğigos Nerses Şinoğ tarafından 

inşa ettirilmiştir (İndex Anatolucas). 

https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.838137593226830/1004902866366612/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAXAejMbhWLhHXaBe-hYqNfbQlrkYU4naZ4g3RZEIK8405ijp77iP6HGnm3zlDUsqO5EUh9PC56Moqr
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.838137593226830/1004902866366612/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAXAejMbhWLhHXaBe-hYqNfbQlrkYU4naZ4g3RZEIK8405ijp77iP6HGnm3zlDUsqO5EUh9PC56Moqr
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3241518395874227&set=pcb.856763794697543&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCc-Q1JIXnE9X7rZp9OshpgeXsZ1gcxJYpkRHl8_KZg6S4926DS12uPC8vEPTKnLZYOLYj7SZZnDjFi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3241518395874227&set=pcb.856763794697543&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCc-Q1JIXnE9X7rZp9OshpgeXsZ1gcxJYpkRHl8_KZg6S4926DS12uPC8vEPTKnLZYOLYj7SZZnDjFi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3267938226565577&set=pcb.2341469602800443&type=3&av=100000482960218&eav=AfYoR77IL-o96mocXO7vMJUZKvlPKVCBHRrtZe-Sy3z103c8fI3znJpRf1MueALNnQ8&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARApeZ0d3CnpFt6mKRB-_EAueVWxyWtBxJaTr0bH9wpS1g38jfY9XeoR4PC-pEAgNJLvj6bUMbtCD-pc
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.838137593226830/1004902866366612/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAXAejMbhWLhHXaBe-hYqNfbQlrkYU4naZ4g3RZEIK8405ijp77iP6HGnm3zlDUsqO5EUh9PC56Moqr
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.838137593226830/1004903039699928/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBivJMxpmeY_a_hbF1_iRhgQLgfiZFJ73IKqr3EZQwQ9bUjnVQgRIr6nbL5i5kvPZyjuAKaCp_zDS_0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3241518395874227&set=pcb.856763794697543&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCc-Q1JIXnE9X7rZp9OshpgeXsZ1gcxJYpkRHl8_KZg6S4926DS12uPC8vEPTKnLZYOLYj7SZZnDjFi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3241519025874164&set=pcb.856763794697543&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDk0_-qTe8SqS5I0-RZWMBmhXFhKTm1z_OkQp-64FimQ7VaGjLaLG-UlZklELJgZgQ5AvXYjBrvf8Vo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3241519255874141&set=pcb.856763794697543&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCV-32yxRuwtkOr3DMDRfj-sby3A_ZKH1Pn8MoKmHeysgF7oEqxYlYhfuJaWyCUqsselfrSieGMzIYk
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PEKE :  Evlerde tahtadan yapılan oturma yeri, seki.           

PER (Fars.):  Değirmen çarkının kanatlı kısmı. || insan bir buğdadır feleyh 

degirman || ügünür ügünür per sesi gelir. 

 

PEŞKİR: Havlu.    

PEŞKUN: Yer sofrası.                                                                                    

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3267938226565577&set=pcb.2341469602800443&type=3&av=100000482960218&eav=AfYoR77IL-o96mocXO7vMJUZKvlPKVCBHRrtZe-Sy3z103c8fI3znJpRf1MueALNnQ8&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARApeZ0d3CnpFt6mKRB-_EAueVWxyWtBxJaTr0bH9wpS1g38jfY9XeoR4PC-pEAgNJLvj6bUMbtCD-pc
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3267938226565577&set=pcb.2341469602800443&type=3&av=100000482960218&eav=AfYoR77IL-o96mocXO7vMJUZKvlPKVCBHRrtZe-Sy3z103c8fI3znJpRf1MueALNnQ8&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARApeZ0d3CnpFt6mKRB-_EAueVWxyWtBxJaTr0bH9wpS1g38jfY9XeoR4PC-pEAgNJLvj6bUMbtCD-pc
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3215302881829112&set=pcb.850617808645475&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBOfUHFDmyy4dAeogp-JFqqIYhxlka_fPDDTjTqh6HGlr22iicO2tC4e3AaHKJVvZR6qoKqZ1hB-ntv
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3215302881829112&set=pcb.850617808645475&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBOfUHFDmyy4dAeogp-JFqqIYhxlka_fPDDTjTqh6HGlr22iicO2tC4e3AaHKJVvZR6qoKqZ1hB-ntv
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3236162996409767&set=pcb.855612648145991&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARB8cv0JUSCx5OFJa2Z4FcEpSMcTOidzauP4BC4ojBmJgNkCn5sA6A9UDQ-V6RRjn1Rft2yQ4k8R2FyL
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3236162996409767&set=pcb.855612648145991&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARB8cv0JUSCx5OFJa2Z4FcEpSMcTOidzauP4BC4ojBmJgNkCn5sA6A9UDQ-V6RRjn1Rft2yQ4k8R2FyL
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3267938226565577&set=pcb.2341469602800443&type=3&av=100000482960218&eav=AfYoR77IL-o96mocXO7vMJUZKvlPKVCBHRrtZe-Sy3z103c8fI3znJpRf1MueALNnQ8&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARApeZ0d3CnpFt6mKRB-_EAueVWxyWtBxJaTr0bH9wpS1g38jfY9XeoR4PC-pEAgNJLvj6bUMbtCD-pc
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3267938303232236&set=pcb.2341469602800443&type=3&av=100000482960218&eav=AfZQKdwXN393XXnfqegeUQ2ZslXzTJ3PF90fVbLeeQ0JN_QIhuEGzlJEgR1OUZIQULU&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARBBkYAPhJ02z8S4Bnqm6IaQ0nEAoPvMZ_GCDqTQerTqLk3qkSaHmY7enIJyZrZENVuPq8HB5TFhOMDt
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3215302881829112&set=pcb.850617808645475&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBOfUHFDmyy4dAeogp-JFqqIYhxlka_fPDDTjTqh6HGlr22iicO2tC4e3AaHKJVvZR6qoKqZ1hB-ntv
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3236162996409767&set=pcb.855612648145991&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARB8cv0JUSCx5OFJa2Z4FcEpSMcTOidzauP4BC4ojBmJgNkCn5sA6A9UDQ-V6RRjn1Rft2yQ4k8R2FyL
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3236163479743052&set=pcb.855612648145991&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARC9KP8d5idO9i7FVDXsv4gXcWM1k-vgH3IVlpYhZxlxAwZme1BtL-M6r5wjPBno2-r-4YU2w4gXEb3f
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3236164063076327&set=pcb.855612648145991&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARAKM3z4EqA98JrEuklNuGE8J63LCY_mtJcW8WyHNkUhWj0ytuU3uyioaF36lhPW92v9ILKEh9tQ4ffR
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.837716659935590/1004468643076701/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARAUDrMEmJyukX-sOnzUlU8ie3T3UkUoige_FPKaR8c64rXsKwvOQfE0EoL6oHKVLEoMalMnCInNkON-
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   PEŞTEMMAL: Kadı nl ar ı n gi ydi ği  i ş  önl üğü. 

PEŞTEMMAL: Kadınların giydiği iş önlüğü.   

PEY (Fars.):Yıkılmış yapı yeri, boş arsa, peğ. 

 

 PIRTI: Basma, keten yatak, yorgan yüzü, giysilik kumaş. 

PILIPIRTI: Çul çaput, eski eşya.Adam eşine o kadar kızdı ki:Pılınıpırtını topla,defol 

dedi.   

PİLTE: Taranmış yün.   

PİN (Erm.): Kümes. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3236343266391740&set=pcb.855655191475070&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARAbbhV7aq_otVQV4o6GsPeznf7CMr6BmRcb0MtBVgxfIDMq6BLJHglzrhP82dci_EdXMWNJZ4neNTug
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3236343266391740&set=pcb.855655191475070&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARAbbhV7aq_otVQV4o6GsPeznf7CMr6BmRcb0MtBVgxfIDMq6BLJHglzrhP82dci_EdXMWNJZ4neNTug
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3236343266391740&set=pcb.855655191475070&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARAbbhV7aq_otVQV4o6GsPeznf7CMr6BmRcb0MtBVgxfIDMq6BLJHglzrhP82dci_EdXMWNJZ4neNTug
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3236344136391653&set=pcb.855655191475070&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARAh39N-ziVOZtIgKMnJIxwSBW68Z1UY2nS4AOqK3avxFA7-e7g15UsfWFVPAWOACTrh219G1r5SE4PB
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3236347556391311&set=pcb.855655191475070&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R-R&eid=ARDYoWbSXIH2FKfYgRNSk_GNNGWzqJaxjHvZNsUK7jLbNuuW9-vLpF_OJvxezrsIAqq7YEvCp2YbBm3o
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PİNGEL (Erm.): Yumurtalık, tavuğun yumurtladığı yer,folluk. 

 

PİSİK: Kedi. Pisikleri hiç sevmez.  

 PİSON: Uçucu çiçek kurusu, tozu, parçacığı. 

  

 PÖRTLEK (PORTLAK):Dışarıya doğru çıkık, patlak (göz).  

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3208124662546934&set=pcb.848991385474784&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARBTgpLXDnyavKSnOy0xNDkYBJvyan-QKT24XqQ648g4qeX3YttWpyx_tpI9Z8M55ngpcSMjI-0okAAA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3208124662546934&set=pcb.848991385474784&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARBTgpLXDnyavKSnOy0xNDkYBJvyan-QKT24XqQ648g4qeX3YttWpyx_tpI9Z8M55ngpcSMjI-0okAAA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3019622054730530&set=gm.804661343241122&type=3&eid=ARDDEbL4E0Kpmy1BHKb-s8bIsBsXBaxl3zqh_nczZj9_G0U6PW1qtkXoaHJRh7yBLDChfLU6xgNVldka&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3019622054730530&set=gm.804661343241122&type=3&eid=ARDDEbL4E0Kpmy1BHKb-s8bIsBsXBaxl3zqh_nczZj9_G0U6PW1qtkXoaHJRh7yBLDChfLU6xgNVldka&ifg=1
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/gm.835198693520720/1001789033344662/?type=3&eid=ARDTZv2oeacJJ1QOb087WvNc_9HM7gDMmJUzdRjqNf4zLY2liQ01SKJpnKY3Old-yM9aCYqTQY4uI-i9&ifg=1
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/gm.835198693520720/1001789033344662/?type=3&eid=ARDTZv2oeacJJ1QOb087WvNc_9HM7gDMmJUzdRjqNf4zLY2liQ01SKJpnKY3Old-yM9aCYqTQY4uI-i9&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3208124662546934&set=pcb.848991385474784&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARBTgpLXDnyavKSnOy0xNDkYBJvyan-QKT24XqQ648g4qeX3YttWpyx_tpI9Z8M55ngpcSMjI-0okAAA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3208125279213539&set=pcb.848991385474784&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARA5GYykq59hxywrXE4EbyFxoO42bQMTvlCRiqY-yOwT33PvN4vxzcO1msYB4ZftOsJstkQie3mzC0Ld
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3019622054730530&set=gm.804661343241122&type=3&eid=ARDDEbL4E0Kpmy1BHKb-s8bIsBsXBaxl3zqh_nczZj9_G0U6PW1qtkXoaHJRh7yBLDChfLU6xgNVldka&ifg=1
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/gm.835198693520720/1001789033344662/?type=3&eid=ARDTZv2oeacJJ1QOb087WvNc_9HM7gDMmJUzdRjqNf4zLY2liQ01SKJpnKY3Old-yM9aCYqTQY4uI-i9&ifg=1
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POŞALAR VEYA LOMLAR KİMLERDİR? 

Poşa, Boşa ,Poşı,Boşı,(Çince:bu--shi ,Japonca:jipush) . 

Poşa sözcüğü Karapapaklar , Terekemeler Gürcüler, Çerkezler; Ülkemizde ise 

bunların bulunduğu coğrafyalarda, mesela Göle Ağrı, Van, Erzurum, Sivas, 

Bayburt ve Erzincan’da yaşayanlar, Çingeneler için kullanmaktadır.  

“poşa” kelimesi için diğer dillere baktığımızda şu izlere rastlanmaktadır:  

 Kelime Gürcüce ’de “boşa ” şeklinde geçmekte ve “çingene” anlamına 

gelmektedir. Ayrıca “boşuri ena” kelimesi de “çingene dili” demektir (Claidze, 

2001: 279).  

 Japoncada da çingene anlamına gelen benzer bir kelime vardır: “jipushî” 

(Japonca Sözlük, 2003: 230)  

 Eski Türkçe bir metin olan ''İyi ve Kötü Prens Öyküsü '’nde geçen ve “bağış, 

sadaka” anlamına gelen “poşı (PWŞY)” kelimesi ise bizi Çince’ye götürmektedir. 

Çünkü kelimenin Çince şekli “bu-shi”dir ve adı geçen metinde “poşı-çı 

(PWŞYCY)” olarak geçmiştir ki, bu da “bağış isteyen, dilenci” anlamına 

gelmektedir. Kelimenin geçtiği cümle şöyledir: [yoq çıγay poşı-çı men / tep tedi.] 

(ĐKP, XLVII, 4-5)  

 Böylelikle günümüz dillerindeki “poşa/boşa/jipushî” kelimesinin, Çince’deki 

“bu-shi” olduğu görülmektedir. ( Kaynak:Hüseyin Yıldız , Gazi Üniversitesi-

Ankara) 

 *Zamanında Ermeni Apostolik Kilisesi mensubu olan Romanlara Erzurum 

yöresinde ‘Poşa’ derler.Zanaatları olan elekçilikten dolayı onlara bazen elekçiler 

veya elekçi Ermeniler de deniyormuş. Fakat Lomların kökleri Ermeniliğe 

dayanmıyor; Hint-Avrupa ırkından geliyorlar. Bazı araştırmacılara göre, 

Romanlar Hindistan’dan geliyor. Bahsettiğimiz Romanlar, yaklaşık 10-11. 

yüzyılda Hindistan’dan ayrılıp Asya’ya yerleşmişler ve belli bir süre İran’da 

kalmışlar. Poşaların gi*zli dilinde, Poşaca veya Lomcada çok sayıda Ermenice 

kelimenin yanı sıra Farsça kelimelere de rastlamak mümkün.Poşaların bir başka 

kısmı ise çoğunlukla Mezopotamya’daydı. Muhtemelen Timur istilalarından 

sonra Fırat nehrinden Erzurum’a, oradan Oltu, Kars ve Trabzon’a gelmişler; 

1828’de ise Aleksandropol (Gümrü) ve Cavakhk’a yerleşmişler. Lomlar, tarihi 
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Ermenistan sınırlarında yaşadıkları için Ermeni Apostolik Kilisesi’ne katılmışlar. 

Günümüzdeyse Türkiye’de yaşayan bütün Lomlar Müslümanlaşmışlar. 

 Türkiye’de yaşayan Lomların çoğu etnik kimliğini saklamayı tercih ediyor. 

Lomlar tarihte de diğer toplumlara çok kapalı bir toplum olarak yaşamış. 

Türkiye’de yaşayan Lomlar etnik kimliklerini saklamanın yanı sıra Ermeni 

sayılmaktan da kaçınıyorlar. Çok fazla Ermenice kelime kullandıklarının 

farkındalar. Poşalar arasında kendi kimliklerini inkâr etme ve bilinçli bir şekilde 

unutma eğilimi var. Bunu özellikle genç Poşalarda görebiliriz.  

 Karadeniz’de yaşayan Lomlar Ermenice değil kendi dillerinde yani Lomca 

konuşuyorlar. Lomca, Romancanın ve Ermenicenin karışımıdır. Günümüzde 

Lomca, genellikle yaşlı Poşalar tarafından ve özellikle gizli dil olarak kullanılır. 

Genç Poşalara gelince, şunu söylemem gerekiyor: Bölgede yaşayan 30 yaş altı 

Poşalar, anadillerini artık bilmiyor ve konuşamıyor. Bu, Karadeniz bölgesindeki 

Poşalar için geçerli. Poşaların yaşadığı diğer bölgeleri henüz ziyaret edemedim. 

Türk araştırmacılara göre Romanların Rom ve Dom gruplarından farklı olarak 

Lomlar, Lomcayı unutmaya başlamış. Onlara göre Romlar ve Domlar dillerini 

henüz koruyorlar.*Meline Anumyan.  

  

POŞTA: Çam tomruğunun hızarla biçilerek tahta yapılması. 

 

https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/gm.843393236034599/1010288895828009/?type=3&eid=ARCe_GMuho9xXF0HPlGCfS22RF4VXJrbba9jpDIjVOE4r44wAN5bhL7oMgrRmUIxa1cgtUioD-g-BFwZ&ifg=1
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/gm.843393236034599/1010288895828009/?type=3&eid=ARCe_GMuho9xXF0HPlGCfS22RF4VXJrbba9jpDIjVOE4r44wAN5bhL7oMgrRmUIxa1cgtUioD-g-BFwZ&ifg=1
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/gm.843393236034599/1010288895828009/?type=3&eid=ARCe_GMuho9xXF0HPlGCfS22RF4VXJrbba9jpDIjVOE4r44wAN5bhL7oMgrRmUIxa1cgtUioD-g-BFwZ&ifg=1
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 Orman İdarei ev yapanlara düşük bedelle tomruk verirdi. Tomruklar 

getirildikten sonra biçilip lata ya da tahta haline getirilirdi. Bunun için direkler 

üzerine bir iskele kurulur, tomruk iskelenin üzerine çıkarılıp sabitlenirdi. Biri 

iskelenin altında diğeri üzerinde duran iki kişinin kullandığı hızarla ile tomruk 

biçilirdi. Tomruk çok büyükse önce latalara bölünür, daha sonra bunlar da 

biçilerek tahta elde edilirdi. Düzgün biçmek için, katrana batırılmış iple, istenen 

kalınlığa göre, tomruk ya da lata boyunca düz çizgiler oluşturulurdu. Bu işi 

yapmak için katranlı ip istenen hat boyunca gerilir, ortasından kaldırılıp 

bırakılmak suretiyle tomruk ya da lata üzerinde iz bırakması sağlanırdı. 

            Tomruğun kenarlarından çıkan bir tarafı tümsek tahtalara kapak tahtası 

denirdi. Bunlar bahçe ve avlu çevirmek, evlerdeki suvaların (sofa) güney 

kısımlarını kapatmak için kullanılırdı. 

PURUL: Büyük yığınlara purul denir.  

PÜR (Fars.) :  Çam, ardıç, ladin ağaçlarının iğne gibi ince yaprakları.   

  

R* 

RABATA: Yufka ekmeğini tandıra yapıştırmak için kullanılan, içi ot ya da paçavra 

dolu, yastık biçiminde araç. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3234568823235851&set=pcb.855215511519038&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARAxrJ6EKBrAllZKdPk0bw2pBWlHpoMl0FS6YP2Vq5H2IsyxRD8pMrfYF_HhuLOJmawhNFKshUxAUrYw
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S-Ş* 

ŞAHAN DÖLGAHI: Şahinlerin üreyip,çoğaldıkları yer,tepe. 

 

SAHİPLİ: Cinler tarafından sahiplenildiği varsayılan tenha, ürkütücü yer.Yongalı 

Çukar,Kilise Deresi,Peyler gibi. 

.    

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3221825854510148&set=gm.852147791825810&type=3&eid=ARDQ4uJFCnaViP7cTk_6QpO5oc-ed0A8YLqMQE4wCYPm5fHGc-GnpAreKYxMtSS1QUqshGOu6_wS0NfL&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3221825854510148&set=gm.852147791825810&type=3&eid=ARDQ4uJFCnaViP7cTk_6QpO5oc-ed0A8YLqMQE4wCYPm5fHGc-GnpAreKYxMtSS1QUqshGOu6_wS0NfL&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3221825854510148&set=gm.852147791825810&type=3&eid=ARDQ4uJFCnaViP7cTk_6QpO5oc-ed0A8YLqMQE4wCYPm5fHGc-GnpAreKYxMtSS1QUqshGOu6_wS0NfL&ifg=1
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SAĞALMA: İyileşme.    

SAMİ:  Boyunduruğa öküzleri bağlamak için kullanılan ağaç çubuk. 

SAMBAĞI: Kağnı arabalarında öküzlerin boyunlarının Sami'den çıkmasını 

önlemek amacıyla iki sami ucunu birbirine bağlayan kayış. 

 

 

 

 

 

 

 

SALAHANA Ar. Far. selh-hâne-salhane köpekleri gibi) serseri, başıboş,işsiz 

güçsüz. 

 

SALIM: Nezle, halsizlik, soğuk algınlığı. Salmaktan (bulaşıcı ) olmaktan 

kaynaklanır. Salım değil zalim zalim. 

https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.846141849093071/1013110625545836/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDBjMFo_yjkm22uOKnA4oG3Ma2VZNNkl_JpIJhc91-Pckp_s4DPAGRkanEzvyVj78GwrycwzhqQmQ_2
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.846141849093071/1013110625545836/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDBjMFo_yjkm22uOKnA4oG3Ma2VZNNkl_JpIJhc91-Pckp_s4DPAGRkanEzvyVj78GwrycwzhqQmQ_2
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.846141849093071/1013110625545836/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDBjMFo_yjkm22uOKnA4oG3Ma2VZNNkl_JpIJhc91-Pckp_s4DPAGRkanEzvyVj78GwrycwzhqQmQ_2
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.846141849093071/1013110975545801/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBrMt_MWdRVAPRdXrcvFd0gr6imcJo12ygEtNX4M5KQ_bvqBq31cSnzv4_Zo2Nj10gaEV7rbpPCKAOl
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3130734030285998&set=gm.830981750609081&type=3&eid=ARBF8moCgiZEGN6ZwZXpUOU3Sk0BbwAuddds2xYicvYN-B7DFbkJRxaDxaJCUI_SVUb2bMLe9lz-CPcL&ifg=1
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SAHAN: Tabak. Yemekleri sahanlara koy.  

SAHİPLİ: Cinler tarafından sahiplenildiği varsayılan (düşünülen) yer,mevki.Daha 

ziyade gözden uzak tenha, ıssız ören yerleri. Kilisederesi,Yongalı Çukur, Penek 

Gediği gibi yerler. 

Eskiden, uzun kış gecelerinde köy odalarında yapılan sohbetlerde; Kahramanlık 

ve diğer hikâyelerin yanı sıra ‘Cin, Peri ve Hızır hikâyeleri de anlatılırdı. 

Anlatılanlar bir masal şeklinde değil de gerçek hikayeler şeklinde olurdu. 

Çocuklar, anlatılan her şeyi gerçek kabul edip, korku duygusu ve kişilik 

bozuklukları geliştirebilirler. Bütün bunlar düşünülmeden, Cin ve Peri hikâyeleri 

ballandıra ballandıra anlatılırdı. Tabii bana göre bütün bunlar bilgisizlikten 

kaynaklanıyordu. Cin ve Peri hikâyeleri çocukların yanında anlatılmaması 

gerekirdi. Cin ve peri hikâyelerinin olumsuz etkisi olmasına rağmen Hızır 

hikâyelerinin ise olumlu etkisi olacağını zannediyorum. Bir gece yongalı 

çukurdan yaylaya geliyordum. Burasıyla ilgili anlatılanlar aklımda kalmış olmalı 

ki atın ayak sesleri, uçan bir kuşun çıkardığı ses bana başka türlü geliyor ve 

korkudan tüylerim diken diken oluyordu. Köydeki bazı kuytu, tenha ve peylerin 

bulunduğu yerlerin cinler tarafından ‘sahipli’ olduğu anlatılır, dururdu. 

Kapanıklar,Peyler,Yanık Çayır ve Yongalı Çukur gibi yerlerin ‘sahipli’ olduğu iddia 

edilir, buralarda yaşanmış olaylar anlatılırdı. İşte onlardan bazıları: 

Anlatıldığına göre; Molla Ömer bir yaz gecesi yayladan gelirken Düz Yol 

Mevkiinde atın arkasına küçük bir köpek takılır.Köpek atın adımlarına ayak 

https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.844491235924799/1011445912378974/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARAtg9UgfTOtPggbC4LSf5LxOMNTbhh-mnXZ2iuKTlyyHhhRNBCH09cAMrz3J5zsejPgSWI_Qtm9Bqi9
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uyduramaz. Molla Ömer köpeğe acıyarak atın terkisine alır.Köye geldiklerinde 

atı ahıra çeker,köpeği de içeri alır.Yukarı çıkıp bir süre dinlendikten sonra 

yatmadan önce ahırı kontrol eder.Bakar ki köpek yarı ölü bir cesede 

dönüşmüş.Molla Ömer’e ‘’Beni al,getirdiğin yere bırak, yoksa seni fena ederim’’ 

der.Molla Ömer ata biner,cesedi de terkisine alarak getirdiği yere bırakıp 

döner.Böylece kurtulmuş olur. 

 Bir başka hikayede şöyle anlatılır; Pehlül Ağa,sahipli olduğu,geceleri in ve 

cinlerin cirit attığı Kapanıklar Mevkiine patates ve mısır eker. Geceleri ayı ve 

domuzlar zarar vermesin diye yaptığı kulübede bekler. Gecenin zifiri karanlığı 

çöktüğünde karşıdaki kayalardan bir ses ‘Geleyim mi?,geleyim mi Pehlül ? diye 

yankılanır. Pehlül Ağa önceleri aldırış etmez. Hiçbir şeyden korkmadığı, mangal 

gibi bir yüreğinin olduğu söylenirdi.Ses her gece tekrar eder durur.Pehlül Ağanın 

bir gece sabrı tükenir’ Ne söyleyip duruyorsun,geleceksen gel ,geleceğin varsa 

göreceğin de var’ diye karşılık verir. Bunun üzerine ses kesilir de bir daha 

duyulmaz. Pehlül Ağanın İlçede işi çıkar. Yerine oğlu Süleyman’ı bırakır. 

Süleyman amca yanına Nazım Amcayı alır. Erkenden gider, hava aydınlıkken  

yemeklerini yerler.Ateşte çaylarını demler,içerler.Sönen ateşin kızgın küllerine 

kartol gömerler.Pişmesini beklemek  için yukarı kulübeye çıkarlar. Zifiri karanlık 

çökünce aşağıda derenin kenarında bir göz küçük bir fener gibi parlamaya 

başlar. Korkularından aşağı inip külde pişen patatesleri yiyemezler.O korku 

içinde uykuya dalar giderler. Sabah uyandıklarında mısırların ayılar ,patateslerin 

domuzlar tarafından vurulduğunu görürler.   

SAKKAVEL: Çalı süpürgesi. Kapı önleri ve ahırları süpürmek için.  

 SAROL: Yaban can eriği.                           

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3222117344480999&set=gm.852204091820180&type=3&eid=ARDlXrymYg9QgAQxE-GHWGqHB7FSbFYaO0IO9XSqKOQsnP4LNlqJ1D4SWZGYRBheUxkRtR83coNcx2Cp&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3222117344480999&set=gm.852204091820180&type=3&eid=ARDlXrymYg9QgAQxE-GHWGqHB7FSbFYaO0IO9XSqKOQsnP4LNlqJ1D4SWZGYRBheUxkRtR83coNcx2Cp&ifg=1
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SEHİM:  Hisse, düşelge. Köy ortak malı çayırlarının hanelere bölünme işlemi. 

Uzunca bir ipin ucundan iki kişi tutar.İpi tutanların arkasından iki tırpancı otları 

biçerek sınırları belirler.Hane sayısı kadar sehim yapılır.Kura ile haneler 

belirlenerek numara verilir ve bir kağıda yazılır.Herkes bu kağıttan sehim 

numarasını öğrenerek sehimini biçer. 

 

 SELECE: Sedyelik duruma gelme ,kendinden geçme hali.  

 

SEME (Far.) : Seme : Aptal, saf, sersem, ahmak, alık.   

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3081913805168021&set=pcb.819285708445352&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBiTUI_3XMMAeoS12l-gDur66zyy-GbL6m9Ql-goFVbvddhLYOg2wsKpmAl1GYC61ulaII7rdvE3oXr
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3081913805168021&set=pcb.819285708445352&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBiTUI_3XMMAeoS12l-gDur66zyy-GbL6m9Ql-goFVbvddhLYOg2wsKpmAl1GYC61ulaII7rdvE3oXr
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3081913805168021&set=pcb.819285708445352&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBiTUI_3XMMAeoS12l-gDur66zyy-GbL6m9Ql-goFVbvddhLYOg2wsKpmAl1GYC61ulaII7rdvE3oXr
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3081915641834504&set=pcb.819285708445352&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARC52foP38tLj2h-awkQ4pnVaftZp36WamkUslNwUs-0H0GwoRI64bbEurlZaGvKqPzDH7Grk_r9f2td
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SEKİ: Mutfak ve ahırda merdivenle çıkılan bölüm.  

SELE : Sepet .                               

SILIH : Islık, düdük.                           

SINIHÇI :  Kırıkçı.        .   

SİNİ :  Büyük bakır tepsi .                                            
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SIÇRATMA TAŞI: Sıçrama, tırmanma taşı, yarış taşı. 

 

SIMIŞKA (Rus.): Ayçiçieği. 

 

 SİTİL. : Küçük barkaç.                             

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3234164956609571&set=pcb.855117878195468&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARD1p6zns9VCiMHol3VN6pFae2x-jJxB5jIM9USgYq5Aje0Yvcn2zJ959E2vp6XQCC5raXWfqbprXzoN
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3234164956609571&set=pcb.855117878195468&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARD1p6zns9VCiMHol3VN6pFae2x-jJxB5jIM9USgYq5Aje0Yvcn2zJ959E2vp6XQCC5raXWfqbprXzoN
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3220262384666495&set=gm.851775551863034&type=3&eid=ARBiMXt2TbSs3HwM0KE80hFugjAvt1m8p4YmqElrOWP6EzOHJ7ZGnKiKn09R5myREoXjKJc6j-fyWYOs&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3234164956609571&set=pcb.855117878195468&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARD1p6zns9VCiMHol3VN6pFae2x-jJxB5jIM9USgYq5Aje0Yvcn2zJ959E2vp6XQCC5raXWfqbprXzoN
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3234165443276189&set=pcb.855117878195468&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBQm6uJOHO5SP-_13vRjQlNonpYWlqRE1O1rOV2eSYeCPWP8RE9DkopkjvkyjIzJbXoQ3fDw-J9_7Tl
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SOYHA: İşe yaramaz, huysuz.    

SÜRÜNTÜ: Durmadan yer değiştiren, çok gezen, serseri.   

 

ŞİV: Sebze ve meyvelerin bir yıl içinde büyüyen kısmı, sürgünü.  
 

ŞOR: Çok tuzlu (yiyecekler). 

  

ŞORLU YEMEKLERİ NE YAPMALIYIZ? 

Yemeklerdeki tuz miktarını ayarlamak bazen çok zor olabiliyor. Tüketilen fazla 

tuzun zararları da malum. Yemek tuzlu olursa ne yapmalı kısmına geçmeden 

önce daha az tuz tüketmek için yapabileceklerimizi bir hatırlayalım:  

•Yemeği az tuzla pişirip tattıktan sonra gerekirse tuz ilave edin.   

•Salçaların ve diğer malzemelerin varsa az tuzlu olanlarını tercih edin.       

•Lezzeti artırmak için tuz yerine baharatlardan faydalanın.             

•Rafine tuz yerine doğal kaya tuzu kullanın. Eğer yine de bir şekilde yemek tuzlu 
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olursa dökmek yerine yapabilecekleriniz tabii ki var. Gelin şimdi tuzlu olan 

yemeğe ne yapılır sorusunu cevaplayalım, yemeği kurtarmanızı sağlayabilecek 

püf noktalarına bir göz atalım.  

Çorbalar tuzlu olduğunda seyreltmek için su yerine süt ekleyebilirsiniz. Süt 

çorbanızın hem besin değerini arttırır, hem de kıvamını korurken tuzun tadını 

suya göre daha etkili şekilde azaltır. Süt tercih etmiyorsanız birkaç parçaya 

böldüğünüz patatesleri çorbanıza ekleyebilirsiniz. Patates içeriğindeki lifler 

sayesinde pişerken tuzlu suyu çeker. Damak zevkinize göre patatesi çorba içinde 

ezebilir veya 10-15 dk sonra bütün halinde çıkarabilirsiniz. Tencere yemekleri 

tuzlu olduğunda soyulmuş patates eklemek en sık kullanılan yöntemdir. Patatesi 

doğrayarak yemeğe ilave edebilir, veya çorbalarda yaptığınız gibi birkaç parçaya 

bölüp piştikten sonra yemekten çıkarabilirsiniz.  

Sadece suyu tuzlu olmuş yemeklerde ise kızarmış ekmek çözümdür. Yemeğin 

suyunun bir kısmını kızarmış ekmek parçaları ile alıp atabilirsiniz. Hala tuzu fazla 

ise yemeğin suyunu tamamen değiştirip tekrardan yapmayı da deneyebilirsiniz. 

Toparlamamız gerekirse, yemeğiniz: •Hafif tuzlu ise içine 1-2 adet kesme şeker 

atın.  

•Orta derecede tuzlu ise patatesi dörde bölüp yemekle birlikte kaynatın ve 

sonra çıkarıp atın.  

•Fazla tuzlu ise hem patates kullanın hem de suyun bir kısmını kızarmış ekmekle 

dışarı alın.                

•Aşırı tuzlu ise yemeğin suyunu tamamen atın ve hiç tuz kullanmadan başka bir 

sos yapın. Dilerseniz sirke ve limonun asidik özelliğinden yararlanarak tuzun 

alkali yoğunluğunu da dengeleyebilirsiniz. Sirke için 1 yemek kaşığı, limon içinse 

3-4 damla yeterlidir.(alıntıdır) 

ŞOŞ : Şose, kum, çakıl ya da mucurla ve bağlayıcı olarak da kil karışımıyla 

yapılan, silindirle sıkıştırılan yol.   
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ŞOĞURT: Salya.  

ŞÜJÜK: Yoğurt suyu. Yoğurtun şüjüğünü dökmeyin . Çok 

faydası bulunmaktadır.  

T* 

TAMAS: Kara erik kurusu.                     

TAKATUKA: Şeker kırmaya yarayan bir çeşit ağaç havan.  

TAR:  Tavukların kümeslerde tünedikleri ağaç. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239682212724512&set=pcb.856339551406634&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARASt1ehbaP2WzX4ZFWcOiIjceTwpvI6o8-GsJf9LN-xG8XqwXH2eufRnwCXRq2BsRRsIHt9n2tlyW5A
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239682212724512&set=pcb.856339551406634&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARASt1ehbaP2WzX4ZFWcOiIjceTwpvI6o8-GsJf9LN-xG8XqwXH2eufRnwCXRq2BsRRsIHt9n2tlyW5A
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3236684349690965&set=pcb.855736364800286&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAnKy-iWVPqPDhRxCOt65EBcRriTe9VDyf8qlP4gsxC5Tw2pKsR7RbwtP-KcHiQ-tZIX4qheYSZgtoC
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3236684349690965&set=pcb.855736364800286&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAnKy-iWVPqPDhRxCOt65EBcRriTe9VDyf8qlP4gsxC5Tw2pKsR7RbwtP-KcHiQ-tZIX4qheYSZgtoC
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2990719074287495&set=gm.797647907275799&type=3&eid=ARDh1IXwRXuhEO4wqziSxdTJxNRqmNZUIl9_OcTpVClUyYc8o8FHNbdszNunPUw4KwwOx4iDspA0McTf&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239682212724512&set=pcb.856339551406634&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARASt1ehbaP2WzX4ZFWcOiIjceTwpvI6o8-GsJf9LN-xG8XqwXH2eufRnwCXRq2BsRRsIHt9n2tlyW5A
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239657692726964&set=pcb.856333224740600&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDa0CSMvL4Ua4HmR8GmnaJ9Bbi9rbLRJtZgV50rrcrHFhndAqL329Lw8eefI3irgkOXO3QBEeyecEWv
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3236684349690965&set=pcb.855736364800286&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAnKy-iWVPqPDhRxCOt65EBcRriTe9VDyf8qlP4gsxC5Tw2pKsR7RbwtP-KcHiQ-tZIX4qheYSZgtoC
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3236684366357630&set=pcb.855736364800286&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBkp9ibwveIyR4my84RWzVlvORVKqojxiabmtrTC3jD8Y0UR7PuOL90rzNuHLdQIBSApKrZpTvRPqEF
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3236684519690948&set=pcb.855736364800286&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBbxQVJh5yNET-XY9s2jyKtNIrItQdO0ITj86AKQ_vWFLH_WJMo_SzHNCSYE8gAMKVEXFHLQd2vfNEw
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TATULA: Lanet olsun sana anlamında bir kargış sözü. 

Çingene mitolojisine göre; Bekarlıktan usanan bilge bir adam artık evlenmek ve 

yaşamdan öğrendiklerini devredecek bir nesle sahip olmak istemektedir. Ancak 

adam aynı zamanda evlenmekten korkmaktadır, çünkü evleneceği kadının 

kendisine sonsuza kadar itaat etmesini istemektedir. Eğer karısı kendisine karşı 

gelecek olursa onu lanetlemekten kendini alıkoyamayacağına inanmaktadır. 

Bu kaygısı yüzünden evlilik isteğini gerçekleştiremeyeceğini düşünürken, 

karşısına çıkan genç bir bakire ona, ömüür boyu itaat sözü vererek, evlenmeyi 

kabul ettirir. Ona sonsuza dek itaat edeceğine yemin etmesi üzerine bilge adam 

genç kızla evlenir. Birbirlerine sadakatle bağlı uzun yıllar geçirirler. Bu evliliğin 

birden çok meyvesi olur. Her şey adamın istediği gibi gitmektedir ki günlerden 

bir gün kadın kocasına karşı gelme gafletinde bulunur. Adam, kendisine itaat 

etmeyen karısına beddua eder: “Lanet olsun sana. İnsanların ve hayvanların 

saklandığı bir bitki olasın ve meyvelerin içinde dünyaya getirdiğin çocukların 

sayısı kadar çekirdek olsun. Çocukların tüm dünyayı dolaşıp seni her yere 

götürsünler. Sen ise onlara hizmet ve itaat etmek zorunda kalasın.” der.  
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TAŞ ANIĞI: Ballıbabagiller (Labiatae) familyasından, çakrak ve kayalıklarda 

kayalar arasında yetişen ,tek yıllık, mavi çiçekli, yemeklere koku vermek için 

kullanılan bir bitki. Dağ reyhanı.Anık otlu erişte. 

 

TAS: ( Ar.) 1. Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vs’den yapılmış kap. 2. sf. 

Bu kabın alacağı miktarda olan: İki tas pirinç. 

   

TAPAN: Tarlayı sürdükten sonra düzeltmek için kullanılan çalıdan yapılmış alet. 

Traktör tarımında modern tapanlar kullanılmaktadır. 

  

 TAPUL: Küçük yığınlara tapul denir.            

https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.846092642431325/1013058355551063/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARC0hiidHoiyrhLbVVIdhGpy8lBK0gE7F2r_MFeNJLEh6P2oLiViPZvd-IBsWFMnHq_FfiwB5chtNjKx
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.846092642431325/1013058355551063/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARC0hiidHoiyrhLbVVIdhGpy8lBK0gE7F2r_MFeNJLEh6P2oLiViPZvd-IBsWFMnHq_FfiwB5chtNjKx
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3236383109721089&set=pcb.855670428140213&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAVG5ezsgh-c6cF7Q8Uec9onEc112x42Bn-wj9_8yF1alpACYTqECb3V7dlmBKOIBJukGtTy_Y6vTkm
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3236383109721089&set=pcb.855670428140213&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAVG5ezsgh-c6cF7Q8Uec9onEc112x42Bn-wj9_8yF1alpACYTqECb3V7dlmBKOIBJukGtTy_Y6vTkm
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.846092642431325/1013058355551063/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARC0hiidHoiyrhLbVVIdhGpy8lBK0gE7F2r_MFeNJLEh6P2oLiViPZvd-IBsWFMnHq_FfiwB5chtNjKx
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.846092642431325/1013058378884394/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARCBqxDSqak2fUvHF4VheiOiM8i7KiwhwYlSNA4qMxna_RsjBrPNAVmexUSePDnvcxYVLB945n4no7nW
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3236383109721089&set=pcb.855670428140213&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAVG5ezsgh-c6cF7Q8Uec9onEc112x42Bn-wj9_8yF1alpACYTqECb3V7dlmBKOIBJukGtTy_Y6vTkm
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3236384193054314&set=pcb.855670428140213&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDh0nJCFy6xPdyPsnJi1GkJqVF4warJGAKdAd6bZnaeVaNBwV5tKLrPljXXtRNhpvLXcDr3uv2-cXVQ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3234579033234830&set=pcb.855215511519038&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARD3jbz1fPQnvJK0WESCSznDs65_mT9uSbTzYm4ai9TiwB0-rDm5bl9Fc1JYL4_QYGz69nHT2qccczlx
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 TAŞ ANIĞI: Çakrak ve kayalıklarda taşlar arasında yetişen ,ballıbabagillerden, 

tek yıllık, mavi çiçekli, yemeklere koku vermek için kullanılan bir bitki, dağ 

reyhanı (Ziziphora). 

 FAYDALARI: 

 Ateşi düşürür. 

 Üst solunum yollarına iyi gelir,Kalp sağlığını destekler.      

Stresle mücadele eder, Kanserden korur.        

Bağışıklık sistemini güçlendirir.       

Gastrointestinal sistem için faydalıdır.       

Karaciğer sağlığını korur.         

Öksürüğe iyi gelir.            

Göz sağlığını destekler.          

Böbrek sağlığına iyi gelir ile böbrek taşlarının kaldırılmasını kolaylaştıracaktır. 

Antibakteriyeldir.          

İltihaplanmalarla mücadele eder,diyabete iyi gelir.      

Mide sağlığına destek olur.          

Cinsel sağlığa iyi gelir.           

Kötü nefesi engeller.           

Ağrıyı hafifletir. 

 

 TAYLAMAK:  Ağırlıkta eşitlemek. Eskiden at, eşek veya katırla yük taşırken 

heybeye sığmayan eşyalar her iki tarafa eşit olarak yerleştıirildi. Yolculuk 

boyunca eşyalar bir tarafa eğilmeden (sarkmadan) taşınırdı. Bu eyleme taylama 

denir. Heybeye sığan eşyalar ise heybenin her iki gözüne (bölümüne) eşit olarak 

yerleştirildi.    

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239453332747400&set=pcb.856288454745077&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARAIB2EAXAZvgnXxXotTa1BHYeEEeE5RinDvY-utl1IGk81mkucKgQz6OmZYYC37jxrjUgZAmt65hn5y
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239453332747400&set=pcb.856288454745077&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARAIB2EAXAZvgnXxXotTa1BHYeEEeE5RinDvY-utl1IGk81mkucKgQz6OmZYYC37jxrjUgZAmt65hn5y
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239453332747400&set=pcb.856288454745077&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARAIB2EAXAZvgnXxXotTa1BHYeEEeE5RinDvY-utl1IGk81mkucKgQz6OmZYYC37jxrjUgZAmt65hn5y
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239453399414060&set=pcb.856288454745077&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARB_uFsUDLDlX0cgh5nmHvFBEvD1TQq6X9-PavlVgVERoiPqavEACYTeipjOlNxBBXaNjlYKRF8iCpzc
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239454432747290&set=pcb.856288454745077&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARB1Saaq6BoqhRbxPLg6fNvSPcKX7pUfBUWj72BOp56lrCBUuRzz2marMgnlMfDZBCI8PUwoqwozLy3g
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TAYLAMA İLE İLGİLİ BİR ANI 

Yaylalar çıkmıştı. Gülveren Yaylası olanca güzelliği ile bizlere evlik 

yapıyordu.Kuzular meliyor,kuşlar cıvıldıyor,kelebekler dansediyordu.Çevre 

adeta çiçek tarlasına dönmüştü.Öbek öbek doğal  çiçek tarlaları her yere ayrı bir 

güzellik veriyordu. Küçük bir bakkalımız vardı.Onu da koraraba (kağnı)  ile 

yaylaya çıkarmıştık.İki odalı yayla damının bir odası kiler,diğer odasının bir 

köşesi bakkal olarak kullanılıyordu.Acil ihtiyaçlar;Çay,şeker,makarna,kuru 

üzüm,kibrit,sıgara,çocuklar için kamfet vs  satılırdı. Bunlardan bazıları 

tükenmişti. Alınması gerekiyordu. 

Güneşli, berrak bir gün atla bakkal eşyası getirmek için Göle yolculuğum başladı. 

Yayla ile Göle arası yaklaşın sekiz-on kilometre, kesintisiz sarıçam ormanları ile 

kaplıdır .Ormanın arasında korarabanın (kağnı arabası) gideceği patika bir yol 

vardı. Ormanın bazı yerleri öyle sıktı ki gökyüzünü göremezdiniz. İşte bu 

güzellikler içinde at sırtında öğleye doğru Göle’ye vardım. Atı bir hane çektim. 

Biraz dinlenerek bir lokantada karnımı doyurdum .Alışveriş yapacağım  dükkana 

gittim. İhtiyaçları aldım. Atı handan çekerek dükkanın önüne getirdim .Eşyaları 

at sırtına taylamak çok önemlidir. Atın bir yanına bir telis şeker, diğer yanına 

ağırlıkta ona denk gelecek diğer eşyaları tayladım. Düşmesinler ve aşağı 

sarkmasınlar diye iple tayları sıkı sıkıya bağladım. 

Artık dönşü yolculuğu başlamıştı. Saat onüç sularıydı.Atın geminden tutarak 

dönüş yolculuğuna başladım. Her şey güzel gidiyordu. Arasıra yolumun 

üzerindeki gözelerden kana kana su içiyor,biraz soluklandıktan sonra yoluma 

devam ediyordum. İkindiye doğru Kaymak Dağı’nın kuzey yamacına varmıştım. 

Hava aniden karardı. Gökyüzünü kara yağmur bulutları kapladı. Biraz sonra da 

bardaktan boşanırcasına  yağmaya başladı. Yağmurun yağacağı hesapta 

olmadığı için tedbirsizdim. Diğer eşyalar neyse de telis içindeki şeker ıslanacaktı. 

Allah versin ki yakınımda etekli yaşlı bir çam ağacı vardı. Dalları ve pürleri o 

kadar sık idi ki bir şemsiye gibi yağmuru geçirmiyordu. Atı bu ağacın altına 

çekerek beklemeye başladım. Tedbir alınmasına alınmıştı ama zaman 

daralıyordu. Kuytu ve tehlikeli uzunca bir yolum daha vardı. Kurt,ayı,domuz 

tehlikesi  bir yana üstelik hırsız tehlikesi  de vardı. O yıllarda yörede meşhur 

hırsızlar vardı. Yolları keser, soygun yaparlardı. Hatta geceleri yaylalara gelir 

köydeki işbirlikçileri aracılığı ile at, sığır vs çalarlardı .Aklımda kalan bir iki 

meşhur hırsız; Heveli Kor Şeşo (Heve Köyünden kör Şemsttin) ve Kürül.Kürül 

buheyriden inecek kadar ufak-tefek olduğundan yöre halkı bu adı vermişti. 
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Yürüsem bir türlü, eşyalar ıslanacak, beklesem başka bir türlü ,geceye 

kalacaktım. Bu ikilem arasında iken yağmur ansızın  azalmaya  başladı. İnceden 

inceye yağıyordu. Yoluma devam etmeye başladım. Akşamın alacakaranlığında 

Güzel Yayla’ya vardım.Adından da anlaşıldığı gibi çok güzel bir yayladır.Komşu 

Armişen Köyü’nün yaylasıdır.Önümde daha sık ormanla kaplı uzunca bir vardı. 

Kalsam mı, gitsem mi ? diye düşünüyordum.Kalsam kime misafir olacaktım? 

Tanıdığım birisi de yoktu.Her türlü tehlikeyi göze alarak devam etmeye karar 

verdim. Yongalı Çukur’a indiğimde ortalık iyice kararmıştı.Orman karanlığı da 

bambaşka korkutucu ve can dondurucu.Üstelik çocukluğumuzda yaşlılarımız 

tarafından yöreye ait cin,peri hikayeleri anlatarak beynimiz yıkamışlardı. 

Gözlerim patika yolu zor görüyor, yine de devam ediyordum .Sanki etrafımda 

cinler dolaşıyormuş duygusundan kendimi alamıyordum. Arasıra daldan dala 

uçan bir  kuş ve yarasa sesinin cin geliyor duygusu uyandırıyor,tüylerim diken 

diken oluyordu. Buna rağmen yoluma devam diyordum.Başka bir yolu da 

yoktu.Nihayet  saat yirmibir  sularında yaylanın arka sırlarına ulaştım.Yayladaki 

hayvan ,insan sesleri, oradaki canlılık beni rahatlatmıştı. 

TEJGERE: Taş, toprak, hayvan gübresi vs. şeyleri taşımaya yarayan dört kollu ve 

iki kişinin taşıdığı bir çeşit araç, teskere.  

 

TELEK: Kuşların ve tavukların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü 

ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy.  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3234491079910292&set=pcb.855195131521076&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARDDQ-3yIHD785BXuDbodr3QGCr1axj6IqmkNPXQjsYSSn7F8SVlDC8jKAecKL9zGxg8WcdYWEAgRI1l
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3234491079910292&set=pcb.855195131521076&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARDDQ-3yIHD785BXuDbodr3QGCr1axj6IqmkNPXQjsYSSn7F8SVlDC8jKAecKL9zGxg8WcdYWEAgRI1l
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TELİS: Ketenden örülmüş tahıl taşımaya yarayan çuval.  

TEREK: Mutfak eşyaları koymaya yarayan raflı dolap.  

 

TEŞİ: Yün eğirmekte kullanılan ağaçtan yapılan bir çeşit araç. 

 
TIĞ: Harmanda buğday veya arpa sapları dövenle sürüldükten sonra tanelerin 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3200146560011411&set=pcb.847293182311271&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARC764wb7-o5Z-rvnozV8vj6Xq30u_vd8ZADUsweDgJTHkVqPdWEr25CYKiwH6i78d0bpHo6M2je7cim
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3200146560011411&set=pcb.847293182311271&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARC764wb7-o5Z-rvnozV8vj6Xq30u_vd8ZADUsweDgJTHkVqPdWEr25CYKiwH6i78d0bpHo6M2je7cim
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3227425350616865&set=pcb.853492688357987&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDjjDtxsb-QTkAcDvB0Rpw8WMqTQuGcxp_RW8ZJR4K2N8irt7NdjahNxYYgSii5jYqDiQSZqqLJU-z_
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3227425350616865&set=pcb.853492688357987&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDjjDtxsb-QTkAcDvB0Rpw8WMqTQuGcxp_RW8ZJR4K2N8irt7NdjahNxYYgSii5jYqDiQSZqqLJU-z_
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samandan ayrılması (savrulması) aşamasında yapılan saman- ekin karışımı 

yığın.Harmanı üç tığ oldu.   

TIRŞA KAPMAK: Beleşe getirmek,haksız yere sahip olmak.Bazı siy asetçiler tırşa 

kapmak için siyaset yaparlar.Bir insan tırşayı kapmak isteyince pamuk ipliğinden 

bahaneleri dana bağı gibi görmeye başlarmış! (Oktay Aktürk).  

TIĞ SAVURMAK: Tarımın insan gücü ile yapıldığı dönemlerde halkın her şeyi güç 

kullanarak yaptığı bir gerçektir. Sapların yumuşatılmış (dövenle dövülmüş) 

kısmı, samanı tanesinden ayrılacak olan kısımdır. Bu kısım harmanın orta 

noktasında toplanır. Etrafına aynı cinsten yeni saplar saçılır. Sürülür, 

yumuşatılır, tekrar onun üstüne yığılır. Yahut harmanın bir köşesine piramit 

şeklinde yığılır. Buna TIĞ denir. Bu buğdayla karışık olan saman rüzgârın estiği  

taraftan başlayarak yabalarla veya harman makinesi ile savrulur.  

 

TEHEZE: Arızalı, bozuk. Teheze ürünleri kullanma. 

 

https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.837582516615671/1004336219756610/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARCSW2eczReIUZ2mZ0cmCBhRW6-1zjNdBR9PINiuHudHQYR2ggbnXchADmqJDi_wy_OsRISK5OZqyxxo
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.837582516615671/1004336219756610/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARCSW2eczReIUZ2mZ0cmCBhRW6-1zjNdBR9PINiuHudHQYR2ggbnXchADmqJDi_wy_OsRISK5OZqyxxo
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/gm.837249213315668/1003965873126978/?type=3&eid=ARDh-EajM134vxE-q8yMqh9Nu__4BC85vCd_o11J19n02sec9iVerb6sHdNmvKQKKmt1D4_5Zetc5XLb&ifg=1
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.837582516615671/1004336219756610/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARCSW2eczReIUZ2mZ0cmCBhRW6-1zjNdBR9PINiuHudHQYR2ggbnXchADmqJDi_wy_OsRISK5OZqyxxo
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.837582516615671/1004336329756599/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARAYv_TJC3Bz8ILLVKYs9OUpbILiinv3J7UTeoP2OWjKe6dtjAH8MIeLB80fKii3yZjo8W1GQ_BCj2Zo
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TEREK: Eskiden mutfak olarak kullanılan tahta raflar. 

  

TERMAŞ: Nesne,şey,huysuz hırçın, kargış sözü.Adı nedir o termaşın? 

 

 TEVÜR (Ar. Tavr): Tavır, şekil, tür. Bir tevür: Değişik şekilde, başka türlü .Birer  

tevür: Anlatılmayacak kadar çok.Ne tevür: Ne şekilde? Türli tevür: Çok çeşitli. 

Türlü tevür yemek vardı. Pazardan türlü tevür sebze aldı.   

 

https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.846160582424531/1013132655543633/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARDkfAw-hWtWChIiU747IGJ2gdeWYoHuLAGvk-88zyBQsbJJxQnYVnMW7U8ttCo2MfV4-3gB1UREykbC
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.846160582424531/1013132655543633/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARDkfAw-hWtWChIiU747IGJ2gdeWYoHuLAGvk-88zyBQsbJJxQnYVnMW7U8ttCo2MfV4-3gB1UREykbC
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.846160582424531/1013132655543633/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARDkfAw-hWtWChIiU747IGJ2gdeWYoHuLAGvk-88zyBQsbJJxQnYVnMW7U8ttCo2MfV4-3gB1UREykbC
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.846160582424531/1013133402210225/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARAl5czFFmvd0b2qloPjRVh-PuX1s388lHBrKIHQkbpaNYjUyuCzQNpGxdamv9Fzs2S0GjBwRkdGnv_3
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TİKE: Kuşbaşı büyüklüğündeki et parçası, dilimi.   

 

TOKAÇ: Çamaşır yıkamada kullanılan ağaç tokmak.  

TUHS (Erm. Tuks):Kuluçka dönemini yaşayan tavuk,guruk.    

                                               

Tavuk erken tuhs oldu. 

 TULA: Köpek yavrusu.   

TURAÇLAR: Turaç; sülüngiller familyasının nesli azalan bir kuştur.Turaçlar mevki 

adını bu kuştan almaktadır.Turaç hakkında daha geniş bilgi; 

 Afrika dışında bir sahaya sahip olan az sayıda Francolinus türünden biridir. 8-18 

beyaz-lekeli soluk kahverengi yeşilimsi yumurtayı koyduğu yalın bir yer 

kazımasında yuva yapar. Bitki ve böceklerden oluşan geniş bir yiyeceği vardır. Çil 

keklik-boyutlarındaki erkek, çoğunlukla siyahtır, arkada ve böğürlerde beyaz 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3265075673518499&set=gm.862182490822340&type=3&av=100000482960218&eav=AfanCJeR28iv7AlTNl2q_w-6FNU0maB_AjQVedAo3CE9Me2y-O2QQkBTHI2eOnLpFA4&eid=ARCdwIOtetdhApoWAlZBDdoRi-nb-7ev9kY1DuVcTJ6jgkbTrziuk6xM75EK4r-O8Kz1Tu1RDxFOHDFW&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3265075673518499&set=gm.862182490822340&type=3&av=100000482960218&eav=AfanCJeR28iv7AlTNl2q_w-6FNU0maB_AjQVedAo3CE9Me2y-O2QQkBTHI2eOnLpFA4&eid=ARCdwIOtetdhApoWAlZBDdoRi-nb-7ev9kY1DuVcTJ6jgkbTrziuk6xM75EK4r-O8Kz1Tu1RDxFOHDFW&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3265075673518499&set=gm.862182490822340&type=3&av=100000482960218&eav=AfanCJeR28iv7AlTNl2q_w-6FNU0maB_AjQVedAo3CE9Me2y-O2QQkBTHI2eOnLpFA4&eid=ARCdwIOtetdhApoWAlZBDdoRi-nb-7ev9kY1DuVcTJ6jgkbTrziuk6xM75EK4r-O8Kz1Tu1RDxFOHDFW&ifg=1
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lekeler vardır. Bacaklar kırmızıdır. Kestane rengi bir boyun yakası, beyaz yanak 

yamaları ve kahverengi kanatları vardır. Dişi, çoğunlukla kahverengidir ama 

boyun arkası kestane rengidir. 

Erkek ve dişisinde farklılıklar görülmektedir. Erkek Turaç genelde yer yer beyaz 

ama ağırlıklı olarak siyah renkte yanaklara, parlak kestane renkli bir gerdana, ve 

beyaz noktalı bir böğüre sahiptir. Sırtı ve kanatları altın kahverengi benekli olan, 

uca yakın kısmı sarımsı kahverengi parlaklıkta bantlı ve uç kısmı solgun bir 

renge, ince beyaz çizgileri bulunan siyah bir kuyruğa sahiptir. Dişi Turaç; üst 

tüyleri, kanatları ve kuyruğunun görünüşü itibariyle erkek Turaç’a’ benzemesine 

rağmen, erkeğin sırtının alt kısmındaki siyah renkler, dişide yerini kahverengi 

benekler ve kahverengi çizgilere bırakır ve ayrıca dişilerin kuyruklarının daha 

geniş olduğu görülür. Boyu 35 cm.’dir. Ötüşü uzaklardan duyulur. Flüte benzer 

sesle öter. Çok sıkıştığı zaman dikine havalanır ve kanat gererek kısa kanat 

vuruşları ile süzülür. Turaç da diğerleri gibi uçmaktan çok yürümeyi yeğler.  

  

Bu kuşların yetiştiği doğal ortam Kıbrıs’ın güney batısı ve Karpaz yarımadasıyla 

sınırlı görünsede, Hindistan yarımadası, Çin, Kuzey Afrika, hatta Pasifik’te Hawaii 

adalarında da görülür. Farklı coğrafyalarda, renk kombinasyonunda farklılıklar 

görülür. Örneğin Hawaii’de siyah iken, Hindistan’da gri ağırlıklıdır.  

TÜLEK: Kurnaz ve açıkgöz.    

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3082418868450848&set=gm.819389418434981&type=3&eid=ARD2WEfkH5znu2NVwx8eO8MkzLHQqV1vup7m-KcVa_KhPXvS7csAIz2r9zG42T_Ro13rmRaTrHjYHl4c&ifg=1
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TOMARİ: Tamamı, tümü. Bak hele gahların tomarısını yemiş. Oyların tomarısı 

yeniden sayılacak. İncirlerin tomarısı yetişmemiş. 

   

Tilki tavukların tomarısnı yemiş. 

 

TOPRAK BAŞŞAN (kargış): Toprak başına gelsin, ölesin. 

''Hindistan’dan Balkanlar’a, oldukça geniş ve hareketli bir coğrafyada kullanılan 

“toprak başına”, benzer söyleyişleriyle birlikte “bela, musibet, âcizlik, ölüm, 

kınama, düşmanlık” gibi olumsuz kavramların gerçekleşmesini dileyen bir 

kargıştır. Kargışın metinlerle takip edilebilen örnekleri, Gazne ve Selçuklu 

dönemlerine kadar uzanır. Şiir ikliminde farklı söyleyişlere sahip olması, 

birtakım tarihî/coğrafî kullanımlar, vezin tasarrufları ve şahsi tercihlerle 

açıklanabilir. “Toprak başına” kargışının hem Türk hem de Fars edebiyatındaki 

varlığı, iki kültürün birbirini etkilemesinin doğal bir sonucudur. ''  

Doç.Dr.Özan Yılmaz-Millî Folklor, 2014, Yıl 26, Sayı 101 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3267707786588621&set=pcb.862805010760088&type=3&av=100000482960218&eav=AfYgw6Oje8QQYU8JdmykyW2kmQHqApyi_xjX2RkAXSWajp_VLtaeAxAZG6r0lQeGj9w&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARA-ysYesLgvh-Yhfh5x5tOi5r0aHkyzZFrMSBhfOa0ClM6G8G2rKr6ttF3IRe90QR7_iG0TNVHh7Ub_
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3267707786588621&set=pcb.862805010760088&type=3&av=100000482960218&eav=AfYgw6Oje8QQYU8JdmykyW2kmQHqApyi_xjX2RkAXSWajp_VLtaeAxAZG6r0lQeGj9w&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARA-ysYesLgvh-Yhfh5x5tOi5r0aHkyzZFrMSBhfOa0ClM6G8G2rKr6ttF3IRe90QR7_iG0TNVHh7Ub_
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/gm.842254396148483/1009138882609677/?type=3&eid=ARDdszGYwe3GaN6Ic8sDfD2VUQYcR_yf49mQIMQYEv_Xqb0sW8RY8ltm8iUXzUcRPqKXARLNfJuh71dz&ifg=1
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TORTU: 1.Çökelti.2.Eritilen yağın dibe çöken beyaz çökeltisi,tortusu. Gün iyiden 

iyiye ışıdı artık, tortusu dibe çöken bir su gibi duruldu, berraklaştı ortalık.� -N. 

Hikmet.  

U-Ü* 

UFALAMAK: Kırarak, ovarak veya ezerek ufak parçalara ayırmak. "Bahçenin 

çevresi lavanta çiçekleriyle çevrili. Eğildim, kopardım bir tutam ve avucumda 

iyice ufaladım." - Nazım Hikmet 

  

 

UMAÇ AŞI: Una su katılarak yapılan bir çeşit çorba.  

 URUP:  Bir teneke tahılın sekizde birindeki miktar.  

URUS: Rus. Sarıkamış Harekâtında bir Urus askeri.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239742266051840&set=pcb.856357621404827&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAOvyiWIq6z1NlvNnUeL28a2-_yqrCrva51LeOQzRF4dBws0uCmqTX9E73nB5fMT0ZtYg2Btytzo856
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 URVA: Hamur kündü ekmek şekline getirildikten sonra fırına sürülmeden 

önce,altı yapışmasın diye altına ve üzerine serpilen un.  

 

USLUM GEÇTİ: Fersizleştim, bayılır gibi oldum. Fenalaştım. 

UYLAMAK: 1.Bir şeyi kafaya takıp sürekli onu istemek, sıkacak denli, sürekli 

yapmak, üstüne düşmek.2.Takılmak, alay etmek. 

  

 

ÜLÜZGAR (Far.) –ÜRÜZGAR: Rüzgâr.    
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V* 

VALA: Parlak, ipekten yapılan dört köşeli baş örtüsü (eskiden kadınlar).  

 

VEREP (Far.): 1. Bayır, yokuş, yamaç. 2. Bayırda yan yol. 3. Eğri, verev. 4. Çapraz. 

5. Karşıt. 

‘’Resimlerden bazıları sözcüğe yüklü anlamı tam olarak ifade etmemekle birlikte 

yine de yüklenen anlam hakkında yaklaşık bir fikir vermektedir. 

 

Y 

YAĞIR: Atın omuzları arasında eyer veya semerin açtığı yara.   

YANBEGİ: 1. Yamacın enine (yol, gidiş için). 2. Ana yoldan sapan yan yol.3. Az 

eğimli yer, yamaç.             

4.Yana doğru eğik: Yanbegi oturuyor. Yanbegi yürüyor.  

 

YALAK: Hayvanların yiyecek yediği içi oyulmuş kap .      

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239796112713122&set=pcb.856369998070256&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAkgPX6ZYzLqZg77NxjfeO9Hnw8egMQK5q5_PHIRz9ym3ojfDYJ5ewg2wgGKkrGn3j-Mlc2lMDshUgC
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239796112713122&set=pcb.856369998070256&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAkgPX6ZYzLqZg77NxjfeO9Hnw8egMQK5q5_PHIRz9ym3ojfDYJ5ewg2wgGKkrGn3j-Mlc2lMDshUgC
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239796112713122&set=pcb.856369998070256&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAkgPX6ZYzLqZg77NxjfeO9Hnw8egMQK5q5_PHIRz9ym3ojfDYJ5ewg2wgGKkrGn3j-Mlc2lMDshUgC
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239796726046394&set=pcb.856369998070256&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCGxKQ6T8vXkGqShQGk4SNrnrz5Oj-Q1J2yJaCsRDmFlrocpxNBpn1M8nsmp_btm_i82stHv8UOfWSv
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239798242712909&set=pcb.856369998070256&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAs59S_skSsAGM1R5v_qHMvW8dW6N8Qdz4Bw0iGpF-WhNjKo5WfuTGCUxDzsMu60F-p7SFYI0FzSa8C
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3239797659379634&set=pcb.856369998070256&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAO6sV8zDybfpBfr7H0LTZnlqGMHGptuTpaFrj-cLq66YhznPVQSB5CWo1lQfWmc9o8SyXugVro0mjW
https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiu69a4opTiAhXRLVAKHcqXCe4QjRx6BAgBEAU&url=https://tr.letgo.com/tr/i/orjinal-dekoratif-ahsap-oyma-yalak_ddee12b1-c2d9-406c-9cc7-4b56b2f86140&psig=AOvVaw0JCg18tUXlIk4joaFApMZB&ust=1557691253517563
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YARMAÇA: Baltayla yarılan odun kütüğünden ayrılan her bir parça.  

 

YAŞİK (YEŞİK): Meyve sandığı.            

ZİBİL YEŞİĞİ (YAŞİĞİ) :Çöp sandığı, çöp kutusu.    

YAYLAYA ÇIKMAK: Yayla mevsiminde köy halkının birlikte yaylaya göçme 

eylemi, durumu. 

Köylerde,Haziranın ortalarına doğru havalar iyice ısınmaya, hayvanlar ekili- dikili 

alanlara zarar vermeye,ağartılar (peynir türü yiyeceklerin genel adı) 

bozulmaya,meralar yetersiz kalmaya başlar.Bu sebepledir ki yaylaya çıkma 

ihtiyacı doğmuştur.Aşağı yukarı her köyün yaylası vardır.Kimi yaylalar köy 

sınırlarına bitişik,kimileri ise köyüne çok uzak olup başka köylerle 

komşudur.Gülveren Yaylası ise köy sınırları içindedir. 

Yaylaya göçmeden birkaç gün önce yaylaya gidilir,damlar kontrol edilir,içleri 

temizlenir ve kullanılacak hale getirilirdi.Yaylanın çıkma günü Cumada 

kararlaştırılıp, köy bekçisi tarafından halka duyurulurdu.Bir gün önceden 

‘ağırlık’lar çıkardı.Yani bir kağnı arabasına sığmayacak kadar ağır olan eşyalar 

önceden götürülüp damlara bırakılır ve geri dönülürdü.Ertesi günü göçler 

yüklenir,bir şenlik havası içinde kağnılar yola dizilirdi.Yaşlılar göç arabası ile 
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giderken,gençler atlara binerlerdi.Yol boyunca birbirlerine caka satıp 

takılırlardı.Yine böyle bir göç yolunda gencin biri Altaş lara takılır,laf atar.Atını 

tekmeleyerek ‘Altaşlara meydan ‘diye nara atar.Bu esnada at 

tekerlenir,yıkılır,başı taşa çarparak geberir.Delikanlı bir mahcubiyet içinde yola 

atsız devam eder.Köyün halk ozanı Rahmetli Hakkı Ağa bu olayı duyar. Bir şiir 

yazar.Şiir halen söylene gelmektedir. Şiirin tamamını ele geçirebilirsem sizlerle 

paylaşabilirim. 

Yayla evleri genelde çatmalıdır.Ocağın bulunduğu arka taraf taştan,diğer iki 

taraf çatmadan ön taraf ise yarma tahtadan yapılır.Yöredeki taşlar tortul 

kayalardan oluştuğundan duvar yapımına elverişli değildir.Bu sebeple yöre 

halkını ağaçtan yapmaya zorlamıştır.Damların arka duvarı seçilen düzgün 

taşlarla duvar örülür.Uygun yerine ocak (şömine) bırakılır.Yapılacak evin 

büyüklüğüne göre tomruklar hazırlanır.Tomrukların boyu üç-dört metre 

olabilir.Tomrukların her iki başından yarık açılır.Tomruk genişliğinde takozlar 

hazırlanır.Takozların üstü yarım daire biçiminde oyulur.İki takoz yarım daire 

biçimindeki oyuk üste gelecek şekilde yarıklara yerleştirilir.Diğer tomruklar aynı 

şekilde dam yüksekliğinde üst üste yığılır.Her iki tarafın çatması 

tamamlandıktan sonra ağırlık sadece çatmalara binmesin diye ağaç direkler 

dikilir.Diğer taraftan taş duvar uzunluğunda iki tomruk hazır.Tomrukların bir 

tarafına uzunlamasına yarık açılır.Tomrukların biri direklerin üstüne diğeri alta 

yerleştirilir.Dam yüksekliği uzunluğumda hazırlanan yarmalar (tahtalar) açılan 

yarıklara dizilerek ön duvarda yapılmış olur.Gülverenin çamları budaksız ve 

birinci sınıftır.Orman idaresi hızar kullanılmasına izin vermediği için işler ilkel 

yöntemlerle yapılır.Tomrukların alnına ağaç çivi çakılır.Tomruk baştan başa 

kolayca ve düzgünce yarılır.Ön tarafın uygun yerine yine yarmalardan yapılan 

kapı takılır.Üstteki tomrukların üzerine belli aralıklarla kontlar (tomruklar) 

dizilir, kontların (tomrukların) üstüne mertekler konduktan sonra üzeri topraklar 

kapatılır. 

 Yayla damları genelde iki odalıydı.Odaların birinde ocak bulunur.Ocağın 

bulunduğu oda yatak ve yemek odası olarak kullanılırdı.Odanın bir kenarına 

peke kurulur,peke de istirahat edilir ve yatılırdı.Ocakta odun yanar.Yanan odun 

hem evi ısıtır ve hem de aydınlatma görevi yapar.Gece aydınlanması için de gaz 

lambası yerine çıra tutuşturulur.Diğer oda kiler olarak kullanılır.Kilerin bir 

tarafında süt makinesi kurulur.Diğer taraflarında ağartılar bulunur.Yöre halkı 

çeçil peynir yaptığından süt makinesi vazgeçilmezdir.Sağılan sütlerin süt 



132 
 

makinesinde kaymağı ayrılır.Kaymaksız sütten çeçil peynir yapılır.Yapılan peynir 

tekerlekleri üst üste yığılarak ‘şüjük’ünün (suyunun) süzülmesi için üzerine ağır 

bir taş konur.Peynirin şüjük’ü akıp belli bir kıvama geldikten sonra tel tel yapılıp 

derilere basılır.Süt makinesinin kolu insan tarafından çevrilir.Genellikle 

çocuklara yaptırılır.Oyun çağındaki bir çocuğun dakikalarca makine kolu 

çevirmesi adeta bir işkencedir.Çok yağmurlu havalarda evler damlar.Evdekiler 

evin damlamayan bir yerini arar dururlar.Çok rahatsız edici bir durumdur. 

Yaylalarda,evlerin ve önündeki ağılın dışında,özel mülkiyet kavramı 

yoktur.Meralar,çayırlar,çeşmeler,fırın,berlik (koyun sürüsünün toplandığı alan) 

vb. ortaktır.Çayırlar ortak olarak imece usulü ile biçilir. Yayladaki; Yaylanın önü, 

Sarı Çayır, Yusuf’un Kurunu ve Sosan (Susam) Çayırı köyün ortak malıdır. 

Çayırların biçilmesine başlamadan bir gün önce bekçi çayırların biçileceğini 

duyurur.Her hane halkından bir kişi gelmek zorundadır.Genelde gençler ve 

bazen de çocuklar gelir.Her hane halkından birer kişi çayırların bölünmesi için 

paylaştırılır.Diyelim ki on kişi Yaylanın Önü Çayır’ın bölünmesi için 

görevlendirildi.Tırpan ve iplerle çayır başına gelinir.İki kişi ipin ucundan tutar,ip 

gerginleştirilir,ipi tutanların arkasına birer tırpancı geçer,ipçiler çayırı 

enlemesine doğru yürürken tırpancılar arkasından otları tırpanlayarak sınırlar 

belirlenir, hane sayısı kadar dilimlere ayrılır.Bu dilimlere “SEHİM” denir.Doğal 

olarak çayırın bazı yerleri sık,bazı yerleri seyrek otludur.Herkese eşit miktarda ot 

düşsün diye ipçiler “sehim”in genişliğini ipi kısaltıp uzatarak 

ayarlarlar.Sehimleme işi bittikten sonra kura çeçimi yapılır,kime kaç sayılı 

sehimin düştüğü belirlenerek bir kâğıda yazılır.Ben de öğrenciliğim döneminde 

yaz tatillerinde yaylada bulunurdum.Okumuş birisi olarak düşünülerek bir iltifat 

olsun diye beni ya ipçi yaparlar ya da kura çekimi ve yazma işlerini 

verirlerdi.Sırası gelmişken burada belirtmeden geçemem.Köy halkı okuma-

yazmaya büyük önem verirdi.Okuyan kişilere de saygı gösterirlerdi.Sehim işi 

bittikten kime kaç numaralı sehimin düştüğünü gösteren kağıttan kaç numaralı 

sehimi biçeceğini öğrenir, zaman kaybetmeden bir an önce biçmeye başlar. 

Çünkü herkes bir an önce “sehimlerini” biçip taşımak ister,biçilen ve toplanan 

çayıra köyün hayvan sürüleri girip, biçilmemiş olanlara zarar vermiş olabilir. Ya 

da “sehim”i ortada kaybolabilir. Önce Yaylanın Önü, arkasından Yusuf’un 

Kurunu,Sarı Çayır ve sonunda Sosan (Susam) Çayırı biçilir.Çayırların biçilmesi ve 

toplanması her ne kadar yorucu ise de aynı zamanda çok eğlencelidir.Bir panayır 

havasında geçer.Sehimlerin başında çaylar demlenir,evlerden getirilen katmer 
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ve ketelerle karınlar doyurulur.Komşu sehimleri biçenler birbirlerine ikramlarda 

bulunurlar.     

Yaylalarda özel mülkiyet kavramının olmayışı beni hep düşündürmüştür.

Acaba ''ekonomik açıdan'' İslamiyetin en iyi uygulandığı şekli midir?   
 

YAZMA: Kadın başörtüsü.                               

YAZMAK (SULAMA SUYUNU): Arktaki sulama suyunu birkaç gavarla  tarlaya 

veya çayıra  koşarak (akıtarak) uzun süre içinde sulanmasını, suyun ziyan 

olmamasını sağlamak. Genelde geceleri veya başka bir işle uğraşıldığında yapılır. 

Suyu çayıra yaz, sabaha kadar sulansın.    

YEĞİN: Hızlı, aceleci.                           

YEMLİK: İlkbaharda yetişen, uzun ve sivri yapraklı, toplanıp yenilen bir yabanıl 

ot.(Bir çok anlamı bulunan yemlik sözcüğünün yöresel anlamıdır.) 
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 FAYDALARI NELERDİR? 

İçinde bolca demir bulunduğundan kansızlık sorununa çözüm olabilir. 

 A, B2, B6 ve C vitaminleri bakımından zengin olduğundan bağışıklık sistemini 

güçlendiriyor, hastalıklara karşı vücudu korur. 

İçindeki A vitamini göz sağlığını da destekliyor, gece körlüğü gibi sorunların 

üstesinden gelmede yardımcı olur. 

 Taze taze tüketildiğinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olur. 

 Sindirim sistemini düzenlediği gibi iştah açıcı etkiler de gösteriyor, kilo almada 

sorunu olanlara çare olur. 

İçindeki kalsiyum ve A vitamini sayesinde kemiklerin güçlenmesine destek olur. 

 B vitaminin etkisiyle saç ve tırnak gibi vitamin eksikliğinden sorun yaşanan 

bölgelerdeki sorunları gideriyor, saç ve tırnak sağlığını korur. 

 Açık yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. 

 Düzenli tüketildiğinde cildin daha ışıl ışıl olmasını sağlıyor, sivilce izlerinin, 

lekelerin geçmesine destek verir. 

 Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. 

 Tansiyonu düzenliyor, özellikle yüksek tansiyonu normal seviyelere indirmede 

önemli etkilerde bulunur.   

YENİŞ: Yokuşun karşıtı,iniş.Yokuştan aşaği doğru meyilli yer. 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3247291981963535&set=pcb.858111401229449&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCaKVU386Lp8Q3KSLoCOvJUnFDzwXvqgyIW8cbtfOk4z4vHzL_dS_qg4XrwQXdfBiGK1g1bColDwPSh
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Yokuş yukarı koşarken yorulduk.Fakat yeniş aşağı koşmak kolay oldu.   

'Bir akşamüstü İlçeden yaya olarak gelirken Penek Gediği’nde domuz sürüsüne 

rastladım. Gediğin biraz ilerisinde, birazı doruklar arasında, diğerleri açıkta 

akşam serinliğinde otluyorlardı. Yolumun tam üzeriydi. Gidecek başka yol yoktu. 

Ya geri dönmem, ya da gitmem gerekiyordu. Domuzları kaçırmak için haylamaya 

başladım. Haylamam üzerine hepsi doruklar arasına girdi. Oradan uzaklaşıp 

uzaklaşmadıklarında emin değildim. Ama gitmem gerekiyordu. Bütün tehlikeleri 

göze alarak koşmaya başladım. Tam gediğe varırken korkudan saçlarım diken 

diken olmuştu. Yeniş aşağı koşmaya başladım. Çam dalları ve pürleri başıma 

çarpıyordu. Her şeye rağmen gözlerimi koruyarak olanca hızımla koşuyordum. 

Onbeş-yirmi dakika sonra sağ salim köye varmıştım.'' 

YEKE (Rum.): Büyük, kocaman. 

 

YERBEYER: Tam orası, yeri. Yerbeyer otur. Onu yerbeyer koy.   

 

YEKTİ: Babasız, başıboş büyüyen, serseri.   

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3247291981963535&set=pcb.858111401229449&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCaKVU386Lp8Q3KSLoCOvJUnFDzwXvqgyIW8cbtfOk4z4vHzL_dS_qg4XrwQXdfBiGK1g1bColDwPSh
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3247291981963535&set=pcb.858111401229449&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCaKVU386Lp8Q3KSLoCOvJUnFDzwXvqgyIW8cbtfOk4z4vHzL_dS_qg4XrwQXdfBiGK1g1bColDwPSh
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.839849959722260/1006578259532406/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCtIUlt4IYuh3IHLnXDoFtFtbiPmxcPksUhfoH_5-X8LS5mY5SYP1AiHLGrf5VRqHjrM7gxF2zbrjAE
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.839849959722260/1006578259532406/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCtIUlt4IYuh3IHLnXDoFtFtbiPmxcPksUhfoH_5-X8LS5mY5SYP1AiHLGrf5VRqHjrM7gxF2zbrjAE
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.839849959722260/1006579629532269/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCpawMvQTALYE6q06rQWAZ4qibIop9u0MozoqPGMfMo3rpsJbBcJNT6XJ1OL2IfNeHdCHIJKHBOp6Gc
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.839849959722260/1006579629532269/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCpawMvQTALYE6q06rQWAZ4qibIop9u0MozoqPGMfMo3rpsJbBcJNT6XJ1OL2IfNeHdCHIJKHBOp6Gc
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.839849959722260/1006578259532406/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCtIUlt4IYuh3IHLnXDoFtFtbiPmxcPksUhfoH_5-X8LS5mY5SYP1AiHLGrf5VRqHjrM7gxF2zbrjAE
https://www.facebook.com/selahattin1950iznos/photos/pcb.839849959722260/1006579629532269/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCpawMvQTALYE6q06rQWAZ4qibIop9u0MozoqPGMfMo3rpsJbBcJNT6XJ1OL2IfNeHdCHIJKHBOp6Gc
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YIĞIN: Biçilen ot ve ekinlerin yığılmasıyla oluşturulan  

küme,biçim.  

YÜGÜRMEK: Çocuğu beşikte sallamak.   

YÜKLÜK: Evlerde yatak, yorgan gibi şeyleri koymaya yarayan yer veya büyük 

dolap, yük, yük odası. Öbür yana dönüyor, kocaman bir yüklüğün kapısını 

açıyordum. K. Karaosmanoğlu.   

 YÜNGÜL :Hafif.   

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3249597755066291&set=pcb.858612971179292&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAJQ-_AS9zrdowb0h8e5BtgMDETTBdIok-B7Otwkg9-nzHG6La3j8l_AV16289_aaRYTVAqPMRvonwf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3249597755066291&set=pcb.858612971179292&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAJQ-_AS9zrdowb0h8e5BtgMDETTBdIok-B7Otwkg9-nzHG6La3j8l_AV16289_aaRYTVAqPMRvonwf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3234568309902569&set=pcb.855215511519038&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R-R&eid=ARAVNunUV8BmnAR4oIBwD_a0O8jY26lDzugqJ4mD82NAX3Vl-98-5nwSS6Fe9SMnhvkQKLTErpkskpgU
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3249597755066291&set=pcb.858612971179292&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAJQ-_AS9zrdowb0h8e5BtgMDETTBdIok-B7Otwkg9-nzHG6La3j8l_AV16289_aaRYTVAqPMRvonwf
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YONGA:1. Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, 

kamga.2.Ağaç kabuğu.                        

 YONGALI ÇUKUR: Çam kabukları,dalları ve yongalı olan yer.Yongalı çukur. 

YÜZÜKOYUN: Yüzüstü.   

O genellikle yüzükoyun yatar.   

Z* 

ZEHRİMAR (ZEHRİMAN): Çok öflelenildiğinde bağırılarak söylenen aşağılama 

ifadesi.Yılan zehiri.Git buradan zehrimar olsun!   
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ZEMHERİ: Ocak ayı.   

ZENNE: Kadın. Zenne çorabı.      .   

ZIĞVA: Arkası körüklü dadaş pantolonu.     

ZIRZA: 1. Kapı çengeli, tokmağı. 2. Kapı zinciri, sürgüsü. 3. Kapı kilidi. 4. Kapı 

rezesi, menteşesi. 5. Kapı kol demiri. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3222553437770723&set=pcb.852340105139912&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARD4ZNGVQ__J0ZevxPckFKiyHhA7vIK1uLzppMRYrbop3Ayqd7rHJpgo1fkgj2pPktLkbNUHoS9NA737
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3222553437770723&set=pcb.852340105139912&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARD4ZNGVQ__J0ZevxPckFKiyHhA7vIK1uLzppMRYrbop3Ayqd7rHJpgo1fkgj2pPktLkbNUHoS9NA737
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3222553437770723&set=pcb.852340105139912&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARD4ZNGVQ__J0ZevxPckFKiyHhA7vIK1uLzppMRYrbop3Ayqd7rHJpgo1fkgj2pPktLkbNUHoS9NA737
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3222554234437310&set=pcb.852340105139912&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAE88fCU8ZUbFl3VXn9Bw_biJ44KqaEw4mnMUHTRGzJ0kkqSDPmnkYnDM6LpuDXeYDHrr7eFmBi6Ko6
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ZİBİL(Ar.):  Çöp, süprüntü, pislik, gübre. 

   

ZİYARET: Dağların doruğunda (zirvesinde) bulunan yatır,türbe. 

 Kulaktan kulağa gelen bilgilere göre; Adana’ nın Elaldı Köyünden üç kardeş 

Davut, Yusuf ve Emir İstanbul da aldıkları medrese eğitimlerini bitirirler, bir sürü 

testten geçerek kerametlerini gösterirler. 13. yüzyılda Anadolu’ya Horasan’dan 

gelen dervişlerden biri Hacı Bektaş-ı Veli’dir. Ahmed Yesevi vesilesiyle 

Anadolu’ya gelerek, Kırşehir civarında Sulucakarahöyük (bugünkü adı 

Hacıbektaş)’e yerleşmiş; orada dergahını kurup çevredeki Türkmenler ve gayri 

Müslimler arasında dervişlerinin de yardımıyla Müslümanlığı yayma 

faaliyetlerini yürütmüştür. Padişah bu üç kardeşi Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerine 

gönderir. Hacı Bektaş- Veli Hazretleri bunları Müslümanlığı yayma faaliyeti 

olarak üç kalenin fethiyle görevlendirir. Şenkaya yöresinde bulunan Penek, 

Soğmun ve Kalecik Kalesi. Kaleleri fethedip, kaledeki kralın bekâr kızları ile 

evlenmelerini söyler. Verilen görev üzerine söz konusu kalelere saldırır, 

kahramanca savaşırlar. Kaleleri feth edemezler ama söz verdikleri gibi kralın 

kızlarını yanlarına alırlar,kalelerdeki askerler arkalarına düşer. Penek yöresini 

bilenler bilirler. Penek Çayının aktığı derin bir vadi vardır. Vadinin ilerisinde 

şimdiki Akşar (Kosor) nahiyesine takriben 4–5 kilometre mesafede Türkün 

Bağları diye bir yer bulunmaktadır. Türkün Bağlarına kadar kahramanca 

savaşırlar. Burada Üçkardeş de yaralanır. Yaralı Davut, Erdavut Dağına, Emir 

Gülveren Yaylasındaki en yüksek zirveye, Yusuf ta Allahuekber Dağına gider. 

Orada şehit olurlar. Türbeleri buradadır. Ne yazık ki on yıllarda kendini bilmez 

bazı defne hırsızları bu şehitlerin mezarlarını tahrip etmişlerdir. Yolunuz 

buralara düşerse bu üç yatırı ziyaret etmeyi unutmayınız.  

 Başka bir söylentiye göre yöredeki bu ‘’ziyaretlerin'' Oğuz mezarları olduğu da 

söylenmektedir.  
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Yapılan araştırmalar sonucuna göre:      

 1.Yörede yaşayanlar:          

A.Daha önce yörede yaşamış Oğuzların (Atilla’nın ölümünden sonra (453) Bizans 

saldırıları sonucu Hunlar sahneden çekildi. Bu yıllarda kuzeyden Kafkasları aşarak Kura 

(Kür) Irmağı boylarına Oğuz Türklerinden olan iki yeni boy geldi.)                    

B.Kuzeyden gelerek bölgeye yerleşen ve hüküm süren Kıpçak Türklerinin (Atabeklerin),  

C. Türkistan'dan göçüp gelerek yerleşecek yerler arayan Ebû-Yakup ve Isa-Böri adlı boy 

ve oymak beylerinin, Kür (Kura ), Çoruh ve Faşa ırmakları boylarına yerleşmeleri 

sonucunda her üç lehçenin karışımından (yöresel ifadeyle karmançorman olmasından) 

yöresel bir şive oluşmuştur.        

 2.Bölge halkı yüzyıllar boyu başka milletlerle ( Gürcüler, Ermeniler, Bizanslılar, 

Farslar, Ruslar gibi) birlikte yaşamışlar veya çeşitli ilişkilerde bulunmuşlar. Bu nedenle 

bu dillerden dilimize az da olsa sözcükler geçmiştir. A.RUSÇA’DAN GEÇEN KELİMELER: 

Yöre; 1879 Ayetefanos Antlaşması ile 1917 Bolşevik İhtilaline kadar kırk yıl Rus 

yönetiminde kaldı. Bu süre içinde; istol, istikan, lobiye, kartol, sımışka gibi sözcükler 

dilimie geçmiştir. Kendi anadillerinde karşılığı olmayan ve ilk defa karşılaştıklarından 

kullandıklarını düşünmekteyim.        

 B.ERMENİCE’DEN GEÇEN KELİMELER: Ermenilerle yüzyıllar boyu bir arada 

yaşamışlar. Bu süre içinde her iki dilden birbirine sözcükler geçmiştir: Ahbun, nahır, 

garabban, pin, pinel, dığa, tuhs gibi. Bu arada Türk cinsel yaşamında bulunmayan 

küfür içeren ayıplı sözlerde geçmiştir. Pezevenk, godoş gibi.                                                                                                      

 C.ARAPÇADAN GEÇEN KELİMELER: Cirit,tas,zibil,essah,mal gibi. 

 Ç.FARSÇA’DAN GEÇEN KELİMELER: Cengo, zemocele, per, gor, küze, pür, seme, 

zenne gibi.         

 D.GÜRCÜCE’DEN GEÇEN KELİMELER: Az da olsa bazı sözcükler geçmiştir: Cadı 

ekmeği gibi.         

 E.KÜRTÇE’DEN GEÇEN KELİMELER: Cacık, dalavere, halay, hızma, keleş, kıro, 

kirve, kötek, şıh, tırsmak gibi.      

 F.RUMCA’DAN GEÇEN KELİMELER: Yeke gibi.                 

 3.Yöre halkıını geçimi yüzyıllar boyu tarım ve hayvancılığa dayalı olduğu için 

tarım ve hayvancılıkla ilgili sözcük dağarcığı zengindir.    

 4. Yörede konuşulup TDK sözlüğüne girmemiş sözcükler: En, ellik, kırma, 

sıçratma taşı, danadoluk(ğ), karmançorman, ere gitmek, ötegeçe, salım, durik (dür-ik), 

yüzükoyun, yeniş, yüngül, taylama, taş anığı, sağalma, örtme, kuşekmeği, giyesi, gelin 

düğmesi, damçı, dayama, ayınoyun gibi. 
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HARF-SES DİZİNLERİ ÖNEMLİ DEĞİL, ÖNEMLİ OLAN ONLARA YÜKLENEN 

 

2019 

Mirze oğlu, Senemden doğma. 1950 yılında Erzurum İli Şenkaya İlçesinde 

doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, ortaokulu Şenkaya’da okudu. Bütün 

okullarda olduğu gibi ortaokulda da çok başarılı idi. Tarih öğretmeni Ruşen 

Yetimoğlu Sorduğu soruya umduğundan iyi cevap verdiği için otur yerine 

‘filozof’’ dedi. Bundan sonra lakabı filozof kaldı. Öğretmen okulunu 

Gümüşhane’de okudu.1969 yılında öğretmen oldu.Aynı yılın Temmuz ayında 

Kars-Aralık İlçesi Aşağı Çiftlik Köyü’ne atandı. 1970 yılında askere alındı.Kısa 

bir dönem temel eğitimden sonra Erzurum-Narman İlçesi Savaşçılar Köyüne 

er öğretmen olarak atandı.Burada dört yıl çalıştı.Burada kaldığı sürede kendi 

kendine İngilizce çalışarak orta düzeyde İngilizce öğrendi. 1974 yılında kendi 

isteği ile Kırşehir –Çiçekdağı İlçesi Hacıhasanlı Köyüne atandı.İngilizcesini 

ilerletmeye devam etti..1975 yılında üniversite sınavına girdi.Gazi Eğitim 

Enstitüsü İngilizce Bölümünü kazandı.Hem okudu ve de görevine devam etti. 

1979 yılında okulu bitirdi. Kahramanmaraş Lisesine tayini 

çıktı.Gitmedi.Görevine devam etti.Merkez Karahıdır Köyü ve Gölhisar 

Dumlupınar İlkokulunda çalıştı.1994  yılında Müfettişlik  sınavını kazandı.Gazi 

Üniversitesi,Gazi Eğitim Fakültesinde lisans tamamladı.Eğitim Fakültesini 

bitirdi.  İlköğretim Müfettişi olarak Nevşehir İline atandı.Kırşehir ve Antalya 

İllerinde Eğitim Müfettişi olarak çalıştıktan sonra 2011 yılında emekli 

oldu.İleri düzeyde bilgisayar öğrendi.Bir ara web tasarımı ile uğraştı.Örtülü 

Köyünden Şenkaya İlçesine Uzanan  Aydınlık Yolun Mimarı Hüseyin Köycü ve 

Diğer Yönleriyle Şenkaya adlı kitabı bulunmaktadır.Yazın Kırşehir,kışın 

Antalya’da yaşıyor. 

[ Ş İ R K E T  A D R E S İ N İ  Y A Z I N ]  


