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almaktadır. Bu bölgenin tarihî halkı olan Türkler, 
1944 yılında topyekûn sürgüne gönderilmiştir. 
Gürcü bilgini S. Cikiya, 1937 yılında basılmış olan 
bir makalesinde Ahıska ağzını Anadolu Türkçesi 
ağızlarından biri olarak değerlendirmiş ve bununla 
ilgili bazı halk edebiyatı örnekleri vermiştir. Cikiya, 
İstanbul’da çıkan bir mani mecmuasından aldığı 
örneklerin Ahıska ağzıyla söylenmiş olduğuna 
dikkat çekmiştir. Bunlardan birisi şöyledir:

Qurbanam hûb rengen yâr
Yüzündeki bengen yâr
Cihanı geşt eyledim
Kimse gelmez dengen yâr.1

Sürgün Ahıska Türkleri, uzun bir zaman 
Anadolu birliğinden uzak kalmış ve çok geniş 
coğrafyalara savrulmuş olmalarına rağmen tarihî 
ağız özelliklerini kaybetmemişlerdir. Onlar bugün 
1 Kilisli Muallim Rıfat, Anadolu Türklerinin Halk Edebiyatı: Ma-

niler, İstanbul, 1928, s. 5; S. Cikiya, Anadolu Türkçesi Ahıska 
Ağzının Morfolojik Hususiyetleri Hakkında, Tiflis Devlet Üniver-
sitesi Eserleri, c. 6, Tiflis, 1937, s. 115-122.

Dede Korkut

Ölmez Dede Korkut’un dili, Ahıska Türklerinin 
diline daha çok yakındır. Hiç olmazsa Dede Korkut’un 
hatırına bu dili mahvolmaktan korumak lâzımdır.

Prof. Dr. Şamil Gurbanov 
(Borçalı, 1934 - Bakü, 2004).

Bilindiği üzere Dede Korkut Kitabı, Türk 
kültürünün bir numaralı şaheseridir. Bu kitapta 
dilimiz, örf ve adetlerimiz, karakterimiz, aile 
hayatımız bütün sağlamlığı ile işlenmiştir. Bir 
bilginimiz, “Dede Korkut Kitabı’nı okuyup anlayan 
bir Türk, kolay kolay yolunu şaşırmayacaktır.”  derken 
bu eserin ne kadar önemli olduğunu açıkça ifade 
etmektedir. Öyleyse biz de, bilhassa millî kültür 
değerlerinin hayli yara aldığı bu zamanda, her 
Türk çocuğu bu eseri tekrar tekrar okumalıdır, 
diyebiliriz. 

Türkçenin, Ahıska bölgesinde kullanılan şekline 
Ahıska ağzı diyoruz. Ahıska ve çevresi, 1828 
yılında Çarlık Rusya’sına bırakılmış, sonra Sovyet 
Gürcistan’ına geçmiş, bugün de Gürcistan’da yer 
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de bir Posoflu, bir Şavşatlı veya bir Oltulu ile 
aynı Türkçeyi kullanmaktadırlar. Bu ağızda bazı 
kelimeler, sesler ve ekler, Anadolu Türkçesinden 
biraz farklılıklar arz etmektedir. Prof. Dr. Ahmet 
B. Ercilasun’un Ardahan-Posof yerli ağzı şeklinde 
adlandırdığı2 bu ağza biz bu yazımızda Ahıska-
Posof ağzı diyoruz. Zira Osmanlı asırlarında Ahıska, 
eyalet merkezi ve diğerleri de buraya bağlı birer 
sancaktı. 

Eski Anadolu Türkçesinin bir şaheseri olan 
Dede Korkut Kitabı’nın Dresden nüshasını 
yeniden okurken dikkatimizi çeken bazı sözleri 
not ettik. Bu sözler, bugün Anadolu Türkçesinde 
görülmeyen veya nadir görülen fakat Ahıska ağzın-
da yaygın olarak kullanılan sözlerdir. Ahıska ismi 
Dede Korkut Kitabı’nın IV. Bo-
yunda şu şekilde geçiyor: “Meger 
Başı Açuk Dadyan Kal’asından 
Aksıka Kal’asından kâfirün ca-
susı vardı.” (s. 126)  Bu husus 
bize Ahıska bölgesinin, Dede 
Korkut coğrafyasına dâhil oldu-
ğunu göstermesi bakımından çok 
önemlidir.  

Biz bu çalışmamızda Dede 
Korkut Kitabı’nda geçen ve bu-
gün de Posof, Artvin ve Ahıska 
Türkleri arasında bilinen ve kul-
lanılan bazı ortak sözleri ele ala-
cağız. 

Burada cümle sonlarındaki ra-
kamlar, bizim neşrettiğimiz tıp-
kıbasımdaki sayfa numaralarını 
göstermektedir.3 Birbiriyle ilgili 
bazı sözler uzak düşeceğinden kelimeleri alfabetik 
sıraya göre dizmedik.

*

Yığmak. “Bir yigidin kara dağ yumrusunca malı 
olsa yığar, derer, talep eyler, nasibinden artuğun 
yiyebilmez.”2.  Yığmak sözü, muhtelif manalarda 
kullanılmaktadır. Dede Korkut’ta mal, para 
ve servet biriktirme anlamında kullanılan bu 
söz, Ahıska-Posof ağzında da aynı anlamda 
kullanılmaktadır. “O qader mal yığdi, yiyamadi, öldi, 
getdi.” Ayrıca tarla çayırda biçilen ekin ve otların 
toplanması da yığmak fiiliyle ifade edilmektedir: 
“Yarın çayıri yığmaya gedacayux.” 

Panbuk. “Eski panbuk bez olmaz.”2. Pamuk ismi, 
2 Ahmet B. Ercilasun, Kars İli Ağızları, Ankara, 1983.
3 Yunus Zeyrek, Kitab-ı Dedem Korkut, Türk Dünyası Vakfı 

yayını, Eskişehir, 2014.

Ahıska-Posof ağzında panbux şeklinde söylenir. 
Bu, aynı zamanda kadın ismi olarak da kullanılır. 
Bir zamanlar hemen her köyde bir ‘Panbux abla’ 
mız vardı.

Yeg. “Konuğı gelmeyen kara evler yıkılsa yeg. Ata 
adın yörüdende devletlü oğul yeg.”3. Burada geçen 
yeg, tercihe şayan, daya iyi anlamındadır. 

Nakes. “Er comardın, er nakesin ozan bilür.”4. 
Birbirinin zıddı olan nakes ve cömert kelimeleri 
bölgede aynı anlamda kullanılmaktadır. Cimri 
ve ‘varyemez’ insanlara nakes/nakaz derler. “Ondan 
xeyir gâlmaz; nakazın biridur.” Eli açık, sofrası geniş 
insanlara cömert/comart derler. 

Karı. “Baban karı, anan karı.”146. “Ozan eydür: 
Karılar dört dürlüdür.”6. Dede Korkut boylarında 

karı kelimesi yaşlı ve kadın an-
lamlarında geçmektedir. Ahıs-
ka-Posof ağzında kadın kelime-
si yerine karı/qari kelimesi kul-
lanılmaktadır. “Dügünde qarilar 
bir terefde, adamlar bir terefde oy-
nadilar.” 

Adam. “Kız eydür: O öyle 
adam degüldür ki sana görüne.”77. 
Burada kendisinden bahsedilen 
adam, Banu Çiçek’tir, yani 
kızdır. Ahıska-Posof ağzında 
da kişi anlamında çoğu zaman 
adam sözü kullanılır. “Bugün üç 
adam tarlayı yığmaya gidecek.” 
cümlesinde adam sözü kişi 
anlamında kullanılmaktadır. 
Erkek anlamında adam ve ergişi 
(er kişi) sözleri kullanılır.

Bayak. “Baya(k) mırlardı, şimdi hırlamağa 
başladı.”159. Bayak kelimesi, Divanü Lügati’t-Türk’te 
de geçmektedir. “Demin, az önce” anlamındaki 
bayax kelimesi, Ahıska-Posof ağzında sık kullanılan 
bir kelimedir: “Bizdeydi, bayax getdi.”

Dayak. “Birisi evin dayağıdur.”6; “Bir dama direk 
vururlar, o dama dayak olur.”16. Buradaki dayak, 

Türkiye Türkçesindeki direk anlamındadır. Ahıska-
Posof ağzında dayak kelimesi, bir ağırlığı üzerinde 
taşıyan nesne anlamında kullanılmaktadır. Alet ismi 
olarak dayak, kağnının ön kollarının birleştiği yerde 
bu kollara asılı duran ve gerektiği zaman kağnının 
önünü yani bonduruk ünitesini ayakta tutmaya yarayan 
bir ağaçtan ibarettir. Mecazi olarak evin ve ailenin 
geçimini temin eden kişi de evin dayağıdır. Dede 
Korkut Kitabı’nda da bu anlamlarda kullanılmıştır.
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Külek. “Elin yüzün yumadan dokuz bazlamaçinen 
bir külek yoğurt gözler doyunca tıka basa yer.”6. Külek, 

iyice inceltilmiş tahtanın yuvarlakça eğilip kendine 
göre bir de taban eklenen ve muhtelif ebatlarda 
yapılan kaptır. Daha ziyade süt sağma, yoğurt 
mayalama ve yağ koyma işlerinde kullanılır. Halk 
arasında Poşa denilen Kafkas Çingeneleri yapar, 
köy ve yaylalarda yağ ve peynir karşılığında 
satarlar. Dede Korkut’ta geçen bu kelime, Ahıska-
Posof ağzında da aynı anlamda kullanılmaktadır. 

Bazlamaçinen. Yukarıdaki cümlede geçen 
bu sözdeki ile edatının -inen kullanılış şeklinde 
kullanılması da Ahıska-Posof ağzındaki gibidir. 
“Cadiyi yoğurdinen yerler!” 

Yeke, oğrı. “Gördi kim oğrı köpek, yeke dana 
evini birbirine katmış.”7. Oğrı kelimesi Azerbaycan 
Türkçesinde hırsız yerine kullanılırken Ahıska-
Posof ağzında uğri şekliyle ‘sinsi, sır vermeyen’ 
anlamında kullanılmaktadır. Yeke kelimesi 
Azerbaycan’da olduğu gibi Ahıska-Posof ağzında 
da büyük, iri anlamındadır. 

Etmek. “Etmek getür yeyelüm./8; Ağanızın etmegi 
size halâl olsun, dedi.”101. Dede Korkut boylarında 
etmek kelimesi, ekmek ve yemek anlamında 
kullanılmıştır. Bu kelime hatta bu cümleler 
Ahıska-Posof ağzında aynı şekilde kullanılır. 
“Furuni yaxdım, etmek büşürecem. Tallaya evle etmegi 
götürecem.” denildiği gibi nankörlük karşısında, 
“Bizim etmegimizin tuzi yoxdur.” derler.

Elini götüne vurmak. “Ne gelür ise benim sağrıma 
gelsin, deyü elin götüne vurur.”8 Dede Korkut 
Kitabı’nda bu söz, muhatabını ciddiye almamak 
ve bildiğini okumak anlamında kullanılmıştır. Bu 
söz ve davranışın ifadesi, Ahıska-Posof ağzında da 
mevcuttur.

Beg. “Konur atın mahmuzladı, Kazan Beg yola 
gitdi.”43. Bey kelimesi, Ahıska-Posof ağzında da beg 

şeklinde kullanılmaktadır. Aynı şekilde yumuşak g 
(ğ) sesi g şeklinde telâffuz edilir.  Dede Korkut’ta 
olduğu gibi: Gün degende, beg yigitler…

Gün değende. “Göksi gözel kaba dağlara gün 
degende.”10. Güneşin doğmasına işaret eder. 
Yörede gün degende, güneş çalanda, gün vuranda 

şeklinde de kullanılır. “Suliqayalar’a gün degende biz 
çayirda olurux.”

Yigit. “Kırk yigit bedevi atın oynatdı.”33. Genç, 

kahraman anlamındaki bu kelimenin telâffuzu ve 
anlamı aynıdır.

Güz alması gibi. “Güz alması gibi al yanağın 
yırtdı.”93. Ahıska-Posof yöresinde meyvaların 

mevsim adıyla birlikte anıldığı pek çok söz vardır. 
Yaz armudi, güz almasi, qış pantasi vs. Güz elması 
kırmızı bir elmadır. Kadın güzelliği de bu sözle 
tasvir edilir. 

Gâlüben, gâtürdi. Yukarıda gâtürmax örneğinde 
görüldüğü gibi bir yerde de gelmek fiilinin bu 
şeklini görüyoruz. “Gâlübeni karşıladılar, kara 
otağa kondurdılar.”12. “Gerü tutup gâtürdiler.” 213. 
Ahıska-Posof ağzında gelmek fiili bazı köylerde 
gâlmax şeklinde, getirmek de gâturmax şeklinde 
söylenir. Dede Korkut Kitabı’nda da aynı şekilde 
geçmesi çok dikkate değer bir husustur. 

Uzun çubux uzatdım
Uzun yoli gözatdım 
Dedilar yâr gâliyer 
Küçük oday bezatdım.

Gelmek fiilinin eski Anadolu Türkçesinde görü-
len -üben, -übeni ekiyle bir zarf fiil olarak gelince anla-
mında ve gâlüben şeklinde kullanıldığını görüyoruz. 
Bu şekiller, yaşlılarımız için hiç de yabancı değildir. 
Nitekim bölge âşıklarının manzumelerinde bu ekle 
kullanılmış sözlere rastlamaktayız. İşte Mazlûmî 
(1855-1920)’nin bir dörtlüğü:

Mazlûmî’ye gönül oluptur tâbi 
Açuban gözünü dağıttı hâbı 
Dedim okuyalım İlm-i Furkanı 
Külli şeyden nâm-ı Huda yahşıdır.

Bu dörtlükte olmuştur anlamında kullanılan 
oluptur şekline Dede Korkut Kitabı’nda çok sık 
rastlamaktayız: “Allah Taala meni kargayupdur.” 
67. “Gördiler kim ol yigit kim baş kesüpdür, kan 
döküpdür,”73. Buna bir de Âşık Zülâlî (1874-
1956)’den örnek verelim:

Biraz tarif edem târik-i Hak’tan
Aşk ataşı şirin cana düşüpdür
Dünya zulümatta yer gök yoğ iken
Bir ifrit ki şöhret şâna düşüpdür. 
Dişi ehli/dişehli. “Dirse Han dişi ehlinün söziyle 

ulu toy eyledi.”13. Bu cümlede geçen dişi-ehli, 
kadın anlamındadır. Ahıska-Posof ağzında da 
i sesinin düşmesiyle kaynaşmış hâlde ve dişehli 
şeklinde kullanılmaktadır. “Qocasi ölmiş, dişehli bir 
çocuğuninen qalmiş.”

Dal. “İki dalusınun üstüne buğanın köpük durdı.”15. 
Bu cümlede dal kelimesi omuz anlamındadır. 
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Yorulan boğanın iki omuzu arasında köpük 
durduğunu ifade etmektedir. Bu kelime Ahıska-
Posof ağzında da aynı anlamda kullanılmaktadır. 
“Xarmana su taşıdım, dallarım ağıriyér.”

Buğa, buynuz. “Ancak buğa buynuzında helâk 
olmışlardı.”172. Türkiye Türkçesinde boğa ve boynuz 
gibi isimlerin ilk hecelerindeki o geniş seslisi 
darlaşarak u sesiyle kullanılır: Boğa/buğa, boynuz/
buynuz. “Alaca buğay burduraceyux.”

Ügütmek. “Ol buğa katı taşa buynuz vursa un gibi 
ügüdürdi.”14. Burada da ö seslisi ü’ye dönüşmekte-
dir. Ahıska-Posof ağzında da bu şekil kullanılmak-
tadır. “Degirmanda lazudi ügüdiyerux.” (Değirmen-
de mısırı öğütüyoruz.)

Ağzına sögmek. “Ağ sakallu kocanun ağzın 
sögdi.”18. “Depegözi dögdi sögdi.” 216. Bu iki cüm-
lede sövmek ve dövüp sövmek gibi iki şekille karşı-
laşıyoruz. Ahıska-Posof ağzında bu iki şekil de 
mevcuttur. Bu kelimelerde görülen son yuvarlak 
ünlünün düzleşmesi Ahıska-Posof ağzının tipik 
özelliklerindendir. Dövdü, sövdü, 
gördü: dögdi, sögdi, gördi…

Nöker. “Beg nökerinden, nöker be-
ginden ayrıldı.”62 Azerbaycan Türk-
çesinde görülen ve erkek hizmetçi 
anlamında kullanılan nöker kelimesi, 
Ahıska-Posof ağzında da aynı şekil-
de kullanılmaktadır. “Dedemin nökeri 
çok emektar bir adamimiş.” 

Üzengi. “On altı bin ip üzengili, keçe 
börkli, azgun dinli, kuzgun dilli kâfir çıka 
geldi.”126. Üzengi, atın eyerine iki 
taraftan da kayışla bağlı olup biner-
ken ayağın basıldığı demir bir aksan-
dan ibarettir. Örnek cümlede kâfirin 
üzengisi demir değil ipten olduğu 
için aşağılandığı anlaşılmaktadır.

Kuskun. “Bizi kuskunumuzdan 
balçığa baturdun, dedi.”237. Kuskun, inişlerde 
kaymasın diye atın eyerine kuyruk altından 
bağlanan kayıştır. Yalnız burada çok kuvvetli 
bir deyim olarak kullanıldığını görüyoruz: 
“Gırtlağa kadar batmak” anlamındadır. Dede 
Korkut Kitabı’nda geçen atla ilgili kuskun, gem, 
eyer, kolan, üzengi, dizgin, terki gibi kelimelerin 
hepsi Ahıska-Posof ağzında bilinen ve 
kullanılan sözlerdir.  

Gücle bulmak. “Dilek ile bir oğul gücle 
buldum.”23. Bir şeyin zor elde edilmesi bu sözle 
ifade edilir. Ahıska-Posof ağzında bu söz -le ekiyle 

kullanıldığı gibi -inen ekiyle de kullanılır ve aynı 
anlamı ifade eder; “Yollar çamuridi, gücinen geldux.”

Çoxuşmax. “Kâfirler Oruz’un üzerine çoxdı.”132. 
Bu cümledeki çoxdı fiilinin, Ahıska-Posof ağzında-
ki çoxuşmak fiiliyle aynı olduğu anlaşılmaktadır. 
“Üşüşmek, başına toplanmak” anlamına gelmektedir. 
“Çocuxlar dedenin başına çoxuşdi.”

Atı ökçelemek. “Konur atın ökçeledi, yola gir-
di.”134. Ökçelemek sözü, binicinin ökçesiyle atı 
harekete geçirmesidir. Bir yere çabuk ulaşmak için 
mahmuzlayıp atı dörtnala kaldırmak anlamında 
kullanılır. 

Melhem. “Dağ çiçegi anan südiyle senin yarana mel-
hemdir, dedi, gayıb oldu.” 26. Türkiye Türkçesindeki 
merhem kelimesinin bu şekli, r sesinin l’ye dönüş-
mesine tipik bir örnektir. 

Anan-baban. “Ağ bürçekli anan yeri behişt ol-
sun; ağ sakallı baban yeri uçmağ olsun.”34. “Anan 
yeri, anan südi, baban yeri” gibi tamlamalarda -nin 

genitif ekinin -n’den ibaret olduğunu görüyoruz. 
Ahıska-Posof ağzında da bu isim 
tamlaması annenin/ananın değil, 
anan adı, baban işi şeklinde kullanı-
lır. “Buray senin baban yeri midur?”

Döşürmek. “Dağ çiçegi devşürdi-
ler.”27. Devşürdiler şeklinde okuduğu-
muz kelime döşürdiler şeklinde de oku-
nabilir. Burada olduğu gibi Ahıska-Posof 
ağzında da ‘bir şey toplama’ anlamında 
kullanılmaktadır. Yörede söylenen bir 
tekerleme şöyledir:

Üşüdüm ben üşüdüm
Dalda armut döşürdüm
Armudumi aldilar 
Beni yola saldilar.

Kaftan. “Banu Çiçek karalar giydi, 
ağ kaftanını çıkardı.”91. Kaftan, Ahıska ve Posof 
yöresinde kadın elbisesi olup kol ve omuzdan 
diz altına kadar inen bir entaridir. “Dügüne teze 
qafdanımi geyip getdim.”

Tutmak. “Bazirgânın ulusu tutuldu, kiçisi kaçarak 
Oğuza geldi.”70. Burada tutulmak sözü yakalanmak 

anlamında kullanılmıştır. Ahıska-Posof ağzında, 
‘Filankes tutuldi!’ demek, onun yakalandığı, tu-
tuklandığı anlamına gelmektedir. Dede Korkut’ta 
da aynı anlamda kullanılmıştır. “Tutalum.” sözü 
de “Yakalayalım!” anlamındadır. Bu kelimenin 
başka anlamları da var: “İmdi gel senünle güreş 
tutalum.” 78. 

Devamı var.
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