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1. Éşidiyér

Lübnan’daydım. Bir Türkmen 
öğrencimle konuşuyorduk: 

- Oğlunuz var mı? diye sordu. 
- Var, dedim. 
- İsmi nedir?
- Ahmet.
- Ben artık size ‘Ebu Ahmet’ diyeceğim.
- Niçin?
- Çünkü bu bir saygı ifadesidir. Siz 

benden büyüksünüz. Size isminizle 
seslenemem. 

Hakikaten sonraları onunla konuşurken 
Ünal gitti, “ bu Ahmet” geldi. Anlamı 
“Ahmet’in babası.” Bu konuşmamızdan 
sonra Posof’ta ve Ahıska’da bu tarz 
sözler var mı, diye düşündüm. Aklıma 
köyümüzdeki yaşlı teyzelerin eşlerini 
çağıracakları zaman söyledikleri 
“ şidiy r ” kelimesi geldi. Bu kelime 
“ şitiyor musun?” anlamını korumakla 
beraber artık değişim geçirmiş “ ey” 
anlamına dönüşmüştü. Çocukluğumda 
bu kelimenin ne olduğunu epey merak 
ettikten sonra öğrenmiştim, hatırlıyorum. 
Cevabı belli olan soruyu sormaya gerek 
yok. Bu tamamen saygıdan kaynaklanan 
bir sözdü. Kadın çocuğuyla konuşurken 
“ aban çağır ” “ aban na diy r?” şeklinde 
ifadeler kullanarak yine eşinin ismini 
söylemezdi. Eğer aynı kadın yanında 
çocuk yoksa ve bir kadınla konuşuyorsa eşini iki 
şekilde ifade ederdi. İlki “ izimki” “ izimki diyér 
ki bu sene aşa ki tallaya artopi éka .” Buna benzer 
diğer bir söz de “ izim herif.” “ izim herif diyér ki 
bu sene aşa ki tallaya artopi éka .” (Bizimki diyor ki 
aşağı tarlaya patates ekelim).

Yazıyı hazırlarken ana kaynaklarımdan Posof 
halk kültürü bilirkişisi ablam Sevgi Kalaycı’yı 
aradım. Farklı sözler olup olmadığını sordum. Dedi 
ki, “ rkek, eşini dişehli diye çağırırdı. adın, kocasına 
erkişi derdi.” Dişehli “dişi ehli” kelimelerinden erkişi 
de “er kişi” kelimelerinin birleşmesinden meydana 
gelmiştir. 

Ben bu sözleri duymadığımdan “ erçekten 
bunlar kullanılıyor muydu? ok kullanılıyor muydu?” 
şeklinde üsteleyince ablam konuyla ilgili fıkra 

olabilecek bir olay anlattı. Olayın kahramanlarının 
adı bizde saklı, Cilvanalılar. Cilvanalılar Ardahan’da 
mahkemeye giderler. Hâkim, Cilvanalıya bazı 
sorular sorduktan sonra olayı anlatmasını ister. 
Adam olayı anlatırken “dişehli” deyip durur. 
Hâkim: “ imdir dişehli?” der. Adam, “Eşim!” der. 
Hâkim, “  tamam da adı ne?” diye sorar. Adam 
mahkeme heyecanından mıdır nedendir bilinmez, 
“ kim eg, ben hep böyle çağıriyerim, adını madını 
bilmem ” der. Hâkim, “ öyle kaydedemeyiz, adını 
söyle ” der. Adam izin alıp salondan çıkar, dışarıda 
bekleyen eşine adını sorar, öğrenip gelir ve Hâkime, 
“Dişehlinin adı Aynur ” der.

Peki, adam eşine başka nasıl seslenirdi, eşini 
nasıl çağırırdı?

-Anan, bizimki, bizim qari…
Evet saygı tarzı aynı. Eskiden Doğu 
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toplumlarında birine adıyla hitap etmek 
kabalıktı. Şimdi için bir şey demeyeceğim. 
Durumu siz benden daha iyi biliyorsunuz. 
Hangisi iyi idi, diye de sorgulamayacağım. 
Sadece bu tespitle yetineceğim. 

2. Azannar

Kahramanmaraş’ta aynı okulda 
görev yaptığım bir arkadaş Posoflu 
olduğumu öğrenince: “ en osof’a gi im.” 
dedi. Derken muhabbet başladı. Olay, 
eşiyle nişanlandığı dönemde geçiyor. 
Nişanlısının görev yeri Posof’muş. 
Nişanlanınca birkaç defa eşini ziyarete 
gitmiş. Posof’u gayet iyi biliyor. Başladı 
bana Posof’u anlatmaya… Posof şöyle 
güzel doğaya sahip, şöyle iyi insanı var 
vs. Sonra da “ama” dedi “ ok ilginç de 
bir konuşma şekli ar.” “Ne oldu?” dedim. 
Başladı anlatmaya: “ şim göre e başladığı 
ilk günlerde sınıftayken idareden çağırmışlar. 

ıkarken de sınıf başkanına demiş ki kimse 
yaramazlık yapmasın. Ayağa kalkanı, 
konuşanı, gürültü yapanı yaz ’ İşi bitip 
döndüğünde tahtada “Azanlar” diye bir 
başlık, altında da yedi sekiz isim varmış. 
Hocahanım sinirlenmiş, kızmış bağırmış 
ama sonunda meseleyi anlamış.” 

“  ne ar bunda?” dedim. 
Şöyle dedi: “Yahu azmak ne kelime? u 

kelime bizde cinsel içeriklidir ” 
Evet, elbette bu kelimenin cinsel 

içerikli anlamı da var. Bunu Posof’tan 
çıkınca biz de öğrendik fakat Posof 
ağzında bu kelimenin öne çıkan ve daha 
çok kullanılan anlamı “yaramazlık yapan, 
taşkınlık yapan kişi.” demektir. Bu olay aklıma 
geldikçe zaman zaman tebessüm ediyorum. Biz de 
ilkokuldayken tahtaya hep “azanlar” diye yazardık 
ama hiç sorun olmadı. Bu arada hatırlatmak lazım, 
Posof ağzında “n” sesiyle biten bir kelimeden 
sonra çoğul eki gelirse “l” sesi “n” sesine döner. 
Yani “azannar” olur.

3. Dééé

Türkçe Sözlük’te henüz kendine yer 
bulamamış olsa da rahmetli İbrahim Erkal’ın 
şarkısıyla tüm Türkiye bir “d ” kelimesini duydu. 
Kısmen de öğrendi. Hâlâ kullanımı çok sınırlıdır. 
Fakat Posof ağzında çok yoğun kullanılan bir 
kelimedir bu. “D  hayd ” artık yeter, gidelim 

anlamındadır. “D  getür daha ” Artık getir, 
beklemekten yoruldum, anlamındadır. “D  g t ” 
kelimesi de bilinen anlamıyla çok kullanılır. 
Buraya kadar aslında çok da yeni bir mevzudan 
bahsetmiş sayılmayız ama bu kelimenin bir de “ ” 
sesleri uzatılarak “D ” şeklinde ve çoğu zaman 
tek başına, diğer kelimelerden ayrı bir ünlem 
olarak kullanılışı var. Annem bir şeyler anlatırdı. 
Ben de tam zıddına bir şeyler söylerdim. İşte tam 
o anda bu kelime gelir. “D ” Bu şu demektir. 
“Dur bakalım, haddini aşıyorsun, akıllı ol, aklını 
başına al ” Tabi bu uyarıyı dikkate almayan, 
bu harflerin ne dediğini anlamayan, sonucuna 
da katlanmak zorunda kalırdı. Bu ünlemin 
tahmin ediyorum kullanımı çok zayıfladı. Neden 
mi? Artık anne babalar çocuklarına: “D ” 
diyemiyor da ondan.

Dişehli (Foto: K. Gündoğdu).
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