
36 Bizim Ahıska

Başta Ahıska olmak üzere Şavşat, Ardanuç, 
Yusufeli, Artvin, Oltu, Olur ve Posof’ta kullanılan 
konuşma dilinin ortak özelliklerine örnek sunmak 
amacıyla küçük bir sözlük denemesini sunuyoruz. 

Bu ilk bölümde A harfiyle başlayan sözleri veri-
yoruz. Burada bir hususu bilhassa belirtmek isteriz. 
O da mahallî ağız özelliklerini yazarken karşılaştığı-
mız harf meselesidir. Hemşehrilerimiz takdir ederler 
ki, kullanmakta olduğumuz Latin kökenli Türk al-
fabesinde bazı seslerin karşılığı bulunmamaktadır. 
Dilbilimcilerin de zaman zaman işaret ettikleri bu 
meseleyi şimdilik bir nebze gidermek için alfabemiz-
de olmayan fakat Latin alfabesinde bulunan, klav-
yemizde de mevcut olan bazı harfleri kullanıyoruz. 
Meselâ gırtlaktan çıkan h sesini x, kalın k’yı q ile 
yazıyoruz. 

Biz burada kelimelerin Şavşat’ta kullanıldığı şek-
lini veriyor, cümlede de kullanıyoruz. Bu denememi-
zin, bilimsel çalışmalara da malzeme olabileceğini 
düşünüyoruz. 

 A
Abad: Kazançlı çıkmak. O beni abad etti.

Abanmax: Bir şeye beden gücü kullanmak. Taşa 
öyle bir abandi ki…

Abaza: Çorabın lastik kısmı. Çorabın abazasıni to-
xiyerim.

Abela: İşte böyle, bunun gibi. Abela buradan tuta-
can…

Abli: Uçuşan kül. Abli gözuma qaçdi.

Abo: Anne, büyük  anne. Şaşkınlık ifadesi. Abo ben 
gâldım. Aboooo, na bedasıl çocux…

Abril: Nisan ayı. Begün abril durdi.

Abu: Bu. Abu beça fena hersım çıxiyer.

Abur: Yüz kısmı. Aburların naya töktun? 

Aburay: Burası. Aburay çox fena buclandi.

Aburli: İtibarlı, doğru, dürüst. Aburli bir iş yap! Sen 
aburli misin ki…

Abursuz: itibarsız, yüzsüz. Abursuz qari adamın ba-
şına iş açdi!

Abutarat: Geniş yapraklı bir çeşit ot. Yağli cadının 
altına abutariti qoyarsan cadi yanmaz.

Aca: Acaba. Aca babasi na diyer bu işa?

Acanta: Yepyeni. Acanta bir tırpan aldım.

Acığına: İnadına. Onun acığına buni yapacam!

Acıxlanmax: Ohlanmak. Bizım napızari su götürdi 
diya acıxlaniyer!

Acişmax: Bir yerin acıması, sızlaması. Benda ma-
yasil var da, ham qaşıniyer, ham da oturanda 
fena acişiyer.

Acuza: Cadı kadın. Acuza, nerdan galdi biza?

Açacax: Bilmece. Hayde bir açacax sor!

Açacax: Anahtar. Qız açacaxlari unutma!

Adamlux: Yetişkin gibi davranmak. Daha küçük 
ama adam oldi benım oğlum.

Adamlux etmek: İyilik etmek, kollamak. Bize de bir 
adamluğun toxunsun yani!

Adlamax: İlerlemek, bir adım ileri gitmek. Na duri-
yersın, adlasana!

Afallanmax: Sinirlenmek. Ela affallandi ki bir gör-
san…”

Afatlanmax: Afete uğramak, yemek. Bu sene bura-
lara afat galdi! Millet çalişiyer, o da afatlaniyer!

Ağ: Pantolan veya donun iki bacak arasına denk 
gelen kısmı. Ağım çırılmiş bişe, abuni bir yamat 
qız!

Ağarmax: Beyazlanmak. Ela gözal suy görmadım; 
urbalari sabonsuz ağartti.

Ağarti: Yaylada yapılan yağ ve peynir gibi süt ürün-
leri. Bu ağarti bizi bahara çıxaruur aca?

Ağırlamax: Hizmet ve hürmet etmek. Müsafiri iki 
gün ağırladux.

Ağırlux: Yayla eşyası. Ağırluği yükladım; ver elıni 
Cenkelek yaylasi…
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Ağırşax: Yün eğirirken iğe takılan topaç kısım. Be-
gün bir iki tane ağırşax çekax!

Ağuz: Yeni doğurmuş ineğin ilk sütü. Dana doğar 
doğmaz ağuzi içınca ela tiklandi ki…

Ağvi: Ağu, zehir. Paxır kazanda yapılan keştan ağ-
vilanmiş.

Ah: Yok, hayır. Ah Ah, begün getmiyerım!

Aha: İşte burada. Savux su aha burada!

Ahan: İşte.Yoruldux hama, ahan galdux!

Ahela: İşte o tarafa, işte bunun gibi. Adamlar ahela 
getdilar. Ahela bax, na gözal oldi!

Aho: O, şu. Aho çocuxdan fena xutbin oliyerım.

Alaca: Siyah beyazlı, ala. Alaca dana yitmiş!

Alaf: Hayvan yiyeceği (ot, saman vs). Bu qış alafı-
mız yetar.

Alavi: Alev. Alavi tepedan çıxdi.

Alişmax: Ateşin tutuşması. Soba yeni alişdi.

Allahise: Allah’ını seversen. Allahise begün nerday-
dın?

Alot: Sabun vazifesi gören bir cins toprak, beyaz kil. 
Eskidan sabon yoğidi, alot varidi.

Anaç: Olgun dişi hayvan. Anaç hayvandur bizımki.

Andır: Ölünün bıraktığı mal, miras. “Andır qalsın 
başşan!

Anğılmax: Anılmak. Qulağım fena ötiyer; bişe beni 
kimsa anğdi

Ansli: Siyah tanecikli meyvesi olan bir yabani bitki. 
Anslilar bu sene heç geturmamiş.

Aparmax: Çalmak, kaçırmak. Ela apardım ki, yağ-
dan qıl çekar kimi…

Aprak: Şaşı, aksi. Kendına bağmiyer aprak?

Aquşqa: Ahşap pencere çerçevesi. Aquşqalari güva 
vurmiş.

Artaşan: Üzerinde odun yarılan kütük. Artaşanın 
eyısi paluttan olur.

Artax: Bebeği beşiğe bağlayan iki adet kumaş şerit. 
Artaği gevşamiş da çocux yera düşmiş. Aruna: 
Kara saban. Arunanın xopi qırıldi.

Arxalamax: Arkasına yüklenmek. Carxala/Gâl da 
beni arxala!

Arxı: Değirmende dingile takılan ve taşı çevirmeye 
yarayan demir. Mahmet ustaya arxi da yaptur 
bare…

Asılsız: Soysuz. Asılsıza bax san.

Asma: Birbirine bağlı mısır koçanı demeti. Asmalari 
sırığa asiyerım.

Astam: Evde kullanılan kürekçik. Astam qayboldi, 
tekney xepliyamadım.

Aş: Yemek. Evadi eva gedem da, aş etmegi edem.

Aşurtma: Elbiseye takılan kolan. Aşurtmasi yana 
düşmiş.

Atazlamax: Fena halde canını yakmak. Nezim emı-
nın oğluni bir atazladım ki…

Atol: Kımı (Qimi-ğımi) bitkisinin kökü. Atoli çox se-
varım.

Avi: Ayı. Ac avi oynamaz, demişlar.

Avunmax: Dişi hayvanın erkek isteme hali. Düga-
nın avunma zamani gâlmiş.

Axax: Suyun akıntılı kısmı. Suyun axaxına qadar 
get.

Axi: Kardeş. Axi biyani gâl, bişe diyacam sana.

Axo: Ormandan açma çayır. Bizım axo susuzluxdan 
bişmiş.

Axbun: Hayvan gübresi. Axbuni çekmaya irğat eda-
cam.

Axbunnux: Hayvan gübresinin biriktirildiği yer. Sü-
purga axpunnuğa düşdi.

Axşamlamax: Geceyi geçirmek. Mermerlarda ax-
şamladux.

Ayax yoli: Tuvalet, yüznumara. Eskidan her evin 
ayax yoli yoğidi.

Ayırtlamax: Ayırmak, seçmek. Lazuttan Taşlari 
ayirtladım.

Ayinoyun: Düşünmeden, gelişigüzel, şundan bun-
dan. Ayinoyun şeylar söyliyer!

Ayux: Uyanık. Fena ayux bişedur, na dersın da…

Ayvan: Balkon. İsgâm ayvandadur, al da gâl.

Ayxuriya: Körü körüne, düşünmeden. Ayxuriya iş 
yapiyer.

Azırğamax: Gözüne az gelmek, yetersiz bulmak. 
Ahona bax, verduğum paray azırğadi.

Azman: İri yarı. İnsan azmani kimi bişe…

Alver: Alışveriş, değiş tokuş. Babam begün alvera 
gedacax
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