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Kelime derlemelerimizin A-B harfleriyle başlayan kısım-

larını dergimizin geçen sayılarda vermiştik. Bu bölümde C-Ç 
harfleriyle başlayan söz varlığını sunuyoruz.

Cac: Tapanın arkasına bağlanan sık dallı ağaç; ağır hareket 
eden kimse. Ahona bax, caclanıp duriyer.
Calap/celep: Hayvan sürüsü.  Adamın bin baş calabi var.
Calğazan: Kurnaz, hilekâr. Oninan iş yapılmaz, calğazanın 
biridur.
Camuş: Manda. Camuşlar çoça girmiş.
Canc /Canç: Meyvesi bol ağaç. Armudun dallari qırılacax, ela 
canç görsan!
Canni: Ayı. Ela bed cannidur ki…
Caqva: Açılıp kapanabilen, el yapımı küçük bıçak. Kemerında 
caqva biçaği taxıli.
Cazı /Cazi: Cadı. Cazi kimi bişedur.
Cazilanmax: Cadı gibi davranmak, delirmek. Na cazilaniyersın?
Cecim: Seyrek dokunmuş kilim. Qız cecimi altına sar!
Cendek: Mundar hayvan cesedi. İnegın cendegi dereda ela 
qoxiyerdi ki…
Cepken: Yelek. Ela yaqişliyer ki, çepkeni çıxarma.
Cılğa: Kara saban(Aruna) nın küçüğü. Cılğayi al da tallay qoş.
Cıncıx: Nakış, süs. Na gözal cıncıxli kumaş…
Cinçar: Isırgan otu. Cinçar ellarımi parklatti.
Cıngıldamax: Kulağın geçici ve tiz bir ses çıkarması. Bişe 
qulağım cingildadi.
Cırcır: Fermuar. Cırcırım bozulmiş…
Ciger: 1.Organ, 2.dost, akraba, hısım. O biza, ana terefından 
cigerdur.
Cil: Bir çeşit hasır örme otu. Cili yolax da, cil xasırıni toxiyax.
Cil: Tarlaya ekilen tohum çimi. Bu qortopi yeyılmaz, cillanmiş.
Cimcima: Sulu arazi. Tallay bir görsan cimcima…
Cinçar: Isırgan otu. Cinçar ellarımi parklatti.  
Cirk: Çıra kütüğünün en sağlam kısmı. San çiranın cirki gibi 
sağlamsın…
Ciyaqelâ: Solucan. Taşın altına bir bax; na çox ciyaqela var…
Cizma: Çizme. Cizmalari ayağan çek da ela get.
Coç: Islak, batak. Çocux altıni coç etmiş.
Col: Kırmızı böğürtlen. Colun tadi başxadur.
Colpot: Ağır, kilolu, hantal. Na iş göracax ki, colpotun biridur.
Conç: Bol, çok, fazla. Pantanın dallari çonç.
Cuma axşami: Perşembe günü. Cuma axşami yaylaya 
gedacam…
Cura: Çeşit, tür. Heppısi bir cura.
Çaça: Dutun ezilmiş hali. Tutun çaçasıni ahela qoy.
Çaçan: Bulaşık yıkamaya yarayan kıl örgü. Tekney yıxarkan, 
çaçani da sabonna.
Çaçan: Kıldan örülerek süt süzmek için kullanılan örgü. Çaçani 

ver ki südi süzacam.
Çaçıyan/Çaçuna: Kıyafeti gülünç kimse. Çaçiyana bax!
Çadi: Mısır ekmeği. Çadinın qabuği gözal olur. 
Çağ: Şiş. Çağlarımi ver ki çorabi toxiyacam.
Çala: Mısır bitkisinin sapı. Çalalari meregın ayvanına qoydum.
Çalaçuna: Düzensiz, darmadağınık. Bir iş yapamiyer, 
çalaçunanın biri…
Çalaxaş: Üzerine kıyafeti oturmamış kimse, beşiğe konulan 
çaput ya da poçuçtan yapılmış döşek. Bela çalaxaş na 
dolaniyersın Allahise? Çocuğun işaği çalaxaşa geçmiş.
Çaldax: Koyun yününün keçeleşmiş hali. Çaldaxlaşmiş, 
tarağinan zor taraniyer. 
Çalım: Çelme. Bizım pehlivan bir çalım atiyer, adam tingili 
pusi gediyer…     
Çalınmax: Kötürüm olmak, felç olmak. Adamın bir terefi 
çalınmiş.
Çalmax: Sürtmek. Tırpana masadi bir iki çalsan ey olur, 
körlanmiş…  
Çan: Burulmuş tosun. Bizım çan tosun yitmiş.
Çançal/Çançala: Genç tosun. Çançalayi satem da, birkaç 
quruş para qazanem…
Çançur: Bir çeşit erik, tamaz eriği. Bizim çançur bu sene ey 
gaturmiş…
Çapa: Bahçe ve tarla işlerinde kullanılan bir tür kazma. 
Çapanın sapi qırıldi.
Çapalamax: Çapayla tarla toprağını havalandırmak. Lazudun 
birinci çapasıni yaptux.
Çapan: Zor, zorlamak. Bizim öküz gülaşti da, sizın öküza 
çapan atturdi ola!
Çapax: Çapak. Çocuğun gözi fena çapaxlanmiş.
Çapçap/Çapçup: Şap şup, şapur şupur. Çocux suda çapçup 
ediyer.
Çaplatmax: Vurarak “çap” diye ses çıkartmak. Bir çaplattım 
ki…
Çar: Kadın başörtüsü, çarşaf. Çarıni geymiş, ata da binmiş; 
yengaluğa gediyer.
Çarxala: Şker pancarı. Çarxala turşusi da bir gözal oliyer ki, 
yemaya qıyamasın.
Çatan: Büyük gübre sepeti. Xızega çatani qoydum, axpuni da 
doldurdum, hayde babam ho…
Çatma: Basit yapılmış harman üstü çatı. Çocuğidux da, hep 
çatmada oynardux.
Çaxçax: Dönen değirmen taşı üzerinde “çak, çak” diye ses 
çıkararak, hububat tanelerinin taşın deliğine dökülmesini 
sağlayan ağaç düzenek. Çaxçax başi gözüni qırar, degirman 
bilduğuni ügüdür.
Çaxe: Olmamış,çiğ meyve. Fena çaxedur, yeyılmaz…
Çaxma: Dikey olarak sabitlenen tahtalardan oluşan çit. 
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Çaxmalar çurumiş da devrulmiş.
Çayıray: Çayır biçme ayı, eskiden temmuz ayı. Çayiray, 
orağay, kirezay…
Çeçela: Benekli mavi gözlü. Gözlarına bax bir; na da fena 
çeçela bişe…
Çeçil: Tel peynir. Çeçil peynıri fena hazediyerım.
Çegil: Arazide taş, çakıl yığını; taşlık. Taş yovarlanur, çegilda 
durur.
Çember: Kadının başına giğdiği “kof” denen fesin iki yanından 
bağlanarak, çene altından fesi tutan boncuklu bağ. Çemberım 
qopti, boncuxlar her terefa dağıldi.
Çemlamax: Kol ve ayaklardan giysiyi geri katlamak. Kollarımi 
çemladım, hama giriştım işa…
Çemsitmax: Kaçınmak, caymak. Bu işdan bişe çemsıdiyersın 
ola..
Çençlamax: Baştan savma iş yapmak; ağaca, balta ile 
gelişigüzel vurmak. Oyani biyani çençla at getsın. Tomruği 
çençlayıp zay etma.
Çenço: Kabuklu kurutulmuş fasulye. Eskidan kövde güveçta 
çenço yemegi na gözal oliyerdi!
Çenkürmax: Köpek havlaması. İtlar fena çenküriyer qız!
Çentlamax: Çentik atmak, gelişigüzel yontmak. Çentlama, 
madem bacaramiyersın! 
Çeper: Ağaçtan yapılmış çit, engel. Bögun çeper etmaya 
gediyerım, evlalügi orya gatur oğul.
Çepiç: Taç olgunlaşmamış keçi yavrusu. Bizim çepiçın ayaği 
qırılmiş; sınıxçiya görurax.
Çerma: Sıcak kaynak suyu, tadsız. Bişe çerma, içılmaz bu su.
Çerpeş: Biraz eriyerek sulanmış kar. Çerpeşda yürüdüm, 
paçaların islandi.
Çetinnanmax: Üşenmek, erinmek. Çetınnandı ama sonunda 
bir halinan yapti bu işi.
Çeynanmax: Çiğnemeye devam etmek, geviş getirmek. 
Mallar sabağa qadar çeynaniyer…
Çeynem/Çeynam: Ağızda çiğnenecek büyüklükte sakız. 
Kuknera çıxdım, on on beş çeynam sakız topladım. 
Çıbıl: Yoksul, fukara. Çıbılın biridur, onda para na arar.
Çıfıt: Utanmaz, arsız kimse. Ela çıfıt qaridur ki, ona yaxlaşılmaz.
Çığırmax: Çağırmak, seslenmek, türkü söylemek. Bir türki 
çığır da dinniyax. Baban yemega çığır. 
Çığnamax: Bir şeyin üzerinde yürüyerek ezmek. Sırtımi bir 
çığna daha…
Çırbağa: Yaramaz vaya zayıf çocuk. Ela çırbağa bişedur ki, 
yerında duramiyer.
Çırçıbıl: Fakir, yoksul, yokluk içinde. Evi yandi da çırçıbıl 
ortada qaldi.
Çırmalamax: Tırmalamak. Yüzümi çırmaladi, qannatdi.
Çırmax: Yırtmak. Fena yaramaz çocuxdur; defterımi çırdi.
Çırtım: Azıcık, zerre, küçücük. Bir çırtım su galmiyer tallaya.
Çırtlatmax: Basınçla/sıkarak suyu fışkırtmak. Ağniyamadım 
da üstüna bastım, içındaki yağlar dişari çırtladi.
Çıtamax: Boşluk kalmamak üzere doldurmak. Tuluği ağzına 
kadar çıtadım.
Çıya: Meyve kurdu. Bu sene armutlara çiya taramiş. 

Çızmax: Çizmek. Ahela çız oray ki, yeri ağnaşılsın daha.
Çiç: İnatçı, yarılması zor ağaç. Deduğumi yapmiyer, çiç 
bişeydur ki. Fena çiç çira, bir türli yarılmiyer. 
Çiçina: Küçücük delik. Buray qarannux hama, çiçinadan işıx 
giriyer.
Çigelek: Çilek. Dağ çigelegi na da gözal qoxiyer.
Çigit: Çekirdek. Qabaxın çigidıni fena seviyerım.
Çimmax: Yıkanmak, yüzmek. Hayde dereda çimax.
Çinçax: Kümes hayvanlarının midesi, taşlık. Tavux, lazudi yiya 
yiya çinçağıni germiş.
Çinçlamax: Kâğıda rast gele şeyler yazmak, karalamak, 
buruşturmak. Yazux degil kâğıda, na çinçliyerın?        
Çinçxal: İpe dizilmiş ceviz. Bir metro uzunnuğunda çinçxal, 
ye ye bitmaz. 
Çir: Doğranmış erik, elma, armut kurusu. Çiri cecima 
sarmiştım, axşam oldi qaldur gelın.
Çisxa: Tohumluk küçük soğan. Çisxa qalmadi ki, soğan 
bostanıni ekem.
Çişkar: Ahşaptan yapılmış basit bahçe/ağıl/çit kapısı. Axordaki 
çişkari ey qapat ki, dana çıxar da anasıni emar.
Çit: Kadınların başörtülerinin üstüne sıktıkları ve örtüyü başta 
tutmaya yarayan muhtelif renklerde olan tülbent. Çit ela 
bağlanmaz, bela bağlanur!
Çivillamax: Tiz ve keskin bir sesle bağırmak. Ela çivillama, 
qulaxlarım qapandi.
Çivliqa: Kapıyı ve pencereyi içeriden kapamaya yarayan sabit 
eksenli ahşap düzenek. Pencerenin ve kapının çivlikalarına bir 
bax da açux qalmasın.
Çoç: Islaklık, bataklık. Camuşlar çoça girmiş. 
Çoçetmax: Emeklemek. Çoçetmaya başlamiş maşallah!
Çoç etmax: Islatmak. Çocux altıni çoç etmiş.
Çoçi: Eşek. Poşaların çoçilari dolmiş köya.
Çolax: Daha çok sol elini kullanan kimse. Bu çocux niya 
çolaxdur aca?
Çomuşmax: Buruşmak. Bu almalar fena çomuşmiş, yeyılmaz. 
Qarinın yüzi na fena çomuşmiş.
Çopur: Taranan yünden arta kalan kalitesiz kısım. Çopurdan 
bir çift tatmani toxudum.
Çoqa: Erkek ceketi. Sani uzun çoqali sani…
Çor, çorli: Hastalık, hastalıklı. Bu öküz fena çorli çıxdi. 
Çoxcana: Çokça, bol olarak. Aburaya çoğcana doldur.
Çoxuşmax: Bir araya gelmek, kalabalık oluşturmak. Abela bir 
araya çoxuşun baba.
Çoti: Değeneklerle oynanan bir çeşit oyun. Hayde çoti 
oynamaya…
Çökek: Çukurca yer, çöküntü yer. Davarlar çökekda yatiyer. 
Çuçul: Civciv. On beş çuçulumuz vardur.
Çuma: Kaymağı alınmış süt. Qaymax yerına çumay tökmiş, 
bu qaridan qorxulur.
Çürügay: Ağustos ayı. Çürügayda yaylaya şentobaya gedarux.
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