
  Av. Hasan TORUN

AHISKA-ŞAVŞAT AĞZINDAN 
DERLEMELER-IV

Kelime derlemelerimizin D-E harfleriyle başla-
yan bölümünü sunuyoruz. 

Ahıska, Artvin, Posof ve Ardahanlı hemşehrile-
rimden gelen haberlere bakılırsa, çalışmamız ilgi 
uyandırmıştır. Tabii ki başka arkadaşlarımızın de-
ğişik çalışmalar yapacaklarını ümit ediyoruz. Böy-
lece yöremizin kültür değerlerini yeniden ve daha 
şuurlu bir şekilde hatırlamış olacağız.  

D - E
 
Dada/tada: Ağabey, kardeş: Hasan Daday 

evdaduur?
Dagana:  Dibi delikli büyük tahta kap. Daganaya 

tök da süzülsün daha.
Dağlamax: 1. Kızgın metalın vücutta bıraktığı iz 

veya nişan, 2. Dert, gönül yarası, yürek acısı. 
At nalıni qızdurdum da, nişan içün öküzlari 
dağladım. O yetimi göranda ela yüregım 
dağlandi ki sorma.

Dal: 1. Ağaç dalı. 2. Omuz. 3. Bir dizi boncuk. Ağır 
taşıdım da dallarım qopiyer. Silgiya tikacam 
da, iki dal boncux al. Ağacın dali qopmiş da, 
yallah aşşaği düşmiş!

Dalbud: Kesilen hayvanın usulüne uygun olarak 
parçalanması. Beş deqqeya dalbud etti.

Dalbudax etmax: Meşe ağacının budanması. 
Paludi zirzop talbudax etdım.

Damça/tamça: Bir zerre, bir damla. Yandi xozan, 
bir damça su yox.

Danalux: Ahırda danaların kapatıldığı bölge. 
Danayi danaluğa qapat ki, anasıni emmasın.

Dalda: Yağmurdan korunmak için altına girilen 
ağaç veya üstü örtülü yer. Abela daldaya gâl 
ki islanacan.

Dando: Hantal/ağır kadın. Ela dando bişe ki…
Dangura/dango: Büyük zil. İnek qayboldi, dangura 

sesına doğri getdım buldum.
Daraba: Tahta duvar. Evun ayvanına girmax için, 

darabanın üstündan adladım.
Darxala: Geniş delik ya da geniş yer. Ela ki darxala, 

oradan herkeş sığar.
Darılmax: Küsmek. Sana fena darıliyerım.
Darlanmax:  Sıkılmak, çaresiz kalmak. Xastaydi 

da, fena darlanmiş. Ela dara kaldım ki, bir 
görsan!

Datvi: Ayı, iri yarı kimse. Ela tavlidur ki, zanarsın ki 
datvi. Qarşıma datvi çıxti birdan!

Dayama: Dik olarak dayatılan ağaç kütükleri. 
Qoşadi abu dayamalar tutmiş, yoxsa uçardi.

Datva: Kağnıda maziyle üstlük arasında bulunan 
ve mazinin oyuğuna oturduğu, üstlüğe 
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çakılmış ağaç, mazi yuvası. Arabanın datvasi 
qırılmiş.

Debe: Testis hastalığı, fıtık. Komşinın çocuği 
debeli bişe.

Dedaber: Yaşlı kadın. Bizım dedabera bir sorem 
da…

Dedlanmax:  Elbisenin lekelenmesi. Külün 
suyuninan yaxadım hama, ela dedlandi ki, 
qapqara oldi.

Degenek: Değnek. Ona ey bir degenek lâzım!
Degma: Genellikle, dokunma. Qurtlar buralara 

degma gâlmaz. Yarama degma.
Degmax: 1.Değmek, dokunmak 2. Birisine ilişmek, 

takılmak. 3. Köpeğin saldırması/havlaması. 
Köpeklar fena degdi Kediyel’da! Niyeti köti 
degil, ona degmiyasın bişe. Elıminan degdım, 
buz kimi olmişdi.

Dehre: Yaprak (neker) kesmeye yarayan, ucu 
kıvrımlı kesici alet. Dehreyi bilavliyem ki, 
nekera gedacam.

Delica: Buğday tarlalarında biten ve buğdaya 
benzeyen tadı acı bir bitki. Delicali buğday uni 
yemiş da az qalsın delilanmiş.

Demuravi:  Ellerde çıkan bir çeşit deri hastalığı. 
Elımda demuravi çıxti; Dilfez baciya oxuttum, 
edrefıni da boya qaleminan çevurdi bir iki 
güna eylandi.

Den: Tane, adet. Buğdayın dennari ela qolay 
toplanmiyer.

Depran-/Tepran-: Kıpırdamak. Tepranın, hayde 
gediyerux.

Dereqap: Aniden, derhal. Aviyi gördum, dereqap 
gendımi uçurumdan başaşşaği qoyverdım.

Dergi: Küçük küp. Dergida su heç savumiyer.
Degirmi: Yusyuvarlak. Degirmi olani ver…
Deşmax: Delmek, yırtmak. Ahonnarın öküz bizım 

inegi buynuzinan deşmiş.
Dığırbi: Kene, yaramaz çocuk. Tığırbiya bax hala, 

na biçım qonuşiyer!
Didmax:  Yolmak, koparmak. Otlari ellarinan 

diddım.
Didiklamax: Didik didik etmek, her tarafı/her 

şeyi aramak. Kitabi didik didik ettım gena 
bulamadım.

Didiklanmax: Çaba göstermek, gayret etmek. 
Didiklandım durdum ama bir şey yapamadım.

Dil: Kağnıda dingili tutan bir parça. Arabanın dili 
gevşek duriyer, oni bir qavila.

Dilxuna: Özeği yenilen bir tür bitki. Dilxunalar 

qocalmiş, yeyilmaz artux.
Dincal-: Dinlenmek, rahatlamak. Çox yoruldun, 

aburada biraz dincal.
Diplanti:  Dibine dökülen, yerden toplanan meyva. 

Diplantidur, bazilari parçalanmiş.
Dişamax:  Taça küçük çentikler açmak. Degirman 

taşının dişanacax zamani gâlmiş.
Dişlamax: Isırmak. Abu çocuği ela seviyerım ki, 

abela bir dişlamax galiyer içımdan.
Dızıxmax/tızıxmax: Aniden kaçış. Hayvanların 

aniden yerinden fırlayarak koşması. Danalar 
dızıxti.

Diz: Rekât. Yasi namazi qaç dizdur dede?
Dizqırma: Halk oyunu türü. Dizqırmay çal da bir 

oyniyax daha!
Doğar/döger:  Hayvanın bir yıllık yaşı. Sizın öküz 

kaç doğardur?
Dolap: Su değirmeni. Yolum dolap deresından 

geçiyer; degirmana oğrar baxarım Yunus’a…
Dubaraci: Üçkâğıtçı, hilekâr. Ela dubaraci nadur 

bilmam; heç ela iş oluur?
Dutula: Yabangülü gövdesinden yapılan küçük 

yöresel çalgı aleti, düdük, sipsi. Bir dutula çal 
da dinniyax; fena gözal çaliyersın!

Dodo: Gelin, oyuncak gelin. Dodoy atinan gâliyer, 
yengasi da yanında.

Doluxmax: Ağlayacak hale gelmek, gözü 
yaşarmak. Nenesının ölduğuni duyunca 
gözlari doluxdi.

Domuzlux/donğuzlux:  Su değirmeninde, borbalın 
bulunduğu değirmenin alt kısmı. Dana 
degirmanın donğuzluğuna düşmiş da ölmiş.

Doyumluk: Bir defa doyuracak kadar. Bir doyumlux 
yal hazırla inega.

Döney: Halk oyunu türü. Doney çal da bir iki 
oyniyax.

Dönüm: Defa, kere, sefer. Oti bir dönüma 
yüklandım da gâturdum.

Döş: Bağır. Sırıx qırıldi da, abu döşümi yaraladi, 
fena ağıriyer.

Döşanmax: Yola koyulmak. Dağdan ecela 
çağıdilar, sabağinan yola döşandım, ağşam 
güneş batanda yaylaya endım.

Durulmax: Bulanık suyun eski haline gelmesi, 
berraklaşması. Bişe bulanuxdur; durulsun da 
ela içarsın.

Dugdi/dügdi: Kesici aletlerin keskin olmayan sırt 
tarafı. Nacağın dügdusuni bir vurdum başına, 
abela furlandi furlandı yera yovarlandi.
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Düga/düge: İki yaşındaki dişi dana. Bizım düganın 
ogur/ögür alacax zamani gâldi.

Düglamax: Düğümlemek. Sambaği ey düglamamiş 
da, enişda öküzün boynundan çığti bondrux.

Düglandi: Kördüğüm olmak, çıkmaza girmek. 
Telehım düglandi benım…

Dügma: Zırzanın uç kısmının içine sokulduğu metal 
halka. Meger zırzayi dügmaya geçurmamiş, 
eva xırxız girmiş.

Dürtmax: İtmek, sokmak. Dürt da irali getsın. 
Hızlica dürt ki girsın.

Düşkünnanmax: Düşkün olmak, başkalarına 
muhtaç hale gelmek. Zayıflamak, halsizleşmek. 
Heç bir şeyi qalmamiş, fena düşkünnandi. 
Yaşlandım, fena düşkünnandım.

Egiş: Hamur artığını tekneden kazmaya yarayan 
metalden yapılmış alet. Egiş paslanmiş, artux 
işa yaramaz.

Eglan-: Dinlenmek, durmak, vakit öldürmek. Hala 
biraz eglan, ela gedarsın.

Egrica:  Kağnıda orta kısımda yer alan üst takımı 
kucaklayan yay şeklindeki ağaç. Bu ağaçtan 
egrica olmaz. 

Egux: Eğik. Egux ağacinan olmaz, düz olacax.
Ekinnux: Biçme zamanı. Ekinnuğa gâlacax 

eskerdan.
Eskük/eksük: Eksik. Verduği buğday eskükdür.
Elçi: Kız istemeye gönderilen kimse veya kimseler. 

Bögün elçi yolliyerux. Elçiya zaval olmaz.
Elçim: Yünün taranmış bir tutamı. İki elçim versan 

yetar.
Elişi: Elle yapılan örgü. Elimda elişi var, şimdi 

galamam.

Emedeni:  Birdenbire, aniden. Kurt emedenidan 
davara saldurdi.

Emica/emi: Amca. Emicay galiyer.
Enük: Köpek yavrusu. İtın enugi sani!
Erınmax: İş yapmaya üşenmek, tembellik etmek. 

Ela erıniyerım ki, yerımdan qaxamam.
Erıngan: Üşenen, tenbel. Ela erıngan ki, ita dayi 

dayi diyer.
Etser: Liken bitkisi. Mali begün eserluğa süracam.
Eşimax: Eşelemek. Aburay eş da sırıği quyliyacam.
Eşınmax:  Hayvanın(öküzün) kızınca ayaklarıyla 

toprağı eşelemesi. Comarday eşınmaya 
başladi. Tavuxlar eşİniyer.

Eşgi: Ekşi, bazı ekşi meyvelerin pestili. (Kızılcık ve 
sarol pestili gibi). Ekşidan gatur da yiyax.

Eşgi xamur: Hamur mayası. Qomşidan biraz eşgi 
xamur al, bişiluği yoğuracam.

Etmek: Ekmek. Bir luxma etmek nesip olmasın!
Evdurmax: Acele ettirmek. Yağmu yağacax diya 

evduriyer ki tallayi yığın.
Evmax:  Acele etmek. Naya eviyersın, bu axşam 

burda qal daha.
Evelsi: Bir önceki, evvelki. Evelsi gün orya getdım 

ben, bir gün da qaldım orda.
Evarmax: Evlendirmek. Ana beni evarsana!
Evla:  Öğlen. Evla yemegıni barabar yiyax.
Evlalux/evlelük: Öğle yemeği. Bögün evlaluğa na 

yaptın qari?
Eylat-: İyileştirme. Şahmurat emi ey sınıxçidur, 

hama eylatdi.
Eglat-: Durdurmak. Öküzi eglat işasın.
Eylüg: İyilik. Eylüg et taş altına qoy.
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