
Derlemelerimizin bu bölümünde F, G, Ğ, H harfleriyle 
başlayan sözleri veriyoruz.
 
Fel/felli: İki yüzlülük. Felli insanlardan uzax duracan.
Felemma: İki yüzlü kimse. Felemmanın biridur.
Fenik: Hızlı, seyirterek dolaşmak, koşuşturmak. 
Fenik fenik etdım her terefi, gena inegi bulamadım.
Ferik: Henüz tavuk olmamış civciv. Bizim ferik 
birqaç aya yumurtay edar.
Feşxun: Ahşap yer sofrası. Feşxuni gatur qız! 
Fırfır: Dönme eksenine yakın yere iki delik açılarak 
iplik geçirilmiş ve  ipliğin  bükülmesi esasına 
dayanarak ipleri gevşetip çektikçe dönen, yassı 
tahta parçasından yapılmış oyuncak.  Baba, abu 
fırfıranın delügüni delamadım.
Fırfıra: Ağaçtan elle yapılan dört kanatlı rüzgârgülü. 
Yüzger quvetli esdi da fırfırami parçaladi.  
Fırlan-: Dolanmak, etrafı dolaşmak. Dolan fırlan da 
eva gâl!
Fırsant: Fırsat. Begüna qadar heç fırsandım olmadi. 
Fenikmax/Finiklamax: Ürkmek, kaçışmak, korkudan 
kaçmak. Bizim tavux fenikdi da bacaya çıxdi. 
Qoruxci beni dögacaydi, ela ordan finiktim.
Fişkira: Düdük. Qavax ağacından yapduğum 
fişkirami kim aldi, çapux versın!
Fizahlanmax: Feryat etmek. Annasi ölenda ela 
fizahlandi ki, canım yandi.
Fund: Fırsat, yeri, zamanı, kıvamı. Funduna 
gâturdum da, qaldurup yera çaldım.
Fortman: Para cüzdanı. Fortmanımi ver da, çocuğa 
biraz para verem!
Funğar/puvar: Pınar. Funğara get da, gügüminan 
savux su gâtur içax. 
Furuç/furunç: Kurutulmuş ya da fırınlanmış armut 
meyvesi. Furuç xoşavi bağarsuxlara fena ey oliyer.

Fuşxi: Koyun/keçi gübresi. Edrefa hep fuşxilamişlar.
Fuşxilux: Koyun/keçi gübresinin saklandığı yer. 
Fuşxiluğun qoxusundan durulmiyer.
Ganaqar: Hısım, akraba olan kimse. Ganaqardan 
qorxacaxsın esas.
Ganaqop: Aynı cins, aynı sülaleden olanlar. Na 
kötilux galursa ganaqoptan gâlur.
Geça: Yan, karşı taraf. Mali begün o geçaya 
götüracam. 
Gedek: Manda yavrusu. Bizim gedek çoça batmiş.
Gelberi /Saqropa: Yüksek meyve ağaçlarından 
meyve toplamaya yarayan ve ucunda küçük sepet 
bulunan uzunca saplı ağaçtan düzenek. Galberinan 
almalari qopar ki, oraya yetişamiyerux.
Gemi: Döven. Hayvan gücünden faydalanarak 
harman dövmeye yarayan, altı keskin taşlarla 
donatılmış ahşap tarım aleti. Axşamaçan xarmanda 
gemiynan dolandi çocux.  
Gendima: Suda haşlanmış bulgur. Birkaç qaşux 
gendima ver da yiyem.
Germicek: Su değirmeninde dingilin ucunda 
bulunan ve taşın dönmesini sağlayan ağaç veya 
metal parça. Germicegi arizalanmiş bişe.
Gernaşmax:  Gerinmek. Na gernaşiyersın ola? 
Gezargi: Gezen/bulaşan hastalık. Köyda herkeş 
xastalandi; aca gezargiduur?
Gıcır gıcır: Kullanılmamış, yeni. Gıcır gıcır; gey da 
bax!
Gıpgıcır:  Yepyeni. Gıpgıcır, naya beganmiyersın 
ki…
Gidela: Büyük sepet. Kirezi gidelaya doldurdum, 
hayde balam.
Girinti:  Her işin üstesinden gelen, çalışkan kimse. 
Etmegini taştan çıxarur, fena girinti biridur.
Gizlatmax: Gizlemek. Gizlat ki kimsa görmasın.
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Gogmasuna: Kaymağı alınmış, yağsız süt. Ayşe 
baci fena kupistur; qaymax yerına gogmasuna 
tokmiş.
Gonklamax: Gelişigüzel olarak üst üste yığmak. 
Gonkla getsın.
Gor/lext: Kabir/mezar. (Lext, lahit isminden geliyor) 
Gori poxli sani! Lextan tükürem. (Bu isimler, 
yöremizde,  genelde küfür amaçlı olarak kullanılır)
Gorcolo:  Taze tuluk peyniri topağı. Gorcolo beş 
kilo gâldi.
Gorux: Sert toprak parçası; ufalanmamış tuluk 
peyniri yığını. Bir gorux peynır gâtur da, ağzımi 
yapem daha.
Göğüslük/göslük/: Kadın veya küçük çocuk önlüğü, 
eskiden.
Görün-/görük-: Görünmek, muayene olmak. Bir 
doxdora görünsan/görüksan ey olur. Görükmasan 
sani nasıl görsun.
Gövüllanmax: İncinmek, kırılmak. O sözi dedi da, 
ela gövüllandım ki, heç unutmam.
Göz atmax: Bakınmak, aramak. Oralara göz atdım, 
yitan mallari bulamadım. 
Göz/goz: 1. Görme organı. 2. Evin odası/bölüm. 
Evuz kaç gözdür?  
Göza/göze: 1.Delik. 2. Evin odası. Evuz kaç 
gözadur? Gözadan pisiklara baxtım.
Gözatmax: Yolunu beklemek. Ayvanda oturdum da 
gözattım durdım; bir gâlan olmadi, nayedem!
Gücük: Şubat. Qaraqış qaraynan, zemheri 
paraynan, gücük az, mart yaz.
Gögarmax: Gök rengine bürünmek, morarmak. 
Gögardi qaldi. 
Gügüm/gugum: Bakırdan su kabı. Qapaxli gügümi 
al da funğara get!
Gümanmax: Güvenmek, beklemek. Ona 
gümaniyerım. Bögün gâlacağıni gümaniyerux.

Güveç: Topraktan(kil)  yapılmış küçük kap. Lobiya, 
güvecinan bişurunca ey oliyer.
Güvezi: Eflatun. Güvezi renktadur. 
Güz: Sonbahar. Güzün dügünümuz var.
Ğabap: Çene altı şişmanlık çıkıntısı. Ğababi fena 
beyumiş.
Ğeco: Duvar tahtalarının kesiştiği kısım. Bizim velet 
kafay ğecoya vurmiş.
Ğer: Mısır veya benzeri büyüklükteki bitkilerin, 
kesilmesi ile toprak üstünde kalan çıkıntı/ kısımı. 
Yalınayax gezarsan ğerlar ayağan batar.
Ğetet: Bitki sapı, küçük kısa sopa. Ğeteti kafasına 
endurdum.
Ğıc/ğıj: Dişin yanından çıkan ikinci bir diş. Ola 
gıclarıni niya göstariyersın. Ağzında ğıj çxmiş.
Ğıcla/ğıjla: Kemirerek yemek. Ğıcla ğıcla da ye 
daha. 
Ğırıç: Kapı veya pencere hafif açık kalması durumu.  
Qapi ğırıç kalmiş da ordan eva siçan girmiş. 
Ğırla-:  Hırlamak. İt kimi ğırliyer.
Ğışlamax/xışlamax: Sel sularının ses çıkararak 
akması. Sel ğışlamiş galiyer.
Ğisa: İsa. Ğisa gâlmiş, tulum çalacağ.
Ğivi: Ağaç kurdu, güve. Zanduği ğivi vurmiş.
Ğulupla-: Hızlı yemek. Bir dönüma ğulupla getsın.
Ğurğumela: Girdap. İnsan aho ğurğumelaya düşsa 
boğulur!
Haçan: Çaresiz, acıklı, devamlı… Haçan ki ağliyerdi 
eşidannarın cigeri yaniyerdi.
Haccan: Derdin alayım, kurban olayım. Haccan 
oğulcan!
Hağıl: Ağıl. Davarlari hağıla aldux. Lazudi hağıla 
sardım.
Hama: Hemen, şimdi. İşa hama başlasan çapux 
biturursun.
Hamayli: Meşinden ya da kumaştan yapılı, içinde 
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dua yazılı ve insanı koruduğuna inanılan bir nevi 
muskaya verilen isim. Köroğli xocaya yazdurmişdım 
bu hamayliyi…
Hamlamak/xamlamax: İş yapmamış birinin ağır 
iş yaptıktan sonra kol ve bacaklardaki rahatsızlık. 
Bişe xamlamişım; tuzli su yap da bacağıma koluma 
sürem. 
Hapahaptan /xapaxapdan (emedeni): Aniden, 
birdenbire, ansızın. Xapaxaptan avi üstüma düşdi. 
Haqoz:  Karasaban (aruna) ile tarla sürülürken 
açılan kanallardan her birine verilen ad, pulluk izi. 
Hakoz derın olsunki, lazutlar ey olsun.
Haran/xaran : Geniş, büyük bölme yer. Ağzi xaran 
gibi.
Harbi:  Ciddi, dosdoğru. Harbi adamdur.
Harbutlamak/xarmutlamax: Sıcak ve soğuk suyu 
karıştırarak ılık su elde etmek. Gügumi xarmutla da 
ver ki, abdas alacam.
Harfana: Yöremizde yapılan yemekli eğlence, 
piknik. Yarın bir harfana edax; qoç kesarux.
Harmahılat/xarmaxılat: Karmakarışık. İp xarmaxılat 
olmiş.
Harmanay/xarmanay: Ağustos. Xarmanayi durdi.
Haro/xaro: Ambarda un ve tahılın konduğu 
bölmelerden her biri. Xaroya bir bax, yarilanmişsa 
lazudi degirmana çekax.
Harşo/xarşo: Mısır unundan yapılan bir yemek . Ey 
xarşo olmiş.
Harx: Su yatağı, ark. Harğa suy ver galsın.
Hasır/xasır: Mısır koçanından örülmüş sergi. Lazudi 
xasıra sar.
Haşar /xaşar: İnce uzun sırık. Xaşari gâtur, aho 
armutlari düşürax.
Haşıl /xaşil: Mahallî bir yemek. Xaşıl da gözal olmiş.
Hatırnaz /xatırnaz: Hatırı sayılır kimse. Xatırnaz 
biridur o.
Hav/xav: Kumaşın tüylenmesi, yosun. Çeketim xav 
tutmiş. 
He he: Evet, evet. He he; begün yola çıxax!
Hedik: Suda haşlanmış mısır veya buğday taneleri. 
Çocuğun dişi çıxmiş, hedik yapax da komşilara 
dağıdax.
Hela: Tuvalet. Heladan çıxamadım, qarnim fena 
gediyer.
Helekoba/xeleqoba: Uygun yapımda olmayan, 
derme çatma. Bu xeleqoba olmiş, bişeya yaramaz.
Helle: Mahallî bir yemek türü. Uni qavur da bir helle 
yap, dermandur.
Henek: Şaka. Bela heneklux olmaz!
Hepengi /xepengi: Kapan aleti. Siçannara xepengi 
qur.
Herk: Nadasa bırakmak üzere tarlayı sürme. Dün 
hergi biturdux! 
Hıh/xıx: Kötü, pis. Xıx xıx; bu yeyılmaz.

Hıhı: Evet. Hıhı!
Hıhlamak/xexlamax: Keselemek. Kesaynan bir 
arxami eyca xexla.
Hılat/xılat: Karışık, ayak dolaşması. İp xılatlanmiş, 
kör düğüm olmiş. Xılatlandım düştüm.
Hılatlamak/xılatlamax: Biribirine karıştırmak, ipi 
bir birine dolamak. Bir işi becerememek. İplari 
xılatladın. Becaramiyersan yapma; xılatlayıp 
biraxma!
Hıplamak/xeplamax: Kazarak temizlemek. Tavanın 
dibıni xepladım da yedım, fena ey oliyer.
Hıraklanmax/xıraklamax. Tava veya tencere dibinin 
tutması. Sıcaktan yanmak. Tencere xıraklandı, ateşi 
söndür. Sıcaktan xıraklandux!
Hırızlamax/xırızlamax: Tüylerini ateş alevi ile 
yakmak. Postun tüylarıni xırızladım.
Hırli/xırli: Doğru, dürüst, güvenilir kimse, doğru 
dürüst iş. Xırli insan degil. Bir iş yapacaxsan xırli 
yap! 
Hırtlamax/xırtlamax: Oyunu veya bir işi bozmak. 
Çox xırt adamdur. Xırtlux etma.
Hışlamx /xışlamax: Hış sesi çıkarmak. Sel gâldi da 
ela fana xışliyer ki, ayvana gâl da bax.
Hızlamak/xızlamax: Sert bir cisimle çizik atmak. 
Kolum xızlandi.
Hinkal /xınkal: Mahallî bir yemek türü. Xanım bir 
xinkal yap da yiyax…
Hohola/xoxola: Gelişi güzel yığmak. Ela oldi ki 
xoxola.
Holux: Oluk. Degirmanın holuğuni Necip Emiya 
yapdurdum.
Hop/xop: Kara saban (aruna) nın, toprağı süren 
kısmın ucuna takılan demir. Zakaratli Mahmet 
ustaya arunaya bir xop yapturacam.
Horlamax/xorlamax: Uyurken ses çıkarmak; 
birisinden hoşlanmamak, küçümsemek. Sizin öküz 
bizim öküzi xorladi bişe. 
Hoşkokola: Dolu. Hoşkokola vurdi tarlay da, bittevi 
lazutlari zayetti.
Hoşur/xoşur: Kalın oğütülmüş kaya tuzu. No gözal 
xoşur tuz.
Hotax: Boyunduruğa asılan kütük veya çift sürerken 
boyunduruğa oturan çocuk. Tarlay qoşacam, 
hotaği gâtur da bondruğa as.
Hulik/xulik: Kertenkele. Xarmana giran xulik dirgena 
dayanur.
Huna/xuna: Kulağı küçük/kulaksız koyun/keçi. Xuna 
davar yitti, ara da bul.
Hurişan: Aydınlık. Şimşek çaxdi, ortalux hurişan 
oldi.
Huti/xuti: Lahana sapı. Xutiyi soy da yiyax!
Huyhuy: Gelir gider aklı olan/deli. Huyhuy bir 
adamdur; oninan geçinmax zordur.
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