
 UŞAK İLİ  

KÖYLER SÖZLÜĞÜ 

ÖNSÖZ   

Uşak İli Merkez İlçe köylerinde ve diğer ilçelerimiz olan Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı ile 

Ulubey ilçelerimize bağlı köylerimizde konuşulan yöresel sözcükleri, deyişleri, çevremizde sık 

olarak kullanılan atasözlerini, ziraat ve hayvancılıkla ilgili terimleri, bazıları artık unutulmaya yüz 

tutmuş olan araç gereç adlarını derleyip sizlerin bilgisine sunmak istedik. Bu deyim ve terimler, 

ayrı başlıklar halinde değil de, alfabetik sırayla, hepsi bir arada sunulmuştur. Köylerimizdeki 

konuşma dilini, ziraat ve hayvancılıkla ilgili terimleri, 1960’lı yıllardan 1970’li yılların başlarına,   

kadarki zaman dilimi içinde yansıtmayı istedik. Kendi hatırladığımız sözlerle, çevremizden 

derlenenleri bir arada sunmaya çalışacağız. Benim doğup büyüdüğüm ve okul dışındaki 

zamanlarda, kendi köyümüzde çiftçiliğin içinde olduğum o yıllar, çok gerilerde kaldı. Doğal 

olarak o zamanki konuşma dilindeki sözlerin de bir kısmı kaybolup gitti veya değişti .  

Belki onlarca yüzyıl, hiç değişmeden kendini tekrarlayan ve aynı usullerle üretim yapan, aynı 

alet edevatla toprağı süren, tarlaya sürgü çeken, aynı şekilde üretilmiş kayışı boyunduruğa 

bağlayan, tarlayı bahçeyi eken, biçen, hayvanlarını yetiştiren, askerliklerini yapan, vergilerini 

ödeyen ve o dönemin zor koşullarında, çoğu yoksulluk içinde yaşamlarını geçiren insanlarımız, 

bu dünyadan göçüp gittiler. Kadınlar, büyük ninelerimiz ise; daha çok çalışan, hem bağ bahçe 

işleri hem de ev işlerinin çoğu onların sırtında olan, cefakar ve fedakar büyüklerimiz olarak, tüm 

yaşamları boyunca, doğdukları yer ile çevrelerindeki birkaç köy dışında hiçbir yeri göremeden 

bu dünyayı terk edip gittiler. Eski günlerin konuşma dilindeki yöresel sözcükler, yöresel söz ve 

deyişler, sıkça kullanılan ata sözleri, öğütler, o insanların kendilerinin yapıp kullandıkları araçlar 

ve o araçların adları da birer birer kayboluyorlar. O zamanın konuşma dili, sözcükleri de, sanki 

eski sahiplerine doğru akan bir ırmağın üzerinde yüzen kuru, sarı, ve hala yeşilliğini korumakta 

olan ağaç yaprakları gibi, bizlerden uzaklaşarak, kendilerini iyi tanıyan, hergün  konuşarak, 

onlara can vermiş olan, onları seven, eski çiftçi dostlarının yanına gidiyorlar. Bizler için ise; 

henüz çok uzaklaşmamış olan bu baba dostu yöresel sözlerden, yakalayabildiğimiz bazılarını 

hiç unutmamak için, en azından kağıt üzerine yazmak, kaybolmamalarını sağlamak bir görevdir. 

Bu görevi, hepimiz için bir vefa borcu olarak da görüyoruz. 

Kitabın yazımındaki katkıları için Yrd. Doç. Dr. Barış Metin’e teşekkürlerimi sunarım. 

 Dr. Mehmet Yaşar ÜNAL.  

UŞAK Şubat 2013.  

 

 

Aah :Hayır, öyle değil, olmaz. Her iki a harfi de ayrı ayrı, iki heceli olarak okunur. 

Aba (abıla) : Abla, büyük kız kardeş. 

Aba : Yünden yapılan kaba giysi. 



Aba vakdi aba yaba vakdi yaba : Kış gelince aba giyilir, yaz gelince harmanla uğraşılır. Düven 

sürülerek ekin sapları  sürülmüş olan harman, ancak rüzgârda yaba ile savrularak, buğday ve 

arpa gibi tahılların taneleri samandan ayrılabilir. Herşeyin uygun bir mevsimi vardır. 

Abanmak : Bir şeyin üzerine kapanmak, yaslanmak. Masaya abanmak. 

Abayı yakmak : Aşık olmak. 

Abaza armıt : İri, sert bir armut çeşidi. 

Abazombalak : Şişman, iri yarı, eli işe yakışmayan, beceriksiz kişi. 

Ablak : Yuvarlak, geniş ve dolgun yüz. 

Abo(abov) : Bir şeye şaşırma durumunda söylenen söz, hayret nidası. 

Aca dokuz yorgan örtmüşle(r) uyku dutmamış : Aç insanı uyku tutmazmış, onun için uzak 

yoldan gelen konuklara önce sofra konulur, karınları doyurulur. Örtmüşler sözünün sonundaki    

( r ) harfi gibi, parantez içinde gösterilen harfler; konuşma dilinde söylenmez, telaffuz 

edilmez yani okunmazlar. Bu kurala göre, r yutulmuş olur fakat önündeki harfin, burada e 

harfinin uzun okunmasını sağlar. Bu kural yazdığımız sözlerdeki parantez içine alınan harflerin 

hepsinde geçerlidir. Örtmüşle(r) =Örtmüşle, şeklinde de yazılmış olabilir, gene e uzun okunur. 

Acal : Ecel, ölüm vakti, vadenin dolduğu zaman. 

Acal geldi cihana, baş a(ğ)rısı mahana. Mahana : Bahane. Aynı şekilde ğ harfi okunmaz, 

fakat a harfinin uzun okunmasını sağlar. 

Acala işe şeytan garışır : Acele işe şeytan karışır, acele ile iş yapan çok hatalar da yapar. 

Acalı (eceli) gelen köpek, cami duvarına işerimiş : Başına büyük dert açacak kimseler, kötü 

ve tehlikeli işler yapar. 

Acalı gelen davşan yokuş aşşa gaçarımış: Eceli yaklaşan tavşan yokuştan aşağı doğru 

kaçmakla, ön ayakları kısa olduğundan dengesi bozularak yuvarlanır, böylece peşinden gelen 

tazı, tilki gibi  avcı hayvanların işini kolaylaştırır. Yanlış işe başlayanlar, felakete sürüklenirler. 

Acamı : Acemi, deneyimsiz. 

Acamı nalbant cavır eşşeğinde örgenirimiş : Acemi nalbant çırağı, suntıraç denilen keski  ile 

hayvan tırnağını keserek, düzeltmeyi ve oraya nal çakmayı, korkmadığı çekinmediği kişilerin 

hayvanlarında öğrenir. 

Acans : Ajans. Eskiden, radyodaki haber saati, haber bülteni anlamına gelirdi. “Dedeniz, 

ıradıyoda son acansı da dinnemeden yatmaz,” denirdi. Dedenizdeki n ile dinnemeden 

sözcüğündeki ilk n harfleri genizden söylenir. Ne yazık ki, genizden seslendirilen n harfinin 

karşılığı olan bir harfimiz, alfabemizde yok. Biz köylerimizde, bu şekilde genizden  söylenen n 

harflerini ayırt etmek ve farklı seslendirmeyi belirtmek için; eğik karakterde n şeklinde, eğik 

olarak yazmayı yararlı gördük. 

Acanta : Acenteden alınmış, yepyeni, sıfır kilometrede, ikinci el olmayan araç gereç ve motorlu 

aletler , makineler. 



Acar : İnsanlar için çalışkan becerikli ve atılgan, hayvanlar için ise sağlam, güçlü, besili 

anlamında kullanılır. 

Acabola : Acaba, yoksa, kim bilir. “Acabola bu çocuk yolunu mu gaybetdi, şindiye gada(r) 

çokdan gelmeliydi,” diye endişe etmişler. 

Acap (acep) : Acaba, kim bilir. 

Acıgünek : Doğal olarak yetişen, sofralık olarak yenilen bir bitki. 

Acık (acıcık, açcık) : Az miktarda, azıcık, biraz. 

Acıcık aşım, a(ğ)rısız başım : İşim, aşım az olsa da olur, yeter ki önemli bir derdim, sıkıntım 

olmasın. Burada ğ harfi okunmaz fakat önündeki a harfinin uzatılarak okunmasını sağlar. 

Acığan doymam, susayan ganmam sanır : Çok acığan yemeğe doymayacağını, susuz kalan 

da; ne kadar su içse, suya kanmayacağını yani susuzluğunun geçmeyeceğini sanır. 

Acımtrak : Az acı gibi tadı olan. 

Acına çılbak şen olu(r), çullum sen galgı.  Aç ile çıplak şen olur, çaput giyenim, sen hopla 

zıpla, sen oyna. 

Acır (acur) :  Bitkisinin yaprakları kavun yapraklarına benzeyen, meyvesi 30-50cm boyunda 

sofralık olarak ve daha küçük boyutta, taze olanları da, turşuluk olarak tüketilen, hıyara benzer 

bir bitkidir. 

Acıyan yer ayrı, acığan yer ayrı : Hastaların, acı ve keder içinde olanların  da güçten 

düşmemek için yemeleri gerek. 

Aç ayı oynamaz : Aç insanın da keyfi yerinde olmaz. 

Aç köpek fırın dele(r) : Açlık insana her şeyi yaptırır. Onun için “Allah insanları açlıkla terbiye 

etmesin,” diye dua edilir. 

Aç (aş) tavık düşünde kendini yem ambarında görürümüş : Aç tavuk kendisini rüyada bolluk 

içinde görürmüş. İnsan  da düşünde kendini hayal ettiği şeylere kavuşmuş görür. 

Ada : Çay kenarları boyunca devam eden, tarla yolu olarak ve hayvanları otlatmak için 

kullanılan, şerit şeklinde uzanan meralardır. Bazı yerlerde genişleyen ve çimenlikler oluşturan, 

aynı zamanda  köyün ortak malı olan bu meralarla çayırlar çok önemliydi. Atalarımız böyle 

yerleri, doğayı koruyup o yıllara kadar bozmamışlardı. Binlerce yıl, bu şekilde korunan  güzel 

alanlar, daha sonraki zamanlarda; ada kenarına cephesi olan komşu tarla sahipleri tarafından, 

işgal edilerek kendi tarlalarına katılmış, çay kenarlarındaki bu yollar kapatılmış, yok olmuşlardır.  

Tapu ve kadastro kurumu tarafından, sınırları ölçülerek, yeri belirlenmiş haritası çıkarılmış arazi 

bölümlerine de ada denir. 

Adak : Bir dileğin olması için Allaha edilen vaat. 

Adaklı : Dileği  gerçekleştiği halde, adak vaadini yerine getirmemiş borçlu kişi. 

Adam evladı : İyi bir aile eğitimi verilmiş, saygılı, dürüst genç. 



Adama arka gerek arka; dost çekine, duşman (kötülük edecek kişi, hasım) korka : Arkalı 

insan, kendisini destekleyen akrabası ve dostları kalabalık olan kişidir 

Adamakıllı : İyice, emek vererek. 

Adamaynan mal dükenmez, verme(k)den Allah saklasın. Bazı insanlar, lafla her türlü yardımı 

yapacaklarını söylerler, fakat önemli hiçbir şey de vermezler, hepsi lafta kalır. 

Adet : Sayı. 

Âdet : Gelenek, alışılmış. A harfi burada uzun olarak okunur.   

Adı çıkmış dokuza, inmez sekize : Adı kötü bir şeyle anılan kişi, o çevrenin kanaatini kolay 

kolay değiştiremezmiş. 

 Adın çıkacağına canın çıksın, deyişi de aynı şeyi anlatır. Eğik karakterde ve kalın (bolt) 

olmayan n harfleri, genizden okunarak seslendirilir. 

Adın Gadir olacağına, gaderin gader olsun : Adın Kadir olacağına, kaderin iyi bahtın açık 

olsun. 

Adım adım arası, saban değmedik neresi : Üstünkörü, baştan savma ve seyrek cizilerle 

sürülmüş tarla. Beğenilmez. 

Adirese (edirese) : Adres. Bulunak.  

Afakan basmak : Hafakan. Çok sinirlenmek, cinleri tepesinde toplanmak. 

Afat : Afet, doğadan gelen felaket. 

Afıyon gaymağı : Afyonkarahisar kaymaklı şekeri. 

Aferin delisi : Pohpohlamakla, her türlü akılsızca işleri yapmaya uygun, yönlendirilebilen, 

düşüncesiz  dengesiz kişi. 

Ağa : Büyük erkek kardeş, ağabey, abey, abi.  

Ağa : Köylerde mülk ve arazi sahibi olan kişi. Çoğunlukla herkesin evi tarlası vardır, insanlar 

kendisinden yaşça büyük olanlara; Hasan’a (Hasan Ağa), Mehmed’a şeklinde, ağa olarak 

hitabederler.  

Ağa : Kentlerimizde işçi çalıştıran, fabrika veya atölye gibi işyeri sahibi olanlara da ağa denir. 

Ağaç (ağaş) çırpmak (dal çırpmak) : Bazı meyve ağaçlarının, üstündeki meyveler 

olgunlaştıktan sonra, uzun çubuklarla dallarına vurularak silkelenmesi ve ürünün toplanmasıdır. 

Ağaç (ağaş) yaprağıyla gürler : Ağaç yaprağıyla ses çıkarır. İnsan; ailesi, dostları ve varlığıyla 

sözünü dinletir. 

Ağaç(ağaş) yaşıkan eğilir. 

Ağalık vermeynen, efelik vurmaynan : Ağalık ihtiyacı olanlara cömertçe para harcamakla, 

efelik de lafla değil icraatla olur. 



Ağaş : Ağaç. “Ağaşlık bi(r) su başında mola ve(r)dik”. Ve(r)dik sözcüğü okunurken, e harfi uzun 

okunur, fakat r harfi okunmaz. 

Ağdırmak : Ağır gelmek. Örnek olarak, bir hayvana yüklenen iki gözü dolu heybenin, bir 

tarafındaki yük çok daha ağır ise, o taraf yere doğru eğilir, denge bozulmuştur. Yük bu yana 

ağdırdı denir. Düzeltilmezse devrilir. 

Ağı : Zehir. 

Ağıl : Koyun, kuzu, keçi gibi küçükbaş hayvanların kapalı barınağı. 

Ağır yanından assılmak : Zayıf yanına yüklenmek. Bir konuda söz almak için, ya da kararını 

değiştirmesi için baskı yapmak, bunu yaparken direnemeyeceği, etkileneceği şeyleri söyleyerek 

ısrar etmek. Bazen de, güç durumda olan bir kişiden, bundan yararlanarak çıkar sağlamak. 

Ağırlamak : Konuk etmek, yedirip içirmek yatılı olarak misafir etmek. 

Ağırlığını yeğniltme! : Hatır saymaz görgüsüz bir kişiden, yapmayacağını bildiğin bir şeyi 

isteme!  Başka insanların, sorunlarını çözmek için de olsa, ricacı, arabulucu olma, istekte 

bulunma! Yapmazsa senin de gönlün kırılır. Kendini utandırma! Buna değmez. Bazen de, sana 

yakışmayacak, saygınlığına zarar verecek bir şey yapma, anlamına gelir. 

Ağırlık : Düğünde kız tarafının istediği altın, bilezik, zincir, gerdanlık gibi ziynet eşyası.  

Ağız : Hayvanlarda doğumdan sonra ilk birkaç günde salgılanması  devam eden, koyu kıvamda 

özel ve zengin içerikli besleyici süt. 

Ağız : Köylerde tabanı taş döşeli fırında, bir defada, fırın ağzına kadar tam dolu olarak pişirilen 

somun ekmek miktarıdır. Örneğin “Düvün (düün, düğün) için beş ağız ekmek etdik,” demek, 

arka arkaya beş kez fırın dolusu büyük somun şeklinde ekmek pişirdik demektir. Düğün dört gün 

süreceğine göre, ekmek yetmez gibi görünürse arada tekrar taze ekmek pişirilebilir. 

Ağız dalaşı : Karşılıklı tehdit ve hafif hakaretlerle süren atışma.  Çevredekilerin aralamasıyla, 

fazla büyümeden, laflarla geçiştirilen kavga. Büyükler tam barışmayı sağlamazsa,  sonradan 

daha ciddi boyutlarda devamı gelir.  

Ağızlık : Sigara içerken kullanılan çubuk şeklinde, içi oyuk, ağaç, plastik veya metalden 

yapılmış eşya.   

A(ğ)lamayan çocuğa meme verilmez. Parantez içindeki harfler, buradaki (ğ) gibi okunmaz 

fakat önündeki harfin, burada a harfinin uzun okunmasını sağlar.  

A(ğ)larsa anam a(ğ)la(r), galanı yalan a(ğ)la(r). Bana içten ağlayacak olan annem olacaktır, 

geriye kalan kişiler çok fazla da üzülmezler. Parantez içindeki ğ harfleri okunmaz, önlerindeki a 

harflerinin uzun okunmasını sağlar, bu genel kuraldır. 

A(ğ)laya a(ğ)laya gözden, dövüne dövüne dizden olmak : Çok üzülerek ağır hastalığa 

yakalanmak. 

A(ğ)layanın malı gülene yaramaz. 

A(ğ)zı  galaylı (kalaylı) olmak : Çok sıcak bir şeyi ağzı yanmadan çabuk içebilmektir. 



A(ğ)zı gulaklarında (kulaklarında) : Çok sevindiği bir şey olmuş, keyfi yerinde. 

A (ğ)zı süt kokmak : Genç ve deneyimsiz. “O’nun  ağzı süt kokuyo, bu dümeni annamaz, fark 

etmesi içü(n) daha kırk fırın ekmek yimesi ilazım,” deye gonuşmuşla(r). 

A(ğ)zı va(r) dili yok : Az konuşan, saygılı. Gelinler için bir övgü sözü. 

A(ğ)zında  bakla ıslanmaz : Duyduğunu hemen başkalarına söyler. Böyle insanlara boşboğaz 

da denir. 

A(ğ)zının harımı yok, aklının yarımı yok : Ağzına geleni hemen düşüncesizce söyleyivermek. 

Harım; tarla, bahçe sınırlarını gösteren, toprak yığılarak oluşturulmuş, çoğu zaman da, üzeri 

dikenli ağaç dallarıyla ya da tel ile güçlendirilmiş set. Düşüncesiz insan, sözünün nereye 

gideceğini bilmeden konuşur, sonra da zararını çeker. Akıllı insan, bir şeyi söylerken ne dediğini 

bilmek, sözünün nereye varacağını hesabetmek, nerede duracağını bilmek zorundadır ve o 

sınırı aşmamalıdır. 

Aha : İşte, işte bu. 

Aha bu garele(r) : İşte tam bu vakitler. “Aha bu garele(r), gün inerek çıkageldi,” demiş. 

Ahar (haar) : Çeşme önlerinde, akan suların içinde biriktiği, hayvanların su içmesinde 

kullanılan; kalın ağaç gövdesinden oyularak, taş oyularak, veya kalıba beton dökülerek yapılan 

büyük yalak. Ayrıca ahırlar içinde, duvarlara çakılı, ağaç dikmeler üzerinde, yerden 80-90cm 

yükseltilmiş, tahta kullanılarak geniş bir raf şeklinde yapılan, hayvanların yem ve saman 

yedikleri yer.  Köy evlerinin avlusunda,  hayvanlara pancar küspesi veya başka yem saman, 

yaprak gibi şeylerin verildiği, taşınabilir ağaç haarlar da bulunur. 

Ahır : Büyükbaş hayvanların barındığı kapalı yer, dam. 

Ak akça gara gün içindir : İlerde zor günler gelebilir, yapacağınız birikim o günler için yararlı 

olacaktır. Tutumlu olun. 

Akbuba : Akbaba. 

Akcak gan damarda durmazımış.  Akacak kan damarda durmazmış. 

Akıbat (avkat, avugat) : Avukat. Akıbat ayrıca, akıllı ve işi bilen insan anlamında kullanılır. 

“Akıbat gibi gonuşdu, bizim de aklımız yatdı,” diye, nasıl ikna olduklarını anlatmışlar. 

Akıl guyusu : Çok akıllı küçük çocuk. 

Akıl yaşta deyil baştadır. Deyil=Değil 

Akıllı, deliye sö(y)ledir. 

Akılsız adama lâf annatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur. 

Akılsız kafanın daban çeke(r) zorunu : Akılsızca verilen yanlış kararların sıkıntısını insan 

kendi çeker. 

Akılsız köpeği yol gocaldır (kocaltır). 



Akıraba : Akraba. 

Akıtma : Tüyleri koyu renk olan at, eşek, manda gibi hayvanların, bazılarının alınlarında, 

doğuştan, adacık halinde sınırlanmış, beyaz, leke şeklinde tüyler olması. Buna sakar da denir. 

Yaşlılarımız, “Türkiye’nin, dünya yüzündeki yeri, bi gara dombayın annındakı sakarı gadarımış,” 

derlerdi. Bu da onların coğrafya bilgisiydi. Yüzölçümünün büyüklüğüne bakınca hiçte yanlış 

değilmiş. 

Akisar : Akhisar. Komşu ilimiz Manisanın ilçesi. 

Aklını pe(y)nir ekmekle yimek : Akıl almaz yanlış bir karar vermek, çok zararlı bir iş yapmak. 

Aklının eni va(r), boyu yok : Yarım akıllı. Bazı yönleriyle akıllı şeyler söyleyen ve yapan, bazen 

de hiç akla gelmeyecek, çok saçma işleri görülen görülen dengesiz kişi. 

Akma : Çam gibi ağaçların gövdesindeki reçine. Odunu çıra haline getiren, bu yanıcı reçinedir. 

Akmasa da damnamak : Yeterli olmasa da katkısı olmak. Sürekli fakat az bir gelir. Hiç yoktan 

iyidir. Akmasa da damlar. 

Akrabayla yi (ye) iç, alışveriş etme : Alışveriş ve ortak ticarette işler iyi gitmeyebilir, herkes 

ortağını suçlar, dostluklar bozulabilir. 

Akren : Akran, yaşıt. 

Ak saşlı : Ak saçlı, ak sakallı bir kişi, çok şeyler yaşamış, bilge kişi.  

Akşeer (akşeher) : Akşehir. 

Al : Kırmızı. 

Al : Yüze gülerek yapılan kandırma, aldatma. “Alınan gandırmışla(r), elindeki senedi almışla(r)”. 

Al öküzünü geri, geldi sövmenin yeri : “Öküzünü bana  ödünç  verdiğin için sağol, lakin bunu 

fırsat bilip, her yerde başımıza kakmana, bize çok eziyet etmene de gatlanmam; al öküzünü 

geri, şindi  geldi sana hak etdiğin cuvabı ve(r)menin yeri” demiş. 

Al turpu vur Türk’e, gine (gene) yazık oldu turpa : Köylüler, “Turp gadar bile gıymatımız yok,” 

diye dertleşirler. 

Al Umar’a (Ömer’e), yaz duvara, sonu nereye vara : Karşılığı olmayan borçlara, girenler için 

söylenir. 

Ala : Karışık renkli, açıklı koyulu, alaca. 

Ala bele  : Karma karışık renklerden oluşan. 

Alaca bulaca : Çok karışık renkli, karmakarışık renkli. 

Aldığını, buldum sanmak : Ödünç aldığı bir şeyi, sahibine iade etmeye isteksiz olan, zorluk 

çıkaran kişinin tavır ve davranışları. 



Alacatene : İçine bulgur konularak hafif katı kıvamda pişirilen mercimek yemeği. Yanında bir de 

soğan kırılır ve içilecek ayran da varsa, sevilerek yenir. 

Alaca gar : Alaca kar. Kar örtüsünün erimeye başlayıp, yer yer toprak renginin de görülür hale 

geldiği durum. “Alaca garda yola düştüle(r)” diye arkalarından üzülmüşler. 

Alaf : Alev, yalaz, yalaza, ateş. 

Alagarga (alakarga) : Saksağan. Bostanlara zarar veren, tüyleri siyah beyaz renkli karga. 

Alama : Bir yere fırlatıp atmak için kullanılan, yumruk büyüklüğünde taş. Evleri tek tek dolaşarak 

elek satmaya ve ekmek, soğan, bulgur, kavun gibi şeyler istemeye gelmiş olan Roman 

kadınlara, çok küçük kelekler verildiğinde, bunları pek beğenmezler. “Ağam ben bu alamaynan 

adam  mı daşlacan, hovarda mı govalacan! Acık daha böyünden verive de gavın karpızı,   gözel 

bi fal bakıveren sana,” derlerdi. 

Alarım : Alarm, uyarı düzeneği. 

Alan : Geniş ve düz açık alan. Alandaki n harfi genizden seslendirilir. 

Alasulu : Meyvelerin, kavun karpuzun; ham halden, ergin ve lezzetli hale geçmek üzere 

oldukları dönemdir 

Alaşeer : Alaşehir. 

Alaylı : Kümeli, çok sayıda, birlikte hareket eden grup. “Garşıdan gelenle(r), baya alaylıymış, 

neyse ki gonuşup uzlaşmışla,” demiş. “Serçenin, başga guşla(r) gibi alayı olmaz, dağanak 

uça(r)la, dağanak (dağınık) geze(r)le(r)”. 

Albastı(albasma) olmak : Çok mutlu bir olayda, aşırı sevinmek, şımarmak. Bu da kınanır, onun  

için insanlar albasma olmak istemezler; bunu önlemek maksadıyla giysilerine kırmızı bir bez 

parçası bağlarlar. Sevinmeleri bile ölçülü olurdu. 

Alçak duran davacıya yümsek şayit ne yapsın : Haksızlığa uğrayan davacı, kendi hakkını 

aramakta kararlı bir şekilde durmazsa , güçlü tanık ne yapsın! 

Alçak eşşeğe binmesi golaydır : Güçsüz insanlara sataşmak, eziyet etmek, yiğitlik değildir. 

Hoş karşılanmaz. 

Alem : Herkes. Alem duydu. A harfi uzun okunur. 

Alem : Eğlence, tuhaf, garip. A uzun okunur. “Bu adam da bi(r) alem, dün ak dedi(ği)ne bugün 

gara deyo(r),” deye gızmışla(r). 

Alengilli (alengirli) : Tam düzgün olmayan şey, ne şekilde sonuçlanacağı belli olmayan iş, 

nasıl çalışacağı belli olmayan makine. 

Aletdin : Alaettin. 

Aleysan (Aleksan, Alisan) : Ali İhsan. 

Aligopder : Helikopter. 



Allah başa gada(r) ve(r)sin. Allah mutluluklarını ömür boyu devam ettirsin anlamında bir iyilik 

dileğidir. Yeni nişanlılara, evlilere ve onların ailelerine söylenen bir hayır duasıdır. 

Alla(r) yakışırkan (yakışırken), elle(r) bakışırkan (bakışırken) : Giydikleri yakışırken, herkes 

onu beğenirken, zamanında  evlendirin  gençleri. 

Allah bile, gulunun(kulunun) ayıbını yüzüne vurmamış : İnsanların küçük hataları yüzlerine 

vurulmamalıdır. N harfleri genizden okunacak. 

Allahdan sağlık, devletden aylık; yin yin gudurun gırannık : Maaşlı bir işte çalışanlara 

söylenilen bu deyişte, aylık alanlara hem imrenme, hem de onları kıskanma, olduğu görülür. 

Koyu yazılmamış ve eğik karakterde yazılan n harfleri genizden söylenir. 

Allahdan korkmayan, insanlardan hiç utanmaz. 

Allı’yı eve(r)di, Güllü’yü  gelin etti : Oğlunu evlendirdi, kızını gelin etti, mürüvvetlerini gördü. 

Alma : Elma. Almadağı Uşak il merkezinin kuzey-doğusundaki Elmadağı’mız. 

Almacık : Elmacık köyümüzün eskiden söylenen şekliyle adı. 

Alıç : Kıraç yerlerde yetişen, tadı mayhoş meyveleri olan bir ağaç ve meyvesi. 

Alık : Aptal. 

Alık : Çamaşır, eski giysi. 

Alı(ğ)ını sudan almak :  Dere kenarında çamaşır yıkarken, giysileri suya kaptırmamak. Bir işi 

yaparken, çıkan engelleri aşmak. Alığını sudan alır ; beceriklidir, anlamına gelir. 

Alımlı : Göze hoş gelen, güzel. 

Alın çelgisi : Katlanmış haliyle alın üzerine sıkıca bağlanan tülbent başörtüsü. Başağrısına iyi 

geldiği söylenir, bazen de çelgi altına,cilde temas edecek şekilde, kesilmiş patates dilimleri, 

ağrıyı kessin diye konulurdu.  

Altı devegözü çıkmak : Adam bir Yörük beyiymiş, develeri ve onlara yüklenmiş küfeler içinde 

ırazdağı denilen, iri kara üzümle  dolu olarak, pazardan, yayladaki obasına dönmüş. Çadırın 

kapısından girerken, dışarıyı işaret ederek,  karısına seslenmiş; “Irazdağı deye aldım da, altı 

devegözü (iri ak üzüm) çıktı,” demiş. Çok üzülen ve heyecanlanan karısı, “De sö(y)le, ay adam, 

hangı develerin gözü çıktı,” diye, çadırdan dışarı fırlayıp, develerine doğru koşmuş. 

Altın eşiklik, gümüş eşikliğe hızmata va(r)mış. Komşu, komşunun külüne muhtaç olur. 

Altın yımırtlayan tavık kesilmez : Altın yumurtlayan tavuk canlı olarak kalırsa daha çok yararlı 

olacaktır. 

Amalsız : Mala mülke doymaz, aç gözlü, hep fazlasını ister. 

Aman deyen : Dikkat edin, sakın unutmayın. “Aman deyen, bunu yere düşürüp de gırmadan 

daşıyın deye, tembeh et, Şu çocuklara,” demiş.  

Amanet : Emanet. 



Amat (Ahmat) : Ahmet. İlk a uzun okunur. 

Amba(r) : Ambar. Tahılların ve un gibi şeylerin depolanıp korunduğu yer. Kalın çam kalasları 

kullanılarak, hiç çivi kullanmadan, geçkili olarak yapılan sarpın ambarı, açık alanda kurulur. 

Çatısı kiremitli, tabandaki kalın taşıma kirişleri, taştan kaideler üzerine oturtulmuştur. İçinde, göz 

denilen, sağlam tahtalarla bir birinden ayrılan, bölümleri vardır. Her göze farklı tahıllar konulup 

depolanabilir.  Ambarın, iki gözüne nohut doldurduk, üç gözünde bulday dolu denir. Üç yüz, dört 

yüz ölçek zahire alabilenleri vardır. 

Amca dayı, herkesten aldım payı : Bir konuda akrabalarından, dostlarından beklediği desteği 

görmemek. 

Amel (amal) olmak : İshal olmak. 

Ameliken bezi : Pamuktan düz dokunmuş kumaş. İç çamaşırları, göynek ve uzun paçalı don, 

bu bezden dikilirdi. Amerikan bezi. Kaput bezi. 

An daşı : Tarlalar arasındaki sınırı gösteren irice, gövdesinin büyük kısmı toprak içine 

gömülmüş, sabit taş. Eğik yazılan n harfleri genizden okunacak. 

Ana buba (buva) olmadan, ata gıymatı bilinmezimiş : Çocuklar kendileri de, anne baba 

olmadan, ebeveynlerinin değerini tam olarak bilemezler. 

Ana derdime yana, buba sarığı gaba : Ana dert ortağıdır, baba biraz uzak görünür. 

Anaç hayvan : Koyun, keçi, sığır gibi hayvanların bir defadan fazla doğurmuş olanlarına anaç 

denilir. 

Anaç tavık : En az geçen yılın civcivlerinden olan tavuk. Bunlar hastalıklara karşı, küçüklere 

göre, daha dayanıklı olurlar.  

Analık : Üvey ana. 

Ananat : Arabaya ekin desteleri sarmak ve ot yüklemekte kullanılan, uzun sapı ile ikisi altta biri 

üstte olmak üzere, üç uzun parmağı olan ağaçtan yapılmış bir tarım aletidir. 

Anasına bak gızını al, kenarına bak bezini al. 

Andık : Sırtlan. Yüzü gözü andık gibi şiş, deyiminde de kullanılmaktadır. 

Angare : Angarya, köye ait bazı ortak işlerin, muhtar tarafından, ücretsiz olarak zorla 

yaptırılması. “Genşle(r)den sırası gelenle(r), selde yıkılan ta(h)ta köprüyü yapmaya, angareye 

gitdile(r), bizim kendi çift işimiz de yarına galdı,” derler. Gençlerden sırası gelenler angaryaya 

gitmişler, kendi işleri de ertesi güne bırakılmış. Tata, ta(h)ta okunurken h okunmaz, fakat 

önündeki a uzun okunur. Angaredeki ikinci a biraz uzun, n  harfi ise genizden okunur. Angarya 

çalışması köylerde sırayla gençler tarafından yapılırdı. 

Angare olmak (angarya olmak) : Birine yük olmak. N genizden. 

 Takibeden dört maddede n harflerine dikkat, genizden söylenecekler. 

Anırmak : Eşek, sıpa gibi hayvanların bağırmaları, sesli iletişim kurmaları. 



Anışmak : Bir toplulukta, bir kişiyi bazen de bir olayı anmak, ondan sözetmek, bir dostun 

kulağını çınlatmak. 

Anıtlamak (angıtlamak) : Etrafına şaşırmış olarak boş boş bakmak. Angut kuşu gibi bakmak. 

Anız : Ekin tarlalarının, üzerindeki olgunlaşan mahsullerin biçilip taşındıktan sonraki haline, anız 

denir. Geriye 10-15cm boyunda kuru ekin ve ot sapları kalır ki, yanmaya karşı hassastır. 

Annaç : Karşı. 

Annadıysam arabolan : Anladıysam arap(zenci) olayım. Hiçbir şey anlamadım demektir. İlk n 

genizden. 

Anlanmak (annanmak) : Eşek ve katır gibi hayvanların, tozlu alanlarda kendilerini yere 

atarak,sırtları üstünde, dört ayakları havada, sağa ve sola dönerek yuvarlanmasıdır. Böylece 

sırtındaki parazitlerden kurtulmak hem de kaşınmak amacıyla, toprak banyosu yapmış olurlar. 

“Hadi, ka(l)k da işimizin başına gide(li)m, senin uykun filan yok, yarım sehetdir döşşekde 

annanıp duruyon,” diye oğlunu yataktan kaldırmış. Eğik n harfleri genizden söylenecek. 

Ansıradan (ansıramadan) : Habersizce, birdenbire. Örneğin, bir kişinin sessizce yaklaşıp 

ansızın yaptığı bir hareket veya çıkardığı ses insanı irkiltir. N genizden. 

Apannamak : Geniş adımlarla yürüyerek tarlanın eni ve boyunun kaç adım olduğu ölçülür, alanı 

hesaplanır. Apanlayarak yürümede, her adım 75 cm kabul edilir. Bir günde kaç dönüm çift 

sürdüğünü merak eden kişi de, aynı şekilde, sürülen kısmın, enini ve boyunu apanlayıp, alanını 

hesap eder. 

Apannamak : Bir yere acele yetişmek için hızlı ve uzun adımlarla yürümeye de apanlamak 

denir. 

Apapbak : Sütbeyaz, bembeyaz. 

Aparlo : Hoparlör, sesyayar. 

Apaz (hapaz) : Parmaklar açık durumda bir elin alabileceği miktar.  

Apazlamak (hapazlamak) : Apazlayarak almak. Başkasına ait bir şeyden, haksız bir şekilde ve 

fazla miktarda almak. 

Apbap : Ahbap. 

Apdas : Abdest. 

Apdasdını alıveren olu(r)sa, o da namazını gılcak : Hazırlıklarını yapıveren biri olursa, O da 

işi yapmaya başlayacak. Tamir edilecek bir eşyayı, tamir için gerekli alet ve edevatın hepsini 

toplayıp getiriveren birisi olursa;  tamiratı yapacak.    

Apbaz : Abbas. Erkek adı.  

Apdasane (abdesane) : Tuvalet , WC. 

Apdaslık (abdeslik) : Lavabo olarak el yüz yıkamakta kullanılan, abdest alınan yer, ayrıca 

bulaşık yıkamak için kullanılan yer. 



Apdılla : Abdullah. 

Apdıraman : Abdurrahman. 

Apış : Bacakta uyluğun iç tarafı. 

Apışmak : Ayakları iki yana geniş olarak açmak. Tırpanla (turpan) ekin biçenler, apışarak ve 

dizlerini hafifçe bükerek, tırpanı kullanırlarsa, daha geniş bir ekin alanını biçerek ilerlemiş 

olurlardı. 

Apışıp galmak : Şaşırmak, şaşıp kalmak. 

Aplak : Ablak. Geniş, dolgun yüz. 

Aport : Hazır olarak beklemek. 

Ar : Utanma, edep. 

Ar eden kar etmemiş. Buradaki anlamı, davet edildiği yere utanıp gitmemiş veya buyur edildiği 

sofraya oturmamış insanlara söylenir. “Otu(r) şu sufraya, ar eden kar etmezimiş,” diye büyükler 

üstelemişler. 

Ar : Alan ölçüsü birimi, dekarın onda biri, 100 metrekare. 

Arab’a yavrısı apbak gelirimiş : İnsanlara kendi çocuğu şirin gelir. 

Arabı uyanmak : Şansı iyiye dönmek. Masallardaki arabın (cin) uyanarak “Dile benden, ne 

dilersen,” demesi gibi. 

Arabalık : Arabaların bırakıldığı, üstü kapalı yer. Yağmura karşı korunaklı olduğu için diğer 

tarım aletleri de kışın buraya konulur.   

Aralık : Evler arasındaki dar sokak, sokak, yan sokak. 

Aralama : Kavga edenleri ayırma. 

Aralama : Yeni sürgün asma dallarından, üzüm koruğu olmayan meyvesiz dalların, elle dipten 

kolayca koparılarak, seyreltilmek şeklindeki bir çeşit ikinci defa  budanması. İlk budama ise 

kıştan çıkarken, henüz yapraklanmazdan önce, makasla dalların doğru yerlerinden kesilmesidir. 

Aranmak : Herkese sataşmak, kavga aramak, kaybolan bir şey için etrafa bakınmak. 

Arap atı gibi son(r)adan açılmak. 

Arap saçına dönmek: Olayların karmakarışık bir hale gelmesi, çözümü zor olmak. 

Arasatda galmak : Bakacak, sahip çıkacak kimsesi kalmamak.  

 Arayan mevlasını da bulu(r), belasını da. 

Ardaradan : Kendisi yokken, arkasından. 

Ardıç : Kerestesi suya dayanıklı ve değerli, saz yapımında kullanılan bir ağaç. –Ardıçtandır 

guyuların govası- şeklinde bir türküde yer alır. 



Ardılmak : Bir yere dayanmak, yaslanmak, yük olmak. Bir kişiye, onu şaka amaçlı kızdırmak 

için takılmak. 

Argaç : Arkaç. Çevresine göre yüksek arazilerin, kuzeye bakan yamacındaki tarlalar. Buradaki 

tarlaları kuraklık daha az etkilermiş. 

Argaç : Dokuma tezgahlarında, enine çözgü üzerine atılan ip. 

A(ğ)rı : Ağrı. Arı okunurken a harfi uzatılarak söylenir, çünkü ğ okunmuyor. Yoksa ağrıyı, arı 

(bal yapan arı) gibi söylemiş oluruz. 

Arı bal alcak çiçeği bili(r). 

Arı bulday : Tohumluk olarak kullanmaya uygun, rengi ve dolgunluğu iyi, içinde yabani ot 

tohumları veya arpa, çavdar gibi başka tahıl taneleri bulunmayan buğday. 

Arı buldayı ; kıl torbada da olsa, yün dokuma torbada  da olsa çiftçi bilir. 

Arınmak : Temizlenmek. 

Arık : Zayıf, çelimsiz. 

Ark (arık) : Su arkı, yapay su yolu. 

Arka : Bir kişinin ailesi, akrabaları ve dostlarının kalabalık olması. 

Arka ayanna (ayağıyla) gula(ğı)nı gaşımak : İnsanlarda mecazi olarak, ilerde kendisine zarar 

verebilecek, hiç gereği yokken, hatalı davranışlar sergilemesini tanımlamak için kullanılır. Başını 

derde sokacak işler yapmak. 

Arka gerek arka, dost utana duşman korka. Bir garibi falakaya yatırmışlar, ayak tabanına 

vurdukca “Ah arkam,” dermiş. Senin sırtına vuran mı var da, hep “Ah arkam,” dersin diye ona 

kızmışlar. O da “Benim arkam olsa, siz beni falakaya yatırabilir miydiniz!,” demiş. Bırakmışlar.   

Arkalı köpek sert bakarımış. 

Armağan : Hediye 

Armıdın (armudun) sapı va(r), üzümün çöpü va(r) : Hiç kimseyi, hiçbir şeyi beğenmemek, 

bahane bulmak. 

Armıt (armut) biş, a(ğ)zıma düş : Kendisi için, her şeyin başkaları tarafından yapılarak ona 

sunulmasını istemek. 

Armıt dibine düşe(r) : Armut olgunlaşınca kendi dallarının altına düşer, uzağa gitmez. Çocuklar 

da, büyüyünce ana ve babaları gibi olurlar. Evde alacakları terbiye onlara yön verir. 

Armıdı say da yi, almayı soy da yi! : Armut fazla miktarda yenilirse ishal yapar. 

Armıdın iyisini ayı yir.  

Armıt biş, ağzıma düş!  Kendin hiç çalışıp yorulmadan, istediğin şeylerin olmasını bekliyorsun. 



Arsız çocuk oyulmadık gabağa gire(r) : Çok yaramaz olduğu söylenen, hiperaktif, çok 

hareketli çocuk oyulmamış kabağa girer denir, gerçekten de akla gelmeyecek işler yapabilir. 

Kendisine de zarar verebilir. Onlara sevgi ve ilgi göstermek, enerjilerini spora, yararlı eğitime 

yönlendirmek,  onları devamlı kollamak, dikkatli olmak lazımdır. 

Arpa : Taneleri ekmek ve bira yapmakta, en çok ta hayvan yemi olarak kullanılan bitki. 

Arpacık : Göz kapaklarında iltihaplanma sonucu oluşan, kırmızı yuvarlak şişlik. 

Arpacık : Ateşli silahlarda namlunun üstünde bulunan, nişan almaya yarayan çıkıntı. Nişan 

alırken göz, gez ve arpacık aynı hizaya getirilir. 

Arpa ekmeğinne mi besleniyon da, bu gada(r) gevşeksin, iki ölçek nohodu 

galdıramadın?.  “Gaçıl baken şöyle yana,” deyip dutduğu gibi çuvalı galdırdı, sırtladı yürüdü. 

Arpası fazla gelmek : Şımarmak, azgınlık yapmak. 

Arşınlamak : Arşın ile ölçmek. 

Arşınlamak : Aynı  yolda yürüyerek bir o tarafa bir bu tarafa, sürekli gitmek gelmek. 

Artmak : Yüklemek. “Arabaya arpa ardıyorla(r)” denir. 

Arzı : Arzu, bayan adı. “Arzı gelin, gine Gamber’inin ardına düşmüş de, eşeğin üsdündeki 

he(y)bede, iki çocuklarınna, bu ıscakda, elde su ıbırığı, darı çapasına gidip gidele(r)”, deye 

onara uzakdan bakıp da gayırıve(r)miş, hasda Neneleri. 

Arzıman (arzuman) : Çok istenen bir dilek. 

Ası gelmek : Asi olmak, atasına karşı çıkmak, onun sözlerini dinlememek. 

Asiri : Asri, yeni usul, modern. 

Asmak : Gövdesinden  enli bez şeritlerle bağlanarak tavana asılan kışlık kavun. Hobu. Soba 

yakılmayan , serin odalarda, sırıkların üzerine çakılmış sağlam çivilere asılarak saklanır. 

Asvat (asfat) yol : Asfalt yol. 

Aşermek : Hamile olanların bir yemek veya mevsimi olmayan bir meyveye fazla istek duyması. 

Aş galmak : Aç kalmak, yiyeceksiz kalmak. 

Aş kesmek : Hamurdan, ev makarnası ve eriştelik olarak şekil verilen parçalar kesmek. 

Aşa (Ayşa) : Ayşe. Aşa’daki ilk a uzatılarak okunur, çünkü y harfi yutulmuş. Uzatılmadan 

söylenirse yanlış olarak,  “Aşa duz goyun,” sözündeki aşa ile aynı şekilde okunmuş olur. 

Aşam, a(ğ)şam : Akşam. Aşamdaki ilk a uzun okunur, burada gene okunmayan  bir ğ harfi 

kaybolmuştur. A kısa okunursa “Aşam şu dağları, dağları,” türküsündeki gibi, aşalım şu dağları 

şeklinde anlaşılır.  

Aşam ekmeği : Akşam yemeği. Aşa nene, çift tarlasından yeni gelmiş olan oğullarına:  “Aşam 

ekmeğine yakın, yokarı odaya iki yabancı konuk  inmiş (gelmiş), gidip bakıverin bi etiyaçları va 



mı deye, bende onnara yicek hazılatdırıveren biyandan,” demiş. Orta mahalledeki köy odasına 

indiklerine göre, bu köyde tanıdıkları yokmuş. Köy odalarında yemek, binek hayvanlarının 

samanı vb ücretsiz olarak karşılanılırdı. 

Aşanım (Aşanim): Ayşehanım.  İlk a uzun okunur.  

Aşar (öş: ür) : Eskiden, harmanda elde edilen zahirenin onda birinin vergi olarak alınması. 

Aşcı dükkanı (aşçı dükyanı) : Doyumevi, aşevi, lokanta. 

Aşık kemiği : Küçükbaş hayvanların bilek ekleminde bulunan bir kemik. 

Aşık atmak : Aşık kemiği ile oyun oynamak. Birisiyle yarışmaya kalkmak. 

Aşılamak : Ağaçlarda, yakın türe ait dal sürgünlerinin, ilkbaharda usulüne uygun şekilde 

kesilerek başka bir ağaca, üzerine nakledilip tutturulmasıdır. Kalem aşısı, göz aşısı gibi usulleri 

vardır. Ahlat ağacına armut, idiris ağacına kiraz, bademe kaysı aşılanabilir. 

Aşılamak : Tohumdan üretilen sebze fidelerinin, tarlada hazırlanmış karıklara taşınarak, orada 

tekrar toprağa dikilmeleri. Buna şaşırtma da denirdi. 

Aşır aşı : Aşure. 

Aşır ayı : Aşır aşının pişirildiği ay, Muharrem ayı. 

Aşlamak : Bir şeyin içine katmak, karıştırmak. 

Aşmak : Büyükbaş  ve küçükbaş erkek hayvanların  çiftleşerek dişileri döllemeleri. Aşılama, 

aşamak şeklinde de söylenir. 

Aşşa : Aşağı, Aşağıya. “Aşşa in gel de, ayen odasına gitmeden eveli bi konuşa(lı)m,” dedi. 

Aşşa garacasa : Aşağıkaracahisar köyü. 

Aşşa tükürsen sakal, yokarı tükürsen bıyık, ileri tükürsen, yel getirip annına yapıştırıyo(r). 

Bir çıkmaz içinde, çözüm yolu bulamamak, bir karar verememek. Annına= kendi alnına. Son n 

harfi genizden okunacak. 

At aya(ğı)nı nalladır, gurba ben de! derimiş : At ayağını nallatırken kurbağa ona özenir, ben 

de yaptırmak isterim, dermiş. Bazan insanlar da böyle haddini aşan, başlarına felaket getirecek 

işlere kalkışabilirler. Gurbadaki a harfi uzun okunur. 

At çakılı, tüfek sıkılı : Yola çıkmak için (düğüne, ciride, şehire vb.), bütün hazırlıkları 

tamamlamış olarak, sabırsız bekliyor durumda olmak. At ahırdan çıkarılmış, tımarı yapılmış, 

eyeri üstüne vurulmuş, sonra da evin önündeki harman yerine, beklerken otlasın diye 

çakılmıştır. Bu işlem, atın ön ayaklarından birine, ucunda bileklik bulunan bir urgan bağlanarak, 

urganın diğer ucundaki  zikke denilen 20-25cm uzunluğunda, sivri uçlu bir demir çubukla yere 

çakıldığı zaman, yapılmış olur. Böylece  hazırlanmış olan at orada beklerken, bir yandan da 

otlamaya devam eder. Bütün hazırlıklar tamam anlamına gelir. Aşırı hevesli, dünden hazır, 

anlamına da gelir. 



Tüfeğe gelince, namlusundan içeri barut ve saçma ayrı ayrı konularak, bez parçalarıyla, harbi 

denilen uzun bir çubuk yardımıyla, sıkıştırılır. Artık tüfek de sıkılıdır, ateşe etmeye hazırdır. Eski 

model, namludan dolma av tüfekleri için bu böyleydi. Yukarıdaki deyim, bu hazırlıkları anlatıyor. 

Kırma av tüfekleri ise sonraları yaygınlaştı, bunların fişekleri hazır durumda olup doğrudan 

namlu içine sürülürler. 

At elin, heybe emanet; devam et oğlum A(h)met, devam et : Başkalarına ait atla arabayla 

gösteriş yapmak hoş değildir. Mahcup da olursun. Emanet ata binen tez iner demişler. 

Ata evlat ayırmaz, hangı (hankı) barmağını kessen acımaz? 

Ata oğluna bi(r) dönüm bağ ve(r)miş de, oğul atasına bi(r) salkım üzüm verememiş : 

Burada anlam açıktır. Yöremizde sonu r harfiyle biten bazı sözcüklerde (r) okunmaz, 

Almancada da bu vardır. 

Ata(r) ata(r) vuramaz, dumanından duramaz : Çok ateş ederek etrafı dumana boğar, lakin 

hiçbir avı da vuramaz. Palavracı. 

Ataş (hataş) : Ateş. 

Ataş olmayan yerden duman çıkmaz. 

Atdah gitmek : Küçük çocukların, kucakta ya da elinden tutularak oda dışına gezmeye 

çıkarılmaları.   

Atdan düşene yer halı, eşşekden düşene daş çalı. Nedense  eşekten düşenler daha çok yara 

bere alırmış. 

Atı görünce, ayağı gabarmak. 

Atıcı : Attığını vuran avcı, bazen da iyi palavra atan avcı. 

Atımcı : Hallaç. Yatak ve yastık gibi içi yünle doldurulmuş şeylerin zamanla sertleşip keçeleştiği 

durumlarda, özellikle düğün hazırlığı yapan evlerde atımcı getirilir. Atımcı, uzun bir yay 

şeklindeki aletin gergin kirişine, tahta tokmağıya vurarak, titreşen yay kirişiyle temas eden 

sıkışmış yünleri dağıtır, ayrıştırır, tifterek kabartır. Bu yünler tekrar eski yerlerine, güçlükle 

girecek şekilde kabartılmış olur, yataklar da bir karyola boyu kadar yükselmiş, şişkin ve rahat bir 

hale gelirdi. Çoğu zaman, uzaktan gelecek yatılı konukların ağırlanacağı akraba evlerindeki 

yataklar da attırılırdı. 

Atın ölümü arpadan olsun : Atın en sevdiği yem arpadır, içkiyi fazla kaçıranlara bunun zararı 

hatırlatıldığında, verdikleri cevap; bu deyiştir. Bazen de “Irakı içen ölmüş de, su içen ölmemiş 

mi,” derler. 

Atıp savırmak (savurmak) : Boş tehdit, abartılı öğünme. Palavra. 

Atlamak : Ayıklamak. Örneğin mercimek, bulgur, fasulye içindeki küçük taşları, ve yabancı ot 

tohumlarını, yemek pişirmeye hazırlık olarak, bir tepsi içinde yayılarak tek tek ayıklamak, 

temizlemek. “Atla pirincin daşını,” ayıkla pirincin taşını: işler yolunda giderken, hesapta 

olmayan bir sorunla karşılaşınca söylenen bir söz. 



Atlaştırmak : Yumak şeklinde sarılırken, ipin karışarak düğüm gibi olduğunda,  bu ipin 

koparmadan düzeltilerek, açılması anlamına gelir. 

Atlıya, eşşekliye selam ve(r)mez: Kibirli, burnu büyümüş. “Eskiden yayan gidenin şindi atı var 

ya, bundan son(r)a eşekliye selam vermez,” şeklinde de kullanılabilir. 

Atmış : Altmış. 

Attığı (atdığı) daşın, ürküttüğü gurbağaya değmemiş olması : Önemi fazla olmayan bir iş 

için, gereksiz yere çok çaba sarfetmiş olmak. Bazan da, atdığı daş, ürkütdüğü guşa (kuşa) 

değmez, şeklinde kullanılır. 

Atille : Atilla 

Aval : Alık, sersem. 

Avanak ısladan ya(ğ)mırı : Güneşli havada yağan, buna aldırış etmeyenleri, baya bir ıslatan 

yağmurdur. 

Avane : Yardakçı. 

Avara : Zayıf, işe yaramaz, makinede boşa dönen kasnak. 

Avgan : Su birikintisi,yağmur sularını biriktirmek için yapılan kuyu, depo, sarnıç. 

Avınmak : Kızgınlık dönemindeki boğasak ineğin, boğa ile birleşmesi sonunda gebe kalması. 

Yüğürme, aşılanma. 

Avıç (avuç) : Elin içi.  

Avıç(avuç) : Parmaklar yarı kapatılmış şekilde bir elin içine alabileceği miktar. -Bir avıç çerez- 

derken  miktar ölçüsü olur, -bir avıç insan- derken az anlamında kullanılır. 

Avıl : Eski dilde köy, mezra. 

Avırt : Avurt. Dişlerle yanak arasındaki boşluk. 

Avısdos (Avusdos) : Ağustos ayı. 

Avkalamak (havkalamak) : Köpeğin ısırıp kaçması, hırpalamak, sertçe azarlamak. Avuçla 

çuval içindeki tahılı karıştırarak incelemek gibi değişik anlamlara da gelir. 

Avlak : Av hayvanlarının çok olduğu, avlanmaya uygun alan. 

Avlı : Avlu. Evin, etrafı çit veya duvarla çevrili, geniş alanı. 

Avsıtmak : Bir şeyi koruyan insanın dikkatini dağıtarak, onun koruduğu şeye ulaşmak. Bir şeyi 

isteyerek inatla ağlayan küçük çocukların, dikkatini başka şeylere çekerek susturmak, neden 

ağladığını ona unutturmak. Kandırmak. Baştan savmak. 

Avurtları (avırtları) çökmek : Çok zayıfladığı yüzünden belli olmak. 

Aya(r)lama süpürgesi: Tanelerin toprağa karışmamış olanlarını ve samanı, kabaca toprak 

karıştırmadan,  harman süpürgesi ile harman yerini süpürmek ve tınasa katmak demektir. 



Aya(ğı)nı yorganına göre uzat. 

Aya(ğı)nın altına karpız (karpuz) gabuğu sürmek : Tuzak kurmak, fark ettirmeden işini 

bozmağa çalışmak. 

Ayaklı guzu : Emsallerinden uzun, iri kuzu. 

Ayakyolu : Apdesane, hela. 

Ayan beyan : Apaçık ortada, saklı yanı yok. 

Aya(ğ)ını yorganına göre uzat. Eğik ve ince olarak yazılan n harfleri genizden okunur. 

Parantez içindeki ğ okunmaz, önündeki a uzun okunur. 

Ayar tası : Tahıl miktarını hacim olarak ölçmekte kullanılan, üst yüzü açık, silindir şeklinde, 

sacdan yapılmış bir kaptır. Dört tas tahıl; bir kile = bir ölçek  eder. Bir ölçek dolgun buğday 

yaklaşık 30-35 kg gelir. Zahire ölçmekte kullanılan, yarım ölçeklik büyük ayar tası da vardır. 

Ayaz : Kuru soğuk. 

Ayazlatma : Testi içindeki suyun, karpuzun, gece sıcaklıklarının düştüğü, Ağustos, Eylül ve 

Ekim aylarında geceleyin ; bahçede, bostanda veya harman yerinde, açık havada bırakılarak 

serinletilmesi. Bu su veya karpuz, gölgede saklanırsa, 5-6 saat serinliklerini korurlar.Bu 

uygulamaya geceletme de denir. 

Aydede’nin bıyıklarını mı ütelecen?... : Dolunayda, elinde yanan çıra veya kandil ile sokağa 

çıkanlara söylenir. N genizden söylenir. 

Ayen : Ayan, köy  muhtarı. A harfi uzun okunur. 

Ayı gulağı : Uzun yapraklı, boz yeşil renkli bir bitki. 

Aygır : Erkek at. 

Ayı yoruldu, tef yarıldı : Zorunlu ara verildi, oynayacak ne hal ne de gereç kaldı. Mecazen; 

yapılması için çok çalışılan, çok zaman harcanan  bir şey, başarılamadı, fiyasko ile bitti, emekler 

boşa gitti. Kimsede, daha fazla uğraşacak hal kalmadı, demektir. 

Ayının ayağa kakmışı : Ayının ayağa kalkmışı. Çok iri, hantal ve şişman bir kişinin tarifi için 

kullanılır. İkinci n genizden. 

Ayıya sırtını çiğnetmek (çinnetmek) : Sırt ağrıları olan kişiler yüzükoyun meydana uzanır, 

ayıcının verdiği komutlarla, oyuncu ayı ön ayaklarından birini hastanın sırtındaki ağrılı yerlere 

hafif hafif basarak gezdirir, incitmez. Onun için orman kibarı unvanı’nı, bileğinin hakkıyla 

kazanmıştır. Hasta, ağrısının geçtiğini söyleyince, tedavi biter. Ayı, yiyecek bahşişini, ayıcı da 

ücretini alır. Sonra köyün diğer mahallelerine ayısını oynatmak ve başka marifetlerini sergilemek 

için giderken, köyün çocukları da arkasına takılır, onları takip ederler. Ayıcı köyün her 

mahallesinde tefini çalmaya başlayınca, ayı hemen ayağa kalkar, tef ve ayıcının söylediği oyun 

havalarıyla, güneşin altında  akşamlara kadar oynamaya, çeşitli taklitler yapmaya  devam eder. 

Bu, bir köyden öteki köye kış mevsimine kadar,  ayının turnesi olarak sürer giderdi. 



Aykırtçı : Tahrik edici. İki kişi arasındaki bir tartışma veya basit bir kavgadan sonra, tarafları 

uzlaştırma yönünde bir tavır almak yerine, tam tersine, olayı büyütmek ve daha da kötüleştirmek 

için çalışan, onları tahrik eden kişiler. Provakatör, tahrikçi. 

Aylakcı : Bir işi olmayan. 

Aylakcı geli(r), çalışanı işden alı(r). Aylakcı ziyarete gelir, çalışanı işten alıkoyar, oyalar. 

Ayran geven : İş bilmez, anlatılanı kavramaz, aptal. 

Ayrık otu : Çayır ve tarlalarda doğal olarak yetişen, arsız, bir çeşit çimen otudur. -Ayrık 

otu(kökü) gibi her yeri sardıla-  denir. 

Az sadaka çok bela defederimiş. 

Az veren candan, çok veren maldan. 

Az yaşa, çok yaşa, ölüm geli(r) başa. 

Aza ganeet etmeyen, çoğu bulamaz.  Az şeye kanaat etmeyen, çok şeyi bulamaz. 

Aza nereye gide(r)sin demişle(r), çoğun yanına demiş. Kalın yazılmayan n genizden 

okunacak. 

Aza : Köy ihtiyar heyetinde, seçilmiş üye. İlk a harfi uzun okunur. –Aza mı oldun Kezban Yenge! 

Muhtar mı oldun Kezban Yenge?- Türküsünde olduğu gibi. -Mı oldun- kısmı; hızlı  olarak 

seslendirildiğinde birleştirilerek –moldun- şeklinde de okunur. 

Azad etmek : Özgürlüğünü vermek, serbest bırakmak. İlk a uzun okunur. 

Azar adamı olma, nazar adamı ol : Bütün davranışlarında dikkatli ol, bir bakışla hatanı fark et, 

hemen düzelt,  kimsenin seni azarlamasına meydan verme. 

Azat : Ağaç fidanlarının yıllar içinde gelişerek, dış etkenlerin kendilerine zarar veremeyeceği 

kadar büyüdüklerinde, onlara azat adı verilir. Artık büyük ağaç oldukları için çocukların keyfi 

olarak dallarını kesmesinden, hayvanların çiğneyerek, sürtünerek gövdelerini kırmasından ve 

keçilerin yapraklarını, filizlerini, yemelerinden azad(hür) olmuş kurtulmuşlardır. Azat, büyümüş 

ağaç demektir. Meşe azadının gölgesi koyu olur. Yazın tarlada çalışanlar yemeklerini azat 

gölgesinde yerler ve dinlenirler. 

Azat buzat etmek : Tuzak kurularak yakalanan kuşları tekrar özgür bırakmak. Çocuklar “Azat 

buzat, yarın ahretde beni gözet”, diyerek kuşları salıverirlerdi. 

Azayınsız : Azgın.  

Azaysız : Büyük sözü dinlemez, saygısız. 

Azı gare(r), çoğu zara(r) : Azı uygun yeterli ve yararlı, çoğu zararlı. 

Azık : Yolluk olarak veya tarlaya çalışmaya, hayvanları otlatmaya gidenler için hazırlanan 

yiyecekler. Çocuklara da hayvanları gütmeye giderken, ekmek torbası içine; ekmek veya yufka, 

kaynamış yumurta, peynir, çökelek, kaynamış patates, kuru ya da taze soğan gibi şeyler, tuz 



çıkını, bir şişe de su konulurdu. Doğal olarak bu sayılanların hepsi değil, evde bulunanlarından 

bazıları  konulurdu. Azık sözcüğü dilimize Hititçe’den geçmiştir. 

Azılı : Azı dişleri büyümüş erkek yaban domuzu. Azgın, korkusuz. 

Azıtmak : Bir anlaşmazlığı, münakaşayı, şiddetlendirip kavgaya çevirmek. 

Azmak : Bir şeyin, hastalığın şiddetlenmesidir. Yaranın azması ise mikrop kapması ve 

iltihaplanmasıdır. 

Azmak : Çok şımarmak, kendinden güçsüzlere çok eziyet etmek. Çok ileri giderek herkese 

sataşmak. 

Azman : Olağandan çok fazla büyümüş, çok fazla irileşmiş. İnsan azmanı. 

                                                         B 

Baar : Bahar, ilkbahar.  

Baarın : İlkbaharda.  

Babıcının burnuna bakdırmak : Aile içinden birisinin utanç verici bir iş yapması, bunun sonucu 

olarak diğer aile üyelerinin, el içinde mahcup, başı öne eğik olmak durumunda kalmaları. “Bu 

hayırsız böle gidese, bizi çok babıcımızın burnuna bakdırcak,” demişler. 

Babıç : Pabuç, ayakkabı. 

Baca : Ocakta yakılan ateşin dumanını çekerek çatı üzerine taşıyan, kerpiç veya tuğladan 

yapılmış duman yolu. 

Baca tütüyor : Bacası,  isden kurum bağlayıp daralmış olup, dumanı yukarı çekmiyor, duman 

evin içine yayılıyor demektir. Bacanın hemen temizlenip açılması gerekir. 

Bacası (ocağı) tütmek : Ailenin soyunu devam ettirmesi, ölenlerin yerine gelen çocuklar ve 

torunların, ailenin yaşamını devam ettiriyor olması. Bacasından duman çıkan evde yaşayan var 

demektir. 

Baça (bahça, baçe) : Bahçe. Baça sözcüğünün ilk a harfi uzun okunur. 

Badak : Kısa boylu. 

Badas : Harman yerinde, aya(r)lama süpürgesinden arda kalan toprakla karışık taneler. Bunlar 

da harman süpürgesi ile toplanır, önce savrularak toz toprağın birazı giderilir, sonra çeşme 

aharında suyla yıkanarak taneler toprağından temizlenir. 

Badılcan : Patlıcan. 

Badi : Ördek. 

Bağa : Kaplumbağa.  

Bağala : Ekin tarlalarında yetişen, tohumları arpa buğday taneleri içine karışan bir ot. 

Bağır : Göğüs. 



Bağırdanlık : Boyuna takılan boncuk dizisi, gerdanlık. 

Bah : Bir kişiye, zor görünen bir şeyi  yapıp yapamayacağı sorulduğunda, o kişinin 

yapabileceğinden çok eminse,  verdiği cevap böyle başlar. Bir günde şu işi bitirip teslim edebilir 

misin sorusuna “Bah, sürmez bile, ikindiye teslim ederim,” der.  Bah derken (a) harfi uzun 

okunur. 

Bahacı : Pahalı satan dükkan sahibi.  

Bahalı : Pahalı. 

Bahdı gara : Bahtı kara, talihsiz. 

Bakam : Bakalım, görelim. Ekinler nasıl olmuş gidip bi bakam. Bekleyip görelim anlamına da 

gelir.  

Bakarak ol : “Biz bögün evde yoğuz, bu yanna  da bakarak olun,” diyerek komşuya haber 

vermek ve ricada bulunmak demektir. Evlerde kilit olmadığı zamanlar bu böyleydi. 

Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur : İyi emek verir çok çalışırsan istediğin mahsulü 

alabilirsin. 

Bakbi (bak bi) : Dinle, bak sana bir şey diyeceğim. “Bakbi, çay gıyısına arpa biçmeye gitme,   

ermemiş, birez daha bekle(r)sen iyi olu(r) ” diye komşusuna bilgi vermişler. Her tarlanın da bir 

adı ve mevkisi vardır. Kıraç yerlerdeki ekinler erken olgunlaşsa da çay kenarındaki arzilerin 

ekinleri daha geç ererler. 

Bakgal : Bakkal. Küçük market. 

Bakır çalığı : Kalaysız bakır kapta bekletilen yemeklerin, bakır tuzlarıyla birleşerek zehirli hale 

gelmesidir. Böyle bir yemek yenmez. 

Bakıraç (bakraç) : Bakırdan yapılmış, saplı, içi kalaylı kap. 

Bakıtmak (bakdırmak) : Hastalanan kişiyi, o konuda ehil olduğu düşünülen kişiye, örneğin 

kırıkçıya götürüp baktırmak, sardırmak. Günümüzde ise, hastayı hekime, hastaneye götürmek, 

tedavi ettirmek anlamında kullanılmaktadır. 

Bakla falı : Bakla taneleriyle açılan fal. 

Bakla gırı(bakla kırı) : Atlarda, beyaz üzeri lekeli, siyah-kırmızımsı adacıklar halinde tüyleri olan 

bir kır rengidir. 

Balambırt : Meşe palamudu ağacı ve meyvesi. 

Balçık : Çarığa, pabuca yapışan çamur.  

Baldırı çıplak : Yoksul. Baldırını örtecek kadar uzun konçlu çorabı, hatta dolağı bile yok. 

Balık kavağa çıkınca : Olmayacak, gerçekleşmeyecek bir iş. 

Bali : Bari, hiç olmazsa. “Ta bosdana gada(r) gitmiş, bali üş beş acır yolup da getise,” denir. 

Uzaktaki bostan tarlasına kadar gitmişken, hiç olmazsa  üç beş acır da geti(r)se, kavun  



karpuzun yetişmesine daha zaman var. Bali sözcüğünde bulunan a harfi uzun okunur. “Öküzü 

hasdalanmış, bali ta(r)lada  çift çıkıncaya gadar iyileşse,” dileğinde bulunulur. 

Balk : Şimşek. 

Balkan : Ormanlarla kaplı tepe ve sıradağlar. 

Balkımak : Işık saçmak, şimşek çakmak. 

Balta (palta) : Ağaç ve odun kesmek için kullanılan, sap kısmı ağaçtan yapılan, demirden iki 

kesici yüzü olan alet. 

Baltayı daşa vurmak : Baltayla odun kesmek isterken taşa vurmak, mecazen yanlış iş yapmak, 

pot kırmak. 

Bamak (barmak) : Parmak. İlk a uzun okunur. 

Bamak (barmak) : Ölçü birimi olarak ta kullanılır, bir parmak genişliğinde anlamındadır, eni iki 

barmak, boyu beş barmak gibi kullanılır.  

Bamiye : Bamya.  

Banmak : Katı bir şeyi sıvı haldeki bir şeye batırmak, veya katı toz halindeki bir şeye bastırmak. 

Ekmeği pekmeze banmak, kaynatılmış patatesi tuza banmak ve yemek gibi.   

Baraba(r) : Beraber, birlikte. 

Baraç : Baraj. 

Bardacık : Taze incir. 

Bardak : Çam ağacından yapılan su kabı. Daha büyüklerine senek denir. Eski çamlar bardak 

oldu. 

Bardaş gurmak : Bağdaş kurup oturmak. “Börek zinisinin başına bardaşı gurdu otdu (otudu), 

siz de buyurun arkadaşla oturun, ayranla da geliyo ,” dedi. 

Baret etmek : Beraat etmek, aklanmak, suçsuz bulunmak. Baret okunurken a uzun okunur. 

Barın (bağır) : Göğüs. “Nefesi daralınca yakayı barnı (barını) açmış,” diyo(r)la(r). 

Barıt : Barut. 

Bartlak (bağırtlak) : Güvercine benzer, kısa  boyunlu, yaz ortalarında yöremize gelen, boyu 30-

35 cm, tohumlarla beslenen ve eti için avlanan bir kuştur. Diğer adı kadı kuşu. 

Basdırma : Pastırma. 

Basgın : Baskın. 

Basiri : Basri. 



Basma : Üzerine renkli şekiller basılmış, pamuklu, yazlık, zayıf bir kumaş. Kadınlar için pazen 

daha sağlam dokulu kumaştır. Türküsü bile var “Zeytin yağlı yiyem aman, basma da fistan 

giyemem aman,” diye durumu anlatıyor. 

Basmak : Doldurmak, heybeye sıkışacak şekilde ot basmak, çuvala saman basmak. “Yaramıza 

ba(r)mak bastı, derdimizi annadı, hep bir olup bi yol bulmaya goyulduk,” gibi kullanılabilir. Helva 

basmak; evde un veya irmik helvası yapmak. Eğik yazılmış n harfi genizden söylenecek. 

Basdıbacak : Kısa bacaklı. 

Baş bozgunluğu : Çocukları olan genç ailelerde, eşlerden birinin ölümü, veya boşanmaları. 

Baş dutarı : Ailede baş tutarı, işleri yöneten kişi. Aile reisi en yaşlı olandır. İşleri yöneten başka 

bir aile bireyi de olabilir. 

Baş göz etmek : Evlendirmek. Başını bağlamak. 

Baş kili : Kadınların saçlarını yıkamakta kullandıkları, doğal killi toprak.  

Başgan : Başkan. 

Başgasına veri(r) dalkını, kendisi yuda(r), salkımı : Başkasına öğüt verir, kendisi için çıkar 

sağlar, başka bir deyişle üzüm salkımını yutar.   

Başı gülmemek : Evliliğinde, düşündüğünü, istediği huzur ve mutluluğu bulamamış olmak. 

Bazen de eşini bir kaza veya hastalıktan kaybetmek. 

Başıgabak (başıkabak) : Başı açık, şapkasız, kasketsiz. Erkekler için bir tanımlamadır. 

Başına boydak : Başına buyruk, söz dinlemez, tek başına gibi anlamlara gelir. 

Başına çorap örmek : Başına dert açmak. Birisi için kötü şeyler hazırlamak.  

Başını yavsılı deriye sarmak : Başına kendi eliyle dert açmak. Yavsı bir kene cinsi. 

Başşak : Başak. Arpa, buğday gibi tahılların, bitkisi üzerinde tanelerinin bulunduğu kısım. 

Başşak toplamak : Buğday saplarının taşınmasından sonra, tarlada kalan başakların 

toplanması. Buraya hayvan otlatmaya gelen kadınlar, başakları önlüklerine  toplayıp ordan bir 

çuval içine doldururlar..  

Batdal : Battal, büyük boy. 

Batı(r) : Bir şeye başlamış devam ediyor. “Ayen odasında toplantı varımış, herkez oraya gidip 

batı(r),” denilince: herkesin (her evden bir kişinin) oraya gitmeye başladığı ve bunun devam 

ettiği anlaşılır. Genelde parantez içindeki r harfi okunmaz. 

Batakcı : Borcunu ödememeyi huy edinmiş kişi. Dolandırıcı. 

Bavıl : Askere gidenlerin eşyalarını taşıdıkları sağlam tahta bavul. 

Bayatsamış : Bozulmaya başlamış, bayatlamış. 

Bayır : Dik yokuş. 



Baymak (bayımak) : Gelişmek, büyümek, zenginleşmek. 

Baza(r)dakı ete sovan do(ğ)ranmaz : Pazardan alınacağı düşünülen ete, önceden evde soğan 

doğranmaz. Bazar sözcüğünün sonundaki okunmayan r harfi, önündeki a harfinin, uzatılarak 

okunmasını sağlar. Ğ harfi okunmaz, önündeki o harfinin uzun okunmasını sağlar. 

Bazara(pazara) pirince gide(r)ken evdeki bulguru gaybetmak : Bir şeyin daha iyisinin, daha 

fazlasının peşinde koşarken, elindekini de yitirmek. 

Bazlama (bazlambaç) : Sacda pişirilen mayalı, yuvarlak sade pide, salt gözleme. 

Bebe(r) : Berber. İlk b harfinden sonra gelen e harfi uzun okunur. 

Bedesdan : Bedesten. Dokuma kumaş çeşitlerinin satıldığı dükkanların bulunduğu han veya 

çarşı. 

Begir : Beygir, at, yük taşıyan veya arabaya koşulan at. Begirdeki e harfi uzun okunur. 

Bel : Toprağı kazmak ve alt üst etmekte kullanılan, ucu sivri, keskin bir kürek şekli.  

Bel : Dağ sırtı. 

Bel bel bakmak : Söylenenleri anlamadan boş boş bakmak. 

Belgama : Bergama. 

Belbıçağı : Kama, hançer. 

Belek : Geline hediye edilen kumaşlar, giysiler.  

Belek çevirme: Kına gecesinde geniş bir odanın veya salonun ortasında bulunan bir 

sandalyede gelin oturur durumda bekletilir, yengelerden biri ayakta durur, belekleri teker teker 

alarak ne olduğunu, kimin hediyesi olduğunu salondaki kadınlara yüksek sesle söyler, gösterir, 

sonra da gelinin başı üzerinde bir defa çevirir ve yanına bırakır. Böylece gelin, hediye 

getirenlere; hediyeleriniz hediyeleriniz başım üzerine deyip teşekkür etmiş ve belekleri kabul 

etmiş sayılır. Buna belek çevirme denir. Sonra orada bulunan herkese, karışık kuru çerez dolu 

heybesinden, küçük bir kapla dolu çerez, herkese eşit olarak dağıtılır ikram edilir, eğlenti ve 

oyunlara geçilir. Belek sarıp sarmalamak anlamına da geldiği için, bazen çocuk kundağına da 

belek denir. 

Belek götürmek : Düğün evi ile kız evi arasında karşılıklı hediyelerin, baklava ve böreklerin, 

tepsi ve siniler içinde üzerleri işlemeli örtülerle kapatılmış olarak, en güzel giysilerini giymiş olan 

genç kızlar tarafından, başları üzerinde arka arkaya tek sıra halinde dizilerek götürülmesi 

demektir. Bazen davul zurna eşliğinde, köyün çocukları peşine takılmış vaziyette, daha çok 

insan görsün diye, yolu da uzatarak, bu alay gideceği düğün evine ulaşır. Sünnette, gene buna 

benzer bir şekilde, sadaçların evleri arasında da hediyeler götürmek adeti de görülmektedir.  

Belemek : Kundaklamak, sarmak, üzeri bir şeyle kaplanmış olmak. Una belenmek(giysilerinin 

üzeri unla kaplanmış olmak), toza belenmek, şekillerinde sıkça kullanılır. 

Belen : İki dağ arasında geçen yol, geçit. 



Belik : Saç örgüsü. 

Beliki : Belki, olur ya, ihtimal. 

Belinlemek (belinnemek) : Uykudan korkarak uyanmak, aniden irkilmek. 

Belleme : Ayakkabının pençe kısmı delindiğinde, bu kısmın kösele yapıştırılıp, çakılarak tamiri 

ve güçlendirilmesidir. Pabuçlar tamir ettirilir, giysiler yamanır, daha uzun süre kullanılırlardı. 

Bellemek : Pullukla sürülemeyecek dar yerleri, meyve bahçelerini, bel kullanılarak toprağı alt 

üst edip yabani otlardan temizlemeye  denir.  

Ben : Doğuştan deride bulunan koyu renkte kabartı. N harfi genizden söylenecek. 

Ben benci : Mutlaka kendi söylediğini yaptırmak isteyen,  sadece kendini düşünen, bencil. 

Bencilen (bencileyin) : Benim gibi. 

Bencilen yörümeye takadı yok, genşlerine seğitmeye kakıyo: Bencileyin yürüyecek hali yok, 

gençlerle birlikte koşmaya kalkıyor. 

Beni güna(h)a sokma! (beni güna(h)a guyma!) : İnsanları kızdıran kötü  şeyler yaparak, beni 

de günaha sokacak davranışlarda bulunmaya  zorlama! Kendine küfrettirme! Kadınlar bunu 

söylerse, “Beni beddua etmeye zorlama,” anlamına gelirdi. “Bana bayramlık a(ğ)zımı açtırma,” 

sözü de aynı anlama gelen bir uyarıdır. “Dün söz verdiğin şeyden cayma! Beni de günaha 

sokma,” diyerek azarlamış. 

Beniz : Yüzün rengi. “Benzi hasdalıkdan ayva gibi sara(r)mış.” Eğik yazılan n harfleri genizden 

seslendirilecek. 

Bent (büğent, büvent) : Dere veya çay yatağına, ağaç dalları ve çakılan kazıklar önüne, toprak 

yığarak yapılan küçük baraj. 

Bent kurmak : Çay veya dere önüne, tarlaya su akıtmak amacıyla, set kurmak. Fazla gelen 

suyun, yan taraftan bir ark açılarak tekrar dere yatağına akıtılmasını sağlayan, bir savak da 

yapılır.   

Bere : Vücutta eziklik, morartı, sıyrık gibi darp izleri. Yüzü gözü, yara bere içinde kalmış. 

Berenağrı : Üstünkörü, biraz, gelişigüzel yapılmış iş anlamında da kullanılır. Ağrım berena(ğ)rı 

geçti. Burada ğ harfi okunmaz, önündeki a harfinin uzun okunmasını sağlar. 

Berkat : Bereket, bol verim. 

Berkitmek : Güçlendirmek. 

Bertmek : Çarpma, düşme, vurma bazen da aşırı zorlamayla, o kısımda ağrı ve şişlik, kızarıklık 

oluşması. 

Besemet (beysemet) : Peksimet, haşhaşlı çörek. Yöremizde, hamurdan hazırlanan bezelerin 

yastığaç üzerinde kalınca açıldıktan sonra, üzerine ezilmiş haşhaş  yayılarak tekrar beze haline 

getirildikten sonra tepsi içinde pişirilmesiyle yapılan küçük ekmekçiklerdir. Besemetteki ilk (e) 

harfi uzun okunur. 



Besi hayvanı : Kasaplık olarak yetiştirilen, beslenen hayvanlar. 

Besirek (besilek, besrek) : Erkek deve. Damızlık ya da güreş için beslenir. 

Besle gargayı, oysun gözünü : Emek verdiğin desteklediğin kişinin, sana zarar vermesi. 

Beşdaş : Çocuk oyunlarından biri, beştaş. 

Beşşik : Beşik. 

Beşşik ardı gurbet : Nasrettin Hoca, gurbeti hanımına tarif etmek için, yatağından kalkmış, yan 

tarafında bulunan çocuk beşiğinin arkasına yatıp uzanmış ve “İşde burası gurbet,” demiş. 

Memleketinden sevdiklerinden ayrı kaldıktan sonra, gurbetin uzağı yakını farketmezmiş.  

Bet : Çok, iyi. 

Beter olsun : Daha kötü olsun. 

Betcet : Behçet. Erkek adı. 

Bey sürmek : Pey sürmek, açık artırma ile satılan bir şeye, katılarak fiyat vermek. 

Beyenmek : Beğenmek. 

Beylik tasdan su içme! : Beylerin kontrolundaki kamu mallarını kiralama, ekip biçme!. 

Be(y)oğlu altınına avınırmış.  Zengin çocuğu, pahalı oyuncaklarla oynar, altınla avutulur.   

Bezdirme (bezirme) : Mayalı hamurdan açılan, 10-15cm uzunluğundaki yassı bezelerin yağda 

kızartılması sonunda, hafifçe kabarmış lezzetli bir atıştırmalık, kahvaltılık. Bazı yerlerde buna 

bişi ya da pişi adı verildiği de görülür. 

Bezdirme : Usandırma. 

Beze : Pişirmeden önce  ekmek hamurundan kesilip alınan parçalara beze denir. Bezelere 

ekmek veya pide şekli verilerek fırına sürülür. Yufka hamurundan kesilen bezeler de sac 

üzerinde yufka, bükme, gözleme şeklinde pişirilir. 

Bezek : Süslü, bezenmiş.  

Bezin : Benzin. Bezindeki e harfi uzatılarak okunur. 

Bezesi güççük (küçük) olmak : Boyu posu, yapısı biraz ufak olanlara; “Ne yapsın canım onun 

da bezesi güçükmüş,” denir. 

Bezirgan : Köylere, at veya katır sırtında taşıdığı manifatura ürünlerini satan, biraz da pahalıya 

satan gezgin tüccar.  

Bıcılgan : Süt emziren annelerde, meme başında oluşabilen iltihaplı yara.  Atlarda tırnak ile  

bilek arasında iltihaplı yara. Sığırlarda iki tırnak arasındaki yara. 

Bıçık : Vadi. İki dağ arasında uzanan dar ova. 

Bıdık : Küçük, toplu hareketli çocuk. Ayrıca kısa boylu tıknaz kişi. 



Bıdırdamak : İki kişinin, çevresindekilerin duymasını istemedikleri bir konuda,  alçak sesle, 

konuşmaları.  

Bıkalamak (bukağılamak) : Otlaması için serbest bırakılan at, eşek gibi hayvanların çok uzağa 

gitmelerini engellemek maksadıyla ön ayak bileklerinin birbirine, 15-20 cm yaklaştırılarak , veya 

daha yakın olarak bağlanması. 

Bıkanak : Büyükbaş hayvanların topuk ile tırnakları arasındaki boğum, çift tırnaklılarda ise 

tırnaklar ve iki tırnak arasına da bıkanak denir. 

Bıngıl : Çok sık taneli, adeta birbiri üzerine yapışık gibi sıkışmış halde duran üzüm tanelerinden 

meydana gelen üzüm salkımı. 

Bırçak : Burçak. Hayvan yemi olarak kullanılırdı. 

Bırt : Küçük çocukların, ben akılsız değilim anlamında, hayır cevabı. Çocuğa “Bak dayın bize iki 

inek yanında üç de goyun verip, bizim al horazı almak isdeyo. Sen ne dersin, değişem mi?” diye 

sorduklarında: O da, üç yaşlarında bir akıl küpü olarak “Bırt…” diye hayır cevabıyla herkesi 

güldürür. Bende kandırılacak göz var mı?  Pışşk. 

Bışgı (bıçgı) : Bıçkı. Ağaç kütüklerini kesmekte kullanılan, iki kişinin kullandığı büyük testere. 

Bıtırak (demir bıtırağı) : Pıtrak. Yere yayılarak büyüyen, çok sayıdaki tohumları sert dikenli bir 

bitki.  

Bıyık altından gülmek : Başka bir kişinin üzüntüsüne, belli etmeden sevinmek. 

Bızbız (çıldırkı) : Davulu çalarken, sol elle davula vurulan, ince ağaç çubuk. 

Bızdık : Küçük çocuk. 

Bi : Bir. Seslendirilirken r harfi okunmaz, bir istisna olarak i harfi de uzatılmaz, normal okunur. 

Bi cimbiş : Parmak uçlarıyla tutacak kadar. Bi(r) cimbiş duz gatıve(r). Azıcık tuz katıver. 

Bi deli guyuya daş ata(r), dokuz akıllı çıkaramazımış. Delinin biri ortaya saçma bir şey 

söyler; çok akıllı dokuz yorumcu, günlerce bunu tartışır gene de bir kararda birleşemezmiş. 

Bi dölüm(dönüm) bosdan, yangel Osman. Daha ne istersin Osman!. Benzer şekilde : Hem 

bağ va(r), hem bosdan keyfine bak Osman. 

Bi dünya : Çok, pek çok. 

Bi düşünem : Biraz düşünelim, düşünüp taşınalım, ondan sonra karar verelim. 

Bi dıkım : Bir lokma. “Yicek bi dıkım ekmekleri de galmamış,” derler. 

Bi kere : Bir defa. 

Bi kesere gulp olmak : Sağlam bir işe,geçerli bir mesleğe sahip olmak. 

Bi süyüm ip : Kirman elde, ip eğirilirken ayağa kalkıldığında, eldeki ipin uzunluğu. Yaklaşık 

75cm bir uzunluk ölçüsü. 



Bi ta(h)tası eksik olmak : Kafasının bir tahtası eksik olmak, akılsız olmak. İlk a uzun okunacak. 

Bicez : Biricik. 

Biçerdöver (biçerdöğer) : Tarlada ekini hem biçen, döven, hem de harman ederek taneleri 

ayıran, aynı zamanda ekin saplarını saman paketleri haline getiren makine.  

Bide : Pide. 

Bii (biiy, beyy) : Şaşırma durumlarında söylenen bir hayret ve beğeni nidası. 

Bilader : Birader. 

Bildik : Tanıdık bir kişi. 

Bildircin : Bıldırcın. Eti yağlı bir av kuşu. 

“Bildim bildim yel de(ğ)meni (değirmeni),  acaba bunun suyu ne(r)den geliyo(r),” demiş : 

Anlamadığı bir konuyu çok iyi biliyormuş gibi konuşanlar için söylenir. Bunun’daki n genizden 

okunacak. Her zaman olduğu gibi, parantez içindeki harfler okunmaz fakat önündeki harflerin 

uzun okunmasını sağlar. 

Bilecen : Kendini çok bilgiliymiş gibi gösteren, çok bilmiş. 

Biley daşı (bileği taşı) : Bıçak ve benzeri kesici aletleri bileyip daha keskin hale getirmekte 

kullanılan, yüzeyi  zımpara görünümünde, özel sert bir taş.  

Bilezik daşı : Çıkrıklı ya da serenli olan, açık içme suyu kuyularında, kuyu ağzına konulan; 

kuyu içine taş, ağaç, küçük hayvanların düşmesini engelleyen, yerden 1m kadar yükseklikte, 

yekpare özel olarak ortası oyulmuş işlenmiş, geniş, yuvarlak, ortası boş taş. Su kovası da, bu 

bilezik taşı içinden kuyuya sarkıtılır ve dolan kovayla su dışarı çekilir. 

Biliç : Piliç. 

Bilmam ne : Bilmem ne. Bir şeyi yapmamak için ileri sürülen bahaneler. “Borcunu ödememek 

için  kırk dereden su getiyo, mevsim gurak gitmiş, ekinleri iyi olmamış, goyunları süt ve(r)memiş 

bilmam ne deye bizi atladıyo,” dedi. 

Bilye : Cız. Camdan yapılmış, renkli, yuvarlak oyuncak. Mılye bunun topraktan yapılmış 

olanıdır. 

Binekdaşı : Binektaşı. Bazı evlerde avlu içinde veya dış merdiven kenarında bulunan, at eşek 

gibi hayvanlara  binmek için üstüne çıkılan taş. Ağaç kütüğü de olabilir. 

Bingeşmek : Bir şeyleri, birbirlerini tutacak şekilde üst üste koymak. Damar bingeşmesi ise, 

adalelerin ağrılı bir şekilde kasılmasıdır, başka deyişle buna kramp girmesi de denir.  

Binit : Binilecek hayvan,  at veya öküz arabası, motorlu taşıtlar. Aynı anlamda minit de denir. 

Bi(r) ayağı çukurda : Çok yaşlı hasta, vefatı yakın. 

Bi(r) evde iki gız ; biri biz, biri çuvaldız  : İki kız kardeş genellikle, birbirlerini iğneleyerek 

çekişir giderler. 



Bi(r) yımırtayı, dokuz esgere daşıdırsan gırılı(r). Bir yumurtayı dokuz askere taşıtmağa 

kalkarsan, sonunda yumurta kırılır. N genizden okunur. 

Birebir : Uygun, tam olarak uyan. 

Birebir : İsabetli, etkili. Falan hastalığa karşı, falan bitki birebirmiş, çok etkiliymiş. 

Bire uzun ikiye kısa : Boyu kilosu uyumsuz, şekli güzel bulunmayan. 

Bire(r) bire(r) : Birer birer, tek tek. Okunmayan r harfleri, önündeki e harflerinin uzatılarak 

okunmasını sağlar. 

Birece (bir eyice) : Çok emek vererek, iyice. 

Birez : Biraz. 

Biri gitmiş Alaşehere (Alaşehir) guzuya (kuzu), biri gitmiş Eğnigöle (Sarıgöl) tazıya : Bir 

babanın yakınması. Çocukları kendi kafalarına göre bir yerlere kayboluyorlar, evde iş yaptıracak 

adam kalmıyor.  

Birini davara, ötekini zavara yolla : Oğulları, birbirleriyle iyi geçinemeyen babaya, yapılan 

tavsiye. İkisini aynı işe gönderme, birisi koyun sürüsünü gütmeye dağa gönder, öteki de arpa 

kırdırıp zavar (hayvan yemi) yaptırmak için değirmene gitsin. 

Biss : Ata verilen, dur komutu. 

Bişeğen : Çabuk pişen. “Nohudun bişeğen ise, hanımın gezeğen olsa da, olur,” derler. 

Bişen de(r) : Pişmek üzere. 

Bişgin : Pişkin, yüzsüz, arsız. Bazen de zorluklara alışmış,bir işte pişmiş. 

Bişinceye gadar bekleyip de soğuyuncaya  gadar bekleyememek : Pişmesini uzun süre 

beklemiş, soğumasını azıcık daha bekleyememiş. Ağzını yakmış olmalı. Sabırsız olma! 

Bişirgeç : Sacda yufka pişirilirken, yufkanın pişen alt tarafını üste çevirmeğe yarayan, ağaçtan 

yapılmış, uzun saplı, spatula şeklinde bir gereç.  

Bişmek : Pişmek. Yemeğin pişmesi, bir çırağın işi iyice öğrenip acemiliği geride bırakması, bir 

olayın gelişerek istenen şekle gelmesi, dünürlüğe gidilen yerden olumlu cevap alınarak 

dönülmesi anlamlarına gelir. 

Bişmek : Uzun yıllar çalışarak bir işte veya meslekte ustalaşmak.   

Bişmiş aşına soğuk su gatmak : Bir kişinin kendi lehine halletmek üzere olduğu bir işi, bir 

alışverişi, araya girerek bozmak. 

Bitek arazi : Verimli, ekilen mahsulden iyi hasılat alınan toprakların olduğu arazi. 

Biten de(r): Bitmek, tükenmek üzere. 

Biti kanlanmak : Maddi durumu iyiye gitmek, zenginleşmek. 

Bitli baklanın kör alıcısı olur. 



Bittidik : Küçücük. 

Biyıl gızanı : Bir yıl kızanları. Aynı yıl içinde doğan çocuklar. Yaşıt. 

Biz : Deriye benzer sert şeyleri dikmek için, iğnenin geçeceği delikleri açmakta kullanılan, ağaç 

saplı, ucu sivri çelikten yapılmış gereç. 

Bizlengeç : Üvendirenin ucunda çakılı bulunan, öküzleri yürütmek için, kaba yerlerine 

dokundurmakta kullanılan sivri çivi, nodul da denir.  

Biyavız : İyice. 

Biyol (bi yo) : Bir defa, bir kerecik. 

Biz çıracı olduk, ay a(k)şamdan doğdu : Yeni bir işe başladık, hiç akla gelmeyecek aksilikler 

peşimizi bırakmadı, orada gene işimiz ters gitti. 

Boduç : Küçük testi. 

Boduk (potuk) : Deve yavrusu. 

Boğa : Damızlık erkek sığır. 

Boğasak : Kızgınlık dönemindeki dişi sığır. Bu dönemdeki ineklerin gebe kalması için boğaya 

çekilme zamanıdır. 

Boğaz : Vadi, geçit, bıçık. 

Boğaz bile dokuz boğum, birine laf sölerken dokuz kere düşün! 

Boğazından ganatlı kağnı geçmek : Aşırı miktarda çok yemek yiyen. Camız midesine sahip, 

“O’nda camız midesi va(r), ne yise bişey olmaz, öğüdür,” denilen kişi. 

Boğsalamak : Hırpalamak, dövmek. 

Boğu : Bohça, gelin bohçası. 

Boğuda esvap (esbap) esgimez : Bohçada giysi eskimez. İyi koşullarda yaşayan az yıpranır. 

Boğuşmak : Köpeklerin birbirlerine saldırıp ısırarak dövüşmesi.  

Boklu, çamırlıyı gınarımış. 

Bolarmak : Giyilen şeylerin genişlemesi, kıt olan ve az bulunan ihtiyaç maddelerinin, pazarda 

çok bulunur hale gelmesi. 

Borçlu olup düşüneceğine, uyuz ol da kaşın. 

Bosdan depmek : Bostan ekmek : Sürülerek hazırlanmış tarlada, tekli pulluk veya sabanla birer 

metre aralıklarda açılan,birbirlerine paralel cizilere, her adım başında bir tohumlar atılır, ayakla 

her iki taraftan toprak çekilerek, üzerlerine kapatılır, ayak tabanıyla sıkıştırılır. Bostan depilmiş 

yani ekilmiş olur. 



Bosdan korkuluğu : Bostanlarda, kuşların zarar vermelerini engellemek için, ağaçtan T harfine 

benzer şekilde yapılıp toprağa çakılan, üstüne eski ceket, şapka vb. giydirilen korkuluk. Rüzgar 

estikçe korkuluğun giysileri sallanır, kuşlar da insan var diye korkar başka yerlere giderler. 

Mecazi olarak, sözünü dinletemeyen insan anlamına gelir. 

Boş boğaz : Geveze, sır tutmaz, çenesi hiç durmaz. 

Boşboğazı cemdeme atmışla(r), odunum yaş demiş. 

Boş boyundurukta gezmek : Aile veya grup içinde, bir kişinin zor işlerden kaytarması. 

Kendisini başka ve rahat işlerle meşgul göstermesi.  

Boş kile, dipsiz ambar : Ne tahıl ölçme kabında, ne de tahıl ambarında bir şey yok. Bu işin 

sonunda kazanç yok, boşa çalışıyoruz. Yokluk. 

Boş teneke çok gürültü çıkarı(r) : Kafası boş, iyi iş yapma becerisi olmayan kişi çok konuşur. 

Başka bir anlamı da, çok havlayan köpek ısırmazmış şeklindedir. 

Boşu boşuna : Boş yere, hiç gereği yokken. 

Boyna (boyuna) : Durmadan, habire, aralıksız. Geveze herif sabahtan beri boyna konuşuyor. 

Boyunduruğu yerde galmak : Eşlerden birinin (daha çok kadının) ölmesi. Ayrıca ; çift süren 

öküzlerden birisi ölürse, boyunduruğun bir yanı yerde kalır, çiftçi hiçbir işi yapamaz hale gelir, 

perişan oldu demektir, bu durumda da kullanılır.  

Boyunduruk : Bir çift öküzün boyunlarına takılan, çekilecek olan arabanın, pulluğun veya 

harman üzerinde, düvenin  okuna bağlanarak bunların çekilmesini sağlayan gereç. 

Boyunun ölçüsünü almak : Bir şey için, gücünün yetmeyeceğini bilmeyip deneyerek, 

başaramadığını görmek. 

Bozuk ta(r)la : İçinde yetişen mahsullerin hasat edildiği tarla. Mahsul alınınca hayvanların 

otlamasına açılmıştır. O güne kadar tarla, içine hayvanlar giremediği için bol otlu halini 

korumuştur. “Heral, hayvanları bozukda gütdün, garınları dıka basa doymuş,” derlerdi. 

Bozulamak : Devenin çıkardığı haykırma sesi. 

Böce (böcü) : Böcek.  

Bögü : İri zehirli örümcek. Eşme ilçemiz köylerinde söylenir. Sığırlarda, kan emen ve şiddetli 

ağrı ile onları panik halinde koşturan kaçıran iri sineğe de büğelek (büvelek) denilmektedir. 

Diğer ilçelerdeki köylerimizde de sıkça kullanılan büğelekle, bögü aynı kökten geliyor olabilirler. 

Bögü; büyük, iri anlamına da gelebilir, erkek adı olarak Bögü Alp da vardır. 

Böğürmek : Öküz, inek, dana gibi hayvanların çıkardığı ses. 

Böğütmek (böyütmek) : Büyütmek, yetiştirmek. 

Bön : Saf, alık, budala, bir şey görmemiş, öğrenme fırsatı bulamamış. “Bön bön bakıyo”, derler. 

Böğün (böyün, böön) : Bugün. 



Bölük dur ! (…….’lı) sen de dur ! : Noktaların olduğu yere, alaya alacağınız, takılmak 

istediğiniz komşu köyün, ilçenin veya ilin adını koyarak söyleyebilirsiniz. Askerde dur 

komutundan sonra saf bir asker bunu üstüne almaz,  yürümeye devam edermiş. Komutanı iyice 

usanmış, artık çift komut vermeye başlamış, biri bölüğe, biri de o askere. Askerden dönenler 

komşu köylerdeki arkadaşlarıyla alay etmek için bu deyişi kullanırlar. 

Bö(ğ)rek : Böğür bölgelerinde bulunan, kanı süzen boşaltım organları. Böbrek. Ö uzun okunur. 

Börek : İnce açılmış yufkaların tepsi veya sini üzerinde, aralarına farklı malzemelerden 

hazırlanmış olan peynir, ıspanak, kıyma gibi şeyler konularak, yağda kızartılmasıyla yapılan bir 

hamur işi yiyecek.  

Börtmek, (börttürmek) : Sebzelerin suda haşlanınca yumuşayıp gevşedikleri, tam pişmezden 

önceki halidir. Ön pişirme. Buna kösülme hali de denir. Mecazi anlamda börttürmek, hafif 

derecede dövmek de demektir. 

Börtü böcek : Çeşitli böcekler. 

Börülce : Tohumlarının ortası siyah benekli bir çeşit fasulye. 

Börün : Böğür. Karın bölgesinin heriki yanındaki, kaburga kavisi altında bulunan kısmı.  

Böyüğana : Büyükana, nene. 

Böyük para, gurbette sahabına duşmandır : Gurbette, yolculukta insan yanında çok para 

taşırsa, bu onun başına felaketler de getirebilir. 

Bu kafayla gidersen esgere, alamazsın tezkere. 

Bu tazı bizim tazı, yalınız çulu değişmiş : Bir insan, içinden çıktığı çevreye, yıllar sonra özlem 

gidermek ve dostlarını ziyaret etmek için değil de; oradaki insanları küçük gördüğünü belli 

ederek, onlara gösteriş yapmak için gitmiş ise, herkes onu böyle anar. “Bu bildiğimiz bizim tazı, 

sadece çulu değişmiş, ne oldum delisi olmuş,” derler. N harfi genizden okunur. 

Buğ (buğu) : Su buharı, sis ve su  buharının suya dönmesi. Sobayla ısıtılan evlerde, içerde 

sıcakla buharlaşan su, soğuk pencere camları üzerinde, yoğunlaşıp tekrar suya dönerek, 

dışarıyı görünmez hale getirir. Buna camlar buğulanmış denir. 

Buğuz : Kin. 

Buba (buva, boba) : Baba. 

Bubalık (buvalık, bobalık) : Babalık, kayınpeder. 

Bubaşça : Papatya. 

Buçuk : Yarım, kesilmiş. Bıçak sözcüğü ile aynı kökten gelir. 

Budak : Ağacın yana uzanan dalları ve onun gövdeden kesildiği yerdeki izi. 

Budamak : Ağacın düzgün gelişmesi ve verimli olması için uygun olmayan dallarının, gövdeden 

çıktıkları yerden, veya uygun görülen yerden kesilmeleri. Ayrıca kuru dalların kesilmesi. 



Buğra (buğur) : İri erkek deve. 

Bulamadı buldu, bayıldı öldü : Yaşamında çok istediği bir şeye aniden kavuştu, ne yapacağını 

şaşırdı, dengesi bozuldu. 

Bulambaç çorbası : Bulamaç, un çorbası. 

Bulanık çaydan geçme, bilmediğin şeyi yiyip içme. 

Bulday (buyday) : Buğday. Un ve ekmeğin en çok yapıldığı bitki tanesidir. 

Buldu da bulayo(r) veya budu da bulandırıyo(r) : Elde ettiği, ulaştığı şeyin değerini bilmiyor, 

küçümsemiş, azımsamış. Kibirli. 

Buldukca veresiye, gördükce gaçasıya : Bir malını satan kişiye, onu nasıl sattığı, peşin 

parayla mı yoksa senet karşılığı mı olduğu öğrenilmek istenirse; bazen bu cevap alınır. Böyle, 

resmi belgeye dayanmayan sözlü satışlarda, eskiden bir sorun çıkmazmış. 

Bulgur : Kaynatılıp kurutularak kabuğu çıkarılmış buğday. 

Bulunmadık Bursa gumaşı mı! 

Bulutla(r) gidiyo Şama, çek goca öküzü dama : Bulutların gidişine bakılırsa çok zorlu bir kış 

olacak.  Ayağının dolağını sar, başka bir deyişle gerekli tedbirleri al. 

Buldur : Burdur İli. 

Bunar : Pınar. Munar ve munyar da pınar anlamına gelirler. 

Bungun hava : Bunaltıcı, kasvetli hava. 

Bunun hastalığı Manisa’lık : Manisa’daki akıl hastanesine gitmesi lazım. Çok akılsızca, 

kendisine felaket getirecek işler yaptığına inanılan kişiye söylenir. 

Burca burca kokmak : Burcu burcu kokmak. “Baharın çiçekle(r) açınca, gırla(r) hep bezenir, 

burca burca koka(r).  

Burgaç : Bir şeyi burarak sıkıştıran veya gevşeten şey.  Örnek, su musluğu sapı, su vanası gibi. 

Burgaçlamak (burgaşlamak) : Burarak çimdiklemek. 

Burgu : Elle bastırarak döndürmek suretiyle, ağaç ürünlerinde delik açmakta kullanılan, ucu 

yivli, muhtelif çaplarda, çelik alet. 

Burunnamak (burunlamak) : Hayvanların, daha zayıf olanları burunlarıyla iteleyip 

uzaklaştırmaları (daha çok beslenirken). İnsanların  hoşlanmadığı kişilere karşı, bazen çevreye 

de farkettirmeden üvey evlat muamelesi yapmaları. 

Burunnatmak (burunlatmak) : Pulluktaki burun denilen, toprağa batan ve kesen parçanın, 

aşınması, körelmesi durumunda: onu tamir ederek keskinleştirmek ya da yeni bir parçayla 

değiştirilmek.  



Buruşmak (vuruşmak, gırışmak)  Büyükbaş erkek hayvanların birbirlerine üstünlük kurmak 

amacıyla yaptıkları  mücadele, boğa güreşi. Bkz. Vuruşma.  

Buydumcuk dutmak : Üşümek. 

Buymak : Çok üşümek, titremek. 

Buza (bıza) : Buzağı.Yeni doğan sığır yavrusu. 

Büber : Biber. 

Bücür : Ufaklık. 

Bükme : Yufka hamurunun, yastığaç (yassı ağaç) üzerinde ve çok inceltmeden yuvarlak bir 

şekilde açılarak ; yarısının üzerine iç malzeme olarak peynir, ıspanak, kabak, patates gibi şeyler 

konulur. Diğer yarısı, malzemeli tarafın üzerine kapatılarak kenarları yapıştırılır, sac üzerinde 

dışı yağlanarak pişirilir. Buna, köyde bükme, bazı yerlerde ise gözleme de denir. 

Büklüm (bükme) : Yolun kıvrımlarla devam eden kısmı, viraj. -Yeni yolun bükmesini 

dolaşamadım. Yarin beklediği yere ulaşamadım.- Bir türkü. 

Bükümüne gitmek : Geçmesi zor engelle karşılaşınca, onun çevresinden dolaşarak yoluna 

devam etmek. Aile reisinin verdiği bir karardan hoşnut olmayan birisi olursa, aile reisi o kararı; 

istekleri de göz önüne alarak biraz değiştirir. Bükümüne giderek uyumu sağlamış olur. 

Büngüldemek : Pınar yerinde su birikir bir gölcük oluşturur, sonra eğime göre bir su yolu 

yaparak aşağılara akar. Pınar gözünden doğal basınçla yeraltından yüze çıkan su, üzerindeki 

gölcükde birikmiş olan su yüzeyinin üstünde kabarıklık yapacak şekilde güçlü geliyorsa buna 

büngüldemek denir. 

Bürcelenmek : Toprakla, yerdeki çalı çırpıyla oyalanmak, ufak işlerle vakit geçirmek. 

Bürçük : Şakaklardan sarkan saç. Zülüf. 

Bürelemek : Üstüne bir şey örterek sarmak. 

Bürgü (bürük, bürümcek) : İnce iplikle dokunmuş başörtüsü.  

Bürgün : Öbür gün, yarından sonraki gün. “Ödünç aldığın şeyi bürgüne bırakma, bize de ilazım, 

yarın  sabahdan geri getirive(r),” demiş. 

Bürtlek : Dışa çıkık. 

Bürtlemek : Bir şeyin içinden basınçla; bir şeyin veya bir parçanın dışa doğru çıkması, çıkıntı 

yapması veya bombelik yapması, dolayısıyla o şeyin bütünlüğünün, şeklinin bozulması. 

Debremde duvarın bürtlemesi gibi. 

Bürtleyip çıkmak : Topluca bir karar almak üzereyken, bir kişinin kalkıp itiraz etmesi. “Konşu 

kövdeki yıkılan köprünün yapımına biz de gatılalım deye garar alı(r)kan, Uzun Ahmat, 

otu(r)duğu köşeden bürtledi çıkdı. -Eveliki sene de onnar bize yardım etmedile, ben bu işe 

garşıyın- dedi”. Muhtar da O’na dönüp; “Ahmet Dayı sen yaşlısın, gelmeycesen gelme, lakin 

gitcek olan kişilerin de aklını çelme!” İrca ederin,” dedi. 



Bürümek : Bir yeri, bir alanı kaplamak. Dağları sis bürüdü, çapası gecikmiş  bostan tarlasını ot 

bürüdü gibi örnekler verilebilir. 

Bürünmek : Üstüne bir şey örtünmek. “Çok üşümüş de, üstüne goca bi yorgan bürünmüş 

oturup  dururumuş.” 

Büvelek (büve, düvelek) : Kan emici sokucu , iri bir sinek. 

Büvelek dutmak : Genel olarak sığır cinsi hayvanları, derilerinin ince olduğu kuyruk altı 

bölgesinden, bu sineğin kan emmek için, iğnesini deriye batırması ile başka deyişle sokmasıyla, 

hayvan kuyruğunu havaya dikerek çılgın gibi, çayırda öteki hayvanlar arasında sağa sola 

koşarak kaçar. Nerede duracağı belli olmaz, görenler “Zavallı hayvanı büvelek duttu,” derler. 

Büyükbaş hayvanlar : Sığır, manda, deve gibi hayvanlar. 

Büyüklenmek : Kibirlenmek. 

                                                            C 

Caba : Çaba, uğraşma gayret etme. 

Caba : Karşılıksız, para vermeden, ek kazanç olarak. 

Cabacı : Bedavacı, her şeyi para vermeden halletmek isteyen. 

Cabı : Uğraşan, çalışan. 

Cacak etmek (cacık etmek) : Hayvanların ekili tarlaya girip, mahsulleri yerken bir yandan da 

onları çiğneyerek, ezip parçalamaları, işe yaramaz hale getirmeleri. 

Cadaloz : Huysuz, çok konuşan ihtiyar kadın. 

Cafcaflı : Gösterişli, süslü. 

Cağ torbası : Atın yedek arpa torbası. 

Caka satmak : Çalım satmak, gösteriş. 

Camadan : Çapraz düğmeli, işlemeli bir çeşit yelek. 

Cambaz :  İp üstünde veya at üstünde yürüyen çeşitli hünerler gösteren kişi. 

Cambaz : Kurnaz, hileci, işini bilir. 

Cambaz : Canlı hayvan alım satımı yapan kişi. Celep. 

Camdan evi olan, başkasının evine daş atmasın. 

Camız midesi : Sağlam, yediği her şeyi öğüten mide. 

Can boğazdan gire(r) : Beslenme olmadan, yaşamak olmaz. 

Can düşmanı : Canına kastedecek kadar kinlenmiş hasım. 



Can alıp can satmak : Canını verme tehlikesi olan bir hastalığa yakalanmış  veya ağır 

yaralanmış olma hali. Öteki dünyaya bir gidip bir geliyor, durumu çok kötü anlamında. 

Canavar : Kurt. “Sürüye dağdan canavar inmiş, iki goyun öldürmüşle(r),” diye haber almış. 

Canevi : Canın bulunduğu yer kalp. 

Canı geçivermek : Otururken uykuya dalıvermek. 

Canlı cenaze : Ayakta duramayacak şekilde zayıf, halsiz, bitkin insan. 

Cannı : Canlı 

Cansız : Hareketsiz, durgun, zayıf. Bu sene gurban bazarı cansız. 

Cansız at : Tabut. 

Car : İki parçadan oluşan, çarşaf şeklinde, yüzleri açık bırakan üst giysisi. Kadınlar bunu sadece 

şehre giderken, normal giysilerinin üzerine giyerlerdi.  

Carcur : Şarjör. 

Carga (cerge) : Basit kır kulübesi. 

Carvalamak : Birşeyin olması için çok aşırı uğraşmak, çabalamak. “Çok carvalayor, bu işin 

içinde bi iş, bi çıkarı olmalı ya, acaba ne? “ diye meraklanmışlar. 

Cascavlak : Örtüsüz, çıplak ev, hiç saçsız baş. 

Cavır : Yabancı ülke mensubu. Zalim, art niyetli, çok inatçı.  

Cavırlık etmek : Eziyet etmek, kötülük etmek, işini engellemek bozmak. 

Cavlak : Tüysüz, saçsız baş. 

Cayil : Cahil, ne okuldan ne de hayattan bir şey öğrenmemiş, ders almamış kişi. 

Cayil dostun olaca(ğı)na, alim düşmanın olsun. 

Cayit : Cahit. 

Cazgır : Kendine yapılan haksızlığı kabul etmeyen, direnen, hakkını alan kişi. Çevresine 

hükmeden, dediğini yaptıran. 

Cazı : Cadı. 

Cebelleşmek : Zor koşullar altında, tehlikeli bir sorunla mücadele etmek. Şifası zor bir hastalık 

vb. 

Cebellezi etmek : Başka birine ait bir şeyi alıp cebine indirmektir. 

Celep : Canlı hayvan alım satımıyla uğraşan kişi. 

Cemdem : Cehennem. 



Cemdem kütüğü : Zorbalıkla veya başka yollarla kul hakkı yiyen, harami. 

Cemdemin dibi : Bir şeye çok kızan kişinin söylediği söz. 

Cemdem ol git : Defol git, gözüme görünme! 

Cemre : İlkbaharın gelişini müjdeleyen, sırasıyla havaya, suya ve toprağa birer hafta arayla 

düştüğü kabul edilen, düştüğü ortamlarda sıcaklığı artıran, ısı yükselmesidir. 

Cere çıkmak : Eskiden sadece kalabalık köyler, zahire veya para toplayıp camilerine senelik 

imam tutabilirlerdi. Harman yerinde buğday çeç yığını haline getirildikten sonra, ilk olarak 

aşar(öşür) adı altında devlet kendi payını görevli mültezim aracılığıyla alır, sonra da ‘imam hakı’ 

adı verilen1 -2 ölçek(=kile) miktarda buğday imamın evine götürülürdü. Diğer köyler ise 

ekonomik güçlerine uygun olarak,  sadece üç aylarda veya  Ramazan ayında bir aylık imam 

tutarlardı. İmamı olmayan köylerde, medrese talebeleri Ramazan ayında imamlık ve vaizlik 

yaparak bir yıllık geçimlerini sağlamak için para ve erzak toplarlardı. Medrese talebelerinin bu 

amaçla köylere dağılmaları; cerre çıkmak, cer toplamak olarak adlandırılırdı.   

Cereme : Yapılan bir suç için ceza olarak ödenen para, zarar ziyan. 

Ceremesi ne gadar? Yapılan bir hizmetin veya satın alınanacak malın fiyatı ne kadar? 

Ceryan : Elektrik, elektrik akımı, hava akımı. 

Cessor (cesor) : Cesur, cesaretli.  

Cerge (carga) : Eğreti kır evi, kulübe, kesilen ağaç dallarıyla yapılan çadır şeklinde barınak. 

Cevizi guru olan tıkır tıkır güle(r) : İşleri yolunda gidenin, keyfi de yerinde olur. 

Cezve : Kahve pişirmek için kullanılan kap. Yedek. 

Cıbıl : Çıplak, yoksul, üstüne giyeceği bile yeterli değil. 

Cıbıl dolma : Sulu köfteye (ekşili) benzer;  yarma bulgur, kıyılmış soğan, yumurta, maydanoz 

ve biberin bazı baharatlarla yoğurularak,  yuvarlak şekil verilmiş topakların, suda pişirilmesiyle 

yapılan yemek. Topalak da denir.  

Cıbıldak : Çıplak. 

Cıcık : Hırpalama, örseleme, bozma. Cıcığını çıkarma. 

Cıda : Mızrak. Cıda gibi sağlam dimdik. “Bu sininde maşallah pek sa(ğ)lam, cıda gibi yörüyo, 

nazar deymesin,” demişler. 

Cıdavı : Çok hareketli, aksi, zorlu yaman. 

Cığara (cıgara) : Sigara. 

Cılk (çılk) : Bayatlamış kokmuş yumurta. 

Cılkı çıkmak : Çok uzamak, bozulmak, yozlaşmak. 

Cıncık : Porselenden yapılmış fincan, bardak, çanak gibi eşyalar. 



Cıngıl (çıngıl) : Seyrek taneli çitimlerden oluşmuş üzüm salkımı. Cıngıl üzümü de denir. Bunun 

aksine çok sıkışık üzüm tanelerinin oluşturduğu üzüme de bıngıl üzümü denir. 

Cıngıllı (çıngıllı) : Süslü püslü. 

Cıngırdak (cıngırık) : İki kişinin bindiği bir beşik. Toprağa gömülmüş, toprak üstünde kalan 

kısmı yaklaşık 1m yüksekliğinde, sağlam bir ağaç direk, bunun ucunda kalın demir çubuk 

çakılarak oluşturulan göbek bulunan; o göbeğe de uyacak şekilde, tam ortasından burgu ile 

delinmiş, 3-4m uzunluğunda bir başka sırık veya kalın tahta ile, pervaneye benzer şekilde 

takılarak , şekli tahterevalliye ve göküzüne bakan bir pervaneye benzer beşik yapılmış olur. 

Ortadaki direk çevresinde dönen, uçlarındaki kişilerden birisi elleri ve karnı üzerine eğilerek 

tutunmuş olarak koşarken, karşısındaki kişinin havada süzüldüğü, daha sonra da karşıdaki 

koşmaya başlayıca da diğerinin havada süzülerek uçtuğu keyifli bir eğlence aracıdır. Demir 

çubuk çevresine de, cıngır cıngır ses çıkarsın diye kömür parçaları konulurdu.   

Cırganak : İshal olmuş, zayıf, bitkin. Cırcır olmuş. 

Cırıt : Cirit. Atlı iki takım arasında, davul zurna eşliğinde, belli kurallara göre, eskiden köy 

düğünlerinde, geniş harman yerlerinde oynanan; elindeki değnek (cırıt, cirit) adı verilen sopayı 

rakibine isabet ettirmek amaçlı bir oyundur. Takımlar 7 asıl ve 2 yedek atlı sporcudan oluşur. 

Rakibini yakaladığı esir düşürdüğü halde ona cirit fırlatmayıp bağışlamak da alkış toplayan ve 

çok puan getiren bir harekettir. Rakibinin fırlattığı ciridi havada elle yakalamak da puan alan 

hareketlerdendir. Uşak’ta çok sayıda cirit takımları vardır (Aralık 2012 de otuzbeş cirit takımı). 

İller Arası Türkiye Cirit Şampiyonaları’nda; ilimizin çok sayıda dereceleri ve şampiyonluğu da 

vardır. Osmanlı(Kuruluş) dizisinin film çekimlerinde, büyük çapta Uşak’lı ciritçiler atlarıyla rol 

almışlardır. İlk bayan cirit takımı da Uşakta kurulmuştur. 

Cırıt : İleri fırlatılan ağaç çubuk, kargı. İlkbaharda kavlamış olan, yani kabuğu kolay soyulur hale 

gelen, düzgün söğüt veya kavak sürgünlerinden, 2-3 cm çaplarındaki çubukların kabukları, iki 

spiral şeklinde boylamasına kesilir, bir şeriti çıkarılır, diğer kabuk şeriti sarmal olarak çubuk 

üzerinde bırakılır. Sonra açıkta kalan kısımları kararacak şekilde ateşte tutulur. Karartma 

işleminden sonra bu kabuklar soyulunca altındaki kısımları beyaz kaldığından, cırıt siyah-beyaz 

iki renkte şerit tarafından sarılmış gibi görünür.  Çocuklar, gençler bu cırıtları yerden çimenler 

üzerinde kaydırarak yarışmak için fırlatırlar. Üzerindeki desenler nedeniyle  cirit, sanki kendi 

ekseni etrafında dönerek kayıyormuş gibi görünür. Keyifli tartışmalar ciridin ne kadar uzağa 

gittiği değil, ciridin ne kadar kendi etrafında dönerek kaydığı üzerine yapılırdı. İlk soyulan 

kabuktan da, ucuna ince söğüt dalından bir dilli düdük takılıp sarılarak  borazan yapılırdı. 

Cırlak : Kulağa hoş gelmeyen ses, cırcır böceği. 

Cırlak : Oyun bozan, oyunda yenilince küsen. 

Cırmak (cırnak) : Yırtıcı hayvan tırnağı. 

Cırmalamak : Tırmalamak. 

Cırmık : Tırnak izi, tırmık. 

Cıvgırmak : Fışkırmak. 



Cıvık : Sulu. 

Cız : Cam bilye, cicöz, misket. Bilyelerle oynanan bir oyun. 

Cızmak (cızlamak) : Bir kişiden yılmak, bir şeyden, oyundan, yarıştan caymak. 

Ciba : Çocuk. Bu sözcük Gediz bölgesinden gelmiştir. 

Cibire (cibre) : Üzümlerin ezilip suyu alındıktan sonra geriye kalan posası. 

Cibindirik : Cibinlik. Sivrisineklerden korunmak için kullanılan ince tül kumaştan yapılmış engel. 

Cice : Abla, aba, (büyük kız kardeş). 

Ciciana (cicianne) : Amcanın eşi, yenge.  Ayrıca babanın ikinci eşi için de kullanılır.   

Ciçcaklı : Süslü püslü, işlemeli oyuncak. 

Cillov (cillav) : Pekmezin sulandırılarak şerbet gibi içilecek hale getirilmesi. 

Cimbaşına : Tekbaşına. 

Cimbişlemek :  Çimdiklemek. 

Cimbişlemek : İki parmak ucuyla sıkıştırmak. “Bi cimbiş duz yete(r),” diye tarif etmiş. Bir 

cimbiş ; baş parmak ile işaret parmağının arasında taşınabilecek  miktardır. 

Cimicik : Çok azıcık, çok küçük. 

Cin cumbalak : Bir konuda veya yarışta en sonuncu olmak. 

Cindarısı : Pap yapmağa uygun küçük taneli bir mısır çeşidi. 

Cinevre : İçi sırlanmış büyükçe, pişmiş topraktan yapılmış, silindir şeklinde, 40- 50cm çapında, 

50-60 cm yüksekliğinde, kap. İçinde salça, peynir gibi şeyler saklanır. 

Cinini dermek : Bir kişiyi, öfkeyle verdiği karardan döndürmek, bir konuya ikna etmek. 

Cinleri tepesinde : Bir şeye çok kızmış, çok öfkeli.  

Cinlerin cirit attığı yer : Issız yer. 

Cinnet geçirmek : Aklı başından gitmek, kendi kontrolunu kaybetmek, ne yaptığını bilmemek. 

Civci : Yumurtadan yeni çıkmış yavrular, civciv. 

Civci bayıldan : Pişirilirken, suyu az gelerek, taneleri sert olarak kalmış bulgur pilavı. 

Ciz : Çiz. Üzerini ciz! Bir resim ciz! 

Ciz : Diz. İpe iki sıra boncuk cizmiş (dizmiş). 

Cizgili : Daha çok kız çocuklarının, toprak üzerine yan yana dörtgenler çizerek oynadıkları 

oyun. 

Cizi : Çift sürerken, pulluğun açıp gittiği uzun çukur. 



Cizme : Çizme. Çamurlu, su basmış yerlerde kullanılan, uzun konçlu, lastik ayakkabı. Deriden 

yapılan körüklü çizmeler ise, düğüne veya pazara giderken giyilirdi. 

Cizlavat : En ucuz kara lastik ayakkabı. Gıslavet. Kışın ayakları dondurur, yazın yandırır 

terletirdi. Dağ marka olanı yaygındı, dağ babucu  da denirdi. 

Cufa  şalvar : Çuha adı verilen kumaştan yapılan şalvar. 

Culuk (culluk) : Piliç. Çulluk, bir av kuşu. 

Culumlanmak : Bir şeye kızarak, sinirlenmek ve kendi kendine konuşarak bağırıp çağırmak. 

“Kendi kendine ne  deye culumnanıp durusun, seni duyan yok gören yok, sakinleş hele bi, böle 

sürdürüsen, tan deye atılıp gitcen adam,” demiş karısı.   

Cura : İki veya üç telli olabilen, mızrapla çalınan, küçük bir sazdır. 

Curani boyunlu (curani boğazlı) : İnce ve uzun boyunlu kişi. Curanın sap kısmına 

benzetilerek, zayıf  ince boynu olan hasta  çocuk ve erişkinlere de söylenir.  

Curakabı : Çok dar, vücudu saran giysi, Curakabı gibi giyinmiş. 

Curcu (cucu):  Küçük, küçük tavuk, piliç. 

Curuşmak : Akşama kadar koşup oynamaktan yorulan çocuğun, nerdeyse sofra başında  

hemen uyuyup kalmasına denir. 

Cuvabı cebinde : Hazırcevap. 

Cümbüş : Eğlence. 

Cümbüş : Gövdesi yuvarlak ve madeni, uda benzer, mızrapla çalınan, göğüs tahtası deriyle 

kaplanmış olan saz. 

Cüppe : Cübbe. 

Cürüm : Suç, kabahat. 

Cürüm (cirim) : Vücut kitlesinin büyüklüğü, toplam hacmi. “Ataş olsa cürümü gadar yer 

yaka(r),” denir . 

                                                   Ç 

Çabık (şabık) : Çabuk, tez. 

Çabıt (çapıt) : Çaput, eskimiş bez. 

Çağala : Çağla. Badem, kaysı, gibi meyvelerin olgunlaşmadan yenilen, ham meyve hali. 

Çakal : Tilkiden biraz irice, yırtıcı hayvan. Mecazen, kurnaz, hileci, düzenbaz, yaramaz insan. 

Çakar almaz : Tetiği çekildiği halde, çoğu zaman ateş etmeyen eski bozuk silah. 

Çakı : Kırda herkese gerekli, açılır kapanır sapı olan ve  ağaç dalı, ot, peynir, ekmek, meyve 

gibi şeyleri kesmek için kullanılan, cepte taşınan küçük bıçak. 



Çakıldak : Nohut ve mercimek tanelerinin erdiği zaman, içinde bulundukları kuru kapsülleri 

taşıyan dal. 

Çakıldak : Hayvanların kuyruk kıllarına yapışarak kuruyan hayvan tersi. 

Çakıldak : Su değirmeninin üstte dönen taşına değerek devamlı ses çıkaran, sert ağaçlardan 

yapılmış parça.  

Çakıldaklı (boğazı çakıldaklı) : Sürekli çok konuşan kişi. 

Çakılı (kakılı) : Çok, bereketli. Ağaçlarda bu yıl verim nasıl diye sorlduğunda,  “Erik ağacının 

meyvası pek gözel, hep dalları çakılı,”derler. 

Çakın (çakım) : Şimşek, kıvılcım. 

Çakır : Mavi veya maviye çalan göz rengi. 

Çakır : Eskiden şarap anlamına gelirmiş. Çakırkeyif olmak sözü de oradan geliyor olmalı. 

Çakırkeyf : İçkiden dolayı yarı sarhoş. 

Çakmak çalmak : Silahın tetiğini çekmek, ateş etmek. 

Çakmakdaşı : Çakmaktaşı; demire sürtmekle kıvılcım çıkaran bir taş (kuvars). Sigara yakmak 

için kullanılan eski usul kav çakmakta bu taş kullanılırdı. Harmanda kullanılan düvenlerin 

(döven) de altındaki oyuklara, sapları ezmesi için çakılan kesici taşlar da çakmaktaşından 

yapılmıştır. Bu taşlar, sıcakta ağaç kısmı gevşeyince, düven ters çevrilerek üzerine su serpilerek 

ıslatılır, ıslanan düvenin ağaç gövdesi şişerek, oyuklar içindeki taşları tekrar sıkar. 

Çakşır : Dizlere kadar uzanan kısa, erkek şalvarı. Efelerin giydigi dizlik. 

Çalankı : Ateş yakmakta kullanılan ince, kuru ağaç dal ve yaprakları, kuru ot sapları. 

Çalı dibi daşlamak : Çalı dibi taşlamak. Tavşan varsa kaçarken ortaya çıksın, avlayalım 

düşüncesiyle, avcıların kullandıkları bir yöntem.  

Çalı dibi daşlamak : Bir olayın gerçekte ne olduğunu öğrenmek amacıyla, fark ettirmeden ilgili 

kişiyi konuşturmaya çalışmak. 

Çalık : Hasta, bir tarafa eğilmiş çarpık, yüzünde yara izi olan kişi. 

Çalışanna : Çalışanlar. Son a uzun okunacak. 

Çalıyı tepesinden sürümek : Kesilmiş bir dalı ya da küçük ağacı tepe kısmından tutarak 

sürükleyip taşımak zordur, etrafa takılır; böyle taşımak isteyenin, bu işten anlamadığı görülür. 

Mecazi olarak; Bir sorunu çözebilecek konuşma üslubunu ve davranışını bilmeyip, yanlışlıklar 

yaparak işi çığırından çıkarmak, sorunu daha da ağırlaştırmak anlamına gelir. 

Çamçak : Ağaçtan yapılmış kulplu su kabı. Ağaçtan yapılmış büyük kepçe. 

Çamır : Çamur, balçık. 



Çan : Metalden yapılmış, içinde aslı tokmağın yanlara vurmasıyla ses çıkaran araç, tongurak. 

Geceleri otlatılan koyun sürüsünün takibini kolaylaştırır. Ayrıca, sürü içindeki üç beş koyunun 

boyunlarına bağlanmış olan çanların, farklı sesler çıkarmasından, herkes kendi sürüsünü 

uzaktan tanır. 

Çanak : Topraktan yapılmış, yayvan, ağzı geniş kap. 

Çanakgale : Çanakkale. 

Çandırma (candırma) : Jandarma. 

Çangal : Dallı budaklı ağaç, değnek. Güreşte bir oyun. 

Çam yarması gibi : İriyarı. 

Çapa : Tarlada toprağı işlemek, zararlı otları kesmek, darı ve bostanın boğazını toprakla 

doldurmak gibi birçok işlerde kullanılan, ağaç saplı, demir uçlu kazı aleti. 

Çapar : Açık beyaz tenli, yüzünde çilleri olan. 

Çapıt : Bez, paçavra, çaput. 

Çarığı akşamdan ıslatmak : Kullanılmadığı zaman sertleşen çarıklar, çifte gitmeden önceki 

akşam suya konur, ikinci gün sabahı yumuşar rahat giyilir. Çift sürerken sıcaktan tekrar daralır, 

ayağı sıkmaya başlar gene ıslatılır. “Gün çarığı, çarık ayağı sıkar,” deyişi de buradan gelir. 

Mecazi olarak, –yarın yapılacak görülecek işe, bir gün önceden heveslenmek, havasına girmek, 

hazırlık yapmak – demektir. 

Çarık : Ham deriden yapılan, iki ucu sırımla dikilen kenarları kıvrılan, hafif olduğu için çift 

sürerken kullanılan bir ayakkabı. 

Çarıklı erkân-ı harp : Okula falan gidemediği halde, konuyu çabuk kavrayan, hızlı ve pratik 

çözümler bulan kurnaz köylü.  

Çatal gazık yere batmaz : Uzlaşma olmayan yerde başarılı bir şey yapılamaz. 

Çatma govmak : Iramas halinde harman yerinde, birbirine dayalı ve iki metre yüksekliğinde 

yığılı olan ekin sapları, meşe ağacının çatal dallarından yapılmış ve iki eğik sivri ucu olan dirgen 

denilen aletler kullanılarak yere yayılır. Buna harman indirme denir. Yaklaşık yüksekliği bir 

metreyi geçen indirilmiş, ve yuvarlak bir şekil verilmiş olan bu sap harmanı üzerine düvenle 

çıkılmadan önce, boş boyunduruğa koşulan (çatılmış olan) öküzlere iyice çiğnetilerek  çiğnetilir, 

yassıltılır. Bu işleme çatma kovmak denir. Her öküz çiftinin arkasında onları: bir eliyle üvendire 

tutan ,diğer eliyle de içten dönen hayvanın kuyruğuna yapışmış olarak yöneten bir kişi vardır. 

Böylece harman düvenle sürülecek hale gelir. 

Çatmak : Aynı cins şeyleri bir araya getirerek sağlam, işe yarar bir şey oluşturmak. Üst üste 

düzgün  şekilde taşları yerleştirerek, yemek pişirilecek kazanlarının üzerine oturtulacağı ayak 

yapmak. gibi. -Çatdılar gazan daşını.Vurdular düğün aşını- şeklinde başlayan bir Uşak 

türküsünde bunu görürüz. Şarkılarda,  köyündeki nişanlısını düşünen asker de talime ara 

verildiği anda – daha tüfekleri çatar çatmaz ordayım- der. 

Çavış : Çavuş. Köydeki savaş görmüş yaşlı insanların, askerde aldığı rütbe lakapları olurdu. 



Çay : Dereden büyük akarsu. 

Çay gavışdısı : Çay kavuştusu. İki çayın birleştiği yer ve çevresi. 

Çayca gitmek yolca gelmek : Uzakça bir yere zahmet çekerek bir meseleyi halletmek 

amacıyla gitmek fakat hiçbir sonuç alamadan, yorgun, üzgün geri dönmek. 

Çayda gum, bizde para, çıra yak da metelik ara !. 

Çayı gö(r)meden paçaları sıvamak : Bir şeyin vakti, sırası gelmeden, olmuş gerçekleşmiş gibi 

kabul ederek davranmak. Böyle kişileri, hayal kırıklığı ve mahcubiyet  bekler. 

Çayır : Üzerinde yeşil çimenlerin bittiği, koşum hayvanlarının otlatıldığı, taban arazide bulunan 

geniş meralardır. Ekinler haman yerlerine taşınmaya başlayınca, diğer yoz mallara da, 

buralarda otlatma izni çıkar. 

Çaylar bulanmadan,  durlanmaz : Sel sularıyla çaylar bulanık aksa da, kısa zamanda tekrar 

durlanır pırılpırıl olur. Eşler arasında ufak tefek anlaşmazlıklar olur, fakat  karşılıklı saygı sevgi 

varsa, her şey tekrar düzelir. 

Çeç : Savrulan harmanda samandan ayrılan tahılların, geniş gözeli bir kalbur olan gözerden 

elenerek, biriken tanelerden oluşan yığın. Arpa çeci, buğday çeci, darı çeci gibi. 

Çek demiri : Arabanın çekilebilmesi için, arabanın okuyla boyunduruğun içinden geçerek onları 

birbirine bağlayan demir.  

Çekat (çeket): Ceket, sako. “Oğlum, hava ayaz, sakonu, çekadını keymeden dışarı çıkma!” 

Çeki (çekki, çelgi) : Kadınların alınlarına sardıkları, katlayarak bağladıkları yazma, tülbent. 

Çeki : Bir çeki odun, ikiyüzelli kiloluk odun miktarıdır. 

Çekişmek : Hatalı bir işten dolayı yapılan, öğütle karışık azarlamak. Bubasına, “Bu oğluna bi 

çekiş, bizi hiç dinnemeyo(r),” demişler.  

Çekişdirmek (çekiştirmek): Bir kişinin arkasından konuşmak, dedikodusunu yapmak.  

Çelmek : Hareket halindeki bir şeyi, dokunarak başka yöne göndermek. Met- değnek 

oyununda, değnek ile met çelinir. Bir kişiye konuşarak,onun düşüncesini değiştirmesini 

sağlamağa da; aklını çelmek denir. 

Çelmik : Harmanda, çeç yapılırken gözer üzerinde kalan ezilmemiş başak parçaları, kısa ağır ot 

sapı parçaları ve taşlar ayrı bir yerde toplanır, buna çelmik denir. 

Çemkirmek : Çakalın çıkardığı, kimsenin aldırmadığı sesidir. Cılız bir havlama sesine benzer. 

Çemrelemek : Gömleğin kol uçlarının yani yenlerinin, katlanılıp kısaltılarak dirseğe doğru 

sıvanması. 

Çenesi çekilmek : Ölmek. Beddua olarak kullanılır. N harfinin eğik ve ince yazıldığı yerlerde bu 

genizden okunacak demektir. 

Çenesini tutmak : Gevezelik etmemek, ağzından laf kaçırmamak. 



Çeniz : Çeyiz. Çeniz okunurken, n harfi genizden  söylenir. 

Çente: Çanta. “Bu güz oğluma çente alıncak, okula başlacak,” diye sevinirimiş. 

Çentmek : Orta boy ve ince ağaç dallarını; bir ağaç kütüğü üzerinde, sol elle dalı tutarak, sağ 

eldeki tarha veya nacak ile sobada yakılabilecek  şekilde kesmek. 

Çepiş (çebiç, çebiş) : Bir yaşını dolduran keçi. 

Çerçefe : Çerçeve. 

Çerçi (çerçici) : Eskiden, köylerde, eşeği ve elinde sepetiyle dolaşan seyyar satıcıdır. 

Sepetinde bulunan mallar; ayna, tarak, çakı, iğne, iplik, tespih, çakmak, incik boncuk, sakız, 

sapan lastiği gibi şeyler olurdu. Aynalar, 7-8 cm çapında, yuvarlak, cepte taşımaya uygun olup, 

arka yüzünde bir kuş resmi olanlar revaçtaydı. 

Çerek : Çeyrek, dörtte bir. Çerek okunurken, ilk e harfi uzun okunur, y harfi okunmasa da e 

harfinin uzatılmasını sağlamaktadır. 

Çeşme akarken suyunu doldur : Fırsatları boşa harcama. 

Çetrefil : Çok karışık, anlaşılması ve çözümlenmesi zor bir mesele. 

Çevir gaz yanmasın, ağan uyanmasın : Ağaya kaz pişiren işçisine deniliyor. Mecazen, 

söylediğin sözü  sakın ağan duymasın, çabuk geri al “Ben öyle değil, şöyle demek istemiştim,” 

de! 

Çıbanı deşilmek : Büyük bir sıkıntıdan kurtulmak, rahat bir nefes almak. 

Çıbık (çubuk) : İnce uzun değnek, taze dal sürgün, sigara ve tütün içenlerin kullandığı içi boş 

uzun çubuk. 

Çığ : Kurumuş ve hasat edilmeye hazır hale gelmiş olan haşhaş kozalaklarının, uçta tepe 

hizasından kırılarak toplanmasından sonra, tarlada geriye kalan uzun çubuklar halindeki haşhaş 

bitkisi saplarına çığ denir. 

Çığ : Yörüklerde, süt kazanlarının üzerine, kapak niyetine, yan yana uzatılıp serilen, kamıştan 

yapılan örtü. 

Çığır : Bağır! Duyulacak kadar yüksek sesle ünle! 

Çığır : Yol. Yüksek yerlerden aşağıya yuvarlanan kar kitlesi olan çığın açtığı yol, iz. 

Çığırmak : Türkü söylemek. Çalıp çığırmak; saz çalıp türkü söylemek. 

Çığıştı  : Haşhaş çığlarının veya tarlada kurumuş mısır yapraklarının; rüzgarla ya da içinde bir 

şeyin hareket etmesi esnasında, birbirlerine sürtünmesi suretiyle çıkan ses. 

Çığsilah : Pür dikkat kesilmek, bir tehlikeyi hazırlıklı, silahlı olarak beklemek. 

Çıfıt : Hileci, düzenbaz. 



Çıkı (çıkın) : İçine bir şeyler sarılıp, iki ucu birbirine düğüm atar gibi bağlanan bez. Tuz çıkısı, 

para çıkısı gibi örnekler verilebilir. Bohça ise esvap çıkısıdır. 

Çıkırık (çıkrık) : Kuyudan kovayla su çekmeye yarayan elle çevrilen alet. Yünden ip eğirmeğe, 

sarmağa yarayan elle ya da  ayakla döndürülen alet.  

Çıkmadık candan umut kesilmez . 

Çılbak : Çıplak. 

Çılbır : Kaynamakta olan su içine, yumurtaların kırılarak pişirilmesiyle yapılan yemek. Pişen 

yumurtalar buradan süzülerek çıkarılır, iri parçalar şeklinde kesilerek üzerine yoğurt ilave edilir 

ve tereyağında hafif kızartılmış salça veya sos üzerinde gezdirilir. Çılbır yemeğiniz hazırdır. 

Çıldırkı : Zayıf, çok ince kuru ağaç dalları. Ateş tutuşturmakta kullanılır. 

Çımkı : İnce, yaş olduğu için esnek değnek. 

Çımpalamak (çumpalamak) : İçinde ayran, su, süt gibi şeyler bulunan bir kabı; dışından, 

içindekileri dökmeyecek şekilde sarsarak karıştırmak, çalkalamak. 

Çıngıl (cıngıl) : Seyrek çitimlerden oluşan üzüm salkımı. 

Çıra : Çam gibi reçineli ağaçların bol reçineli kısmından alınan ağaç parçaları. Ateşi 

tutuşturmakta kullanılır. 

Çırak : Aylık ya da yıllık olmak üzere ücret karşılığı olmak üzere çalıştırılan yatılı işçi. Yanaşma. 

Çırak çıkarmak (gız çıkarmak) : Kız evladını evlendirip eşinin evine göndermek. 

Çırak çıkarmak : Ortağını, bezdirerek hakkı olandan çok daha azına razı edip uzaklaştırmak.  

Çırpı : Orta kalınlıkta dal parçası. 

Çırpı bacak : İnce zayıf bacaklı çocuk. 

Çırpı çıldırkı : Ateşi tutuşturmak için gerekli, çok ince, kırılmış, kuru dal parçaları.  

Çırpmak : Ağaçtan meyveleri toplayabilmek için, yüksek dalları uzun bir kargı ile hafifçe vurarak 

düşürmek. Yakın dallardaki meyveler elle toplanır veya dallar silkelenerek toplanır. Bademleri 

çırpma zamanı geldi, demişle(r). 

Çıtlak : Kıvılcım. 

Çıvgar : Zıvgar. 

Çifçi : Çiftçi. 

Çift çubuk sahabı : Çiftçilik yapmak için gerekli tarla ve araç gereç sahibi. 

Çifte : Çift namlusu olan av tüfeği. 

Çifte atmak : Atın arka ayakları, heriki ayağını da havaya fırlatararak tekme atması. Durgun atın 

çiftesi pektir. 



Çiğ (çiy)süt emmiş : Vefasız, kötülük yapma olasılığı olan. İnsanlar çiğ süt emmişlerdir, hiç 

beklemediğin insanlar da, sana bir gün kötülük yapabilirler.  

Çiğil (çiyil) : Nohut büyüklüğünde taş parçaları, çakıl. Çiyilli toprak, içinde çok çiyil olan toprağın 

çapalanması zordur.. 

Çikin : Hoşa gitmeyen, çirkin. 

Çilbir : Hayvanları başından bağlamak için kullanılan yuların, urgan veya ince demir zincirden 

yapılmış olan, hayvanı yetmek ve bir yere bağlamak için kullanılan uzun sap kısmı. 

Çilbirini çekmek : Uyarı olarak; “Oğlun ileri geri konuşuyormuş, çilbirini çek,” şeklinde kullanılır. 

Çilekeş : Çok çile çekmiş kişi. 

Çilemek : Çiselemek, serpinti , çok hafif derecede yağış. 

Çille : Çile, sıkıntı, üzüntü, zorluk. 

Çilte : Minder. 

Çimmek : Suya girmek, yüzmek. 

Çinil (çiğin) : Omuz. “İki çiğninde iki dolu desdi, çeşmeden su getiriken ayağı kaymış, gine de 

desdileri gırmadan getimiş, maşallah,” denir. 

Çinnemek : Çiğnemek. 

Çinnini çekmek: “Bana ne istemiyorum, bu işi yapmayacağım,” anlamına gelir. Bazan da 

sorulan şeyi bilmiyorum anlamına gelir. N harfi genizden. 

Çinnemek : Çiğnemek. 

Çirşek : Çapak. Göz iltihabında oluşur. 

Çitari : İpek ve pamuktan dokunmuş, entari ve don dikilen bir kumaş çeşidi. 

Çiti : İçinde saman, çamaşır vb. şeyleri taşımakta kullanılan, söğüt dalından veya kamıştan 

örülen geniş sepet. 

Çitim : Bir üzüm salkımını oluşturan; küçük salkımlardan her biri. 

Çitme : Büyükbaş hayvanların arka ayakları ile yukarı doğru savurdukları tekme. 

Çiy yağması (çiğ) : Sonbaharda gecelerin soğuması ile yeşil bitkilerin yapraklarında, havadaki 

nemin yoğunlaşmasıyla su oluşarak, yağmur yağmış gibi ıslanmaları. 

Çiye : Bir tepsi baklavayı oluşturan, kenarları daha pişirilmeden kesilerek belirlenmiş olan 

parçalardan her birine çiye denir. 

Çiyelemek : Kapçığından soyulan mısırın, elle ovulup sıyrılarak ortasındaki masır denilen 

kısmın üzerinden, tanelerin ayrılması.  



Çocuğu hızmata yolla, ardı sıra kendin git. Çocuğu bir işe gönder, unutur oyuna dalar, veya 

alıp getiremez, kendin o iş için gitmek zorunda kalırsın. 

Çocukdan al habarı. 

Çoğuncalık : Çoğu zaman, genellikle. 

Çok doğru adamdır; heybede urgan gibi! : 8-10 metrelik bir urganın heybeye sığabilmesi için 

mutlaka bükülüp katlanması gerekir, yani doğru olamaz. İroni olarak kullanılır. 

Çok gonuşan çok yanılı(r). 

Çok gonuşanı semezle : Çok konuşanı sevmezler. Se(v)mezle(r) okunurken ilk ve son e 

harfleri uzun okunur. 

Çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz. 

Çok yaşayan değil, çok gezen, çok gören bili(r). 

Çok yorgan yırtmak : İnsanlara çok kötülük ettiği için kolay kolay ölemez, çok acılar çekerek 

sefalet içinde ölecek. 

Çokak : Meşe kökü. Kesilen ağacın, toprak içinde kalan kök kısmı. 

Çokaşmak : Hızlı bir şekilde çoğalarak toplanmak, etrafını sarmak, kavgaya katılmak. 

Çolak : Bir eli, bir kolu sakat, veya felç olan kişi.  

Çomak : Sağlam kısa değnek, sopa. Davula sağ elle vurmakta kullanılan sopa. 

Çomuk : Boynuzu kısa olan veya bir tarafındaki boynuz kırılmış küçükbaş hayvanlar. 

Çopur : Yüzünde çiçek bozuğu izler taşıyan kişi. 

Çorak : Kıraç arazi veya tarla. 

Çorap çitmek : Köylerde, kadınların koyun yününden kendilerinin eğirdikleri kalın ipliklerle 

ördükleri yün çoraplar giyilirdi. Giyildikçe önce parmak uçları ve topuk kısımları incelir,  buna 

ernime denir, kısa bir süre sonra da delinirdi. Erniyerek delinen yerlerin, tekrar şiş ve yün iplikle 

örülerek tamir edilmesine çorap çitilmesi denir. Çorabının çitilmesini sabırsızlıkla bekleyen 

çocuk da çitilmiş çorabını aceleyle giyer sokağa fırlar oyuna katılırdı. Neden başka çorabını 

giyip oyuna koşmamış derseniz; herkesin zaten giydiğinden başka çorabı olmazdı. 

Çorlu : Zayıf, hastalıklara karşı dayanıksız. 

Çotuk : Dışarda kalmış ağaç kökü, kesilen ağacın topraktan yukarıda kalmış kısmı. Ayrıca 

asma kütüğü.   

Çöğdürmek (çöydürmek) : İşemek. 

Çöğmek : Bir şeyin yan tarafa eğilmesi, yatması. 



Çöğür : Dallarında 3-5cm uzunluğunda sık dikenleri olan bir ağaç, ahlat ağacı. Bunun kesilen 

dallarından çit yapılarak bahçelerin harımları güçlendirilir, hayvanların içerdeki mahsule zarar 

vermesi engellenir. 

Çökelek : Yağı alınmış bir çeşit peynir, ayranın kaynatılmasıyla elde edilen bir ürün. 

Çökündür : Şekeri az kırmızı pancar. Bunun yerini, Türkiye’nin ilk şeker fabrikası olan ‘Nuri 

Şeker Uşak Şeker Fabrikası’ kurulması öncesinde,  Avrupa’dan tohumları getirilerek yöremizde, 

Molla Ömeroğlu Nuri Şeker tarafından, merkez Kalfa köyündeki çiftliğinde yetiştirilen, şeker 

oranı yüksek, şeker pancarı almıştır. 

Çölmek : Çömlek. 

Çömçe (çomça) : Ağaçtan yapılmış büyük kepçe. 

Çömez : Bir hocanın veya ustanın küçük öğrencileri, çırakları. 

Çönmek : Dizleri bükerek ,ayak bilekleri üzerine oturmak, çömelmek, çömeşmek. 

Çörtlek (çörten, şörtlen) : Eskiden lavabo olarak kullanılan apdeslik sularının aktığı yer. Üstü 

açık olan oluk. Çocuklara “Çörtlek altından geçmeyin tekin deyildir,” denirdi. Herhalde üstü başı 

kirlenmesin diye. 

Çulsuz : Yoksul.  

Çücük (cücük) : Filiz. Patatesin çücüklemesi; ılık ve nemli ortamda saklanırsa filizler vermesi. 

Çümen : Çimen, çimenlik alan. 

Çümennik : Çimenlik, otlak, köyün ortak kullanımına ait mera ve çayırlar. 

Çümento : Çimento. 

Çüş : Eşeğe dur komutu. 

                                                    D 

Daban : Taban. 

Daban arazi : Taban arazi. Yer altı suyunun yüze yakın olduğu, genellikle bir akarsu yakınında, 

verimli ova. “Daban arazile(r)de hasılat berkatlı olu(r),” denir. Daban ta(r)la. 

Dabana guvet gitmek:  Çok uzak bir yere yürüyerek gitmek. 

Dabanca : Tabanca. 

Dabanca : Su motorlarından basınçla çekilen suyun, sulanacak tarlada yere yayılmış olan 

hortumlara bağlı, çok sayıdaki, su püskürtme fıskiyelerinin her biri. 

Dabansız (tabansız) : Korkak, yüreksiz. 

Dağ çalısız olmaz, köy (yol) delisiz olmaz. 

Dağ dağa gavışmaz, insan insana gavışır : Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. 



Dağa geldik deye, dan gadak ossurma ! : Davranışlarında her yerde ölçülü ol. 

Dağam : Taam, yemek, yiyecek. 

Dağanak : Dağınık, düzensiz bir şekilde etrafa dağılmış.  

Dağar : İçinde; pekmez, yağ, ayran, turşu gibi şeylerin saklandığı bir çeşit küp. 

Dağarcık : Elde taşınabilen kese, torba, küçük çuval, koyun derisinden yapılmış tulum. 

Dağarcığındaki bu gadar : Bildiği bu kadar. Daha fazla bildiği, gördüğü, öğrenmiş olduğu bir 

şeyi yok. 

Dağda bağımız yok, çakaldan davamız yok. 

Dağdaki davşanları  ürkütmek : Gürültülü bir şekilde yellenmek. 

Dağdan gelip bağdakini govmak : Bağ dikip emek çekerek yetiştirmiş kişiyi, uzaktan gelen 

birisinin haksızca oradan kovması. Sonradan gelen bazı kişilerin, orada yerleşik, oranın 

kurulmasını sağlamış insanları, bir şekilde, ellerindeki mallarını alarak oradan uzaklaştırmasıdır. 

Dağına göre gış, mevsimine göre iş olu(r) : Büyük dağın kendisine göre büyük kışı olur, her 

mevsimin de yapılacak farklı işleri olur. 

Dah demek (deeh demek) : Binek ve koşum hayvanlarına  “Yürü” komutu vermek, aynı 

zamanda elindeki değnek veya üvendireyi de dokundurarak hayvanları yürütmek. 

Daha zengine dokan geç, fakirden sakın geç : Kendini az zengin sayanlar böyle derlermiş. 

Dakga (Dakka) : Dakika. 

Dakgın : Takışmış, dargın, hasım. 

Dakı : Takı. 

Dakım çekmek : Yöresel yemek yapılarak servis edilen, yemekli davetlerde; her masa veya 

tablaya, verilecek yemeklerin, sırasıyla, bazen da aynı anda kaplara konularak hazırlanması ve 

gönderilmesi. Çorbadan başlayarak, tatlı dahil verilecek altı çeşit yemeklerin hepsine bir 

dakım(takım) denir. Bkz. Bamiye  sözcüğü.    

Dakım kestirmek : Takım elbiselik kumaş kestirerek, terziye dikmesi için vermek. Güveylik urba 

kestirmek. 

Dalamak : Köpeğin ısırması. 

Dakınmak : Süs ve ziynet eşyalarını takıp takıştırmak. 

Dalavereci : Yalanla, dolandırıcılıkla işini yürüten kişi. 

Daldız : İçinde yoğurt ile suyun çalkalandığı, buradan tereyağı ve ayran elde edilen ağaç kap. 

Silindir şeklinde, 20-25cm çapında 100-125cm boyunda tabanı da ahşap kap. Yayık olarak da 

adlandırılır. Bunlarda yoğurt çalkanması, sapı uzun uç kısmında yuvarlak  bir tahta takılmış 



olan daldız elciği kullanılmak şekliyle olur. Böylece ayran ve onun üzerinde oluşan tereyağı elde 

edilmiş olur.      

Daldız : Eski usullerle tahtalardan yapılmış arı kovanı. Kara kovan. 

Dalgış : Dalgıç. 

Dalöğlen : Öğlen vakti, güpegündüz. 

Dam : Büyükbaş hayvanların barındığı, üstü kapalı yer. 

Dam : Evlerin ve  ahırların üstü, çatısı. Kiremitlerin olduğu yer. 

Dam : Hapisane, mahpus damı. 

Dam aktarmak : Kiremitli eski çatılarda yaygın, yağmur damlaması ve akıntı varsa, tüm 

kiremitlerin elden geçirilerek kırıkların ayıklanması, yeni kiremitlerle takviye edilip tekrar 

döşenmesi işine, dam aktarması denir.. 

Damar bingeşmesi : Adale kasılma ağrısı. Kramp. 

Damert : Damat. 

Damızlık : Üreme, üretme amaçlı olarak bulundurulan hayvanlar. En çok boğa ve koç gibi 

hayvanlar olarak anlaşılır. Ayrıca evin süt ve buzağı ihtiyacını sağlamak amacıyla beslenen dişi 

sığırlara da damızlık denir. Satılmak amacıyla değil, elde tutulmak ve üretmek için yetiştirilen 

hayvanlar, damızlık olarak adlandırılır. 

Damlaya damlaya göl olur : Tutumlu ol, gereksiz harcama yapma. 

Damüstü (dambaş, dambaşı) : Tek katlı evlerde(sadece zemin kattan ibaret) tavan; duvardan 

duvara uzatılarak yan yana, 40-50cm aralıklarla sabitlenen düverler üzerine çakılan tahta zemin, 

üstü toprakla sıkıştırılarak kapatılır, en üste de çakıl serilerek damüstü tamamlanmış olurdu. Her 

yağmurda aşağıya su sızmasın diye, üzerinde yurgu taşı gezdirilir, sıkıştırılır. Ayrıca burada, 

yani damüstünde, hayvanların ulaşamadığı bir yer olduğu için, sonbaharda; tarhana, bulgur gibi 

şeyler kurutulurdu. Kuşlardan korumak için de başına bekçi olarak, bir çocuk dikilirdi. Sadece 

tek kat evlerde değil; hayvan damı, samanlık, fırın gibi tek katlı diğer yapılar da, damüstü aynı 

şekilde yapılabilirdi. 

Dan davılı : Tan davulu. Bayramlarda sabah yerler ağarırken çalınan davul. 

Dana : Sığırların iki yaşındaki erkek yavrusu. 

Dana kafa içi boş, dut(tut) kulağından çifte goş : Çifte goşmak, bir çift öküzü boyunduruğa 

koşup pulluğu çektirerek, tarlayı sürmek. 

Danacına gitmek : Garip bulmak, çok tuhaf gelmek. İlk n harfi genizden okunur. 

Dananın büyüğü damda : Asıl önemli olan daha ortaya çıkmadı. 

Dane (dene, tene) : Tane, tahıl, zahire. “Harmandan ikiyüz ölçek dene gadırdık, sarpın 

ambarına guyduk(koyduk),” diye konuşulur. 



Dangalak : Aptal, enayi, salak. 

Dangırdak : Rahatsız edici gürültü çıkaran, bağırarak konuşan. 

Darak : Tarak, saç taramak için gereç. 

Daraklı : Ayaktaki tarak kemiklerinin olduğu kısmın, normale göre geniş olması. Taraklı atak.  

Dar alamet (darelemet) : Alel acele, dar bir süre içinde çok hızlı bir şekilde, bir şeyi yapmak, 

tamamlamak. 

Dartı : Uçları çene altına bağlanan başörtüsü. Dartınmak : Başörtüsü takmak. 

Darı dökmek : Darı ekilirken, pulluğun açtığı cizi içine, elinde darı taneleri dolu bir kese ile takip 

eden kişi, bu keseden aldığı tohumu, her adımda bir adet olarak atar. İkinci ciziyi açarken, pulluk 

bu tohumların üstünü  toprakla kapatır. Üzerine sürgü  de çekilince darı ekilmiş olur. 

Darı közlemek : Darı ütmek, mısır közlemek. Taze darıları odun közü üzerinde pişirmek. 

Darı soymak : Olgunlaşarak kuruyup biçilen ve harman yerine taşınan darıların, kapçıkları 

açılarak içindeki, bir masır üzerinde sıralı mısır tanelerinin olduğu kısımların, ayrılıp ortada 

yığılmasıdır. Bu yığınlar mısır harmanı şeklinde yayılır, üzerinde düven sürülerek mısır taneleri 

ayrılır.  

Daşa goşmak : En ağır işleri yüklemek. “İsdersen daşa goş, O yapar, işden yılmaz,” dediler. 

Daş altında gurba yaşa(r) gibi yaşamak : Taş altında kurbağa gibi, yokluklar ve çileler içinde 

yaşamını sürdürmek. 

Daş gazığı : İnşaatlarda kullanılacak taşların çıkarıldığı yer. Taş ocağı. 

Daş malı : Taş malı. Taştan yapılmış gibi sağlam, dayanıklı gereç. 

Daş yağı : Gaz yağı. Aydınlanma için, fitilli lamba, fener ve kandillerde kullanılırdı. 

Daşınmak : Taşınmak. 

Datlı yi(yi)p datlı gonuşam. Yi(yi)p sözcüğünde, ilk i harfi uzun okunur, parantez içindeki (yi) 

okunmaz. 

Datlı dil ilanı deliğinden çıkarı : Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. 

Dava vekili : Avukatların olmadığı dönemlerde, hukukçu olmadığı halde dava takibine yetkili 

sayılmış olan kişi. 

Davıl : Davul. 

Davlımbaz : Davlumbaz. Ocak üstü raf. 

Davran : Haydi acele et, fırla, hemen başla. 

Davşan : Tavşan. 

Davşan boku gibi, ne koka(r) ne bulaşır : Hiçbir şeye karışmaz, hiçbir işe yaramaz kişi. 



Davşan dağa küsmüş, dağın habarı olmamış : Dağın buna üzüleceğini sanacak kadar 

safmış. 

Davşan goru bozmaz : Tavşan koruda yaşarken, orayı bozacak kadar zarar vermez. 

Davşan böyüyen  yavrılarına “Yedi gününüzü yetirdim, bıyınızı bitirdim, bundan sona 

enişe gaçman, yokuşa gaçın,” derimiş. Tavşan erişkin hale gelen yavrularına, yuvadan 

ayrılırken bundan sonra kendi başlarının çarelerine bakmaları gerektiğini söylerken öğütler de 

verirmiş. 

Davşana gaç, tazıya dut : Tavşana kaç kurtul, tazıya koş yakala diyerek iki taraflı, 

samimiyetsiz bir tutum içinde olmak. 

Davıl bizim boynumuzda, çomak başkasının elinde : Sorumluluk bizim üstümüzde, fakat 

karar verme yetkisi, söz başkalarına ait. 

Davıl durduran : Davul önünde çok uzun, nerdeyse davul duruncaya kadar hep kendisi 

oynamak isteyen, arsızlık eden kimse. Davulcu artık çalmayı bırakıp, “Ulen senden başga 

oynacak insan yok mu” diyerek, elindeki çomakla üzerine yürüyünce, durumu ancak kavrayıp 

kaçarken birkaç çomak da yer. Davulcuya alkışlar ve kahkahalarla eğlence devam eder. 

Daya(ğı)n çoğunu, avanak ayırıcı yir.  

Dayaklamak (dayak koymak) : Kapının dışarıdan açılmasını engellemek için, kapının arka 

tarafına bir engel koymak, ağaç veya metalden payanda dayamak. 

Dayı : Annenin erkek kardeşi. 

Dayı : Yapılan bir iş, bir davranış için; o işin beğenildiğini, göstermek maksadıyla kullanılan, iyi, 

güzel ve yerinde, anlamına gelen bir sıfat. Pek dayı oldu. 

Dayıbaşı : Başka bir köyden grup halinde gelen, gündelikçi işçi bayanların başında, kendi 

köylerinden onlarla birlikte gelen, sorumlu olarak bulunan, erkek işçi başı. Onun ücreti de tarla 

sahibi tarafından ödenir. 

Dayim (her dayim) : Her zaman, hep, devamlı. 

Daz (taz) : Seyrek çalılıkları olan kıraç alan, bozuk koru. 

Dazlak : Saçsız baş, kel. 

Debelenmek : Arka üstü yatar durumda elleri kolları ve bacaklarıyla kontrolsuz olarak 

çırpınmak. Bir şeyden kurtulmak için çok çalışıp çabalamak. Örneğin, borç içinde debelenip 

durmak. Ters olarak devrilmiş bazı böceklerin veya kaplumbağanın, kurtulmak için bacaklarıyla 

yaptığı hareketler.  

Deberip çıkmak : Hiç beklenmedik yerden can sıkıcı bir şeyin çıkıp gelmesi. Ekim döneminde, 

koşum hayvanlarından birinin hastalanması veya ölmesi. Ödenmesi unutulmuş bir fatura borcu 

gibi. 

Debildek çalmak : Tef, dümbelek çalmak. 



Debildemek : Uğraşıp didinmek, çalışmak, el ve ayakların aralıksız hareket etmesi. 

Debirezden : Birazdan, biraz sonra. 

Dedana : Dedeana, dedenin eşi olan büyükana. 

Dede : Anadolu’nun ilk çağ kültürlerinde, ulu pınarların ve onun çevresindeki ağaçların Ana 

Tanrıça Dida’ya (İda, Ada) ait olduğu, onun koruması altında bulunduğu  kabul edilerek kutsal 

sayılmışlardır. Buradaki ağaçların kuruyan dalları bile, evimiz yanar ya da öküzümüz ölür 

korkusuyla; yakmak için evlerine götürülmezdi. Buraları daha sonraları, Türkçede, Dede olarak 

anılmaya başlamış, orada mezar varsa, o da yatır olarak kabul edilmiş, pınara ve çevresindeki 

ulu ağaçlara zarar verenleri, Dede çarpar denilmiştir.  

Dedelere mum dikmek : Bir dileğinin yerine gelmesi üzerine insanlar çevrelerinde bulunan bir 

yatıra giderek mumlar yakar, dua ederler böylece şükranlarını sunmuş olduklarına inanırlardı. 

Örneğin, oğlu, torunu askerliğini bitirip, sağ salim geri gelenler. 

Degali : Haydi artık, yürü artık, haydi söyle. 

Değişik yola sapmak : Toplum içinde hoş görülmeyen, yahut da konusu suç olabilecek şeylerle 

uğraşmaya başlamak. 

De(ğ)men donuzluğu : Suyla çalışan un değirmenlerinde, suların aktığı ve çarkı döndürdüğü 

bölüm. Burası ıslak, serin, kışın da çok soğuk olur. “Bu evin hali ne bö(y)le, buz gibi olmuş”! 

“De(ğ)menin donuzluğuna dönmüş”, denir. Burada n genizden okunur. 

Değnek oynamak : Cirit oynamak. 

Deeha (daha) : İşaret parmağıyla da göstererek söylenir, işte orada demektir. D harfinden 

sonra gelen e harfi uzatılarak, daha sözcüğünde ise, ilk a harfi hem uzatılarak hem de 

inceltilerek okunur. 

Deh (deeh) : At, eşek, öküz ve katır gibi koşum hayvanlarına verilen, yürü komutu. 

Delali : Deli Ali. Çekinmez, sözünü sakınmaz kişilere övgü sözü, bir lakaptır delilik. 

Delamat : Deli Ahmet. 

Deli çok da tımarhane yok. 

Deli darı : Normal darılardan çok uzun darı. 

Deli deliyi görünce değneğini saklarmış : Deli, akıllı inanları dinlemez fakat kendinden daha 

deli birisini görünce sus pus olurmuş. 

Deli deliyi, imam ölüyü sever. 

Deli eşşeğin, deli sıpası olur. 

Deli feri : Deli kuvvetli olurmuş, onda deli feri var, uğraşmayın sataşmayın denirdi. 

Deli Şubat dellendi, beygir eşşek çullandı : Şiddetli soğuklarda hayvanlara, üşüyüp 

hastalanmasınlar diye, sırtlarına çul sarılırdı. Şubat ayında şiddetli soğuklar olur. 



Delice arabası (delce arabası) : Tarladan harman yerine, ekin saplarını taşımakta kullanılan, 

dikdörtgen şeklinde tabanı ve kenarlarında birbirlerine ince urganla bağlanmış çıbıkları (çubuk) 

olan, bu iş için özel olarak kurulmuş araba. 

Delikli demir : Ateşli silah, tüfek. 

Deliksiz kölge, sineksiz yayla istemek : Sıcaklarda koyu gölge, serin yayla istemek. Hak edip 

etmediğine bakmadan her şeyin en iyisini istemek. 

Delisen (delisek, delisenk) : Delimsi. Deliliğin de halk dilinde dereceleri vardır.  

delisen(delimsi), bunlardan biridir. Eserek ise, aklı bir gelip bir giden demektir, eserli de denir. 

Fakat, “Yeyidin iyisine deli derler,” sözünü de unutmayalım, her köyde adı deli diyerek 

başlayan üç beş adam vardır. Zira, deli sözü aynı zamanda; pervasız, kimseden çekinmeyen,  

doğruyu söyleyen adam anlamına da gelir. 

Delişmen : Davranışları biraz uçuk, delidolu, hoppa. 

Deliye her gün bayram. 

Dellal : Tellal, çığırtmaç. 

Dellenmek : Çocukların yaramazlık ve çok gürültü yapmaları. 

Dellenmek : İnsanların çok öfkelenerek, kontroldan çıkması, çevredeki şeyleri kırıp yıkması 

veya rüzgarın fırtınaya dönerek ortalığı toz dumana boğması. 

Deloğlan alacası : Deli oğlan alacası. Dayanıksız ve ucuz, rengi de beğenilmeyen bir kumaş. 

Dembel : Tembel, miskin. Köyün birinde, o çevrenin en meşhur üç tembelini toplayıp,  köy 

odasının bir gözüne yerleştirmişler, onların her ihtiyaçlarını köycek sağlar, onlara bakarlarmış. 

Bir gün komşu binada yangın çıkmış, köylüler yangını söndürmek için kovaları, balta ve 

kürekleri kapıp koşmuşlar. Bu arada birkaçı da tembellerin yanına varmış bakmışlar; yangının 

sıcağı ve dumanı o tarafa gelmiş lakin tembellerin aldırdığı yok, hamurdan olmuş gibi oturup 

dururlar. Köylüler “Hiç olmazsa bunları odanın karşı duvarının dibine çekelim, zaten yangın 

söndürülen der, bunnarı dışarı daşımayalım,” demişler ve aynı odanın içinde karşı kenara 

tembelleri taşıyıp minderlerin üstüne oturtmuşlar. Söndürülen der = Söndürülmek üzere. 

 Yangın söndürülmüş, insanlar dağılmış, akşam olunca, nihayet tembellerden biri ağzını açmış 

“Sağdeşler be, insanoğlu da uçar guşa benze(r), bakın bize, bu sabah ta nerdeydik, şindiyse 

nerelere geldik,” demiş. 

Dembesden : Birdenbire, haber vermeden, ummadığımız bir zamanda. 

Demet (dömet) : Yığın. Kökleri ile tarladan yolunan nohut bitkisi elcikleri, çember oluşturacak 

ve hayvanlar yemesin diye yolunan kökleri dışta, içinde nohut taneleri bulunan çakıldaklı kısmı 

da çemberin iç tarafında kalacak tarzda düzenlenen, yükseldikçe yukarı tarafı daraltılan, 

topraktan sökülerek toplanmış, kuru nohut bitkisi yığına demet denirdi. Mercimek de aynı 

şekilde yolunurdu.  

Demir gibi galbi, hamır gibi olsun inşallah. Yüreği yumuşasın, acısın, bağışlasın. 

Demir tavında dövülür. 



Demiri nem öldürür, yeyidi gam öldürür : Yeyit: Yiğit. 

Demirlenk : Timurlenk. Onunla ilgili anlatılan bir öyküyü nakledelim. “ Esgiden  Demirlenk deye 

bi patışah varımış, önüne çıkana sorarımış : -Ben alim miyin? Yoğsa salim miyin? deye. Alimsin 

deyeni asa(r), salimsin deyeni de hemen keserimiş. Ne(r)deyse bu milletin kökünü gurutcakmış. 

Akşehere geince,  Nasiretdin Hoca’ya da aynı sovali sormuş. O da -Sen ne alimsin! Ne salimsin 

emme, bu milletin başına bi zulumsun, deyve(r)miş. Burada zulum, zalim ve baş belası 

anlamında kullanılır. Demirlenk, -Şükür bi doğ(r)u söyleyeni buldum, senin hatırına bundan 

soona, kimseyi asıp kesmecen, demiş de, bu millet gurtulmuş”. Rahmetli babam bunları 

gençlere anlatırken, biz daha İlkokula başlamamıştık, ondan dinlemiştim.     

Demnemek : Demlemek. 

Dendi : Tembih sözü, aman unutma. “Alacaklarını aldıkdan sona, dendi oğlum, onnarı öğleden 

eveli getirive(r),” gibi kullanılır. “Dendi duz almayı da unutma,” diye yeniden hatırlatmış. 

Dene : Tane, buğday gibi tahılların taneleri. 

“Dene deneye eş olu, dene biriğir bi sahan aş olu. Tek tek tanelerin bile kıymeti vardır. 

Denesi bitmemiş olmak : Ömrü bitmemiş olmak. Büyük bir kaza geçiren veya ölümcül bir 

hastalıktan kurtulanlar için söylenir. “Ölümle(r)den döndü, demek daha denesi bitmemiş,” denir. 

Burada olduğu gibi, parantez içindeki r harfi okunmadığı için,önündeki e uzun okunur. 

Denek : Değnek, sopa, ciritte fılatılan sopa. D harfinden sonra gelen e uzun olarak okunur. 

Denirdin : Denirdi. “Esgiden ö(ğ)retmene mallim denirdin,”diyerek o günler anlatılırdı. Muallim; 

ilim, bilgi sahibi demektir. 

Denişik : Farklı, değişik. 

Denk : Katır, eşek gibi yük hayvanlarının taşıdığı semerin her iki tarfına urganlarla bağlanan, 

eşit ağırlıktaki yükler. 

Denk durmak (tek durmak) : Uslu durmak. 

Deniz ataş alır mı, ehtimal : Deniz ateş alır yanar mı? İhtimal dahilindedir. Hiç bir şey olmaz 

değildir, her şeye karşı tedbirli ol. 

Depik (depme) :  Tekme. 

Depmek : Kepenek, keçe gibi şeyleri; yün ve yapağıları belli bir kalıpta döverek, teperek 

sıkıştırmak yoluyla imal etmek. “Kepenek depdirmemiz ilazım, evdeki iyice esgidi,” derler. 

Depreşmek : Derdin geri gelmesi, nüksetmek. 

Der de(ye)ceğini, yir yi(ye)ceğini : Acı sözünü, eleştirisini açıkça söyler, dostluğunu da devam 

ettirir. 

Dereye goyduk sel, tepeye goyduk yel aldı.  

Dernek : Salı. Salı gününün eskiden kullanılan yöresel adı. 



Dernek gardaşı : Pazartesi’nin yöremizdeki eski adı. 

Dernemek (derlemek) : Toplayıp bir yerde biriktirmek, düzenlemek. 

Dertliden dert, güzelden yar eksik olmaz. 

Desdi : Testi. Topraktan yapılan pişmiş su kabı. 

Desdancı : Destancı. Eskiden halk hikayelerini, acıklı ve yürek parçalayıcı güncel olayları, tek 

sayfalık şiir halinde yazıp matbaada bastıran, sonra da pazar yerlerinde, hem dokunaklı bir 

sesle okuyan hem bu destanları satan kişi. Pazardaki işlerini görenlerden bazıları dinlediği 

destanı beğenirse, 25krş verip bir destan alır köye götürür, dinleyen erkekler o konuda sohpet 

eder, kadınlar da sessizce ağlardı. 

Desde : Deste. Biçilmiş ekin saplarından, bir ananadın alabileceği büyüklükte yapılmış 

yığınlardır. 

Desde çekmek : Deste çekmek. Tarladaki biçilmiş ekin saplarından oluşan destelerinin, harman 

yerine, öküz arabalarına yüklenerek taşınmasıydı. 

Desdire (desdere) : Testere. 

Deşdetmek : Bir şey ararken, her şeyi dağıtmak ve o halde bırakmak. 

Deşmek : Bir şeyi açarak içindekileri dışarı dökmek. Sandığın içindeki eşyaları deşmek, çıbanı 

deşilmek, karnı deşilmek gibi. 

Deşelemek : Bir şeyin ne olduğunu tam anlamak için, daha fazla kişiden bilgi almak, daha 

ayrıntılı incelemek. Derdi olanların daha çok içini dökmelerini sağlayacak şekilde onlarla sohpet 

etmek. Karıştırmak. 

Deştevan (deşdevan) : Kırbekçisi, köy korucusu. 

Deşteye (deşteyere, deştiye) : Boş yere, boşuna, hiç gereği yokken. 

Dev : Masallardaki çok iri, kuvvetli ve korkunç erkek. 

Dev anası : Bu da dişi dev, masallarda anlatılan kötü ve korkunç yaratık. 

Deve kini : Deve kendine eziyet edeni asla unutmazmış. Uzun süre kin tutan insanlar için; 

“O’nda deve kini va(r), unutmaz, barışmaz,” denir. 

Deve va(r) bi(r) akçaya, deve va(r) bin akçaya : Develerin de hepsi bir değil, malına göre fiyatı 

da farklı olur. 

Devebağırdan : Deveyi bile yük taşırken bağırtan dik yokuş. 

Devedişi : İri taneleri olan buğday ve nar gibi şeyler. 

Devenin nalı : Hiç olmayacak bir şeyle karşılaşınca söylenen söz. Yok artık devenin nalı, gibi. 

Deveyi hamuduyla yutmak : Çok açgözlü, büyük rüşvetler yiyen. 

Deveyi iğne (inne) deliğinden geçirmek : Olması mümkün görünmeyen bir şeyi başarmak. 



Devletin golu (kolu) uzundur : Nereye kadar gitsen seni bulur, alacağını bırakmaz alır. 

Devrent : Derbent, iki köyümüz bu adı taşır. 

Devrisi gün : Ertesi gün. 

Devriş : Derviş 

Deyil : Değil. 

Deze : Teyze. D harfinden sonra gelen e uzatılarak okunur. “Deze (deyze) ana yarısıymış,” 

denir. 

Dıgıl (dıgil, dogul) : Küçük çan, küçük çocuklar. 

Dıgıldamak : Sohbet etmek, laflamak. 

Dığan : Yağ tavası, kızartma tavası. 

Dıkım : Lokma. “Hasda olalı üş gündür bi dıkım bişe yimedi,” diye üzülürler… 

Dıkız : Tıkız. Suyu, yağı az olduğu için, koyu kıvamlı, yutması zor yiyecek, yemek. Bazı 

meyvelerin olgun olmadığı dönemdeki tatsızlığı, ham armudun boğazdan geçmemesi gibi. 

Sıkıştırılmış. 

Dımdım : Saz, cura, ud, cümbüş gibi telli çalgı aletleri. 

Dımdızlak kalmak : Her şeyini kaybetmiş olarak ortada kalmak. 

Dırgın (durgun) : Güçsüz, zayıf, hasta. “Bö(y)le dırgın öküzlerine sen, bu yıl gırları 

toplayamazsın, ekinlerini, sapı harman yerine daşıyamaz, harmanı Kasım ayına gadar 

galdıramazsın,” demişler. Tarlalarını ekip dikmen, ürünlerini toplayıp taşıman, sapları harmana 

çekmen çok zor olacak.  

Dırgın (durgun) eşşeğin,  –çüş- canına minnet : Zayıf, sırtındaki yükü güçlükle taşıyabilen 

eşek, kendisine verilen dur komutu anlamına gelen, çüş sözünü duymaktan pek memnun kalır. 

Dırmık : Tırmık. Eskiden ekin tarlalarında biçilen ekin saplarını, deste yaparken ve arabalara 

bunları yüklerken, geride kalan dağınık sapları toplamakta kullanılan, yaklaşık 4-5 cm eninde 

yirmi civarında dişi olan, elle çekmeye uygun bir sap takılmış olan, tarak şeklinde tarım aleti.  

Dırnak : Tırnak. 

Dışı seni, içi beni yaka(r) : Hiçbir şey dışarıdan göründüğü kadar çok kusursuz , çok iyi 

değildir. Problemleri, zorlukları ancak içinde yaşayanlar bilir. 

Dibacesine ermek : Bir olayın ne olduğunu, nedenini, nasılını, en ince ayrıntısına kadar 

öğrenmeye uğraşmak.  

Dibek daşı (dübek daşı, soku) : İçinde; bulgurluk ve keşkeklik buğdayın; ağaç tokmaklarla 

dövüldüğü, içi çanak şeklinde oyularak çukurlaştırılmış büyük taş. Bunların bazıları kil dövmek 

için de kullanılır. 



Dibine darı ekmek : Ne varsa bitirmek, tüketmek. Geride bir şey bırakmamak. 

Digaklamak : Tavukların korktukları zaman ki ötüşleri. “Tavıkla(r) digaklayo, kömese bi 

bakıve(ri)n,” diye çocukları yollamış. 

Digaklamak : Gagalamak. Kuşların ve kümes hayvanlarının gagalarıyla vurmaları. Ayrıca 

beslenmek amacıyla ekmek, kavun karpuz gibi şeylerden gagalayıp küçük parçalar koparmaları. 

Dikelivermek (dinelivermek) : Borç alınan bir parayı veya ödünç alınan bir eşyayı, araç gereci 

geri vermemek. “Aldığını kabul ettiği halde iade etmemek, bu benim diyerek geri vermeyeceğini 

söylemek. Alacaklı kişiye borcunu ödemeyeceğini açıkça söyleyerek ödememek. 

Dikelmek (dinelmek) : Ayakta durmak. 

Dikenni : Dikenli. 

Dikine gitmek : Söylenilen şeyin tam tersini yapmak. 

Dikkafa : Dikbaş, söz ve öğüt dinlemeyen. 

Dikolta : Kolsuz, yakasız, kısa iç çamaşırı. Kombinezon. 

Dilazer : Güzel konuşan, konuşkan, tatlı dilli. 

Dili okumuş, eli dokumuş. 

Dilinde tüy bitmek : Bir konuda çok sık uyarıda bulunmuş olmak. 

Diline pelesenk olmak : Bir sözün, diline takılmışçasına çok tekrar edilmesi. 

Dilli düdük : Söğüt dalından yapılan bir düdük. 

Dilli düdük : Ara vermeksizin, çok konuşan. 

Dilme : İnşaatta kullanılan, hizarda dört köşe olacak şekilde biçilen ağaç, kereste. 

Dilmek : Bir şeyi düzgün şekilde, birbirlerine benzer parçalar halinde kesmek. Örnek olarak; 

ekmek dilmek, kavak tomruğunu hizara götürüp tahta dildirmek. 

Dimnit : Bir üzüm çeşidi. 

Dinelmek : Ayağa kalkmak, dikilmek. Burada n genizden okunur. 

Dinelerek yinilen aş; dizine  gide(r) : Çocuklara söylenir, ayakta yenen şeylerin mideye 

gitmeyeceği, karnının doymayacağı da eklenerek, onların oturarak yemeklerini yemeleri 

sağlanır, etrafa döküp saçmaları da önlenmiş olur. Dinelerek ve dizine sözcüklerindeki n harfleri 

genizden seslendirilerek okunur. Dinelerek içindeki n genizden okunur. 

Dingil : Arabalarda, kasa kısmının üzerine oturtulduğu, uçları tekerleklerin merkezinden geçen, 

yük taşıma görevi yapan mil, aks ve onun  tekerlek takılan uç kısımları. 

Dinsizin hakından, imansız geli(r) : Bir zorbanın hakkından daha zalim biri gelir. 



Dipcik : Dipçik. Tüfek gibi uzun namlulu ateşli silahların, namlunun arkasında kalan ve ateş 

ederken omuza dayanan, çoğunlukla ahşaptan yapılan kısmı.    

Dirgen : Harman yerinde ıramas halinde yığılı bulunan arpa veya buğday saplarını indirip 

düzgün bir şekilde yaymakta kullanılan alet. Sapların saman haline gelmesi, başaklardan 

tanelerin ayrılması için üzerinde düven(döven) sürülen harmanın 3-4 defa alt üst aktarılması da 

dirgenle yapılır. Meşe ağacının Y şeklindeki dalları kesilerek tutulacak sapı yaklaşık 100 cm, 

ekin saplarına batırılacak iki ucu da 20cm uzunluğunda biraz kıvrık olarak yapılır. Kuruduktan 

sonra sağlam bir dirgen, kullanıma hazırdır. 

Diri : Yaşlı, vücudu zayıf, fakat sağlam ve hareketli nine,dede. 

Diril : Pamuktan yapılan yerli dokuma bez. 

Dirimlik : Geçimi sağlayan tarla, bahçe, mal mülk. 

Dirk : Pişen yemekteki bazı sebze ve baklagillerin tam ölmemiş biraz sert kıvamda kalmış hali. 

Dirsek çürütmek : Uzun yıllar okumak, tahsil görmek. 

Dirsek metirese : Dirseğe dayanarak uzanmak, yatmak, dirsek keyfi. 

Dişemek : Testerede diş açmak ve onu keskinleştirmek. 

Dişemek : Tırpanın keskin tarafını, ekin biçerken köreldiğinde, biçmeye ara verip tarlada 

azatların gölgesinde torbasından çıkarıp yere çakılan örs üzerinde, çekiçle dövülerek inceltmek 

ve biley taşıyla da bileylemek suretiyle tekrar keskin hale getirmek, demektir. Zemini yumuşak 

olan tarlada, örsün çekiç darbeleriyle yere gömülmesini önlemek için, örsün çatal olan iki bacağı 

arasına uygun bir taş konur. 

Dişemek : Bebeklerin diş çıkarmaya başlaması, dişlenmesi. Diş bulguru adıyla buğday 

kaynatılarak, komşulara, akraba ve tanıdıklara dağıtılır. 

Dişinin govuğuna yetmemek : Çok az olmak. Dişinin sözcüğündeki, her iki n harfi de genizden 

söylenirse, -senin dişinin- anlamına gelir, eğer sadece  sondaki n harfi genizden okunursa, -

onun dişinin-  kovuğuna yetmez anlamına gelir.  

Dişlek : Ön dişleri hafif dışa fırlak olan kişi. 

Dişli de(ğir)menden diri çıkmak : Çok güç ve tehlikeli durumlardan kurtulmak, sağ çıkmak. 

Dizginlemek : Ata dizgin takmak. Bir kişinin aşırı gitmesine, zararlı olabilecek taşkınlıklarına 

engel olmak. 

Ditmek : Pişmiş eti, el ile veya çatal  kaşık gibi şeylerle künt olarak, bıçakla kesmeden daha 

küçük parçalara ayırmak.  

Ditmek : Kaybolmuş bir şeyi ararken, eşyaları karmakarışık etmek. Didik didik aramak. 

Diyarbekir : Diyarbakır. 

Dizlik : Uzun don, külot. 



Dividini düşürmüş imam gibi düşünme! 

Do var öküz durduru(r), do var saban gırdırı(r) (kırdırır) : Çift sürerken dönüm başına 

varınca hayvanları durdurmak için uzunca bir dooo (dooha, ooha) denir. Öküzler durunca çift 

süren kişi pulluğu tutmakta olduğu kulpundan yukarı çekerek kaldırır topraktan çıkarır; elindeki 

üvendirenin arka ucuna takılı spatula  şeklindeki demirden yapılmış gecenez ile, pullukta 

yapışan çamur balçık varsa, kazıyarak temizler, pulluğun boğazına takılan otları çıkarır. Çiftçi 

tekrar geri dönmek için bir eliyle pulluğu yana çekerken öteki elinde bulunan üvendirenin 

ucundaki bizlengeci, dıştan dönecek öküzün kabasına  hafifçe dokundurarak  bir deeeh der. 

Öküzler komutu anlar geriye döner çizgiye girerler, pulluğu çekerler,  böylece tarlanın 

sürülmesine  devam edilir. Eğer yanlış komut verir, yanlış taraftaki öküze üvendireyi dürterseniz 

hayvanlar şaşırır, bunun üzerine daha fazla bağırır vurursanız üvendireyi, korkan öküzler 

pulluğu da sürükleyip kaçarlar. Pulluk veya sabanı da kırabilirler. Bir sözü söyleme şekliniz, 

başka insanlarla konuşurken de, çok önemlidir. 

Doğmadık taya, to(r)ba dokunmaz : Buradaki (r) harfi okunmaz sadece önündeki o  harfinin 

uzun okunmasını sağlar. 

Do(ğ)ru söyleyeni dokuz kövden (köyden) kovarla(r).    Ğ harfi okunmaz, önündeki o harfini 

uzun okunmasını sağlar   

Do(ğ)ru sürçmüş, kaygısı Allaha düşmüş. 

Doktur : Doktor. 

Dokuz eşkiya bir cıbılı soyamamış : Besbelli, adamın soyulacak bir şeyi yok ki. 

Dokuzan : Doksan. 

Dolak : Eskiden; Ayak bileğinden, dize kadar dolanarak sarılan ensiz, uzun kumaş. 

Dolama : Parmak uçlarında, tırnak kenarından başlayan, şiddetli ağrıyla seyreden iltihaplanma. 

Dolama : Tepside helezoni bir şekil verilerek yapılan kol böreği. 

Dolav : Dolap. 

Doluya goyduk almadı, boşa goyduk dolmadı : Nereye koyduksa olmadı. Düşündük taşındık, 

bir karara varamadık.  

Domalan : Bir mantar çeşidi. Çok yemek yediği halde, doymadım deyenlere –Domalan yi, denir. 

Dombay : Manda, camız(camuz), kömüş. Türkçe’deki bu kadar ad yetmiyor. Belgeselleri 

seslendirenler,  Afrika’daki vahşi manda sürülerine, dilimizde katiyen bir karşılık bulamıyorlar ki, 

su buffalosu deyip geçiyorlar. Sanki bu hayvanların ülkemizde, kendileri de adları da hiç yokmuş 

gibi davranıyorlar. Ama buffaloyu bildiklerini de gösteriyorlar!...-Manda yuva yapmış söğüt 

dalına, yavrusunu sinek kapmış gördün mü? Bu türküyü hiç duymamış gibiler. 

Dombay canlı, ağır ganlı (kanlı) : Aheste, yavaş hareket eden kişi. 

Domdom gurşunu : Av tüfeğinde kullanılan en iri saçmalarla doldurulmuş, domuz avına 

mahsus olarak hazırlanmış fişek. 



Domruk (domuruk) : Tomruk. Kerestelik ağaç kütüğü, kalınlaşmış yaş ağaç gövdesi. 

Don alığı : Soğuktan donmuş, don çözüldüğünde eriyecek, bozulmuş meyve ve sebzeler. 

Don yağı : Oda sıcaklığında donan, katılaşan yağ. 

Donuz dövüldüğü yere gide(r ): Bazı kişiler için de söylenir. N harfi genizden okunarak 

söylenir. 

Donuzdan (domuzdan) kıl koparsan kardır : Mahsullere zarar verdikleri için. 

Doru : Atlarda bir renk tonu. 

Doram (doğram) : Bıçakla kesilmiş bir lokmalık et. “Yidiği aşa iki doramcık da et 

gatıvermişle(r),” diye kınamışlar. O harfi ğ düştüğü için uzun okunur. 

Dorum (torum) : Deve yavrusu.  

Dosla(r) sağolsun : Dostlar sağolsun. 

Dostun gahrı (kahrı) duşmandan ağır olur. 

Dova (döva) : Dua. Dua etmek.  

Dölüm (dönüm) : Dekar. Alan ölçüsü, bir dönüm 1000 metre karedir.  

Dönerce : Taklacı güvercin. 

Döngel : Muşmula. Beşbıyık, heybe gözeli. 

Dönder : Döndür. 

Döndürme : Şip böreği. 

Dörmek : Domuzların tarlaya girerek ve her köşesini gezerek mahsulleri yiyip, çiğneyip ne varsa 

harabetmeleri, ayak basmadıkları yer bırakmamaları. 

Dört ayak üstüne düşmek : Zor bir durumdan, şansın da yardımıyla fazla zarar görmeden 

sıyrılmak. Büyük bir şans yakalamak. 

Dörtnal : Atların koşu şekillerinden biri.  

Döş : Kaburgaların altında kalan yan ve arka karın bölgesi. 

Döşşek (döşek) : Yatak. 

Döveç : Ağaçtan yapılan havan. 

Döver ölmez : Çok dayanıklı, eskimez eşya. 

Dulcuk : Her şeyi bilen ! Her konuda çok konuşan kişi. 

Duma (dumağı) : Öksürük, soğuk algınlığı, nezle. Solunum yolları hastalığı. 

Duman atdırmak : Çok zor bir işi, taktir edilecek bir şekilde başarıp bitirmek. 



Dumannı göz, alemi bulanık görü(r). Dumanlı göz, her şeyi bulanık görür. 

Dumnu : Dumlupınar (Kütahya ilinin Uşak’a komşu bir ilçesi). 

Durago : Biraz bekle. 

Durlamak : Durulamak. 

Durgun eşeğin, çüş canına minnet : Zayıf ve güçsüz eşek yük taşırken, verilen dur anlamına 

gelen çüş sesine minnet duyar. 

Dur dedikce duvara dırmanan çocuk: Söz öğüt dinlemez, iyi yetiştirilmemiş çocuk. 

Durlanık su : Berrak su. Karşıtı, bulanık su. 

Durna : Turna. 

Duşak : Hayvanların ayak bağı, bukağı, köstek. Bkz. Bıkalamak, bukağlamak. 

Dut : Dut ağacı ve meyvesi. 

Dutam : Tutam. Bir elle tutarken, diğer elle orak ya da testere bıçakla, köke yakın yerinden 

biçilmiş olan, tek el ile tutulabilecek miktardaki  ot, ekin, nohut, veya  mercimek bitkisi.  

Dutamak : Tutunacak bir dal, sahip olduğu bir mal, yardım edecek bir kişi. 

Dutaşmak : Tutuşmak, ateşin yanmaya başlaması, etraftaki diğer şeylere yayılması. 

Dutgal : Tutkal, yapıştırıcı. 

Dutmak : Tutmak. Köpeğin dutması; köpeğin saldırması ve ısırması. 

Dutulmadık eşya : Eve geldiği gibi duran, hiç kullanılmamış eşya kap kacak. 

Dutuk : Tutuk, çekingen. 

Dutuşmak : Tutuşmak. Güreşin başlaması, güreşmek. 

Duva çekmek : Duvar örmek. “Evin edirafına avlı duvarı çekdirdik,” denir. Duva(r) sözcüğünde 

a harfi uzun okunur.   

Duz : Tuz. 

Duz ağısı : Pişirilirken, içine yenilemeyecek kadar  fazla tuz katılmış aş. 

Duzunu datdırmak (duzuna bakdırmak) : Pişmiş şeylerden bir parça yedirerek, tadına ve 

tuzuna baktırmak. Ramazanda bu tatma işi çocuklara düşerdi.  

Duz daşı : Avlu içindeki bir duvar kenarına yerleştirilen, iri kayatuzu taşları. Hayvanlar bunları 

yalayıp tuz ihtiyaçlarını karşılarlar. 

Düğlek : Kelek, olgunlaşmamış kavun. 

Düğünde (düvünde) donunu isteyen gibi olmak : Eskiden yokluk günlerinde, başka bir köye 

düğüne gidecek kişiler arasında uygun kıyafeti olmayanlar, bir komşudan ceket, başka birinden 



pantolon ödünç alır da gidermiş. Gene böyle bir düğünde; pantolon ödünç veren kişinin de 

sonradan o düğüne katılacağı tutmuş, nasıl olsa düğün dört gün sürermiş, “Bir gün sonra gitsem 

ne olacak,” diye yol hazırlığına başlamış.  Geceleyin bol yağmur yağmış fakat pantolon sahibi 

buna hiç aldırmamış, atıyla yola çıkmış, devam etmiş. Düğün evine vardığında, hoş beş ettikten 

sonra bakmış ki bütün konuklar, köylüler normal olarak evin ve avlu duvarının dibine çekilmiş, 

kimileri ağaç kütüklerine oturmuş kimi ayakta, ortada oynayanları seyrediyorlar. Lakin avlunun 

ortası biraz çukurmuş, akşamdan yağan yağmur toz toprakla karışınca, koyu ayran gibi çamur 

balçık oluşmuş. Oyunu tamamlayıp çıkan herkes, pabucundan pantolonuna, sırtına kadar 

çamura beleniyormuş. Bu yetmezmiş gibi birbirlerinin çamurlu giysilerini gösterip kahkahalarla 

gülüyor, az sonra bi daha çıkalım oyuna diyorlarmış. Ne de olsa akşamki içkiden hala çakır keyif 

durumdaymışlar. Birden bizimkinin aklına ödünç verdiği pantolonu gelmiş ve içi cız etmiş. 

Hemen başını çevirmiş, gözleri oturanları taramış, pantolonu ve adamı bulmuş. “Şükür, daha 

oyuna çıkmamış temiz duruyo,” diye sevinmiş. Doğruca adamın yanına kaymış, kulağına 

eğilmiş, hoş davul sesinden gürültüden, başka kimsenin de bir şey duyacağı yokmuş ya, “Sen 

oynama bu yepyeni donla,” demiş. “İlle de  bu balçıkta oynarın dersen, ve(r) donumu, sana 

düğün sahabınden eski bişeyle(r) uydururuz, onna oyna,” diye sözünü bağlamış. 

 “Şindi bunun zamanı mı! Düvünde (düünde), donunu isde(r) gibi, ayıp!” diye konuşulur. 

Düğün (düvün) yemekleri : Düğün, sünnet ve mevlitlerde, kazanlarda pişirilen sofralara veya 

masalara  servis edilen belirli yemeklerdir. Her sofraya sırasıyla bir dakım(takım) yemek çekilir. 

İlkin pirinç çorbası sonra etli bamya, üçüncü sırada et yemeği, dördüncü ve beşinci sırada ise 

keşkekle pilav birlikte verilir, altıncı ve son olarak kazanda pişirilen düğün helvası verilir. Mevsim 

güz olursa, helva yerine taze üzüm verilerek, takım tamamlanır. Et suyu (keşkek ve pilav için), 

salata, ayran ile de, sofralar desteklenir. Ekmekler köyde bulunan tabanı taş döşeli fırınlarda bir 

gün önce pişirilmiş olan somun şeklinde köy ekmekleridir. 

Düğünlerin tefcisi, ölenlerin yascısı. 

Dükenen de(r) : Tükenmek üzere, bitmek üzere. 

Dükenmek : Tükenmek, bitmek. Çok yorulmak, yürüyecek hali kalmamak. 

Dükyan (dükgan): Dükkan. 

Dülbent : Tülbent. 

Dümbek (dümbelek) : Darbuka. 

Dümenci : Dalavereci, hileci. 

Dünek (tünek) : Tavuk kümesi, tavukların dünediği (tünediği) yer. Kümes, içinde ağaç dalı veya 

ince sırıklardan yapılır. Kümes tabanına  20-30cm yükseklikte kazıklar çakılır. Bunların üstüne 

bindirilerek çivilerle tespit edilerek, birbirine paralel ve yere yatay olarak uzatılan sırıklar çakılmış 

olur. Böylece, tavukların gece üzerine çıkıp tüneyecekleri düzenek kurulur. Bu şekilde kurulmuş 

olan tavuk kümeslerine dünek adı verilir. 

Dünür : Dünür. Eğik yazılan n harfi genizden okunur. 

Dünya yansa içinde hasırı yok : Gamsız. Hiçbir şeyi dert etmez, kimseye üzülmez. 



Dürme : Lahana. 

Dürme : Hamurdan ıskıran ile kesilen bezeler, yatığaç üzerinde oklava ile açılır, sac üzerinde 

pişirildikten sonra sıcakken yufka içine önce tereyağı sonra ovalanmış peynir vb. konularak 

sarılır. Buna dürüm veya katlama  denir. Açılan hamurun  içine peynir, ıspanak, kabak vb 

malzeme konulup kapatılarak bükme tarzında gözleme olarak pişirilmesine de bazı yerlerde 

dürüm denir.  

Dürmek : Bir şeyi silindir gibi sarmak. Çamaşırları dürmek; çamaşırları elle düzelterek, üst üste 

katlamak. 

Dürtmek : Sivri uçlu bir cisimle veya parmak ucuyla itmek. Yürütmek için, ucu çivili üvendire ile 

öküzlerin kabasına dürtmek. İnsanlara da, arkadaşları uyarı amaçlı, haydi artık söyle, yap 

anlamında,  bazen de sus ikazı olarak dürterler. O da “Yeter arkadaşla(r), dürtekleyip durman 

beni, söylecez  işde,” diye kızmış.   

Dürülüp galmak : Çocuklar için ölüp kalmak. “Dürülüp galmayasıca seni,” küçük taramazlar için 

bir sevgi sözüdür. 

Dürüm : İçine peynir, kaynatılmış patates, kaynamış yumurta, yeşil soğan gibi katıkların 

sarıldığı yufka. Kurutulmuş yufkaların ıslatılmasından sonra yapılır. 

Dürüs : Dürüst. 

Düş yormak : Düşü yorumlamak. 

Düşmez ka(l)kmaz bir Allah : İnsanlar kötü durumlara da düşebilirler, ilerde bu dertleri savıp iyi 

günler de görebilirler. Hiç kimse, çevresine bakıp da “Benim başıma böyle kötü şeyler gelmez,” 

diye büyük konuşamasın, insanların başına her şey gelebilir. 

Düşünde gö(r)medi(ği)ni başında gö(r)mek. Her iki ö harfi de uzun okunur. 

Düün (düvün) : Düğün. 

Düve : Bir yaşını doldurmuş dişi sığır. 

Düven (döğen) : Harmanda ekin saplarının, taneleri ve samanı ayırmak maksadıyla ezilmesi 

için kullanılan; sapların üzerinde, atlar veya öküzlerin çektiği, altına keskin çakmak taşları çakılı, 

ahşap, ön tarafı yukarı kıvrık, kızağa benzer alet.  

Düven öküzünün a(ğ)zı bağlanmaz : Düven süren hayvanlar, içinde taneler olan samanı 

yerler. Normal olarak, yani düveni çekme dışındaki zamanlarda koşum hayvanları ; içindeki 

taneler rüzgarda savrularak ayrılmış olan, yavan samanı veya üzerine yem eklenmiş samanı 

yerler. 

 Mecazen, bağ ve bostan hasadında çalışan işçiler de, üzüm, kavun ,karpuz gibi toplanan  

ürünlerden istediği kadar yiyebilirler demektir. Zaten oradan geçen herkese bunlardan verilir, 

ikram edilir. Bu deyişteki n genizden okunur, (ğ) okunmaz fakat a harfinin uzun okunmasını 

sağlar.  

Düven sürmek : Düvenin üzerinde dikilerek, bazen de oturarak, bir elinde üvendire, düveni 

çeken hayvanları kontrol etmek, düvenin sapların üzerinde dönerek, harman içinde kalmalarını 



sağlamak. Düvenin alt yüzündeki yüzlerce keskin çakmak taşları vardır. Bu dişler ekin saplarını 

keser, samanla karışık ekin tanelerini de açığa çıkarır. Böylece ölmüş denen harman toplanara 

uzun tınas yığını haline getirilir. Uygun rüzgarda yabalarla savrularak, saman ve taneler ayrılır. 

Düver (döver) : Çapları 8-15cm arasındaki çam ağacı gövdelerinin, kabuklarından soyulmuş 

halde, çatı iskeletlerinin ve direklerinin yapılmasında kullanılan tomruklardır. Çapı 8cm ve 

altında olan, daha inceleri ise sırık olarak adlandırılır. Çapları 25cm den fazla, 30-50cm 

civarında olan tomruklara ise kiriş denilir. Kirişler; ev yapımında, kerpiç ve taş kullanılan 

binalarda, yükü taşıyan dik kolonlar olarak veya yan bağlantı kolonları olarak kullanılırdı. 

Düvün (düün) : Düğün. 

Düvün(düğün) elinen, harman yelinen : Düğün eş dost ile olur. Harman yerinde yel esmezse 

savurup taneleri samandan ayıramazsın. 

Düvünümü gınayan düvün etsin. Yaptığımız düğünü beğenmeyen, hatalarımızı sayıp döken, 

kendisi düğün etsin, onun da eksikleri olacak, bizi hoş görecektir. 

 

Ebe : Nine, babaanne, anneanne. 

Ebedişi : Gapcık (kapçık) içinde gelişmekte olan mısır tanelerinin, henüz tam dolgun hale 

ulaşmadan önceki safhası. Darı, ütmeğe elverişli hale gelmemiş, dolmamış denir. 

Ebe yamalığı gibi yağıyo(r) : Kar lapa lapa yağıyor. 

Ebeler ebesi (neneler nenesi) : Kendi torunları da torun sahibi olan yaşlı nine. 

Ebemguşağı : Gökkuşağı. 

Eciş bücüş : Eğri büğrü. 

Edik : Çocuk ayakkabısı. 

Ediraf : Etraf, çevre. 

Eğlence varımış deyince, gadınla(r) yedi gat (kat) göve (gökyüzüne) merdimensiz 

çıkarımış.  

Eğleşmek : Bir yerde geçici oturmak, orada kalmak, vakit geçirmek. 

Eğni : Bir tarafı eğik, meyilli arazi. Çevresine göre, biraz alçak olan, yağmur sularının aktığı 

taraf. 

Eğrek yeri : Yeşillik içinde dinlenme yeri, suların toplandığı yer. Sığırtmaç tarafından, otlamağa 

götürülecek olan inek veya danaların toplandığı, köy içinde veya kıyısında geniş bir mera.    

Eğreti : Özensiz yapılan iş, geçici, düşüverecek gibi duran eşya. 

Eğsi (esi) : Ucu yanmakta olan odun parçası. Çok tembel bir adamın evi yanıyormuş, bırakın 

yangını söndürmeye koşuşan komşulara yardım etmeyi; üşencinden yerinden kalkıp dışarı bile 

çıkmıyormuş. Çatı iyice tutuşmuş, odanın içine, evin tavanından yanmakta olan ağaç parçaları 



da düşmeye başlayınca, birkaç genç, tembel adamı sürükleyip çıkarmak için, içeriye koşmuşlar. 

Minderi üzerinde rahatça yaslanmakta olan tembel “Sizi Allah gönderdi deliganlıla(r), ye(r)de 

yanan eğsinin birini alıverin de, şu cığaramı bi yakıven,” demiş. Esi sözündeki  e harfi uzun 

okunur.  

Ehel (ehil) : Bir işin uzmanı. 

Ekdi : Başkalarının sırtından geçinen, asalak, beleşçi, tufeyli. 

Ekenek : Ekili yer, ekin tarlaları. 

Ekin : Daha çok ekili tarlalardaki arpa, buğday, çavdar, yulaf gibi tahıllar için söylenir. Ayrıca 

bunların, harmandan sonra elde edilmiş tanelerine de ekin denir. 

Ekini irençber eke, onun da kökü göğe baka. Anadolu Bozkırı’nda sürülerek hazırlanan kıraç 

tarlalara Ekim ayında buğday arpa gibi tahıllar ekilir. Sonbaharda yağan yağmurla çimlenir, 

10cm kadar büyür, sonra da yağan kar altında dinlenir. Asıl büyüme ve başaklarının dolması 

için Nisan ve Mayıs aylarının ilkbahar yağışlarını beklerken, ekin köklerinin gökyüzüne baktığı 

ve hasretle yağmur bulutlarının gelmesini gözledikleri düşünülür. Buğdayın, dünyadaki gen 

merkezi olduğu kabul edilen Anadolu’da, her yılın hububat  üretimi miktarı yağışlara bağlı 

olmaya devam etmektedir. Çiftçinin ekip beklemekten başka çaresi yoktur. 

Ekip galdırma : Çiftçilerin yaptığı: Tarlayı ekime hazırlamak için saban veya pullukla sürmek, 

sürgülemek, merdane çekmek, tohum saçmak, bunların toprak altında kalmaları için tekrar 

sürmek sürgü çekmek. Yabancı otlarla mücadele için otların yolunması ve çapalamayı yapmak, 

olanak varsa mahsulleri sulamak, zarar verecek hayvanlardan korumak. Olgunlaşan ekinleri 

biçip sap desteleri haline getirmek, sapları harman yerine delce arabalarıyla çekmek taşımak, 

orada harmanları yayarak  düven sürmek, üstteki saplar samana dönünce alttaki sağlam kalan 

sapları dirgenlerle alt üst ederek harmanı aktarmak, en az üç defa bu aktarmayı tekrarlamak 

sonra da harmanı dırmık (tırmık) ve yabalarla tınas halinde toplamak yığmak, yerde kalan 

saman ve taneleri güçlü harman süpürgesiyle önce yüzeyel ayalama (ayarlama)  şeklinde 

süpürmek bunu tınasa katmak. Yerde kalmış ve toprağa karışmış olan taneleri de toprakla 

birlikte daha sert olarak süpürmek ve bir kenara badas olarak yığmak. Tınasları yel esince 

savurmak, samanı  ve ayrılan tanelerin oluşturduğu,  uzunca namlı (namnı, namlu) denilen, 

içinde ince saman tozu olan zahireyi gene, yele karşı gözer denilen geniş gözenekli büyük 

kalburdan çalkalayıp elemek. Gözer üstünde kalan ezilmemiş başak parçaları, taş parçaları, 

kalın ot köklerininden oluşan çelmik denilen artıkları da ayrı bir köşeye yığmak.Oluşan çeç 

yığınlarını sarpın ambarına taşımak. Samanlar da  yabaltılarla arabalara yüklenir, samanlığa 

doldurulur.  Badas ve çelmik de farklı işlemlerden geçirilerek, ayıklanmaya çalışılır. Bu şekilde 

4-5 harman daha işlenir. Çiftçiler kısa konuşur, “Ekip galdırıyoz,” derler. Tahıllar dışında kalan, 

pancar, darı bostan, nohut mercimek, haşhaş, tütün  gibi ürünlerin de farklı ekip kaldırma 

yöntemleri ve işleri aksatılmadan  yapılır. 

Ekiz : İkiz. 

Ekmeği yandan daş gazıvermek : Taş kazıvermeye, üstelik ekmek torbasını da kendi evinden 

alıp gitmek. Başkalarının çok zor bir işini, hiç karşılık beklemeden yapıvermek.  



Ekmek elden su gölden : Başkalarının sırtından geçinen, çalışmayı sevmeyen kişilerin 

durumudur. 

Ekmeksiz evden iyi yer : Soğuk rüzgarlı bir günde, kırda veya köy içinde bulunan, kuytu ve 

güneş gören yerler sıcacık kabul edilerek “Burası ekmeksiz evden iyi,” denir. 

Ekmek Hıdır’ın, su Bedir’in; yiyip yiyip gudurun. 

El : Yabancı, akraba olmayan diğer insanlar. 

El arabası : Toprak, kum, kireç, pancar küspesi gibi şeyleri taşımakta kullanılan, önde bir 

tekerleği ile arkada iki kolu olan, elle yürütülen araba. Seyyar satıcıların elle itilerek yürütülen 

dört tekerlekli arabaları. 

El arı duşman gayratı : Yapmak istemediği bir işi, başkalarına karşı ayıp olacak diye istemeye 

istemeye yapmak zorunda kalmak. 

El ayak olmak : Telaşlanmak, eli ayağına dolaşmak. Dar bir yerde çalışılırken, gereğinden fazla 

kişinin de o alana girerek yardımcı olmak istemeleri sonucu işi yavaşlatmaları. Büyükler 

çalışırken, çocukların ayak altında dolaşıp oynamaları. 

El bilmez Ellez(İlyas) : Köyde el içine girmez, topluma katılmaz, çekingen, kabuğuna çekilmiş 

kişi.  

El de(ğ)meni (oturak de(ğ)meni) : Taştan işlenerek yapılmış, yuvarlak, yaklaşık 50-60cm 

çaplarında ve 10-12 cm kalınlığında, üst üste konulan iki taştan  hazırlanan değirmendir. Alttaki 

değirmen taşı, kullanılacağı zaman, temiz ve geniş bir bez üzerine konur, sabit durur. Üstteki 

taşının çevirmek için ağaçtan bir sapı bulunur. Ortasındaki 10cm çapındaki boşluğa ise ; 

kırılacak olan iri tuz, tahıl taneleri vb. konularak, elle üstteki taş  döndürülmek suretiyle değirmen 

çalıştırılır. Buradaki işlem, biraz kaba bir öğütme olur. 

El eli yıka(r)sa, iki el de ka(l)ka(r) yüzü yıka(r) : Karşılıklı iş birliğiyle daha büyük işler yapılır. 

El çırpmak : Alkışlamak, desteklemek. 

El eliyle ilan(yılan) dutulmaz : Başkaları senin için tehlikeli, zor işlere girmez. 

El, elin eşşeğini türkü çığırarak ara(r). Veya, arayıveririmiş. : İnsanlar başkalarının 

kaybolmuş eşeğini çok da üzülmeden türkü söyleyerek ararmış. 

El eliyle ilan(yılan) dutulmaz : Başkaları senin için tehlikeli, zor işlere girmez. 

El içinde eşek kuyruğu kesilmez, kimi uzun der kimi kısa. Orta ye(r)de eşek guyruğu 

kesilmez Musa! Kimi uzun der kimi kısa. 

El içinde vasiyet ettik, ölmesek olmayacak! : Öleceğini düşünen bir hasta ziyaretine 

gelenlerle hep helallaşmış. Bazen de düşünülen olmaz, işler ters gider, adam ölememiş, 

iyileşmiş. Fakat buna hiç sevinememiş. Onurlu adammış bir mahcubiyet, bir mahcubiyet, 

insanların yüzüne bakacak hali kalmadığını düşünüyormuş. İyileşmiş olmasına rağmen 

utancından, bir türlü yataktan ve evden dışarı çıkamıyormuş. Bu süre çok uzayınca komşuları 

gelip adamı, artık kalkıp aralarına karışması için sıkıştırmışlar. Yorganın altına biraz daha 



sokulan adam; “Komşular, el içinde vasiyet ettik, ölmesek olmayacak, ben sözünden dönecek 

bir adam mıyım,” demiş. 

El içine çıkamamak : Toplum önünde utanılacak bir duruma düşmüş olmak. 

El iyirir, elti dokur, haylaz hanım halı sahabı olur : Başkaları ipini eğirir, eltisi dokur, haylaz 

hanım da, ben dokudum diye halı sahibi olur. 

El galdırmak : Bir kişiye vurmak için elin kaldırılması. Aile büyükleri için ise kendini korumak 

amaçlı da olsa elini kaldırmak bile hoş görülmez. Peki orada dikilip dayak yemeye devam mı 

edelim diyecek olursan; sen de hemen kaç, kurnazlar öyle yapıyormuş derler. 

El ulağı : Yaşlıların veya iş yapan ustanın, ufak tefek, getir götür işlerini yapıveren çocuklar. 

El yasiri (esiri) : Kendi başına ihtiyaçlarını göremeyecek, bakıma muhtaç insan. 

Elci goyun : Çobanın peşinden giden, sürüye öncülük eden koyun. Çobanın elinden yiyecek 

almaya alışmış koyun. 

Elcik : Elle, nohut ve mercimek yolmasında, veya  orakla zayıf ekinlerin biçilmesinde, yolunan 

avuç dolusu miktarlar bir arada bırakılarak ilerlenirken bu küçük yığınlara elcik (şimel) denir. 

Elciklerden toplanarak taşınmaya uygun demetler(dömetler) yapılır. 

Elcik daşı : Elcik taşı. Haşhaş taşı üzerinde, haşhaşın sürtülerek ezilmesinde kullanılan, özel 

işlenerek yapılmış üçgen prizma şeklinde işlenmiş bir taştır.  

Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde gelmez. 

Eldeki guş, daldakı guşdan iyidir. Daldaki daha iyi öten kuşu yakalaman kolay değil, 

yanındaki kuşun kıymetini bil. Evdeki bulgurun, başka yerdeki pirinçten iyi olması gibi. 

Elden, ayaktan düşmek : Yatalak kalmak. 

Elden gel : Aferin, iyi yaptın, çok iyi söyledin, hak ettiği cevabı verdin, ver elini sıkarak seni  

tebrik edeyim. 

Ele güne garşı : Bu yaptığın ayıp, duyanlar seni gına(r) (kınarlar). 

Elekdirek : Elektrik. 

Elemne (elemge) : Çile halindeki ipliği yumak yapmak veya masuraya sarmak için kullanılan, 

kendi ekseni etrafında dönen alet. 

Elep (eleyp) elep (eleyp), kepene (kepeğne) gatmak : Eleyip eleyip ununu tekrar kepeğine 

katmak. Bir işi emek vererek yoluna koyduktan sonra, tekrar karıştırıp başa dönmek. Elep 

sözcüğündeki ikinci e harfi uzun okunur, çünkü y harfi düşmüş olup okunmamaktadır. 

Eli ayağı enseri gibi olmak :  Çok üşümek, eli ayağı buz gibi olmak. 

Eli ermemek : Vakit bulamamak. 



Eli hamur, karnı aç galmak : Yaptığı ekmeği kendi yiyemeden başkalarının alıp gitmesi. Çok 

emek çekilerek yapılan bir işten zarar edilmesi. 

Eli işde, gözü oynaşda. 

Eli işe varmamak : Üzücü bir olay nedeni ile işe başlayamamak. 

Eli kulağında : Olmak üzere, az kaldı. 

Eli peynir ovalar, gözü çoban kovalar : Eli işte gözü oynaşta. 

Eli uz olmak : Eli işe yatkın olmak, bir işin ustası olmak. 

Elifi elifine denk gelmek :  Bir şeyin miktarının tam olarak denk gelmesi, ihtiyaç duyulan 

miktarla örtüşmesi. 

Elifi mertek, gadını erkek sanıyor : Yaşlı, gözleri iyi görmüyor, cahil bırakılmış okuma yazma 

bilmiyor. 

Eligof (ehligof) : Bilirkişi, uzman. Eski dilde ehli-vukuf teriminden gelmiştir. E uzun okunur. 

Elin gülü, ele kokmaz. 

Ele veri(r) dalkını, kendi yuda(r) salkımı. 

Elini gara da sokuyo(r) gora da : Hiç uslu duramıyor, elini kara da uzatıyor kor ateşe de 

sokuyor. Başına  bela getirecek işlere giriyor. 

Ellak : Yüze gülüp kandıran. Al ile kandıran sözünden gelmektedir. 

Ellene : Ellerine. 

Elleşmek : Ağır buğday yüklü çuvalların iki kişi tarafından kaldırılarak arabaya veya daha 

yükseğe yerleştirilmesi. Çuvalın  yanına yüz yüze bakacak şekilde dikilen iki kişi, eğilerek 

çuvalın arkasında birisi, diğerinin sol bileğinden sıkıca tutar, dolu çuval  bu kolların üzerine biraz 

yatırılır, boşta kalan elleriyle, alt köşelerinden tuttukları çuvalı rahatça kaldırırlar. 

Ellez (illez) : İlyas. İsim. 

Ellez’in eşek derisi gada(r) uzatmak : Bir meseleyi (konuyu), haddinden fazla uzatmak. Eşek 

derisinden sırım çekmek adıyla yapılan işlemde, deri; bir sicim kalınlığında çevresini dolanacak 

şekilde kesilmeye devam edilirken, sırımdan çok uzun bir deri ip elde edilir.  

Ellik : Kişi, insan, yabancı kişi. 

Ellik : El koruyucu, eldiven. 

Elmayı soy da yi, armıdı say da yi: Armut aşırı tüketilirse ishal yapar. 

Elti : Erkek kardeşlerin eşi olan hanımların birbirlerine karşı akrabalık durumları. 

Elti babucumun (babıcımın) altı. Eltiler arasında hafif bir çekişme olabileceğini anlatmak için 

söylenmiş olmalı.  



Emanet ata binen tez ine(r) : Başkalarının atıyla gösteriş yapma, yarın yayan kalacağını 

unutma. 

Emekdar : Emektar, bir yerde uzun süre çalışarak emek vermiş insan. Uzun süre kullanılmış 

emektar araba. 

Emen : Çukur. Met değnek oynamak, ağaç dikmek için kazılan çukur. 

Emendirmek : Yormak, zahmet vermek. Bir şeyi sizin ayağınıza kadar getirene, sizi buraya 

kadar emendirdik teşekkür ederiz, sağolun denir. 

Emi (imi) : Pekiştirici tembih sözü. Gelirken ekmek almayı unutma emi! 

Emirber : Emireri. 

E(v)miz : Evimiz. Baştaki e harfi biraz uzatılarak okunur, buna karşı parantez içindeki v hiç 

okunmaz. 

Emme : Amma, fakat. 

Emmi : Amca 

Emsiz : Beceriksiz, zayıf, kaygısız. 

En : Hayvanlara kime ait olduklarını belirten işaret. 

En vurmak : Hayvanların kime ait olduğunu gösteren bir iz, bir damga vurulmasıdır. 

En akıllısı değmene yoğurt öğütmeye (üğütmeye) gidiyo(r) : Hepsi deli.  

Endaze : Kumaş ve benzeri şeyleri ölçmekte kullanılmış bir uzunluk ölçüsü, bir endaze 65cm 

eder. 

Endik vadık : İndik vardık. Vadık derken r harfi yutulduğu için, a uzun okunur. 

Enenmek : Erkek hayvanların, erkeklik bezlerinin burularak iğdiş edilmeleri. 

Engastan (ingasdan) : Şakadan, yalancıktan, sanki öyleymiş gibi. “İngasdan hasda oluve(r)”. 

Engücü : Nasıl olsa, önünde sonunda, mecburen. 

Enik : Köpek, kedi, tilki gibi hayvanların yavruları. 

Enik çücük : Büyük küçük herkes. 

Ennemek : En vurmak, damgalamak 

Enseri : Çekiçle dövülerek yapılan bir cins çivi.  

Entari : Kadın elbisesi, fistan. 

Enteri : Gömlek. Erkek gömleği. 

Epey : Oldukça fazla. 



Er (erat çoğulu) : Erkek, rütbesiz asker. 

Er : Erken. Burada e harfi dil ağız tabanına biraz basılarak genizden okunur. Alfabemizde bunu 

ayırt etmek için bir harfimiz yok. Epey, erken, erbostan, Ercep, Erefiye, ermek, erişkin, ergeç 

gibi sözcüklerin ilk e harfleri böyle okunur. 

Er meydanı : Güreş meydanı. 

Er zapt etmez, ar zapt ede(r) : Eşine şiddet uygulayan erkekler fazla şişinmesinler, kadını 

evinde tutan şey erkeğin kaba kuvveti değildir. 

Erbostan : Mevsiminden daha erken ekilen bostan. Normal zamanda ekilenlerden bir ay önce 

ekilen bostanda ürünler de daha önce yetişir. Eğer havalar soğuk giderse, kökenleri don 

vurabilir, boş kalan tarlaya tekrar bir şeyler ekilir. Emekler boşa gidebileceği için, bu yörede 

çiftçiler bostanı normal zamanda ekerler.  

Ercep (İrecep) : Recep.  Erkek adı. 

Erçel  (ireçel): Reçel. 

Ere varmak : Gelin gitmek, evlenmek. 

Erebiye (Erep, İrep,Irabiye,) : Rabiye, Rabia, bayan adı. 

Erefe (arefe) : Arife. Bayramdan bir önceki gün. 

Erefiye : Refiye, bir bayan adı. 

Eren de(r) : Ermek üzere. “Armıtla(r) eren de(r), yakında yere düşerle, hemen dalından toplasak 

iyi olur,” demişler. 

Ergeç : En sonunda, nihayetinde. 

Ergen : Çocukluk çağını geçmiş yetişkin kız ve erkekler. 

Ergene garı boşaması golay gelirimiş. 

Erinmek : Bir işi yapmayı canı istememek, üşenmek, yüksünmek. 

Erişikli : Sinirsel rahatsızlığı olan, becerisi olmayan. 

Erişmek : Bir yere ulaşmak varmak. Bir kişinin arkasından yola çıkarak ona yetişmek. Yüksek 

bir yerden, bir eşyayı almağa boyu yetmek. “Çocu(ğ)un erişip de, ırafdan tencireyi indirmeye 

boyu yetmeyo,” demiş.   

Erişte : Evde yapılan makarna, uzun şeritler halinde kesilen ev makarnasının kurutulmuş ve 

fırınlanarak kızartılmış şekli olan ev makarnası ki, asıl erişte budur. 

Erkeğin delisi avcı, gadının delisi govcu olu(r) : Gov(kov); çekiştirme, arkasından olumsuz 

konuşma, dedikodu yapmak.  

Erkek sel ise gadın göldür. Erkeğin kazanması yetmez, kadının da tutumlu olması gerekir, 

yuvayı dişi kuş yapar.  



Erken ka(l)kdık da neye yaradık, sabahacık don aradık. Çok erken uyandırılıp kaldırılmamız 

bir işe yaramadı, karanlıkta yola çıkarken bize gerekli eşyaları ve yabana giderken giymemiz 

gerekli çamaşıları bile bulamadık, bütün bunları ararken sabah oldu. O zamanlar elektrikle 

aydınlatma yoktu, kandile konacak gazyağı da bitmişse mecbur sabahı bekleyecekti.  

Erkeş (erkeç) : Erkek keçi en az iki yaşında. 

Erket (erkat) : Rekat. “İki erket namaz gılıp, esgere giden o(ğ)luna dova etmiş,” dediler. 

Erlik varlığına (varlıkla) olur. 

Ermek : Tarlaya ekilen ürünlerin olgunlaşarak, hasat edilme dönemine gelmesi.  

Ernimek : Kumaşın , giysilerin eskiyerek incelmesi, delinmek yırtılmak üzere olan hali. 

Erpimek : Yumuşamak, gevşemek, sörpümek. 

Erzulum : Erzurum. 

Esamesi okunmamak : Adı geçmemek, önemli ve etkili olmamak, sözü geçer olmamak. 

Ese : İsa.   

Eserek : Aklı bir gelip bir giden. Eserli. 

Esge(r), (esger) : Asker. Sondaki e uzun okunur. 

Esgi : Eski. 

Esgibaza(r) : Perşembe. Uşak çevresinde, Perşembe’nin, eskiden kullanılan, yerel adı. 

Esik (eğsik) : Noksan, tamamlanmamış. “İneğimizin buzası esik doğmuş, öldü.”  Burada e harfi 

uzun okunur. 

Esinti : Hafif rüzgar. 

Esgi gulağı kesiklerden : Suç konusunda bir çok vukuatı bulunan, sabıkalı. 

Esgi beki : Eski kullanılmış yıpranmış eşya, elbise, çarşaf vb. 

Esme : Esma. 

Esrik : Sarhoş. 

Essah : Gerçek, doğru. 

Eğni : Bir tarafı eğik, meyilli arazi. Çevresine göre, biraz alçak olan alan, yağmur sularının aktığı 

ve toplandığı yer. 

Eş : Kuma. Eskiden, evli erkek, ikinci bir kadınla evlenirse; kadınların birbirine karşı durumlarına 

eş denirdi. Sonradan gelen eşe kuma denir. Bir Kıbrıs türküsünde, adam yakınıyor  “Hanaylar 

yaptırdım, döşedemedim. Çifte kumruları eş edemedim” diye, demek ki evde hanımları 

birbirleriyle iyi geçinmiyor, bu yüzden hır gür eksik olmuyormuş. 



Eş gemisi yörümüş de elti gemisi yörümemiş. 

Eşarp : Boyun atkısı, (şarpo) başörtüsü. 

Eşe : Ayşe. 

Eşet olsun : Beter olsun! 

Eşgare : Apaçık görünen şey, göz göre göre. Aşikare sözünden gelmiş olmalı. 

Eşi : Ekşi. E harfi uzun okunacak. 

Eşi (eğşi) badılcan : Domates. E harfi uzun okunacak. 

Eşik : Kapı boşluğunun alt tarafında bulunan hafif yükselti. 

Eşinmek : Hayvanların ayaklarıyla toprağı kazması, eşelemesi. Tavuklar toprak içinde bulunan 

taneleri veya böcekleri bulmak, yemek için eşinirler. Dana ve boğalar ise bir rakip gördüklerinde; 

hem böğürerek sesiyle hem de ön ayaklarından biriyle toprağı kazıp geriye fırlatmak suretiyle 

(eşinmek) onu ikaz eder. Rakibi de geri çekilmeyip karşılık verirse vuruşma kaçınılmaz olur. Bkz 

vuruşma gösterisi. 

Eşkem köşkem : Rahatça, umursamazca, keyfini bozmadan. 

Eşkin : Atın dörtnal kadar sarsıcı olmayan adımlarla, hızlı yürüyüşü. 

Eşşenen bazara gitdi : Eşekle, heybesine ürününü yükleyip pazara götürdü. 

Eşşeğe semeri yük gelmez. 

Eşşeğin aklına karpız gabığını düşürmek. Eşeğin aklına sevdiği karpuz kabuğu gelirse, 

yapacağı işlerini unutur. Burada deyiş, –eşşen, eşe(ği)n-, tarzında da söylenebilir, ve ikinci ş 

harfinden sonra gelen e uzun okunur. 

Eşşe(ği)n ölüsünü, sahabına(sahibine) sürütürle(r ): Eşeğin ölüsü ortada kalacak değil, uzak 

bir yere sahibi tarafından götürülecek, orada etçil hayvanlar şölen edecek. Size ait malların 

başkalarına verdiği zarar size ödetilir. Parantez içinde olan (ği) kısmı seslendirilmez, buna karşı 

önündeki e harfinin uzatılarak seslendirilmesini sağlar. Bu kural aşağıdaki deyişlerde de 

geçerlidir. 

Eşşe(ği)ni çamura batırana, yol gösteren çok olu(r) : Eşeği ve yükü çamurdan çıkarmaya 

yardım etmek ise pek akıllarına gelmez. Bir felakete uğrayana akıl veren çok olur. 

Eşşe(ği)ni dövemeyen semerini döve(r ): Kuvvetliden dayak yiyen, gider suçsuz ve zayıf 

birinden hıncını çıkarır. 

Eşşe(ği)ni sağlam kazığa bağla da gurt(kurt) yirse yisin : Bağından boşanır da kaçarsa, onu 

kurdun yeme şansı daha çok olur. 

Eşşek eşşeği, ödüncüne gaşırımış : Genelde her şeyin bir karşılığı olur. 

Eşşek zeytini : Çok iri yeşil zeytin. 



Eşekten düşmüş gibi olmak : Hiç beklenmedik bir davranış veya sözle karşılaşmak, hayal 

kırıklığına uğramak, utanç verici bir duruma düşmek. 

Et dırnakdan ayrılmaz. 

Etden evveli çölmeğe(çömleğe) düşme! : Birisi sözünü bitirmeden aniden onun sözünü 

kesme! Söze girme! Saygısızlık etme. 

Eteğindeki taşı dökmek : Öfkesi geçerek yapmayı düşündüğü şeyden vazgeçmek. 

Eteğnen para vermek : Çok para vermek. 

Etem : Ethem. Erkek adı. 

Etnan : Adnan. 

Etiya(r), ehtiya(r) : Yaşlı, ihtiyar. E harfi uzun okunur. 

Etyaran : Bir yerde başlayan ve yüzeyden derine yayılan iltihap, yangı. Dolama. Çoğunlukla el 

parmaklarında tırnak kenarından, küçük bir çizilme ve yaralanma sonucu başlar. 

Ev alma gonşu al : Komşuların iyi değilse, evin ne kadar güzel olursa olsun, sen huzurlu 

olamazsın. Gonşudaki n harfi genizden okunur. 

Evce evce gezmek: Sırayla her eve uğramak.  

Evcimek : Evden az çıkan, evinin işlerini iyi bilen ve iyi yapan kadın. 

Evde horaz, gırda tavık : Evde horoz olur herkesi döver, kırda dayak yer eve döner. 

Eveli (evelden): Çok eskiden. “Eveli çam ormanı, ta kövümüzün gıyısından başlarımış, 

şindile(r)de ormana gavışmak içü, en az , bi sehet yörümen ilazım”, diye hayıflanırlar. “Bizim de, 

başga geçim imkanımız olmadığından,  bunda gabetimiz (kabahat) çok,” diye orman köylüleri 

üzülürler.   

Evelibaş : Evvela, İlk önce, her şeyden önce. “Sen evelibaş kendine bak, başga insanların 

hakgında, iri darı gonuşup durmayı bırak! Dedi godudan kimseye hayır gelmez,” demişler. 

Evelibaş kendine bak, demek; senin de ondan geri kalır yanın yok demektir. 

Evemek (evermek) : Evlendirmek. İkinci e harfi uzun okunur. 

Evetlemek : Sabırsızlanmak, bir işin hemen olmasını istemek. İvedi=acele. 

Evinsiz : İçindeki tahıl taneleri oranı düşük olan, sürülmüş harman. 

Evinsiz laf : Lüzumsuz söz, yararsız boş konuşmalar. 

Evinsiz iş : Boş şeylerle uğraşmak. 

Evladı çok olanın derdi de çok olu(r). 

Evlat, atanın gözünün nuru, dizinin feridir. 



Evlat evlat olu(r)sa neylesin malı, evlat evlat olmazsa gine neylesin malı!  Nenesin şeklinde 

de söylenir. İyi evlat çalışır, üretir, kimseye muhtaç olmadan hayatını kazanır. Haylazlığa ve 

şımarıklığa alışan evlada, çok zengin miras kalsa da, onu kısa zamanda savurganlıkla harcar 

bitirir, yoksul duruma düşebilir.  

Evlek : Dönümün dörtte biri büyüklüğünde 250 metrekare alan. 

Evselemek : Düven sürerlerken, sadece harmanın altına inen arpa, buğday gibi taneleri yemek 

istemeleri. Bu onlar için dene vurması denilen hastalık tablosu yaratabilir, karınları aşırı şişer ve 

ölümcül olabileceği için hayvanlara engel olunur. 

Evzeli (ezveli) : Çok zahmetli, yorucu. 

Evil üvül : Baştan savma iş, uyduruk yapılan iş. 

Eye : Eğe.Sert maddeden yapılmış şeylerin (demir, taş, ağaç vb), üzerindeki pürtükleri 

düzetmek, inceltmek için kullanılan, sert, çelikten yapılan, yüzü yivli alet. Törpü.   

Eyef : Meşe ağacı dalından, iki ucu birleşecek şekilde bükülerek bağlanıp kurutulan, arabaya 

ekin sapları sarıldıktan sonra, üzerine atılan urganları bağlarken, urgana takılan ve urgan 

üzerinde ileri kayabilen geri çekildiğinde ise urganı çeken sıkıştıran bir gereç.  

Eye(r) : Eğer, şayet. “Eye okula gitmezsen, ağşam buban (Buvan) gelince deyverin,” demiş. 

Eyer : Binicinin üstüne oturması için, atların sırtına konulan ve kayış kolanları ile hayvanın 

gövdesine bağlanan, dışı tabaklanmış yumuşak deriden özel  minder. Semer ise ağaç iskelet 

kullanılırak yapılır, ve yük sarmaya da yararlı olduğu için eşek, katır gibi hayvanlarda kullanılır. 

Eyer boşaltma : Cırıt (cirit) oyununda, binicinin, kendisine fırlatılan cirit değneğinden korunmak 

amacıyla, atın karın altına doğru eğilip saklanarak onu savuşturması.  

Eyer dakımı (eyer takımı) : Binek hayvanlarının sırtına konulup bağlanan, binicinin üstüne 

oturduğu eyer ile birlikte, başlık, dizgin, üzengi ve kuskun gibi gerekli parçaların tamamına eyer 

takımı denir. 

Eyere de geli(r) semere de : Kendisine verilen her işi başarabilir, yetenekli, beceriklidir. 

Eyi : İyi. 

Eyip (iyip) : Eyüp. Erkek adı. 

Eyitim : Eğitim. 

Eyitmen : Eğitmen. Öğretmen sayısının yeterli olmadığı yıllarda, kısa bir süre eğitimden sonra, 

ilkokulların bir kısmına atanan, köy okullarında eğitime büyük katkılar ve emek vermiş olan 

eğitimciler. 

Eymin? : İyi misin? 

Eysan : İhsan. Erkek adı. 

Ezen : Ezan. 



Ezile(r) : Azizler. Sivaslı, ilçemizin bir köyü. 

Ezirayil : Azrail.  

Ezirayilin goyununu gurt yimez. Yerse başına gelecekleri bilir. Güçlü kişilerin malına, kimse 

kolay kolay zarar vermeye cesaret edemez. İlk sözcüğün sonundaki n harfi genizden okunduğu 

için eğik yazılmıştır. 

 

Fak : Tuzak. 

Faka basmak : Tuzağa düşmek, yanıltılmak, kandırılmak. 

Falakaya yatırmak : Yatırarak çıplak ayak tabanlarına sopayla vurmak şeklindeki cezadır. 

Falan yerin somunu böyük; vardım bakdım benimki gadar da yok : Falan yerin ekmeği 

büyük, geliri çok dediler, gidip gördüm bizdeki kadar bile değilmiş. Uzaktaki şeyler abartılı 

anlatılır. 

Faldırdak : Üstünkörü, aceleyle ve özensiz iş yapan kişi. 

Fan fan etmek : Kulağına su kaçanların yakınması, su dışarı çıkınca rahatlar. 

Fanile (fanila) : Yün veya pamuk ipliğiyle örülmüş iç çamaşırı, aynı şekilde örülmüş kazak.  

Farfara : Şamatacı, gürültücü, dikkatsiz. 

Farık : Faruk. 

Fasa fiso : İşe yaramaz, boş, değersiz. 

Fasarya : Boş laf, değersiz, olmayacak şey. 

Fasıl : Mercimek ve burçağa benzer fakat yemeği yapılmayan; hayvan yemi olarak kullanılan, 

pek değerli görülmeyen bir bitki ve onun tohumu.  

Fasıl, haline göre kösül : Fasıl, sen gelip yemek sofrasına kurulamazsın, senin yerin; 

hayvanlara verilmek için gideceğin yem teknesidir. Fasıl’a bu sözü, masallarda mercimek 

söylemiş olmalı. İnsanlar kendi hallerine göre, gelirlerine uygun harcama yapmalı. 

Fasille : Fasulye. 

Fatmanım (Fatmanim) : Fatmahanım. 

Felan feşmekan : Bunlara benzer başka kişiler. “Kövümüzün, ayeni, azaları, felan feşmekan, 

toplanıp va(r)mışla orman dayiresine,” diye anlatmaya başlamışlar. 

Faydası olma(ya)cak bulut, gide de göle yağa. Gide(r), yağa(r) gibi de yazılabilirler fakat  

okunuşları aynıdır, parantez içindeki harfler okunmaz. 

Fayık : Faik. Fayık derken a uzun olararak seslendirilir. 

Fayız : Faiz. 



Fayızcı (fayıscı) : Zor durumda kalan insanlara, yüksek faizle para veren kişi. Tefeci. 

Felan festikıl : Benzer sözler. Ali Dede’nin yanına varan Muhtarla beraber, köyün yaşlıları; “Sen 

makemeye filan gitme, o çocuk da üzgün, uykuya dalmış, sürü de varıp senin ekinlere ziyan 

ve(r)miş. Biz ona  fazlasıyla ziyan kesip, harmanda sana ödettircez”, felan festikıl deyip, O’nu 

yatıştırmışla(r).  

Feleğe küsmek : Talihinin kötü gitmesinden üzgün ve umutsuzluğa düşmüş. 

Felk : Tıpanla ekin biçerek ilerleyen kişinin yan tarafında uzayıp giden, biçilmiş ekin sapları. 

Bunlar ananat denilen aletle toplanarak  sapıyla beraber ekin desteleri haline getirilir. Aralarda 

kalan küçük parçalar da tırmıkla toplanır destelere eklenirdi. Desteler ananatla alınarak; normal 

kapakları sökülmüş yerine daha geniş tabanlı ve çevresinde ince urgan ipiyle birbirlerine  bağlı 

çubukları takılı olan delce(delice) iskeleti kurulmuş arabalara sarılır yani yüklenir, arkadan atılan 

urganla iki şerit halinde ön taraftan çekip sıkılır bağlanırdı. Sıkılma işi, urgana  takılı eyefleri ileri 

kaydırarak urganın aşağı çekilmesi şeklinde olurdu. Yüklenen arabalarla, saplar bu şekilde 

harman yerlerine taşınırdı. Bu şekilde deste çekme 1960’lı yıllarda uygulanıyordu. 

Fellik fellik aramak : Bir o tarafa bir bu tarafa koşarak aramak. 

Femi : Fehmi. Femi okunurken (söylerken) e harfi uzun okunur. 

Fennos : Rüzgarda sönmeyecek şekilde yapılmış, saplı, taşınabilir fener. Gemici feneri. 

Ferace : Kadınların, dışarı çıkarken giydikleri iki parçalı koyu renk üstlük. Köylerde ise, kadınlar 

bunu şehre gidecekleri zaman giyerlerdi. 

Ferfene (erfene) : Bir yaren grubundaki kişinin, sırası geldiğinde diğer arkadaşlarına akşam 

yemeği vermesi.   

Ferma : Av köpeğinin hiç kımıldamadan avı gözetlemesi, bulduğu avı aynı şekilde beklemesi. 

Fermanlı : Gerekli gereksiz çok şeye karışan, etrafındaki kişilere bağırıp çağırarak iş 

yaptırmaya çalışan, O’nun bu hali de kabullenilen kişi (daha çok orta yaş üzeri bir kadın). 

Çevrenin yetkilisi gibi davranan insan. 

Fersiz : Güçsüz, bitkin. 

Fesfese : Vesvese, kuruntu. 

Feslikan : Fesleğen. 

Feti : Fethi. 

Fetlemek : Bir işi halledeceğim diye girmek ve bozarak çıkmak. 

Fıçı : Eni dar uzunluğuna kesilmiş tahtaların çemberlerle tutturularak  yapılmış olduğu, geniş 

silindir şeklinde kap. Bira fıçısı, yağ fıçısı vb. 

Fıçı gibi insan : Kısa boylu aşırı şişman kişi. 

Fık ıscakda : Yaz güneşinin en yüksekte olduğu öğlen vaktinde. 



Fıldır fıldır : Gözleri durmaksızın hızlı hızlı, sağa sola bakan kişinin bakışı. 

Fıldırıvermek : Fırlatıp atmak, istenmeyen bir şeyi hızlıca atmak. 

Fıldırıp atmak : Fırlatıp atmak. 

Fırdöndü : At, eşek gibi hayvanların ön ayaklarından uzun bir urganla bağlanıp, belli bir alanda 

otlamalarını sağlamak için, urganın diğer ucundaki zikke yere çakılır. Burada, hayvanın 

hareketleri ile urganın burkulmasını önleyen, iki halkadan oluşan düzeneğe fırdöndü denir. 

Fırıldak : Rüzgarın hızına göre dönen, rüzgar gülü de denilen oyuncak. 

Fırıldak yap, para kap : Bayram harçlıklarımızla şehirden aldığımız oyuncaklara, şöyle bir 

bakan, köydeki büyüklerimiz, “Fırıldak yap, para kap. Şeherlinin işi de bu,” derlerdi. Biz gene de 

her bayramda, beş km yürür, şehirdeki orman parkı bayram yerini bulur, bu oyuncaklardan 

alırdık. 

Fırsant : Fırsat 

Fırsant (fırsat) düşkünü :  Çıkar sağlamak için, insanların zor zamanlarını, uygun bir ortam 

oluşmasını kollayan kişi. 

Fırtana : Fırtına. 

Fısnamak : Yoğurulmuş ve mayalanmış olan hamurun, belli bir süre bekletildiğinde kabarması, 

pişirme vaktinin gelmesi. 

Fışkı : At, eşek, inek gibi hayvanların dışkısı. Doğal gübre olarak kullanılır, değerlidir parayla 

satılır. 

Fışkın (fışkırık) : Ağacın köküne yakın yerinden gelen sürgün, ince dal. 

Fıştıkçı : İki kişinin arasını bozmak için birbirleri hakkında söyledikleri şeyleri, abartarak ve 

çarpıtarak taşıyan, dedikoducu. Bu insanların yaptığı kötü iş şöyle anlatılır; “Duyduklarını 

yimemiş işmemiş, yanına yan gatmış, gıçına çan dakmış, hemen lafı alıp varcağı yere ıscağı 

ıscağına yetiştirivermiş. O sana böyle böyle dedi, inanmazsın, derimiş. Ondan aldığı cevabı da 

allayıp pullayıp, dallayıp dikenleyip soğutmadan, hem de sevabına, öteki kişiye, nefes nefese 

yetiştirip, O da sana şöyle şöyle deyo(r), derimiş,” ondan sonra seyreyle gümbürtüyü. 

Fidan aşılama : Tohumdan yetiştirilen biber, domates vb. taze fidanları, asıl büyüyüp ürün 

verecekleri, karıklara dikme işi. Şaşırtma da denir. Bunlara ikinci gün cansuyu verilir. 

Fidan dikme : Ağaç fidanlarının açılmış emenlere dikilmesi. 

Filcan : Fincan.  

Filcancı gatırlarını ürkütmek : Kızdırılmaması gereken kişilere dokunacak, zarar verecek bir iş 

yapmak. 

Filik : Tiftik keçisi ve onunuzun, beyaz parlak, değerli tüyü. 

Fingirdek : Oynak, kırıtkan, hoppa. 



Fire: Eksilme, azalma. “Teslim ettiğimiz mancara, fazla topraklı deyerek, yüzde dokuz fire 

yazdıla(r)” diye kızmışlar… 

Firik : Olgunlaşmak üzere olan tahıllar. 

Firtlenmek : Bir şeyden çok etkilenerek aklının orada takılı kalması, o gün için rahat 

uyuyamaması. İçine kurt düşmesi. 

Fisge (fiske) : İşaret parmağını, başparmak ucunda gerdirerek ileri fırlatmak suretiyle bir şeye 

vurmak.     Örneğin, elbise üzerindeki tozu silkelemek için fiske ile vurmak, fiskelemek. 

“Kimseye bi fisge bile vurmamış,” diye haylaz oğlunu savunmuş. 

Fiske : İki parmak ucuyla alınabilecek miktar. “Üsdüne bi fisge garabüber serpdim, iyi olmuş 

mu” diye sormuş. 

Fiskos : Kulaktan kulağa gizli konuşma. 

Fistan : Kadın giysisi, elbise, entari. 

Fişeklik : Av tüfeği fişeklerini taşımakta kullanılan, kemer şeklinde bele bağlanan gereç. 

Omuzdan çapraz da bağlanabilir. 

Fişne : Vişne. 

Fit olmak : Ödeşmek, razı olmak. 

Fitire : Tahıl ölçü birimi 1/16 ölçek. 

Fitlemek : Başka birine karşı kışkırtmak. 

Fitre : Ramazan ayında verilen bir sadaka. 

Fiyet : Fiyat. 

Fiyetli : Pahalı. 

Fodul : Kibirli, üstünlük taslayan. 

Fokurdamak : Ses çıkararak kaynamak. 

Fol : Tavukların belli bir yere yumurtlamalarını sağlamak için konulan, yumurtaya benzeyen taş. 

Fol yok, yumurta yok : Belli bir işle ilgili, henüz ortada somut hiçbir şey yok. 

Folluk : Tavukların yumurtladığı yer. 

Forslu : Sözü geçer, güçlü. 

Fortakal : Portakal. 

Foslamak : Havasını kaybederek küçülmek, senmek, sönmek, çökmek. 

Fos çıkmak : Boş çıkmak. 

Foturaf : Fotoğraf. 



Foter şapga : Fötr şapka, yüzeyi kadife gibi yumuşak kumaştan yapılan dayanıklı, güneş 

siperliği çepe çevre olan bir şapkadır.  1960’lı yıllara kadar çoğunlukla köylerimizde fötr şapka 

giyilirdi, sonra yerini tamamen kasketler alsa da, Yukarı Karacahisar köyümüz başta olmak 

üzere bazı köylerimizde hala bu şapkalar giyilmektedir. 

Foyası çıkmak : Kötü tarafları ortaya çıkmak. 

Furma : Hurma. 

 

Gaba : Kaba, kabarık. 

Gaba zeyin (gabazenil) : Kaba zihinli, akılsız düşüncesiz, kafası çalışmaz. Kaygısız. Tersi ince 

düşünceli. 

Gabadayı : Kabadayı. 

Gabadayı : Boylu poslu. Kızlar için de söylenirdi. “Gızımız, hem gabadayı gözel, hem de 

hamarat, Allah nazardan saklasın,” denirdi. 

Gabahat (gabaat, gabet) : Kabahat, suç.  

Gabak : Kabak. 

Gabakkafalı : Kabakkafalı, kafasında hiç saç kalmamış, dazlak. 

Gabara : Kabara. Ayakkabı tabanının daha dayanıklı olması için tabanına çakılan iri başlı 

çiviler. 

Gabartı : Kabartı, şişlik. 

Gabaşiş (gabagulak) : Kabakulak. 

Gabayel  : Güneyden esen yel, lodos. Aşşa örüzge(r) de denir, çoğunlukla yağmur getirir.  

Gabık : Kabuk. 

Gabıl etmek : Kabul etmek. 

Gabırga : Kaburga. 

Gabızlık : Kabızlık, peklik. 

Gabi : Ahmak, kalın kafalı. 

Gabile : Kabile. Aynı soydan gelen akrabalar. 

Gabir : Kabir, mezar. 

Gabza : Kabza. Silahın elle tutulacak yeri. 

 Gaç : Kaç, çabuk koşarak uzaklaş. 

Gaç  göç (gaş göş) : Bir yerde, toplulukta, kadınların ayrı, erkeklerin ayrı oturmaları. 



Gaçakcı : Kaçakçı 

Gaçan davşan çok yaşa(r):Tavşanın kendisini avlamak isteyenlere karşı bir donanımı yoktur, 

yaşamak için kaçmak zorundadır. İnsan da; bazen belanın üstünden, bazen belanın altından 

sıyrılıp uzaklaşmayı bilmelidir, diye büyüklerimiz tavsiyede bulunurdu. 

Gaçıl ordan : Kenara gel, çekil ordan. 

Gada(r), (gadak) : Kadar. “El gadak çocuğun önüne bi sürü mal gatmışla(r), gütsün gelsin 

deye!” yazık çocuğa, derler. 

Gade (gadeh) : Kadeh, içki bardağı. “Ben seroş deyilin, işdimiz iki gade şarap,” derimiş 

düşdüğü yerden. 

Gadem ola : Kademli, uğurlu olsun. Yeni alınan bir şeyi kutlamak için söylenir. “Yeni kasketin 

de pek sarmış, gadem ola,” denir. 

Gadersiz : Kaderi, alın yazısı kötü, şanssız. 

Gadeyif : Kadayıf. 

Gadı : Kadı. 

Gadı gızında bile kusor olurumuş. Her insanda bir kusur bulunabilir. 

Gadı eşşeğinden uslu etmek : Kadı efendi yaşlı olduğu için, bindiği eşek uslu, aniden 

koşmayan, bir şeyden ürküp kadıyı sırtından atmayan, iyi eğitilmiş, sakin yürüyüşlü bir hayvan 

olmak zorundaydı. Herkese sataşan ve çok kızılan, kavgacı bir kişiye “Yete(r) gali, eyer 

uslanmazsan, seni de döven bir kişi çıkar ki; kadı eşeğinden uslu olursun,” denir.  

Gadın : Kadın. 

Gadın : İyi, güzel, yerinde. Pek gadın oldu demek; pek güzel, pek yerinde oldu demektir. 

Gadim : Kadim, eski. 

Gadirlik : Haksızlığa uğratılmak. “Gadirlik bizim köye oldu, malımızın eski çayıra girmesini 

yasak edip goyverdile(r), gitdi çayır elimizden” der, üzülürlermiş.   

Gadiro : Kadro. Kadrolu, sürekli iş. 

Gafil avlanmak : Hiç ummadığı zamanda, hazırlıksız yakalanmak. 

Gaga : Yumurta. Daha çok, küçük çocuklara söylenir. “Benim yavrım da gaga yiycekmiş, hemen 

bişiri(r) nenesi,”.  

Gağalamak : Yumurtlamak için uygun yer arayan tavuğun çıkardığı ses. 

Gağıl : Sürülmüş ve ekime hazırlanmış tarlada, çapı 2-3cm topaklar şeklinde, küçük topaç 

parçaları.  

Gağnı (ganı) : Kağnı; iki tekerlekli, ağaçtan yapılan, çoğunun  tekerleri yekpare olan, ilkel yük 

taşıma aracı. Ganı okunurken a harfi uzun okunur, ğ okunmaz. 



Gağnı gıcırtısında oyna(r) : Oynamaya hevesli olan, çalgı olmasa da kağnı sesinde bile oynar. 

Gağnı kütüğü : Kağnı kütüğü.  Ormanda, kesilmiş, yerde uzanan, insan gücüyle çekilip 

taşınamayacak kadar ağır olan tomruk, ağaç kütüğü. Ancak kağnıyla, öküzlerin gücüyle 

çekilebilir. “Kak gağnı kütüğü gibi yatıp durma! Bi sürü iş seni bekleyo(r),” derlermiş. (U.B. 

Koçak’tan alınmıştır.) 

Gahırlanmak : Kahırlanmak. Çok derinden üzülmek.  

Gahpe : Kahpe 

Gahraman : Kahraman. 

Gakguburak : Kekliklerin karşılıklı ötüşünden etkilenerek; sesli sözlü coşku, eğlence. 

Gal : Kal. 

Gala : Kadınlar. Her iki a harfi de uzun okunur. Ga(rı)la(r). Erkekle(r) bu yanda, gala şu yanda. 

Galabalık : Kalabalık. 

Galak : Boynuz. 

Galan : Gali, gayri, artık. 

Galay : Kalay. Bakır kaplar kalaylanmadan kullanılmaz. 

Galbır : Kalbur. Arpa, buğday gibi tahılları, toz ve topraktan temizlemek için, daha iri ot kökü ve 

yabancı maddeleri çalkalayıp ayırmak ve taşımak için kullanılan, tahılların alta geçmesini  

önleyen tipte küçük elek. Tahılların geçişini engellemeyecek genişlikte gözenekleri olan büyük 

eleklere de gözer denir. Gözerler çeç yaparken kullanılır.  

Galbırla gölden su daşımak : Olmayacak işlerle uğraşmak.  

Galdırım : Kaldırım. 

Gale : Kale. 

Galem : Kalem. 

Galender : Gösterişsiz, sade, hoşgörülü kişi. Kalender. 

Galfa : Kalfa. Kalfa köyü. 

Galfa gorusu : Kalfa Korusu ; Uşak’ın doğusunda, Kalfa köyü sınırları içinde saf meşe ormanı 

olup belediye sınırlarına ulaşmaktadır. Meşe ağaçları, kaçak kesimle önemli ölçüde tahrip 

edilmiştir. İçine önce Orman İl Müdürlüğü’nün orman deposu kurulmuş, daha sonraları da idari 

binalar yapılmıştır. Orman vasfını yitirmiş olan alanlarından bir kısmı, Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü’ne tahsis edilerek, Kalfa Spor Kompleksi binaları ve buna bağlı cirit sahaları 

yapılmıştır. Orman dokusunun kaybolduğu yerlerde ise çam fidanlarıyla ağaçlandırma 

yapılmaktadır. 

Galgımak : Havaya zıplamak, sıçramak. 



Galın : Kalın. Kurda sormuşlar, neden boynu kalın diye; kendi işini, kendisinin  gördüğü için, 

olduğunu söylemiş. 

Galın : Varlıklı, mal mülk sahibi.  

Galıp : Kalıp. 

Gali : Artık, bundan böyle, gayri, yeter.  A harfi uzun okunacak. “Tamam, annadık sus gali,” 

demek; anlaşıldı, sus artık demektir. 

Galiz : Kaba, nezaket dışı. 

Gallengoz : Salyangoz. 

Galleş : Kalleş. Bazan da tembel, işsevmez anlamında kullanılır. 

Galp : Kalp. Boyu posu yerinde olmakla birlikte, tembel ve beceriksiz, iş bitirmez kişi.  

Galp : Kalp. Sahte, geçersiz, taklit. Para ve mücevher gibi şeyler için. Beceriksiz. 

Gam yememek : Üzülmemek. “Bu günü gö(r)düm ya, bundan son(r)a ölsem de gam yimem”. 

Gama : Kaba saba insan. 

Gama (kama) : Belbıçağı. 

Gamber : Kamber. Erkek adı. Her yere girip çıkan, her olaya katılan kişi anlamı da vardır. 

Gambersiz düvün olmaz. Düğün olduğunu duyar da kaçırır mı hiç! 

Gambır : Kambur. 

Gambır felek, kimine gavın yidir(r) kimine kelek .  

Gambır üstüne kümbür gelmek : Sırtımızdaki yükü taşımakta zorlanırken, üzerimize daha ağır 

bir dert daha yüklendi. 

Gamış : Kamış. 

Gamit : Çelimsiz. 

Gamsız : Hiçbir şeyi dert edinmeyen, sorumsuz, düşüncesiz. 

Gan : Kan. 

Ganyaşı : Bir ot türü. 

Ganaatsiz (ganetsiz) : Doymaz, az şeyle yetinmez, aç gözlü. 

Ganada germek : Köy düğünlerinde, farklı evlere yerleştirilen okucuların yanında bulunma ve 

onları ağırlama (konukların yemek, içki meze gereksinimleri düğün evinden sağlanır, hazırdır) 

görevi verilen kişilerden birisi, geç vakit orayı terk edip kendi evine giderek (sarhoş olur da) 

yatar uyursa; yarenler tarafından kaldırılarak cezalandırmak maksadıyla, bir kağnı kanadı 

üzerine yatırılır. Kol ve bacaklarından bağlanarak davul zurna eşliğinde köy sokaklarında 



dolaştırılır. Yakın akrabaları tarafından, yarenlere kurtulmalık olarak horoz ve tavuklar verildikten 

sonra çözülür, görevi başına döner, uykusu da zaten açılmıştır. Kağnı kanatları bir de harmanda 

çadır kurmakta  kullanılırdı. 

Ganare (kanara) : Kasaplık hayvanların kesildiği yer, mezbaha, salhane. 

Ganat : Kanat. 

Ganca : Kanca. Bir şeyi takıp çekmek için kullanılan, ucu kıvrık gereç.  

Gancık : Kancık, dişi. Hayvanlar için kullanılır. 

Gandil : Kandil. 

Ganel (kanel) : Köyde avluda veya eve yakın bir yerde, kazılarak çukurlaştırılan çevresi çöğürle 

çitle korunan, açık havada pancar küspesi depolanan yer. 

Ganevçe çuval (kanaviçe) : Seyrek dokunmuş keten çuval. 

Gangıl gağış : Karman çorman, karma karışık. 

Gangıran : Kangren. Dokuların ölmesi.  

Ganıkmak : Kanıkmak, alışmak. “Bizim çoban köpeği, ganareye ganıkmış, orda doyup geliyo, 

evdeki yala bakdığı yok,” denir.  

Ganırtmak : Bir şeyi yerinden zorlayarak sökmek. 

Gantar : Kantar. 

Gapcık : Mısır tanelerinin üzerini sıkıca saran yaprak kapsülü. Bunlardan sağlam hasırlar 

dokunurdu. 

Gapcık : Kırılıp ezilerek içindeki haşhaş taneleri ayıklanan, haşhaş kozağı (kozalak) parçalarına  

da gapcık denir. Bunlar ilaç yapımı için Afyonkarahisar’daki alkoloid fabrikasına gider. Hayvanlar 

bunu pek yemezler. Nadir de olsa yerse, koca öküz bile olsa, içindeki ham afyondan dolayı, 

yürürken  sarhoş gibi yalpalamağa başlar, çocuklar da bu eğlenceyi kaçırmaz fakat yaklaşmayıp 

uzaktan seyrederlerdi. 

Gaplamak : Kaplamak. Yorgan kaplamak ; yorganın iç yüzüne, çarşafın yayılarak kenarlarının,  

yorgana seyrek oyulga dikişleriyle tutturulması.  

Gaplıca : Kaplıca, ılıca. 

Gar : Kar. 

Gar yağdığı gün tozur. 

Gar yağsın da gaygı (kaygı, keder) yağmasın. 

Gara : Kara. 

Gara de(y)men unu : Akarsu gücüyle çalışan eski değirmenlerde öğütülmüş un. 



Gara do(ğ)ram : Kara doğram. Etin yağsız, sadece kırmızı adale  olan kısmı.  

Gara garga : Kara karga. 

Gara gün gararıp galmaz : Kara günler de elbet geçip gidecektir. 

Gara zornan : Kaba kuvvetle, güçlükle, çok uğraşarak. 

Garabasan : Korkulu, sıkıntılı, boğulma hissi veren düş. 

Garabüber : Karabiber. 

Garaca : Karaca, bir geyik türü. 

Garaca : Karaca. Üst kol, dirsekle omuz arası.Üst koldaki kaslar. “Demir dövenin garacası 

guvvetli olurumuş,” denir. 

Garaciyer : Karaciğer. 

Garadaban : Çatı altında kalan taban ki bu aynı zamanda en üst kattaki odaların tavanıdır; 

kerpiç evlerde duvardan duvara uzatılan sırıklar üstüne yarma çam tahtası çakılarak kapatılır, 

sonra da üzerine bir karış kalınlığında, samanla karılmış çamur tabakasıyla kaplanır. Toprakla 

kapatıldığı için adı da karataban oluverir. Kiremitle örtülen çatı ile karataban zemini arasındaki 

boşluk ta, gene karataban adıyla hizmet verir. Burada sıralanan küplerde; bulgur, tarhana, 

nohut, fasulye, haşhaş, mercimek, peynir, turşu vb saklanır. Bostan bozumunda kışlık sert 

kavun türlerinin bir kısmı da buraya serilir.   

Garadamak : İçten pazarlıklı. 

Garagol : Karakol. 

Garagöz : Karagöz. 

Garagucak çalışmak : Bir işe bütün gücüyle sarılmak, kas gücüyle yorularak çalışmak. 

Garallı : Uşak ilimizin Karahallı ilçesi. 

Garannık : Karanlık, bilinmez, kötü. 

Garannıkda gezen, ıssırgan otuna da basa(r), ossurgan otuna da. 

Garasaban : Karasaban. Toprağı tam olarak alt üst edemeyen, eskiden kullanılan tarım aleti.  

Garasan : Uşak merkez ilçeye bağlı Karahasan köyü. 

Garasığır : Yurdumuzun yerli sığır ırkı. 

Garavana (karavana) : Askerlere yemek pişirilen kazan ve yemek. Hedefi vuramamak. 

Garbasdı : Taze kar üzerine pekmez dökülerek yapılan kar helvası. Nasrettin Hoca’nın bunu 

icat ettiği, fakat kendisinin de beğenmediğini  söylediği anlatılır. 

Garda yörür de, izini belli etmez. 



Garelti olma! (Gerenti olma!) : Engel olma! Aradan çekil! 

Garenfil : Karanfil. 

Garez : Gizli düşmanlık, kötü niyet. 

Garga gibi : Çok zayıf.çocuk. 

Gargadelen : Kargadelen. Kabuğu çok ince, kolaylıkla kırılabilen bir badem türü. 

Gargadeliği : Kargaların, olgunlaşmak üzere olan karpuz ve kavunlarda açmış oldukları, 

kenarları yuvarlak, 4-5 cm derinlikte olan delikler. Bunu saksağanlar yapar. “Ala gargala(r) 

bosdan tarlala(rı)nı perşan etmişle, iri karpızla hep gargadeliği olmuş,” diye dertleşirler.  

Gargın : Doygun, ağzına kadar dolu. “Samanlık gargın, son arabaların samanını nereye 

guycaz” deye soruyola(r). 

Garı : Karı, kadın. 

Garık : Sulama gerektiren bitkilerde yan yana dikilen fidelerin bulunduğu yüzeyel ark. Bu arktan 

verilen su ile ark kıyısında ve içinde bulunan sebzeler belli aralıklarla sulanır. Her bir sebze 

arkına garık (karık) denir. Üç karık biber, altı karık domatesimiz var gibi konuşmalar duyabiliriz. 

Garıkmak : Ses garıkması; yüksek sesle uzun konuşmaktan veya ses tellerini etkileyen boğaz 

hastalıklarında sesin çatallaşması, kısılması. El parmaklarının garıkması; su içinde çok uzun 

süre kalan el parmaklarında sıvı kaybı sonucu derinin geçici bir süre buruşması, kırışması. Buna  

çamaşırcı eli de denir. 

Garıncalanmak : Ateşli silahların metal aksamında paslanma. 

Garıncanın gardaşı var : Tek başına dolaşan karıncaya, iri bir böcek saldırırsa hata yapar, 

onun çok sayıda kardeşleri tez yetişir ve koca böcek karıncalara yem olur. 

Garın kakması : Karın kalkması. Donarak toprak yüzeyini uzun süre kaplayan karların erimesi. 

“Bu sene garın ka(l)kması iki ayı bulcak,” derlerdi. 

Garış : Karış. El parmakları açık durumdayken, başparmak ile küçük parmak uçları arasındaki 

uzaklık. “Bi garış boyu va(r), türlü türlü huyu va(r),”derlermiş, akla gelmeyen ziyanlar işleyen, laf 

dinlemez küçük çocuğa. 

Garip edinir bi sığır,  galır her yıl kısır. Gene de bol süte yoğurda kavuşamazmış yoksul. 

Garmak : Karmak. 

Garnı tok, sırtı pek. 

Garnını dutturmak : Karnı ağrıyan çocuklar, bu işde uzman sayılan bir nineye götürülür, o da 

bakar, karnını çok hafif masajla oğar, bir şeyler de okur ve tereyağlı bir çorba içirilmesi, soğuğa 

çıkarılmaması tavsiyesi ile evine gönderilirdi. Bazan iyi de gelir. O dönemde başka imkan da 

yoktu. 

Garışık gütmek : Çobanların iki koyun sürüsünü karışmış olarak otlatmaları, köye girerken 

sürüler kendiliğinden ayrılarak kendi ağıllarına giderler. 



Gari (gali) : Artık. 

Garibi devede guduz dalar : Deve sırtındaki insanı kuduz bir köpek ısırır mı?  İnsan gariban 

olursa her şanssızlık onu arar bulurmuş. 

Garman çorman (karman çorman) : Karmakarışık, her şey birbirine girmiş. 

Garman gurtarış : Karmaşa. 

Garnı senmek : Kendisini çok kızdırmış olan bir kişiye; bir şey yaparak ya da söyleyerek 

rahatlamak yoluyla sinirlerinin  yatışması demektir. “Verdim lafı yüzüne, verdim lafı da, karnımın 

şişliği sendi,”şeklinde anlatılabilir. 

Garnıgara börülce : Bir fasulye cinsi, börülce. 

Garnına gulunç edeceğine, aleme gülünç et : “İçine atıp dert edineceğine, ver ona ağzının 

payını, sen de ırahat et,” denir. 

Gars : Kars. “Esgerliği Gars’da yapdım,” deyo(r). 

Gart : Kart. Tazeliği geçmiş. 

Gartal : Kartal. 

Gartal dövüşdü, ganadı kime düşdü : Kartallar havada birbirlerinden yakalanmış olan avı 

kapmağa çalışırlar, kanatları düşmez de bazen avdan bir parça yere düşebilir. Bunu bulan etçil 

kuş ve böcekler de zahmetsizce şölene konar. 

Gasit (gasdi) : Kasıt, kasti olarak. 

Gaş : Kaş. Yokuşun en yüksek yeri. 

Gaş yapa(yı)n de(r)ken göz çıka(r)mak. 

Gaşa (gaşağı, gaşşa) : Kaşağı. Atlar gibi büyükbaş hayvanların tımar edilmesinde kullanılan, 

metalden yapılma tarak benzeri gereçler. Son a harfi uzun okunur. 

Gaşıklık : Kaşıklık, kaşıkların konulduğu sepet veya kap. 

Gaşını yıkmak : Hoşnutsuzluk, kırgınlık belirtisi. 

Gaşınna yidirip sapınna gözünü çıka(r)ma!  Kaşığıyla yedirip sapıyla göz çıkarma!. 

Gatar : Katar, dizi. Arka arkaya tek sıralı yürüyen hayvan dizisi. Deve katarı gibi. 

Gatder : Gaddar, acımasız, çok pahalı satan tüccar. 

Gatık : Katık. Kırda ekmeğin yanında yenilen, kaynamış yumurta, peynir, soğan vb yiyecekler. 

Gatır : Katır. Atla eşeğin çiftleşmesiyle doğan; yük taşımakta, araba çekmekte, çift sürmekte 

kullanılan, güçlü bir hayvandır.  

Gatır : Katır. Azgın, inatçı,aksi. 



Gatil : Katil. İnsan öldüren. 

Gatiyen (gatliyen) : Kat’iyen, asla. 

Gatiyen söze bakmıyo(r) : Asla söz dinlemiyor, kabul etmiyor.  

Gatmak : Katmak. 

Gatmer (gatmar) : Katmer. Hamur bezesinin, haşhaş ezmesi veya tahin karıştırılarak, kat kat 

olacak şekilde açılıp, sac üzerinde pişirilmesiyle yapılan bir gözlemedir. 

Gatıran : Katran. 

Gav çakmak (gavlı çakmak, gurbağa bacağı çakmak) : Kav adı verilen, çabuk tutuşan, kof 

ağaç kabuğunda üreyen bir mantar ile kurbağa bacağına benzeyen çelik parçası ve bir çakmak 

taşından oluşan, ateş yakma düzeneği. Çakmak taşının çeliğe çarpılmasıyla ortaya çıkan 

kıvılcımlar, kavı tutuşturur, böylece  sigara veya ateş yakılırdı. 

Gavak : Kavak ağacı. 

Gaval : Kaval, çoban kavalı. 

Gavaracı : Çok konuşan, palavracı. 

Gave : Kahve. Gave sözcüğünde a harfi uzatılarak okunur. 

Gave değmeni : Kahve değirmeni; kavrulmuş kahve çekirdeği ve baharat gibi şeyleri öğütmek 

için kullanılan, sapı elle çevrilerek döndürülen küçük değirmen. 

Gavga : Kavga. 

Gavık : Kavuk. 

Gavın (gavun) : Kavun.                                      

Gavırga (gavurga) : Islatılarak bekletilen nohudun, sac üzerinde kavrularak yapılan çerezi. 

Buğday ve kendirden de kavurga yapılır. 

Gavırma (gavurma) : Kavurma. Bu, etin güveçlik boyutlarda kesilerek iç yağıyla pişirilmesi. 

Gavıt (gavut) : Kurutulmuş kavurga veya leblebinin kahve değirmeninde öğütülmesi. Bu, dişi 

olmayan yaşlıları düşünerek, onların çerez yemek keyfinden mahrum kalmaması için yapılan bir 

şeydir. Fakat dişleri olanların da çok sevdiği bir yiyecektir. İçine toz şeker de katılıp, çay kupaları 

içine konularak, konuklara, birer de çay veya tatlı kaşığı verilerek yapılan ikram, pek hora geçer. 

Çay kupası; geniş ağızlı, kalın dokulu çay bardağıdır. 

Köyün birinde Hasan Dede’nin gavıt yeme öyküsü anlatılır. Komşu köye gelin almaya 

gidilecektir, bir gün önceden hazırlıklar yapılırken genç atlı seymanların yanında, köyün bir 

saygıdeğer yaşlısı, söz bileni olarak Hasan dedenin de gitmesi uygun görülür. Lakin O, yaşlılığın 

verdiği sıkıntılardan bel ağrısı, diz ağrısından bahsedip, biraz daha dinç bir dedenin 

götürülmesinin, daha iyi olacağını söyler. Yanına giden yarenler ise pes etmezler, gidecekleri 

köyün hemen şuracıkta olduğunu, kendisini başlarında görmek istediklerini, evlenecek oğlanın 

kendi torunu sayılacağını, rahat edeceği bir deveye bindirip yularından yederek, gidecekleri 



köye kadar götüreceklerini söyleyip, lafı biri bitirip öteki alarak, Hasan Dede’ye he dedirtirler. 

Yanından ayrılırken kapıdan yan geri dönen düğün sahibi, yarın için kendisine, bir kese şekerli 

gavut hazırlandığını da fısıldar. Ertesi gün sabahtan bir de rüzgar başlamasın mı!. Bu onları 

yolundan alıkoymamış, vurmuşlar davulu, çekmişler türküleri, hazırlamışlar kurusıkı tüfekleri, 

yürümüşler gelin almaya. Hasan Dede’yi de oturtmuşlar deve sırtındaki rahat bir hamudun 

üstüne, uzatmışlar yukarı, gönüllü doldurulduğu uzaktan belli olan şişkin, ağzı büzgülü gavut 

torbasını. Düğün alayı şamatayla yol alırken Hasan dede de gavudun keyfini çıkarmaya 

koyulmuş. Kesenin büzgüsünü gevşetip içinden bir avuç alarak dişsiz ağzına yaklaştırmış, 

avucunu hafifçe açarak yemek istemiş, fakat hain rüzgar daha parmaklarını açmadan gavutun 

çoğunu kapıp kaçırıyormuş, hatta ağzının içine düşen şekerli gavut tozunu bile oradan savurup 

çıkarıyormuş. Böylece rüzgarla çetin bir didişmeye girmişler. Gelinin köyüne yaklaşınca, girişte 

toparlanmak için durdukları zaman bakmışlar ki kese çoktan boşalmış. Şaşkın şaşkın bakanlara, 

Hasan Dede şöyle demiş ; “Ne ettiğimi ben de annayamadım, bi kese gavıt yidim, bi avuç yimiş 

gada(r) bile gelmedi, tevekkeli bize dedelerimiz, -Yelli ye(r)de gavıt yinmez- derle(r)di, bize yel 

yetmedi bi de devenin sırtına çıkdık,” demiş. 

Gavız gapcık : Tahılların, tam olgunlaşamamış küçük ve ince zar şeklinde çiçek yapraklarına 

yapışık kalmış taneleri. Bunlar hayvan yemi olarak kullanılır. Evinsiz konuşmaya da denir. 

Gavzımak (gavzamak) : Korumak, kollamak. 

Gave (gayve) : Kahve, kahvehane. Gave sözcüğünde a harfi uzun okunur.     

Gavi : Kavi, sağlam. 

Gavil (kavil) : Sözleşme, iki kişinin birlikte verdikleri karar.  

Gavlak : Çıplak, kabuğu soyulmuş, iç don külot giymemiş. 

Gavrengi : Kahverengi. 

Gavrık : Kavruk, yeterli büyüyüp gelişememiş. 

Gavşak : Kavşak. Yolların bir biriyle kavuştuğu yer. Üçyol ağzı, dörtyol ağzı vb.  

Gaya : Kaya. 

Gayarlamak : Sövmek, küfür etmek. 

Gayasa : Kaysı. 

Gayıl olmak : Razı olmak.  “Sen muhtarın kestiği, beş ölçek arpa ziyanı cezasına  gayıl ol 

hemen öde,” demişler. Ekin sahabı “Benim ta(r)lamda onun goyunlarının verdiği zara(r) ziyan en 

az on ölçek,” deyo(r)muş. 

Gayın (kayın) : Erkeğin eşinin erkek kardeşleri. Kadın için de, eşinin erkek kardeşleri. 

Gayırmak : Üzülmek. 

Gayırmak : Kayırmak, yakınlarını kollamak, torpil yapmak. 



Gayış : Kayış, deriden yapılan kemer. Boyunduruk ve oku bağlamak için kullanılan, sığır 

derisinden yapılmış, dayanıklı bir gereç. 

Gayış atmak (gayış artmak) : Yüklü arabaya birisi zayıf diğeri güçlü bir çift öküz koşulmak 

zorunda kalınmışsa; yükün çoğunu güçlü öküzün taşıması için, boyunduruğun onun tarafındaki 

kısmı biraz geriye çekilip kasılarak araba okuna bağlanır. (Çift sürerken boyunduruk bir sağlam 

kayış ile pulluğa bağlandığı için, adı kayış atmak olarak kalmış olabilir.) Arabanın ağırlığının 

çoğunu güçlü olan taşımış olur.  

Bir yerde aynı durumda olan insanlar arasında kim daha iyi iş yapıyor ise zamanla yapılacak 

işlerin çoğu ona yüklenir, ona kayış atılır. Haylazlar da kaytarmağa devam ederler. 

Gayfa (gayfe) : Kahve. 

Gayma (kayme) : Kağıt para, banknot. 

Gaymak : Kaymak. Sütün hafif ateşte kaynaması ile yüzeyinde oluşan yağlı tabaka. 

Gaymakam : Kaymakam. 

Gaymak dutmak : Tarlada ekim yapıldıktan sonra, yağan  yağmur sonrası oluşan  ve 

sertleşerek, toprak altında gelişen bitki filizlerinin yüzeye çıkmasını engelleyen bir tabakadır. Bu 

durumda gaymak gırma işi yapılır.  

Gaynana (gayınna) : Eşlerden diğerinin anası. Gaynata da eşlerden diğerinin babası. 

Gaynaşık (gıynaşık) : Çok hareketli, yaramaz çocuk. 

Gaynatma : Gelinaba, yenge. 

Gayrak daşı (kayrak taşı) : Doğal olarak bulunan düz ve yassı taş. Avlu zeminine döşenir.  

Gaytan : Kaytan. Pamuktan veya ipekten yapılan sicim. 

Gaytan bıyıklı : İnce bıyıklı. 

Gaz : Kaz. Kümes hayvanlarından iri bir cins kuştur. Yaban kazları da, göç zamanlarında, sulak, 

sazlık yerlerde avlanır. 

Gaz gelecek yerden tavık esirgenmez. 

Gazak : Kazak. 

Gazan : Kazan iki kulplu, büyük, yemek pişirme kabıdır. 

Gazan vurmak : Yemek pişirmek veya bol su kaynatmak amacıyla kazan çatılarak altına ateş 

yakılması. 

Gazan garası çıka(r) yüz garası çıkmazımış. 

Gazanmayınca gazan gaynamaz. 

Gazannar vurulmadan, düvün gurulmaz : Düğün yemekleri için kazanlar ateşe 

vurulmadan(ateş üzerine konulmadan), düğün başlamaz. 



Gazayağı : Kazayağı.Yumuşak toprağı alt üst etmek için, koşum hayvanları veya traktörle tarla 

üzerinde çekilen, çok sayıda toprağa bıçak gibi batan ayakları olan, otları toplayan ziraat aleti. 

Gazdığı guyudan su çıkmaz : Kazdığı kuyudan su çıkmaz. Uğraştığı hiçbir işin sonucunu 

alamaz. Elinden iş çıkmayan beceriksiz. 

Gazel : Kuruyup dökülen yapraklar. 

Gazık oynamak : Ucu sivriltilmiş 30-40cm uzunlukta kazıklarla yumuşak zeminde oynanır. Yere 

fırlatılarak atılan kazık saplanmış  olarak kalmalı, bu esnada bir önceki oyuncunun sapladığı  

kazığı yere deviren o kazığı ütmüş olur ve alır. 

Gazma : Kazma. 

Gazmak : Kazmak 

Geberennik : Geberesice, ölesice. 

Gebeş : Kısa ve şişman kişi. 

Gece çalıntı guzu çeviri(r), gündüz tesbik(tespih) deviri(r). 

Gece guşu : Gece kuşu, yarasa. 

Gecek : Giyecek, çamaşır. Sözcük, (geycek)den geldiği için ilk (e ) uzun okunur. 

Gecek taşı : Çamaşır yıkanan, kefeki (köfeki) taşından özel olarak yapılan taş. 

Gecenez : Çift sürerken kullanılan üvendirenin  alt ucuna takılı, ıskırana benzer, spatula 

şeklinde ve demirden yapılmış, pulluğa yapışan çamurları kazıyıp temizlemekte kullanılan 

bölüm. 

Geçi : Keçi. 

Geçim : Nafaka, geçimini sağlayacak gelir. 

Geçimsizlik : Ailelerde, karı koca arasında veya beraber aynı çatı altında kalan, kaynana, 

kaynata arasında anlaşmazlıklar.  

Geçimsizlik gelince; sesi dangırdak, yörüşü zömbüldek olu(r) . 

Gedey : Zemin ve üst kat olarak yapılan iki katlı köy evlerinde; üst katta yan yana dizili odaların 

önünde, en az bir oda genişliğinde olan, uzun koridor. Karşılıklı odalar arasında da gedey 

olabilir. Koridorun önü açıktır, genelde güneye bakar. 

Gedik : Tarlaya su girmesini sağlamak için kesik veya harımdan uygun bir yeri kazarak açılan 

su yolu. Ağrılı çürük bir dişin çekilmesinden sonra, yerinde oluşan boşluk. Çentik. 

Geğnidi (genidi, geğnelti) : İştahla severek yenilen yemek, bazen de sevilen  atıştırmalık. 

Ulubey ilçemiz yöresinden.  

Gelberi (gelbire) çapa : Yumuşak topraklı tarlada kullanışlı, geniş ağızlı yaklaşık 15cm, toprağı 

kolay öne çekerek hızlı iş üreten çapa. Bostan çapası. 



Gelen sene : Gelecek yıl. 

Gelin ata mindi (bindi) ya nasip…Gelin ata bindirilip yola çıkılsa da, düğün tamamlandı deme! 

Geme : Fare. 

Gemi azıya almak : Atın ağzındaki gem demirini azı dişleri arasına alarak sıkıştırması ile 

binicinin yönetiminden çıkarak istediği yöne koşması. Kontroldan çıkmış, söz dinlemez. 

Gemini çekmek (gemini kasmak) : Yanlış bir iş yapmayı düşünen bir kişiye baskı yapmak, 

engel olmak. 

Gemini gevip duru(r) : Atlar için söylenir. At hazırlanmış, yola çıkmayı veya ciride çıkmayı 

sabırsızlıkla gemini geverek bekliyor. Bir işe atılmak  için hazır, sabırsız bekleyen insanlar için 

de kullanılabilir. 

Genşle : Gençler. 

Gerenti (garelti, gerelti) : Gerilen siper olan, engel görevi yapan, gölge olan şey. 

Geri : Kağnı veya araba içine serilen, kenarları kağnı kanatlarına, arabada ise kapaklara, ince 

urganla  bağlanan, içinde tahıl, saman gibi şeyler taşınan, keçi kılından özel olarak dokunmuş 

büyük çadır. Çadır olarak kullanıldığında yağmurun içeri girmesini önlediği, içinde ateş yakılırsa 

dumanın dışarı rahat çıktığı söylenir. 

Gerinmek (gerneşmek) : Kolları açıp yukarı uzatarak, ayak parmakları üzerinde yükselip, derin 

bir nefes almak. Uyuşukluğu üzerinden atmak için yapılır. 

Geriz (gerz): Kanalizasyon. 

Germek : Bir şeyin önünü kapatmak, geçişine engel olmak. Derenin önüne bent kurarak yığılan 

suyun yükselerek tarla içindeki mahsullere akıtılması gibi. Bent önünde suyun birikerek 

yükselmesine, suyun garması (karması) da denir. 

Geş galmak : Geç kalmak. 

Getdi (getidi) : Getirdi. 

Gettiği bekmez kendine yetmez. 

Gevele : Çift sürerken, hayvanların koşulu olduğu boyunduruğu, pulluk okuna bağlamak için 

kullanılan çift kayışının, takıldığı ağaçtan toka. 

Geven : Kıraç yerlerde yetişen dikenli bir ot. 

Gevremek : Kolay kırılıp ufalanır hale gelmek.  

Geydiği yakışırken, el bakışırken : Giydiği yakışır, herkes beğenirken, gençlik döneminde. 

Gençleri zamanında evlendirin. 

Geygi (geysi) : Giysi, giyit, giyilecek şeyler. Çamaşır, elbise. 



Gezek (gezeği) savmak : Sırayı savmak. Köye muhtarlıkça yaptırılan ortak işlerde; uzak 

yerden gelen ustalara, çalışanlara her haneden sırayla yemek verilir. Gezek sırası, hangi öğün 

kimdeyse, o eve, önceden köy korucusu tarafından haber verilir. 

Gezenti : Kendi işiyle uğraşmak yerine, etrafta aylak dolaşan, rastladıkları ile sohbet eden kişi. 

Gezem : Bir yaşını doldurmuş dişi keçi. 

Gı (gız): Kız. Uzaktan veya sokaktan, kadınların birbirlerini çağırmak için yüksek sesle 

ünlemelerinde kullandıkları bir hitap şekli. Dudu abla gı(z). Burada ı harfi çok uzatılarak 

seslendirilir.  

Gıbıraç : Kırbaç. 

Gıbile : Kıble. 

Gıcılamak (gıcıldamak) : Acele ve telaş etmek. Düğün sabibi her şeyin güzel olması için 

gıcıldar. 

Gıdaklamak : Tavuğun civcivlerini çağırmak için, yumurtladığı zaman veya bir tehlikeyi görüp te 

korktuğu zaman, bağırarak ötmesi. 

Gıdım gıdım : Azar azar. 

Gıldır gıcık : Önemsiz, eften püften şeyler. 

Gılıcının önü de kesiyo, arkası da : Herkese sözü geçiyor, her kurum hatırını sayıyor.  

Gılış (gılıç) : Kılıç. 

Gılıç kendi kınını kesmez. 

Gılık : Kılık. Giyim. Yüz ifadesi. “Gılını yıkmış da, elinde zopayla bi geliyo, ödüm kopdu,”gibi 

sözler söylenebilir. Gılı(ğı)nı dürmüş de, çocuklara “Hadi herkes evine,” demiş. 

Gıli gıli : Küçük küçük. 

Gılilik : Küçücük. 

Gına gelmek : Usanmak, bıkmak. 

Gınamak : Kınamak. 

Gınık : Beleş. 

Gıpdi (Kıpti) : Cimri, Çingene. 

Gıprak : Hareketli, kıvrak. 

Gıpraşmak : Kıpırdamak, hareket etmek. 

Gıraç arazi : Kıraç arazi. Akarsu seviyesinde olmayan, milli toprağı olmayan, çoğunlukla  

çevresine göre yüksek rakımda olan,veya yamaçta olan azverimli arazi. Tersi ova.  



Gıral : Kral. 

Gıran : Salgın hastalık. 

Gıran girmek : Tehlikeli bir salgına yakalanmak. 

Gıran arazi : Kıran, kıraç arazi, yamaç, bayır, dağ sırtı. 

Gıran girmek : Afet gelmesi, toplu ölmek. 

Gıranlık : Çokluk, kalabalık. 

Gırgın : Kırgın. 

Gırık değmende altı ay eğleşir : Kırık, işsiz, tenha değirmende bile altı ay takılır kalır. Gittiği 

yerden vaktinde dönmeyen sorumsuz kişi. Herkesle takılan, uzun uzun sohbete giren, tembel 

kişi. 

Gırık gızan : Küçük çocuklar. 

Gırıltı : Motorlu araç sesi.  

Gırışmak : Buruşmak, vuruşmak. Erkek büyükbaş hayvanların, birbirlerine üstünlük sağlamak 

için yaptıkları kapışma. Ayrıntı için bkz  vuruşma. 

Gırlangaç : Elma büyüklüğünde, hoş kokulu bir süs kavunu, bostan gözeli. Ayrıca bostanda 

kendiliğinden yetişen, yabani, yukardaki yaprakları bordo kırmızıya çalan renkte olan bir çeşit 

sirken otuna da bostan gözeli denir, Bu ot kesilmez korunurdu. 

Gırlı : Kırlı. Kıraç toprağı olan köylerin ahalisinden. Ovalı olmayan. 

Gırmak : Kırmak. 

Gırmızı : Kırmızı. 

Gırmızı desdi suyu soğuk dutarımış : Kırmızı testi yeni olduğu için suyu soğuk tutar, zaman 

geçtikçe solar kıymeti azalır. Evliliğin ilk dönemlerinde ufak sorunlar göze batmaz, evli gençler 

arasında ve dünürler arasında her şey iyi gider. Önemli olan böyle sürüp gitmesidir. 

Gırnap : Kırnap, dayanıklı sicim ip. En çok, tahıl dolu çuvalların ağzını dikmekte kulanılır. Kendir 

liflerinden yapılırdı. 

Gırpıntı : Kırpıntı, telef. Dikişten artan küçük kumaş parçaları, yün artıkları. “Yoksula, 

gırpıntıdan bi döşek dolduruve(r)mişle, bi de yorgan vemişle,”  O da pek sevinmiş. 

Gırnata : Klarnet. 

Gıtmat hatırlamak : Çok az, belli belirsiz hatırlamak. 

Gıtmir : Cimri. 

Gıvılcım : Kıvılcım, çıtlak, sıçrayan küçük ateş parçası. 

Gıvrak : Eline ayağına çabuk, hızlı, tetik. “Hadi oğlum gıvrak gıvrak yörü de öndekilere yetiş”. 



Gıvrım : Kıvrım. Hazırlanan somun ekmeği bezesi yayılarak haşhaşla karılır, tekrar somun 

ekmeği şekline getirilerek, kızdırılmış fırın içinde diğer somun ekmekleriyle birlikte pişirilir. Bu 

köydeki kıvrım ekmeğidir. Yeni dönemde ise, daha küçük bezeler haşhaşla karılıp tepside, 

sarma  çörek şeklinde pişiriliyor. 

Gıyık : Yorgan iğnesi. 

Gıymık : Kıymık. Çok ince tahta parçası. 

Gıymat : Kıymet, değer. 

Gıza edik, o(ğ)lana düdük, eldeki parayı yidik:  “Elimizdeki parayı çarçur etdik,” denir. 

Gızan (kızan) : Çocuklar, erkek ve kızlar. 

Gızan gırtan : Yetişkin erkekler dışında kalan çoluk çocuk. 

Gızartma : Kızartma. 

Gızı selbes bırakırsan ya davılcıya varı(r), ya zurnacıya : Kızı serbest  bırakırsan evlenmek 

için ya davulcuyu seçer ya zurnacıyı. Gençler duygularıyla hareket ederler, ebeveynler ise 

onların geleceğini düşünürler. Fakat burada kızlara, haksız bir yaklaşım var. Neden; oğlunu 

serbest  bırakırsan, gider çengiyle evlenir denmiyor? 

Gızıl : Kızıl. 

Gızıl cannı : Tez canlı, aceleci. 

Gızım sana söyleyon, gelinim sen anna : Kaynata ve katnana; evde, dışarıda, yeni gelen 

gelinin neyi nasıl yapması gerektiğini, doğrudan geline değil de kızlarına söylemeleri. Evin kızı 

bunları zaten biliyordur, sanki yeni duyuyormuş gibi davranır. Gelin evin yeni evladıdır, onu 

hemen üzmemek için, bu şekilde davranmak,  Anadolu insanın, bilgelikle uyguladığı  bir 

nezaketidir. Gelin de kıza bakarak öğrenir, o ailenin önem verdiği şeyleri. 

Gidişgen otu : Isırgan otu. 

Gidişmek : Kaşınmak. 

Gire (Gireği, Giree) : Pazar gününün eski adı. Gire okunurken, e harfi uzun okunur. 

Gitdiğin yerde herkesin bir gözü körse, sen de bir gözünü kapayıve(r) : Onlar üzülmesin, 

haset etmesinler, sen de onların durumunu anla, kalacağın süre içinde uyum sağla. 

Gizildeme : Gizileme, etrafta, telaş içinde hiç durmadan dolaşmak, koşuşturmak. Daha çok 

çocukların yaptığı bir iştir. 

Goca : Koca. Kadının eşi. 

Gocamak (gocalmak) : Yaşlanmak.  

Goca öküze dah de, gelene mah de : Sür öküzleri çiftçiliğe devam et, ekinleri sebze meyveyi 

üret, gelenlere de (memur, misafir, yolcu) ikramda bulun, hayır dualarını al. 



Gocolan (gocaoğlan) : Kocaoğlan, ayı. Tef çalınarak meydanda oynatılan, çeşitli taklitler 

yaptırılan ayılar. Ayı gibi güçlü anlamına da gelir. İltifat olarak “Ha gocoğlan ha, tek başına, goca 

kirişi galdırıp duvarın üsdüne go(y)dun mu! Maşşallah,” demişle(r). 

Gocunmak : Çekinmek, kaçınmak. 

Goç : Koç. 

Goçların tokuşması : Koçların birbirlerine üstünlük sağlama mücadelesi, bkz tokuşma. 

Godaman : Kodaman. İleri gelen, mevki ve servet sahibi. 

Gofalak : Girgin, becerikli kişi. 

Goga (gaga, aga) : Ağa, ağabey, abey, abe,abi. 

Golan : Semeri, eyeri, binek hayvanının gövdesine bağlayan yassı kemer. 

Golba (golbağı) : Bilezik, bileklik, kız çocukları için oyuncak bilezik. 

Goltunun altında dokuz karpız daşınmaz. Bir koltukta (koltuğun altında) dokuz karpuz 

taşınamaz. 

Golunda altın bileziği olmak : Geçerli ve iyi gelir sağlayan bir meslek sahibi olmak. 

Gonç : Konç. Ayağa giyilen çorap ve çizme gibi şeylerin, ayak bileğinden dize kadar olan kısmı. 

Örme yün çorabın koncu pek eskimez fakat burun ve topuk kısmı tez eskir, o da çitilerek tamir 

edilir. 

Gonşunun kötüsü insanı mal sahabı yapa(r) : Elindeki araç gereci komşusuna ödünç 

vermekte isteksiz olan komşu diğerini mal sahibi yapar. Ödünç alamadığı için gider satın alır 

mal sahibi olur. 

Gonşu : Komşu.  

Gonu gonşu : Komşular, çevre. Eğik n genizden okunacak. 

Gonuşduğu hep gavuz gapcık : Alakasız, evinsiz şeyler konuşuyor. 

Gonya : Konya.  

Gopca : Kopça, metalden yapılan, iç içe geçerek, elbiseleri iliklemekte kullanılan kanca, 

tutturmalık. 

Gor : Kor. Köz halinde ateş. 

Goru : Koru. Küçük orman. 

Gorucu : Köy korucusu, kır bekçisi. Uzun namlulu silah taşır, muhtara bağlıdır. 

Goruk : Koruk, henüz olgunlaşmamış üzüm salkımları. 

Gorunga : Korunga. Bir yem bitkisi. 



Go(r)san : Sözde. “Şöyle şöyle iyileştirmele(r) yapacakmış, gosan gine aynı yere varıyo(r), hiç 

bişey değişmeyo(r),” diyerek bizim istedimiz şey gine olmayo(r), derler. 

Gort gort atmak : Malına mülküne güvenerek, kibirli kibirli konuşmak. 

Gossek goyun : Kızgınlık dönemindeki koyun, koç-sek kökünden gelmektedir. 

Goşum hayvanları : Arabaya , çifte, düvene koşulan hayvanlar. Bunlar daha değerlidir. 

Goşum malları yeşil çayıra, yozmallar sığır sıpa da otsuz dağa bayıra. Köyün  korumaya 

aldığı çayırlarda sadece koşum hayvanları güdülebilirdi (otlatılabilirdi). 

Gov : Kov. Arkadan konuşma, çekiştirme. Govlaşma. 

Govuk : İçi boş, oyuk, mağara. 

Goya : Güya, sözde. 

Goygun : Etkili. Adam çok goygun bir türkü söyledi. Bu laf ona çok goymuş.vb. 

Goyun : Koyun. 

Goyunu güden gurdu (kurdu) görü(r). 

 Goz : Koz, ceviz. 

Gozak : Olgunlaştıktan sonra saplarının uçlarından koparılarak toplanan haşhaş bitkisi 

kozalakları. Bunlar kırılarak içindeki haşhaş taneleri ayıklanır. 

Göbele : O yıl içinde hiç sürülmemiş tarla. 

Göce : Buğday tanelerinin el değirmeninde kırılmış hali. 

Göde : Şişman, göbekli. 

Göde : İri yaban güvercini. 

Göğem : Yeşile çalan mor renk. 

Göğermek : Tarlaya ekilenlerin çimlenmesi, toprak üstüne çıkarak yeşermesi. 

Göğnek (gönek, göynek) : Gömlek içine giyilen iç çamaşırı. Bezden dikilen veya fanila 

tarzında giysi. Gönek okunurken ö uzun okunur. 

Gök gö(r)medik : Görgüsüz, sonradan görme. “Gök görmediğin oğlu olmuş, dutmuş bi yerini 

koparmış,” derler. 

Göklü yemek : Meyvelerin ermesini, olgunlaşmasını beklemeden zamansız  yenilip tüketilmesi. 

Gelecek vadeden, yetenekli genç bir insanı daha başarıya ulaşmadan harcamak. 

Göle girmiş manda gibi mayışmak : Sıcağı zaten sevmeyen mandalar, öğlene kadar çifte 

koşulduktan sonra, suya götürüldüklerinde, su içerken yürüyüp suyun içine girer ve boylu 

boyunca  uzanarak,  bir süre  suyun içinde keyifle yatarlar. 



Gölük : Eşek, katır gibi yük hayvanları. 

Gö(r)memiş : Görmemiş. Ö harfi uzun okunur. 

Gön : Hayvan derisi. 

Gön garası deyil, gün garası : Tenimizin kararmış olması, güneş altında çok çalışmaktandır; 

sizin zannettiğiniz gibi doğuştan gelmiş değildir. Açık havada güneş altında sürekli çalışmaktan, 

gömlek yenleri dışında kalan, bilek ve eller yanar kararırdı. Kolların sıvandığında; bilekten yukarı 

kısmın beyaz kaldığını gören şehirliler, “Ekleme kollu köylüler”, derlermiş.  

Gönenmek : Gün görmek, mutlu yaşamak. 

Gönül kimi seve(r)se, gözel odur.  

Gören gözün hakkı va(r) : Kırda başkalarına ait meyve, bostan, yeşil nohut gibi ürünler 

olgunlaştığında; oradan geçenlerin göz hakkı vardır, tadımlık yiyebilirler. 

Görünen dağın ardı yakındır : Büyümekte olan çocuklara bakarak, ebeveynlerin “Bunlar 

yakında büyüyecekler, ailemizin gücüne güç katacaklar” diye mutlu olmaları. 

Göşmek : Göçmek, göç etmek, çökmek. 

Göv : Gök, gökyüzü. 

Gövdeki gışı yere indirmek : Gökyüzündeki kışı, fırtınayı, şimşeği, doluyu yere indirmek. Bir 

şeye çok kızarak, ortalığı bir birine katmak.  

Gövden ne yağdı da yer gabıl etmedi?. 

Göve (göğe, gökyüzüne) daş atmak : Köyde yaramaz çocuklar sapan taşıyla, kovalanacak 

köpek,  kırılacak cam bırakmadıktan sonra “Bu edepsizler yakında göğü de daşlarlar,” diye 

birbirlerine yakınırlar. Gökler kutsal kabul edilir. Hiç olmazsa oraya taş atmasınlar diye 

çocukların bu cüretine kızılır. 

Gövercin : Güvercin. 

Göveri (göğeri) : Bostanda yetişen sebzelerle, kavun, karpuz, salatalık ve diğer yeşillikler, 

bostan tarlası. 

Göynek (gönek) : Kaput bezinden yapılan, gömlek içine giyilen, kollu iç çamaşırı. Gönek 

seslendirilirken ö harfi (y düştüğü için) uzun okunur. 

Göynümek : Meyvelerin olgunlaşmaya başlarken, yumuşaması. 

Göynükmek : Duygulanmak, göz yaşarması. Kurumuş bazı pınarlardan ilkbaharda tekrar su 

gelmeye başlaması. 

Göz : Evdeki oda sayısı, tahıl deposu olarak kullanılan sarpın ambarında bölüm sayısı. 

Göz basarlık etmek : Gözdağı vermek. Akrabaları çok olduğundan göz basarlık ediyor. 



Göz belertmek : Bir olay veya söz karşısında, kızdığını göstermek için gözlerinin akını  

göstererek sert bakmak. Yapma, sus şeklinde uyarı. 

Göz ermek : Nazar değmek. 

Gözden ırak olan, gönülden de ırak olurumuş. 

Gözel : Güzel, iyi. 

Gözleme :  İçine peynir, ıspanak, kabak vb. konularak, yarım daire şeklinde kenarları kapatılan , 

sac üzerinde pişirilen yufka. Bükme. 

Gözü açık : Uyanık, akıllı, becerikli. 

Gözü ıssırmak : Gözüne yabancı gelmemek, fakat nerden tanıdığını hatırlayamamak. 

Gubarmak : Gurur duymak, böbürlenmek 

Gubat : Ele yakışmayan araç gereç. “Bu ananat pek gubat,”. Biçimsiz, kaba. 

Gubuz : Yalan, aslı olmayan hikayeler. 

Gubuzcu : Hayali, asılsız şeyler anlattığı bilinen kişi. Hoşça vakit geçirmek için, insanlar 

böylelerini; ya öyle mi falan diye, inanıyormuş gibi dinlerler. Sonra da dinleyenlerden biri, bu 

kadar palavrayı nereden bulduğunu sorar. Gubuzcu bunlara kızar, inanmayan dinlemesin der. 

Dinleyenlerden biri de; haksızlık etmeyelim, amcanın söylediği şeylerin aslı varsa, doğrudur der. 

Gucak (kucak) : İki kol arasında getirilebilecek miktar. Üç kucak odun getirdik. 

Gudu : Süs için ipten yapılan püskül, ponpon. 

Gudubet : Çirkin, sevimsiz. 

Guduk : Küçük, sıtaralı köpek yavrusu, enik. U harfleri inceltilerek söylenir. 

Guduran itin zavalı (ölümü) yakındır : Kuduz olan hayvan herkese saldırır, kısa sürede 

öldürülür. İnsanlara sürekli şiddet gösteren kişi de, bir gün aradığı belayı bulur, cezasını çeker. 

Zaval (zeval), sona erme demektir. 

Gudret (gudüret) : Kudret. Erkek adı. 

Guduz : Kuduz. 

Gul : Kul, köle. 

Gula : Kula, Manisa’nın Uşak’a yakın ilçesi. 

Gula bazarı (kula pazarı) : Pazartesi gününün eski adı. 

Gulaç : Kulaç. Uzunluk ölçüsü. Kollar yana açıldığında, el parmaklarının uçları arasındaki 

mesafe. 

Gulağı üsdüne yatmak : İlerde karşısına gelecek bir sorun için, tedbir alması yolunda verilen 

öğütleri dinlemeyip, uyarılara kulak tıkamak.                            



Gulak asmamak (kulak asmamak) : Ciddiye almamak, önem vermemek. 

Gulanı gurutmak : Bir şeyi sürekli gündeme getirmek, her fırsatta tekrar tekrar söylemek. 

Kulağını kurutmak. Gulanı okunurken a uzun okunur. 

Gulp (kulp) : Testi, sürahi, fincan, tencere gibi eşyaların, tutmaya ve taşımaya yarayan sap 

kısmı.  

Gulp takmak : Bir şeyi kötülemek amacıyla yaratılan bahane. 

Gulun : Yeni doğan at ve eşek yavruları. Gulunnamak, bu hayvanların doğurmasıdır. 

Gulunç (kulunç) : Adale ağrısı, en çok sırtta görülür. 

Gulü : Hindi, Mısır tavuğu. 

Gulübe : Kulübe. Kırda, ağaç dallarından yapılan, çadır şeklinde, eğreti bir barınak. Bazan da 

taş ve kerpiç gibi basit malzemeyle yapılan ev. 

Gum : Kum. 

Gumandar : Kumandan, kumanda eden, mecazen aileyi yöneten. 

Gumaş : Kumaş. 

Gumarcı : Kumarcı. 

Gumbar : Koyun keçi gibi hayvanların kalın barsağı. Gumbar dolması. 

Gumdak (gundak) : Kumdak, kundak, koçan. Darı kumdağında sıralı mısır tanelerini üst üste 

saran yapraklara da gapçık denir. Bunlar uçtan yırtılıp açıldığında, en içteki masırın üzerinde 

sıralı darı taneleri görülür. Gapçık yapraklarından sağlam hasırlar örülür. 

Gumru (gumurcuk) : Kumru. 

Gunnamak : Eşegin yavru doğurması, sıpalaması. 

Gupbe : Kubbe. 

Guraklık : Kuraklık. Yeterli yağmurun yağmadığı durum. 

Gurba : Kurbağa. 

Gurban : Kurban. 

Gurcalamak : Kurcalamak. 

Gurk tavuk : Kuluçka dönemindeki tavuk. 

Gurna : Su akışının kontrol edilebildiği çeşme. Hamam çeşmesi, ev içindeki çeşmeler. 

Gurnaz : Kurnaz. 

Gursak : Kursak, tavuğun midesi.  



Gursak gavurgasını isde(r). Mide alışık olduğu damak tadına uyan şeyleri ister. Kötü işlere 

alışan kişi, fırsat bulduğunda, gene aynı şeyleri yapar. Hırsız ise tekrar hırsızlık yapar.  

Gursağı sıkılmak : İçinde bir sıkıntı olmak. 

Gursağım almıyo(r) : Dayanamıyorum, hoşlanmıyorum. “O’nun laflarını, hiç gursağım almıyo, 

canımı sıkıyo,” deye gonuşmuş. 

Gurşun (guruşun) : Kurşun, mermi.  

Gurt gatırın bahasını bilmez : Kurt katırın ne kadar çok iş yaptığını, onun sahibi için, bir ailenin 

geçimi için ne kadar değerli olduğunu bilmez; onu sadece bir yemek olarak görür. Bazı insanlar 

da kendisi için önemsiz, fakat başkalarına, çok yararlı olabilecek şeyleri kolayca yok edebilirler.  

Gurt ne gadar gaçsa da gıçını gollar : Kurt ne kadar köpeklerden kaçıyor görünse de diğer 

kurtları bırakıp kaçmaz ayrıca kendi arkasını da ısırtmaz. Köy yerinde insanlar, akrabalarını 

sevmeseler de uzaktan onları kollar, gözetirler. Başlarına bir iş gelirse, hemen yanlarında yer 

alırlar. 

Guru : Kuru. 

Guru fışkı : Kuru hayvan gübresi. Büyükbaş hayvanların altı yani yatacak yerleri, süpürülüp 

temizlendikten sonra, orayı kurulamak için kuru fışkı ve yemedikleri saman artığı olan kes, 

zemine serpilir. 

Guru sıkı (kuru sıkı) : Eskiden, namlu ağzından doldurulan tüfek ve tabanca namlularına barut 

koyup bez parçalarıyla sıkıştırılırdı. Bunun üzerine kurşun mermisi veya saçmalar konulmazsa 

kuru sıkı olarak kalır. Kuru sıkı fazla ses çıkarır fakat doğal olarak etkisizdir. Mecazi olarak, kuru 

sıkı; boş tehdit kabul edilir. 

Gurum : Kurum. Ocak bacalarında biriken isin yaptığı kir ve tortu. 

Guruntu : Kuruntu, vesvese. 

Guruş : Kuruş.  

Gurşun :Kurşun. 

Guş : Uçurtma. Zinili guş, sandıklı guş, timtiri guş gibi çeşitleri vardır. 

Guş : Kuş.  

Guş uşmaz, kervan geşmez yer : Kuş uçmaz, kimse geçmez, sapa ve ıssız yer.  

Guşağın altı gevşedi : Kuşağın altı gevşedi, yani acıktım. 

Guşane tencire : Geniş, büyük tencere. 

Guşcu (guşçu köpek) : Çalılık ve sazlık yerlerde kuşların avlanmasında, avcıya yardım eden 

zağar, kopay cinsi köpekler. Mecazen, yoksullara haksızlık ve eziyet eden zalim kişilere, 

yardakçılık edenler için söylenen (zağar!, guşcu! gibi) aşağılayıcı sıfat. 



Guşdan korkan darı ekmez : Kuşlar yer diye darı ekmemek olmaz. Doğada, yaşamda riskler 

olacaktır. 

Guşluk : Kuşluk vakti. 

Guvatlı (govatlı, guvetli) : Kuvvetli, güçlü, dayanıklı. 

Guyma akıl gurusun, akıl başdan yürüsün : Başkaları tarafından onun kafasına sokulan, 

koyulan fikirlerle hareket ediyorsa yanlıştır, o akıl kurusun. Düşünerek kendi aklıyla yürüsün. 

Guymak : Koymak, boş bir şeyin içine bir şey koymak. Bardağa su guymak, çuvala arpa 

guymak gibi. 

Guyruk : Kuyruk. 

Guyruğuna basmak : Çok rahatsız olacağı bir şey yapmak.  

Guyruğunun altına diken kısdırmak : Kışkırtmak, tahrik etmek. 

Guyu : Kuyu. Su kuyusu, kar kuyusu.  

Guzgun : Koyu siyah renkli, leşle de beslenen bir karga türü olan kuzgun. “Çocukların üstüne 

guzgun gibi geliyo, bağır şuna da dövmesin bali,” demiş anaları.  

Guzu : Kuzu. 

Guzu dişi : Küçük taneler halinde yağan dolu. 

Gübür : Çöp, toz toprak. 

Gübüre : Gübre, hayvan tersi.  

Gücenmek : Alınmak, kırılmak. 

Gücülene : Israrla, zorlanarak. 

Gücüne gitmek : Beklenmeyen bir söz veya yapılan bir şeyden dolayı kırılmak. 

Gücünü üzmek (gücünü gurutmak) : Yormak, usandırmak. Erişkinler akşama kadar tarlada 

çalışırken, yaşlılar da hem evdeki işleri görürler, hem de evde kalan çocuklara bakarlar. 

Çocuklar da biraz yaramazlarsa, onları çok yorarlar. “Çocukla böğün gücümü gurutdula,” denir. 

Güç yeterliği etmek : Güçlü olanın zorbalık yapması, 

Güçük (güçcük) : Küçük. 

Güdü : Güdülen hayvan sürüsü; koyun, keçi, sığır, dana(hergele) sürüleri. 

Güdük : Ucu küt, kısaltılmış, kesilmiş. 

Güdüleşmek : Oynaşmak, evde koşuşturmak, şakalaşmak. 

Güğüm : İçine su koymaya ve kaynatmaya uygun, bazen yan kulpları da olan, bakırdan 

yapılmış büyük kap. 



Gülan (güllan) : Gülhan. 

Güleş : Güleç, güleryüzlü. 

Güleş : Güreş, güreşmek. 

Gülme  keşe, geli(r) başa! 

Güme (gümele) : Avcı kulübesi. 

Gün doğarak, gözünü oğarak : Güneş doğarken, çok geç kalkıp işe başladığını ima ediyor. 

Gün doğunca yatanna, evi damı satanna! Gün doğuncaya kadar yatanlar, bu tembellikle evi 

damı satarlar. 

Gün doğmadan neler doğar : Gelecekteki bir şey için şimdiden kaygılanmak gereksizdir; o 

güne kadar beklenmedik çok iyi şeyler de olabilir. 

Gün ola harman ola. İlerde neler olacağı bilinmez. 

Gündöndü : Ay çiçeği, günebakan, günaşık. 

Gündönümü : Gündüzün en uzun olduğu gün 21Haziran. Bu tarihten sonra gündüzler 

kısalmağa geceler de uzamağa başlar. Bunun tersi 21Aralık’ta olur. 

Gündönümünden sonra ekilen darıdan, kocasından sonra kalkan kadından çok fayda 

gelmez. 

Gündüz külahlı, gece silahlı. 

Günnük yövmiye : Günlük ücret. 

Günülemek : Kıskanmak. Küçük yaştaki çocuklar yeni doğan kardeşlerini günüler. 

Gür : Ahududu bitkisi. 

Güren : Kızılcık. 

Güren : Şimşek. 

Güssün : Gülsüm. 

Güşlü : Güçlü. 

Gütmek : Hayvanları kıra, bayıra, çayıra götürerek otlatmak. 

Güve yeniği : Güve böceğinin kurtçukları, yünden yapılmış giysileri yiyerek beslenir, bu şekilde 

açtığı deliklerle giysileri kullanılamaz hale getirirler. Çoğunlukla iyi havalandırılmayan dolaplarda 

olur. 

Güvey : Damat. 

Güz : Sonbahar. 

Güz yiğidi gibi dolaşmak : Kışın geldiğinin farkında olmamak, hala ince giysilerle dolaşmak. 



 

 

Ha deence (deynce) olmaz : Ha deyince olamaz. Bazı işlerde zamana ve hazırlığa ihtiyaç 

vardır, hemen oluvermez.  

Haba hap garşılaşmak : Burun buruna gelmek, ummadık yerde karşılaşmak. 

Haba(r) : Haber. 

Habıra (habire) : Ara vermeden, durmadan. 

Haca : Hacı ağa. Sondaki a uzun okunur. 

Hacamat : Vücudun bir yerinde, bardak veya boynuzla, negatif basınç yaratıp yüzeyel kan 

topladıktan sonra, kesici bir aletle hafif çizerek kan alınması. Eskiden tedavi amaçlı yapılırdı. 

Hace : Hacer. Bayan adı. Burada gene e harfi uzun okunur. 

Hacet : İhtiyaç, gereklilik.  

Hadendi : Hayda, delikanlılar göreyim sizi. 

Hadi : Haydi, Çabuk ol. 

Hadin : Haydi, haydin gidiyoruz. (Çoğul) 

Hak : Köy imamına, korucuya, sığırtmaca yıllık ücret karşılığı verilen tahıl. 

Hak gaşığı : Hak kaşığı. Öğütülecek buğday arpa gibi tahıllar için, ücret olarak değirmenciye 

verilecek tahıl miktarının ölçüldüğü kap.  

Hakget (hakgeten) : Hakikaten, essahdan, gerçekten. 

Hakgı : Hakkı. 

Hakgın va(r) lakin alacağın yok.  Bu konuda haklısın, fakat yapılabilecek bir şey yok. 

Hakık gibi olmuş : Ermiş, kızarmış. 

Hakım dey(e)cekken, bokum de(yi)p çıkmak : Nasıl konuşacağını ve nerde susacağını 

bilmeyip haklıyken haksız duruma düşmek. 

Halaza : Ekin hasadı alındıktan sonra, tarlada kalan ve toprağa karışan tanelerin, ilk 

yağmurların ardından filizlenerek son baharda, tarlayı yeşil bir renge boyaması. 

Halbildi : Orta karar, keseye uygun, bütçeye uygun, çok pahalı olmayan. Öküzü ölen Hasan 

Dayı  “Harman vakdi gelmeden, mal bazarından, halbildi bi çift öküz alcan,” derimiş. 

Halbuysa (halbuysam) : Halbuki, oysa, oysaki. 



Halka : Çoban köpeklerinin boğazına takılan, enli kayış veya metalden yapılmış, dış yüzünde 

dışarıya uzanan 5-6cm boyunda sivri metal dikenleri olan tasma. Bu, onun kurtlar tarafından 

boğazından ısırılmasını önler diye düşünülürdü. 

Hali : Ahali. Adam düşüp bayılınca, hali başına toplanmış. 

Hallibiram : Halil İbrahim. 

Halt etmek : Yersiz, uygunsuz, kötü bir söz söylemek, kötü bir iş yapmaktır. 

Halt karıştırmak : Kötü bir iş yapmak. 

Ham : Olgunlaşmamış, ermemiş. 

Ham etmek : Yemek, yutmak. Çocuklara söylenir. 

Hamail : Kötülüklerden, insanı koruyacağı düşünülen, muska, tılsım vb. 

Hamaşlama : Ayaküstü bir şeyler atıştırmak. 

Hambal : Hamal, ağır yükleri sırtında taşıyan taşıyan işçi. “Hambalın beli ağrımazımış,” derler. 

Hamır : Hamur. 

Hamırsız : Bir çeşit haşhaşlı pide. 

Hamıt, havıt (hamut, havut) : Deve semeri. 

Hamıt : Hamut. Arabaya koşulan atların boyunlarına takılarak, arabaya veya çift sürerken ise 

pulluğa sağlam kayışlarla bağlanarak onu çekmeye yarayan, ağaçtan ya da metalden yapılmış 

halka. 

Hamazın garnı yuka olu, laf sahabını bulu. Ham insanın içinde sır tutacak kadar dirayeti 

olmaz, anında herkese anlatır. Hamaz, olgun olmayan insan anlamına gelir, benzer şekilde 

oluşmuş başka sözcükler de vardır, dilbaz, canbaz gibi. 

Hamsin : Zemheriden sonra, 31Aralık’ta başlayan, ve elli gün süren, kışın ikinci bölümüdür. 

Hamsin içinde de şiddetli soğuklar olabilir, onun için, “Hamsin, sen zemheriden kemsin,” 

deyimi halk arasında sıkça kullanılır. 

Hanay (haney) : Zemin ve üstündeki kattan oluşan ev. Hanay evin üstü çoğunluk kiremitli bir 

çatıyla kaplıdır. 

Hanaydı : Nerde! Keşke öyle olsaydı. 

Hangırda : Hangı-yerde sözlerinden türetilmiş, eskiden kullanılan bir söz. Anlamı; nerde, 

nerede? 

Hankı (hangı) dağda gurt öldü : Hangi dağda kurt öldü de, bugüne kadar hiç yapmadığın 

olumlu bir şeyi, şimdi yapıyorsun? Bir güvensizliği vurgular. 

Hapdıra kakmak : Uykudan çok hızlı bir şekilde kalkmak. 

Hapız (mapız) : Hapisteki insan. 



Harç takgayı (şapka) satırı(r) : Ödenmesi gereken borç harç elindeki her şeyi sattırır.  

Har vurup harman savırmak : Eline geçen her şeyi hesapsız ve düşüncesizce harcamak. 

Harami : Haram yiyen, eşkıya. 

Harana (haranı) : Büyük boy bakır tencere. 

Harar : Keçi kılından dokunmuş büyük çuval. Ot ve saman taşımada kullanılır.  

Harar : Dolma yapılacak şekilde içleri oyularak boşaltılan ve yazın kurutulan patlıcandan: kış 

gelince ıslatılarak içi doldurulup pişirilen dolma yemeğindeki herbir dolma parçası. 

Harcalem (harc-ı alem) basması : Herkesin satın alabileceği, her keseye uygun basma kumaş. 

Harıç : Hariç. Harıçta a harfi uzun okunur. 

Harım : Tarla ve bahçeler arasında, toprak yığılarak yapılan, hem sınırı gösteren, hem de 

hayvanların  içeri geçmesini engelleyen set. Harımlar bazen üzerine dikenli ağaç dalları 

döşenerek veya tel çekilerek güçlendirilebilir.  

Harımı atla(r), gaz yımırtlar :  Kabak bitkisinin kolları uzayıp, bazen kendi kökünden 8-10 m 

uzaklıkta, harımı geçerek komşu tarlasının ortasında  meyvesini verir. Bu da çocuklara bulmaca 

olarak sorulurdu. Mecazen, kendi çevresine değil de daha uzak yerlere faydası dokunan şeylere 

ve kişilere denir. 

Hariye : Hayriye. Hariye’deki a harfi uzun okunur. 

Harman : Ekin tarlalarından taşınarak ıramas denilen yığınlar halindeki sapların düven 

sürülerek ve savrularak işlendiği, tahıl taneleri ile saman şeklinde ayrıldığı yer. 

Harmanda sap gabarı, gören sahap gabarı, sonunda yaba veri habarı : Harman yerinde 

sapların çok olduğunu gören harman sahibi, tahılım da çok olacak diye erken sevinir. İstenen 

şey içindeki tanelerin çok olmasıdır. Fakat neticeyi, harmanı savuran yaba gösterir. Taneleri 

beklenenden az, samanı çok olursa üzülürler, -evini yoğumuş-, derler 

Harmanı galdırıncaya gadar çiftçi bi galbır saman yir : Harman işleri tamamlayıncaya kadar 

köyde yaşayan kişinin ne yaptığına bakalım. Ermiş olan ekinler tırpanla biçilir, felk halinde 

tarlaya dizilen ekin sapları, ananat ile toplanarak desteler yapılır. Desteler etrafında dağınık 

kalan saplar tırmıkla getirilip destelere katılır. Bu şekilde öteki tarlalarda da biçme, desteleme 

işleri bitirildikten sonra, özel delce (delice) arabası kurulur, buna tarlalardaki desteler 

yüklenerek harman yerine taşımaya başlanır. Harman yerinde delce arabasının arka çubukları 

çıkarılır ve urganlar da çözülerek arabanın delce kısmı(kasası) önden yukarı kaldırılarak arkaya 

devrilir. Arka arkaya boşaltılan ekin saplarıyla 2-3m yüksekliğinde ıramaslar oluşur. Deste 

çekme işi tamamlanınca, düven sürme başlar. Iramaslardan dirgenlerle bu saplar indirilerek ve 

daire şeklinde düzeltilip yayılarak olşan  sap  harmanları, üstünde düven sürüldükçe, incelir, bu 

aşamada harmanın dirgenlerle 3-4 defa aktarılması gerekir, bundan sonra ölmüş olan harman 

(sapların tanelerle karşık saman haline gelme durumuna, sapların ölmesi veya harmanın ölmesi 

denir), tırmık ve yabalarla toplanarak uzun tınas yığını haline getirilir. Harman süpürgesi ile 

önce ayarlama tarzında, taneleri ve samanı süpürülür tınasa katılır, sonra yerde kalan taneler 

daha derin süpürme ile toprakla karışık olarak ayrı bir yere yığılır ki buna badas denir. Böylece 



harman yerindeki saplar sürülerek tınaslar haline gelirler. Poyraz estikçe tınaslar yabayla 

savrulur, taneler ile saman ayrılır. Harman aktarırken, tınaslar savrulurken, saman taşınırken 

insanların, yüzü gözü kulağı saman ve saman tozu içinde kalır, hatta yemeklerine bile, ince 

saman, her fırsatta hücum eder. Onun için köylüler; her sene harmanda bir kalbur saman 

yutmuş olmaktan yakınırlar. 

Haroret : Ararot. Küçük çocukların beslenmesinde ve ateş düşürdüğüne inanılarak ilaç yerine 

de kullanılanmış olan bir nişasta.   

Hasan Üsen : Hasan Hüseyin. Üsen’de  e harfi uzun okunur. 

Hasat : Ekilerek elde edilen olgunlaşmış ürünler ile meyveler, ve onların toplanması. 

Hasda : Hasta. 

Hasdaymış hasda, çorba gomaz tasda!  Çorba gomaz, çoba bırakmaz tasta, yani yalandan 

hasta, veya öyle ağır hasta falan değil anlamında kullanılır. 

Haset : Başkalarının başarılarını ve mutluluğunu istemeyen kişi. 

Hasedinden, hasda olmak. 

Hasıl (hasılat) : Tarlalarda ekili tahılların yeşerip büyümekte olan haline denildiği: ayrıca 

bunlardan elde edilen tahıllara ve samana da hasılat denir. 

Hasım : Düşman, rakip, karşıt. 

Hasır : İnce sazdan örülmüş ev tabanı örtüsü. Çul ve kilimlerin altına, rutubeti önlesin diye hasır 

serilirdi. Darı (mısır)  kumdağının kapsül yaprakları olan kapçıklar kullanılarak örülen hasırlar 

çok daha dayanıklı olurdu. 

Hasun : Kepeği ayrılmış un. 

Hasırın arkasından mısırı sezmek : Çevresinde gizli olup bitenleri de farketmek . 

Haşarı : Çok yaramaz, hiç rahat durmaz, azgın çocuk. 

Haşaş (haşeş) : Haşhaş, kapsüllerinden ham afyon, tohumlarından yemeklik yağ çıkarılan, iç 

Ege bölgesindeki Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, ve göller bölgesinden Burdur illeri  ve 

çevresinde yetiştirilen bir bitkidir. Haşhaşlı çörek, pide ve peksimetler meşhurdur. 

Haşhaş daşı : Evlerde haşhaşı sürtmek, yani ezmek için kullanılan, yaklaşık 35 cm eninde ve 

60 cm boyunda, 7-8 cm kalınlığında, üstü düz, kenarları hafifçe yüksek olarak işlenmiş taş. 

Bunun üzerinde, haşhaş; elcik adı verilen üçgen prizma şeklinde, 2-3 Kg ağırlığında olan, özel 

yapılmış bir taşla sürtülerek ezilir. 

Haşhaş garması : Haşhaş sürtmesi(ezmesi) ile pekmezin uygun kıvamda karılması ile yapılır. 

Kahvaltılık olarak, ekmek üzerine de sürülebilen lezzetli ve besleyici  bir yiyecektir. 

Haşhaş  saçmak : Ekim amacıyla, sürülmüş olan tarlaya, haşhaş tohumlarının yüzeyel olarak 

serpilmeleri. Sonra da, toprağa iyice karışmaları için, bol yapraklı büyükçe bir ağaç dalının tarla 

üstünde gezdirilmesi (çalı çekme) ile haşhaş ekme işi tamamlanır. 



Haşaşlı bide : Bezesi, üzerine haşhaş ezmesi (sürtmesi) konulup karıştırılarak şekil verilen 

pide. 

Haşat etmek : Bir şeyi kırıp yıkmak, kullanılamaz bir hale getirmek, bir kişinin çok feci derecede 

dövülmesi. 

Haşat olmak : Çok yorulmuş olmak, bitkin hale gelmek. 

Haşıl : Hasta hayvanlar için kaynatılan un ve kepek çorbası. 

Haşşöyle : Ha işte böyle olacaktı, çok iyi oldu. 

Hataş : Ateş, ataş. 

Hataş olsa,cürümü gada yer yaka(r)! Ondan çekinmiyorum anlamına gelir. 

Hatca (Haçca, Hatce) : Hatice.  

Hatıl : Duvarı sağlamlaştırmak için taş ve kerpiç elemanları arasına konulan ağaç dayak ve 

dikmelere denir, bu sözcük de Hititlerden kalmadır. 

Hatırla köpeği, hazırla köteği : Yolda köpekle karşılaşacağını düşünürsen tedbir  al, yanında 

bir sopa bulunsun. Sevilmeyen bir kişiden bahsedildiği sırada, o kişinin çıkıp gelmesi üzerine 

söylenir. 

Hava yağıyo : Yağmur yağıyor. 

Havas etmek : Heves etmek. 

Havız : Havuz. 

Havize : Hafize. 

Havla (Hevla, halva) : Helva. Susamdan yapılan tahan (tahin) helvası, irmik veya un helvaları. 

Havlamayı bilmeyen köpek, sürüye gurt getirir : Gereksiz, yanlış havlayan çoban köpeğinin, 

koyun sürüsüne kurt saldırmasına neden olacağı düşünülür. Sözünün nereye varacağını 

düşünmeden konuşan kişi, kendisi ve ailesi üzerine öfke, kırgınlıklar çeker. 

Havlı : Havlu, peşkir. 

Havta (hafda) : Hafta. 

Havtaortası : Çarşamba gününün eskiden kullanılan adı. Bazen de “Uşakbazarı,” denilirdi.  

Hayat : Evde en çok oturulan, hayatın geçtiği yer. Burası eve göre, giriş, hol, salon, oturma 

odası olabilir. Bazı evlerde taş avlu veya orada oturmaya uygun hale getirilmiş bir yerdir. 

Haydar’da hak gomaz : Haydar’ dan hakkını alır, kendisine yapılan bir haksızlığın peşini 

bırakmaz. 

Haykırma avı : Avlağın uzak bir yerinde çok sayıda kişi, ellerinde teneke ve borazanlarla gürültü 

yapıp bağırarak hayvanları kaçırır, ilerde avların kaçacağı yol  çevresinde pusu kurmuş olan, 

avcılara doğru sürerler. Buna sürek avı da denir. Böyle avlara çok kişi katıldığı için bazen bir 



birlerini de vururlar. Ufak ihtimal  amma belki de, kazaen hiç beklemediği bir anda vurulan adam 

haykırdığı için, bu ava haykırma avı denmiş olabilir! 

 

Haylamaz : Her şeye karşı çok dayanıklı, eskimez eşya, işten yılmaz kişi. 

Hayrat : Sevap kazanmak için yapılan hayırlı işler. 

Hayrat : Hayret, şaşırma.  

Hayta : Haylaz, çalışmayı sevmez. 

Hayın : Hain, ihanet eden. 

Hazıra dağ dayanmaz. 

He : Evet. 

He demek : Evet demek, bir alışverişte uylaşmak, verilen fiatı kabul etmek. 

Heba olmak : Boşa gitmek, hiçbir işe yaramamak. Üretilmiş bir mahsulün afetle ağır zarara 

uğraması. 

Hebah (hibe) etmek : Bağışlamak. 

Hecaza gitmek : Hicaza, hacca gitmek. 

Hecin : Çok hızlı giden, susuzluğa dayanıklı binek devesi. 

Hekdar : Hektar, alan ölçü birimi. Bir hektar on dekardır. 

Hekmet : Hikmet. 

Heleşe : Eğlence, eğlenti. 

Helva basmak : Evde un veya irmikten helva yapmak. 

Hem kel, hem fodul (hodul) : Hem kel hem üstünlük taslayan, kibirli. 

Hem nalına hem de mıhına vurmak : Nalbant, nala çekiç ile vurarak onu kesilen tırnak 

(toynak) üzerine düzgün oturacak hale getirir, hem de mıh denilen çivilerle  nalı çakar. 

Anlaşmazlığa düşen tarafların, her ikisine de hatalarını apaçık söylemek. 

Hengame : Tantana, curcuna. 

Hengetmek (yengetmek) : Sazlı sözlü oynayıp eğlenmek. Eğlenti. 

Henk : Hitit dilinden günümüze gelen bir sözcük olup; müzik ve halk oyunları ağırlıklı eğlenme 

anlamına gelir. 

Hep akılları toplayıp bi(r) torbaya doldurmuşla(r), istediniz akılı alın demişler; herkes 

kendi aklını seçip almış : İnsanlar önce kendi aklını beğenirler. 



Hep, gağnının gıcırdaklı yanına binmek : Hep güçlünün, yarar sağlayabileceği kişinin yanında 

yer almak. Her konuda kendi çıkarını düşünmek. 

Hep, sade yağı gibi üste çıkmak : Yoğurtla su daldız içinde çalkalandığında ilk olarak sade 

yağı (tereyağı) oluşup, ayranın üstüne yüzer çıkar. Mecazen; ne yapıp edip, yanlışını haklı 

göstererek, kendi hatasını kabul etmeyen kişileri anlatır.  

Heral : Herhalde, galiba. 

Her attığımı vursam, anama da alıveririm (alveridim) bi(r) tüfek : Avcılar, ustalıklarını ve iyi 

nişancılıklarını tartışanlara kızar, alınırlarsa böyle söylerler. Yaşamda her girişim, her alışveriş 

başarılı olacak diye bir kural yoktur. İnsan, çok defa başarısızlıklarla da karşılaşabilir. 

Umutsuzluğa kapılma! 

Her daşın altından o kalkıyor : Her olumsuz işin içinde olmak, ilintisi bulunmak. 

Her insandan dost olmaz, her deriden post olmaz : İnsanlarla iyi ilişkilerin olsun, fakat dost 

seçerken acele etme, önce onları tanı. 

Her işin başı sa(ğ)lık. 

Herek : Asma ve fasulye gibi sarılıcı bitkiler için, onları yerden yukarıda tutmağa yarayan ağaç 

veya metalden yapılan destek düzeneği. 

Hergele : Dana, buzağı, tay gibi düzene sokulması ve zaptedilmesi zor, genç ve hareketli 

hayvanların oluşturduğu sürü. 

Herkes akıl üleşirken, O, fırın önünde ekmek umuyormuş : Taze pişen ekmekten 

nasiplenmiş olmalı, lakin dağıtılan akıldan pek pay alamamış. Köyde fırından çıkarılan sıcak 

ekmekler, iki kadının taşıdığı dört kulplu tekneye yüklenir eve taşınırken; fırın çevresinde ve yol 

üzerinde rastlanan herkese, kokusu gelmiştir diye sıcak somundan bölünen ekmek parçaları 

ikram edilirdi. 

Herkes bir akılda olsa, gırık hayvana çoban bulunmaz : Herkes aynı yetenek ve düşüncede 

olsa, davar gütmeye çoban bulunmaz. Oysa, bu işe de adam gereklidir. 

Hep bi(r) gare(r) : Hepsi aynı büyüklükte, aynı ölçülerde. Örneğin, bir kasa içindeki domatesler. 

Hep gide(r) goramaza yımırtla(r) : “Bu tavık çok aksi, yem zamanı nereye gelece(ği)ni iyi biliyo 

da, iş yımırtlamaya gelince; başka tavıkla gibi folluğa deyil , bilmem hangı cemdemin dibine, 

hankı otların içine, hankı çalının kuytusuna canı isde(r)se oraya, aramayna bulunmaz bi ye(r)e 

gidip yımırtasını bırağıyo(r), elimden bi kaza çıkartcak,” diye anlatmış. Bir kişinin de yaptığı işler, 

bir derde ilaç olmayan, boş uğraşılar ise, yakınlarına hiç faydası yoksa, ona da böyle derler. 

Hevenk : Kurutulmak için ipe dizilmiş veya saplarından birbirlerine bağlanmış meyve demetleri. 

Heyam : Galiba, herhalde.  

He(y)be : Binek hayvanlarında, eyer veya semer üzerine konulan, her iki yanda birer, eşya 

konulacak gözü olan büyük torba. Turpun büyüğü heybede. “Gelin gıza gitcek çerezleri, kilitli 

halı heybeye yerleşdirdik,” demişler. Pamık heybe, yün dokuma heybe, keçi kılından dokunan 

kıl heybe, halı heybe çeşitleri vardır. Halı heybe daha çok  atlarda eyer üstüne konulmak için 



dokutulurdu. Heybe sözcüğü okunurken çoğu zaman y harfi okunmaz fakat  önündeki ilk e harfi 

uzatılarak okunur. 

Hımbıl : Hareketsiz, miskin, beceriksiz. 

Hınzırlık : Kötü huyluluk, muziplik ve şakacılık. 

Hırgür : Kavga, gürültü, şamata, itişme. 

Hırlıyla hırsız, sırlıyla sırsız uzaktan belli olmaz : İnsanları uzaktan tam tanıyamazsınız, 

pişmiş topraktan yapılmış çömlek, çaydanlık gibi bir kabın da, içinin sırlı olup olmadığını ancak 

içine bakarak anlayabilirsiniz. 

Hırtlağını sıkmak :Gırtlağını sıkmak. 

Hısım : Evlilik yoluyla edinilen akrabalık.  

Hışım : Şimşek. “Hışım gibi geldi, yetişdi”. 

Hışımlanmak :Çok öfkelenmek. 

Hışınmak : Vuracakmış gibi el kaldırmak fakat vurmamak. İkaz amaçlı. 

Hışır : Küçük, 5-10cm çapında, normal büyümesini henüz tamamlamamış, ermemiş olan kavun 

ve  karpuza bu ad verilir. Bunlardan güzel turşular yapıldığı için, “turşuluk” adıyla da bilinirler. 

Ayrıca, saçsız başa da, bunlara benzediği için hışır denir. 

Hıştınıvermek : Kendine yapılan bir tavsiyeyi, öneriyi kabul eder görünmek fakat sonra 

yapmamak. Bazan da yapmayı düşündüğü bir işi şimdilik önemli bulmayıp sonraya bırakmak. 

Hızmat : Hizmet, hacet. 

Hizmeke(r) : Hizmetkar. Altı aylık ya da yıllık ücretli olarak, çift çubuk işlerinde, çobanlıkta 

çalışacak, yatılı kalacak işçi. Çırak da denir. Hizmeke(r) dutmak, çırak dutmak. 

Hobu (asmak) : Kışlık askı kavunu. Bu kavunların çoğu, bez kuşaklar ile hava alacak biçimde 

bağlanarak, sobasız odaların tavanında bulunan düver dediğimiz sırıklardaki sağlam çivilere 

asılır, olgunlaşmaları için bekletilir. Kış ortasından Mart ayı sonuna kadar, sert olan dokuları 

lezzetlenir elma tadında yenir. Genel olarak kışlık kavunlar, yuvarlak, düz beyaz veya sarı 

üstüne yeşil çizgili olurlar. 

Ho (hoha, ooha) : Sığırları yürütmek, dağılmalarını önlemek için kullanılan bir nida. 

Hora geçmek : İşe yaramak, bir eksiği gidermek. 

Hoşt, oşt : Köpeği kovmak için sesli ikaz. Elinde bir sopa yoksa, seni pek dinlemez! 

Horaz (horoz) : Tavuğun erkeği. 

Horazı kestirmek : Toplum içinde yellenen kişiye verilen ceza. Oradaki insanlara bir horoz 

kesip yemekler hazırlatmak ve  davet vermek suretiyle affedilmesini sağlamak. 

Hormet (hörmet) : Hürmet, saygı. 



Horuldamak : Horlamak. Uyku esnasında  horlama sesi çıkarmak. 

Hoşgö(r)dük : Hoş bulduk. Hoş geldin, diyene verilen karşılık. 

Hotoz : Kadınlarda başa konulan, yuvarlak metal süslü tepelik. 

Hoyrat : Yaptığı işte özensiz, kaba saba, çoğunlukla bir sakatlık çıkaran, dikkatsiz, sakar. 

Höngüdü : Yürürken başını, öne arkaya sallayarak, düzensiz yürüyen. Zömbüldek. 

Höngürtü : Ağlama ve feryat sesleri. 

Hörü (hörüye) : Huriye. 

Höst : Öküzleri başka bir yöne çevirmek için ikaz sözü. 

Höşmerim : “Hoş mu erim” sözünden gelen, taze tuzsuz keçi peynirinden yapılan bir tatlı. 

Höyük ( Hüyük, üyük) : Düz ovada, çoğu zaman bir dere veya göle yakın yerde, birkaç metre 

yüksekliğinde, geniş, yayvan toprak yığını. Bunlar, ilk çağ insan yerleşim yerleridir, birçok 

defalar çeşitli nedenlerle kulübeler yıkılmış, tekrar tekrar aynı yerde kurularak toprak katları 

oluşmasıyla, çevresine göre yıkıntı yeri yükselmiştir. Bu şekildeki yerlerde yapılan arkeolojik 

kazı ve incelemelerde, Anadolu ilk çağ insanlarının yaşamları hakkında çok ilginç bilgilere 

ulaşılmıştır. Burdur Hacılar Höyük ve Konya Çatalhöyük’te yapılan arkeolojik kazılarda; 

buralarda ilk yerleşimin M.Ö. altıncı bin yıllara uzandığı saptanmıştır. 

Hububat : Tahıllar. 

Hukok : Hukuk.  

 Hukoku olmak : Karşılıklı iyi ilişkileri, alışverişleri, ailece yiyip içmişlikleri olmak. Birbirlerine 

hakları geçmiş  olmak. 

Hulku kabarmak : Öfkelenmek, sinirleri bozulmak. 

Huna bak : Şuna bak.  

Huy canın altındaymış, can çıkmadıkça huy çıkmazmış. 

Huylu huyundan vazgeçmez. 

Hücüre : Hücre. 

Hülosu (Hülosi) : Hulusi. Erkek adı. 

Hüsosu : Hususi, özel. 

 

Iıh : Hayır, öyle değil. Gırtlakta bir daralmayla, genizden, fark edilecek şekilde iki defa ı sesi 

çıkarılır. 

Ibrık (ıbırık, ırbık) : Pişmiş topraktan, kulpu ve emziği olan su kabı. 



Ihtırmak : Üzerine binmek veya eşya yüklemek için devenin çöktürülmesi. 

Ik kök etmek : Soruya cevap verememek, ne söyleyeceğini bilememek. 

Ikış olmak : Çok tıkıştırmış olmaktan, veya bir hastalıktan ortaya çıkan, mide dolgunluğu, 

şişkinlik. 

Ildız : Yıldız. “Boyu uzun olup da gövden ıldız mı toplavercek, ırafa erişsin yete”! 

Ilgar : Atın dizginleri serbest bırakılarak dörtnala koşması. 

Ilkı (yılkı) : Doğaya salınmış, boş bırakılmış at sürüsü. 

Imızgamak : Kısa bir süre için uykuya dalmak, içi geçivermek. 

Ir : Türkü, deyiş. 

Ir söylemez : Çok az konuşan, bildiği şeyleri kendiliğinden anlatmayan. 

Iradıyo : Radyo. 

Iraf : Raf. Duvara yüksek bir seviyede sabitleştirilen, kap kacak konulmaya yarar tahta raf. 

Irafan : Rahvan. Biniciyi sarsmadan hızlı yürüyen at. 

Iraklaşmak : Uzaklaşmak. 

Iramak : Aradan çok zaman geçmek. Arası çok ıradı, borç hala ödenmedi. 

Iramas : Tarladan arpa veya buğday saplarıyla yüklenmiş geniş delce arabalarının; harman 

yerinde birbirine bitişik olarak boşaltılmasıyla, başaklı ekin saplarının oluşturduğu yığın dizisi. 

Irat (ırahat) : Rahat. 

Iraz (Iraziye) : Raziye.   

Irlamak : Çocuk beşiğinin yavaş yavaş sallanması. 

Irlanarak yürümek : İki tarafına sallanmak, sallanarak yürümek. 

Irlangaç (Sallangaç, salıngaç) : Beşik, salıncak. 

Irmazan (Irmızan) : Ramazan. Erkek adı. Oruç ayı. 

Irmazan davılında oynanmaz : Davul deyince hemen aklına oynamak gelmesin, her şeyin bir 

zamanı vardır. Ramazan davulu insanları sahura kaldırmak için çalınır. 

Irza : Rıza 

Isbaha (ısbahi) : Sipahi. “Onun ulu nenesi, ısbaha gızıymış,” diye konuşulur. 

Isbanak : Ispanak. 

Iscak (ısıcak) : Sıcak. 

Isgarta : Ürünün bozulmuş, işe yaramayan kısmı, ıskarta. 



Islampa : Istampa. Muhtarın, evraklara basmadan önce, mühürü bastırarak ıslatmak amacıyla 

kullandığı,  içinde mürekkep emdirilmiş çuha bulunan kapaklı tabaka. 

Issırcak köpek havlamaz : Uzaktan, çok havlayan köpek ısırmaz. 

Isgıran (ısıran) : Teknedeki hamurdan, beze yapmak için parça kesmeye yarayan, bu iş 

tamamlandıktan sonra da teknede kalan hamuru kazımakta kullanılan aygıt. 

Ismaan : İsmihan, Esmahan. 

Ismarıç : Sipariş. 

Işıklı : Bir üzüm çeşidi. 

 

İbiram : İbrahim. 

İbira etmek : İbra etmek, aklamak. 

İbiralaşmak : Hak sahiplerinin, hisseli arazi ve mal  sahiplerinin, mirasçıların paylaşmada 

anlaşmaları, uzlaşmaları, uylaşmaları. 

İbiret : İbret. Sonu kötü olacak işlerden ders almak için gösterilen örnek. 

İbirişim : İbrişim. İpek iplik. 

İbik : Bazı kanatlı hayvanlarda, alın kısmında bulunan kırmızı et çıkıntısı. Horoz ibiği. 

İçi geçmek (içini yemiş olmak) : Kavun ve karpuz için, olgunluk zamanında yenmemiş ve vakti 

geçmiş, içi bozulmuş, dışından belli olmasa da çürümeye yüz tutmuş olmaktır. 

İçinden pazarlıklı : Samimi olmayan, söylediğiyle düşündüğü farklı olan. 

İçine gurt düşmek : Kötü gelişmelerin olacağı duygusuna kapılmak. 

İçirmek : Eldeki bir cisimle vurmak, hızla indirmek. “Kafasına zopayı bi içirmiş”. 

İdirar ta(h)liyesi : İdrar tahlili. 

İdiris : İdris. Erkek adı. İdiris ağacı da kiraz aşılanan bir ağaçtır. 

İğ : İp eğirme aracı. 

İhtiyarı, gece döşşek döver : İhtiyar çeşitli rahatsızlıklarından, ağrılarından ve sıkıntıdan rahat 

uyuyamaz, sabahı zor eder. 

İki aya(ğı)nı bi(r) babıca sokmak. Çok acele etmek, çok işi az zaman içinde bitirmeye  

çalışmak. Böylece  çok da hatalar yapmak. 

İki bacanak bi(r) çavdar kölgesinde geçinirle(r ): Bacanaklar iyi geçinir, bir çavdar gölgesi 

onlara  yeterli olurmuş. 



İki desdi çarpışır da biri gırılırsa, öteki de çatla(r). Kavga ve savaşlardan, iki taraf da zararlı 

çıkar. 

İki yakası bir araya gelmemek : Maddi olarak işlerini yola koyamamak, bütçesini 

rahatlatamamak, feraha çıkamamak. 

İki yarı olmak : Bir konuda iki ayrı düşünceye bölünmek. “Köycek toplandık, gonuşduk , emme 

hepimiz barmak basamadık aynı yere, olduk mu iki yarı! Çeşme yapılacak yerde, uzlaşamadık 

deye; galdı  bizim çeşme  seneye!  Cayillik, akılsızlık işde,” diye meseleyi anlatmış. 

İkircikli : Kararsız, tereddütlü, bir şeyden şüpheye düşmüş. 

İkitap : Kitap. 

İlabada : Bir tür pazı, yapraklarından sarma yapılır. 

İlana : Lahana. 

İlasdik : Lastik. 

İlaşlamak : İlaçlamak. Ağaçların ilaçlanması. 

İlem : Lehim. Metal eşyaların birbirine kaynaklanarak tamirinde kullanılan madde. E harfi uzun 

olarak okunur. 

İlenmek : Beddua etmek. 

İleri geri gonuşmak : Aleyhinde bir şeyler söylemek. 

İleşberlik (renşberlik) : Rençberlik. Çiftçilik. 

İleşger (leşger) : Leşger, asker. 

İleşler (Leşler) : Altıntaş köyümüzün eski adı? Böyle köy adı olmaz. Yanlışlık bir yazım 

hatasından olabilir. Aslı, ya ileşber, yani çiftçi köyü anlamında idi, ya da Murat Dağı’nı Uşak’a 

bağlayan en kısa yol üzerindeki bu köyümüzde, askerlerin görev yaptığı bir karakol bulunduğu 

için, Leşger yani asker köyü idi. Biz, L harfiyle başlayan sözlerin önüne bir i harfi eklemek 

kuralını sık olarak görüyoruz. Bu sayfada  da çok örneği var.  

İleyen (iliyen) : Leğen. 

İlik : Düğme.  

İlikmen : Kandil. 

İlinti : Kaygı keder, bağlantı. 

İlistir : Haşlanmış makarna ( vb.) yemeğinin suyunu süzmekte kullanılan, tabanı gözenekli kap. 

İlk horazda yola çıkmak : Uzak bir yere yetişmek için, daha şafak sökmeden, horozların ilk 

ötüşünde yola çıkmak. Eskiden saatlerin olmadığı zaman böyleymiş. 

İlle : İllaki, mutlaka. “Çocuk, -ille ben de sizine gelcen deye a(ğ)larımış-, olmazsa yatar 

debelenirimiş. Çocuğa fazla yüz veriyola deye, onnarı gınamışla(r).” 



İlmek (ilmik) : Çözülmesi kolay olan eğreti düğüm. 

İlmek : İsabet etmek, çarpmak. Bununla ilgili bir sohbet anlatalım, “Çocukla(r) iki yarı olup, 

birbirlerine daş atmaca, sela daşı oynarkan, bizim oğlanın kafasına daş ilmiş, birez ganamış, 

metdaba gitdik, mallim birez oksuyon dökdü, yara köpürdü gaynadı, ardından tentürot basdı, 

yara gavladı, -yakıyo-, deye oğlan sessizce a(ğ)ladı. Sağolsun Ö(ğ)retmenimiz, çocuk iyileşdi, bi 

hafdaya galmadı. Esgiden olsa, yaraya herkes tütün basa(r)dı, yaraların çoğu da iltaplanıp 

aka(r)dı,” diye olayı anlatmış. 

İlvan : Naz, kapris, şımarıklık. 

İmam evinden aş, ölü gözünden yaş çıkmaz. 

İmam gelmişken, çepiş ölmüşken; güççük gıza da gıydırıverem bi nikah : Büyük kızına 

nikah kıyılması için imam gelmiş, düğün yemekleri yapılmış hazırken; babanın aklına, 

ablasından bir yaş küçük olan yavuklu kızı gelmiş. Nasıl olsa altı ay sonra o da 

evlendirilecekmiş. Bu kadar hazırlık yapıldıktan sonra iki nikahın birlikte olması aklına yatmış ve 

aklındakini söyleyivermiş. 

İmam ne kadar derin olsa da, cemaat bildiğini okur. 

İmamın kayığı : tabut. 

İmanı gevremek : Çok çalışmaktan, çok uğraşmaktan perişan olmak, bitkin duruma düşmek. 

İmansız : Acımasız, merhametsiz, vicdansız. 

İmece : İnsanların bir araya gelerek bir kişinin işini yapmaları, sırayla diğer bir arkadaşlarının 

tarla, bahçe ve harman işlerini, hep birlikte görmek usulüyle işlerin tamamlanması. 

İmik : Beyin. 

İmin : Emin. Güvenilir kişi. Bölük imini; eskiden askerlerin mektuplarını yazıveren, gelen 

mektuplarını da okuyuveren görevli er. 

İmine : Emine. 

İn : Yırtıcı hayvanların doğada içinde barındıkları oyuk, mağara gibi yerler. Ayı ini, tilki ini vb. 

İncedalan : Zayıf, uzun boylu. 

İncileri dökülmek : Çok basit bir şeyi yapmaktan kaçınmak, üşenmek. “Şu yerde duran tası 

ayak altından alıp galdırıvesen, eline mi yapışcak,yoğsa incilerin mi dökülcek!” diye söylenmiş. 

İneze : Çelimsiz, zayıf. 

İngasdan : Yalandan. “İngasdan hasda oluve(r),” diye akıl vermişler. 

İngiliz kilot pantol : Dizden yukarısı  oldukça geniş, dizden ayağa kadar kısmı da, baldırları 

saracak şekilde dar olan pantolon. Yaygın olarak köylerde bu kullanılırdı. Günümüzde ise 

herkesin giydiği pantalonlara bolpaça denirdi ve  o zaman az kişi giyer, sadece damatlık 

takımla dikilirdi. 



İnine sığamayan tilki, bi(r) de guyruğuna gabak bağlarımış. 

İnme : Nüzul, felç. 

İnne : İğne. Dikiş iğnesi, çengelli iğne, tıpta enjektör ucu. 

İnneci : Eskiden nadir olan, iğne vurmayı bilen kişi. Sıhhiye eri. 

İnneyi kendine batır, son(r)a  çuvaldızı başgasına. 

İnneynen guyu gazılmaz. İğne ile kuyu kazılamaz. 

İnsan gıymatını insan bilirimiş. Kendisinde insanlık olmayan kişi, başka insanlara değer 

vermez, onları hor görür. İnsanlara değer verebilmesi için, önce kendisinin iyi insan olması 

gereklidir. 

İnsannık : İnsaniyet, insanlık. İnsanlık öldü mü? 

İnsanın ağısını, insan alırımış. İnsanlar bir biriyle konuşarak, dertlerini sıkıntılarını anlatır ve 

paylaşırlar, böylece kendilerini daha rahat hissederler. 

İnsanın alası içinde, hayvanın alası dışında : Hayvan derisindeki farklı renk tüylerin 

bulunduğu alanlar dışta olduğu için görülebilir. İnsanın içindeki farkları, düşüncelerini 

göremezsiniz. 

İnsanın kendi kendine ettiğini, köylü başına çoksa yapamazmış : İnsanın kendisine yaptığı 

kötülüğü, hatayı, verdiği zararı başkaları yapamazmış. Bütün köylü başına çokaşsa 

yaptıramazmış. 

İnsanın sevmediği ot baş ucunda biterimiş.  

İnsanın, var günü de olu(r), dar günü de. 

İp ağacı : Elle, halı ve kilim, çul dokunan tezgahlarda kullanılan, ağaçtan yapılmış direkler. 

İpiyle (ipinne) guyuya inilmez : O’nun ipiyle kuyuya inilmez, bakarsın bir yere çeker gider, 

kuyunun içinde kalabilirsin. Güvenilmez, sorumsuz kişi. 

İpsiz : Başıboş, nereye gideceği ve ne yapacağı belli olmayan, söz dinlemeyen, hayırsız .  

İrcat : İcat, buluş. “Bu çocuk da başımıza ircat çıkarıp duruyo,” diye canları sıkılmış. 

İrecep (ercep) : Recep. 

İreçel (erçel) : Reçel. 

İreçete : Reçete.   

İrelmek : İrileşme, büyüme. 

İremetlik : Rahmetlik. 

İremzi : Remzi. 



İrende : Rende. 

İrenkli : Renkli. 

İreyis (ireis, ires) : Reis, başkan. İres derken e harfi uzun okunur. 

İresim : Resim. 

İresmi : Resmi. 

İrezil : Rezil olmuş, sefil. 

İrileme : Bostanda, gelişmesini tamamlamış olan iri kavun ve karpuzların seçilerek toplanması. 

Burada kavun ve karpuz kökenlerinin zedelenmemesine özen gösterilir, zira geride kalan ve 

gelişmesi devam eden daha küçük kavun karpuzlar vardır. 

İrkmek (irkinmek) : Biriktirmek, tasarruf etmek, toplamak. 

İsbirte : Kibrit. 

İsdambol : İstanbul. 

İsmayil (İsmeyil, ismel) : İsmail. 

İsdambol : İstanbul. 

İsdeyenin bi yüzü gara, vermeyenin iki yüzü gara. 

İsteci (isteyici) : Dilenci. E harfi uzın okunur. 

İş güvesi : İç güveysi. Güvesi  sözcüğü seslendirilirken, e uzun okunur. 

İşcimen : İşiyle uğraşmayı seven, çalışkan. 

İşe başlamak bitirmenin yarısıdır.         

İşi olmayanın aşı da olmaz. 

İşleyen demir pas dutmaz : İşleyen demiri pas tutmaz. Işıldar. 

İşden  artmaz, dişden arta(r) : Geliriniz az veya sabit ise harcamalarınızı azaltın. 

İşlik (içlik) : İçe giyilen göynek, iç don gibi giysiler. İç çamaşırları. 

İt dirseği : Gözdeki bir sayrılık olan arpacık. 

İt gağnı kölgesinde yörürken, onu kendi kölgesi sanırımış. (Sanırda gubarırmış.) 

İt ite, it  de guyruğuna buyururmuş.  

İt ürür, kervan yürür. 

İtden irezil etmek. 



İte dalanmaktan, çalıyı dolanmak daha iyidir : Gideceğin yolda ite dalanma, onun saldırısına 

uğrama ihtimali varsa; daha uzak, yorucu bir yoldan dolaşıp varacağın yere var. Gereksiz 

riskleri göze almaktansa emin bildiğin yoldan git. 

İtey : Üzerinde un elenen ve hamur kesilen geniş sağlam bez. 

İteyin : Sincap. 

İteyin (ars) : Gelincik, uzun gövdeli, kızıl renkli, fareleri, kuşları avlayan çevik bir hayvan. 

İteyin gibi : Çok hızlı yürüyen veya koşan kişiye denir. 

İtin duvası gabıl olsa (dutsa), gövden kemik yağarımış. Köpeğin duası kabul olmaz. 

İycar : İcar, kiralama (tarlayı). 

İyde : İğde ağacı ve meyvesi. 

İyen (yiğen) : Yeğen. 

İyena : Yeğen ağa. Yeğenimiz olan Ağa, anlamına gelir. Köylerde yaşca büyük olan kişilere, 

saygı olarak –Ağa- diye hitap edilir.  

İyik : Eğik. “Öğsüzün (öksüzün), yetimin boynu iyik olurumuş.” 

İyilmek : Eğilmek. 

İzbe : Karanlık, havasız, bakımsız olan, ev veya işyeri.  

İzin vermek : Çalışan işçi veya çobanı işten çıkarmak. 

 

Kabak kafalı : Çıplak, saçsız kafalı. 

Kaçıl (gaçıl) : Kenara çekil, çekil. 

Kademli : Uğurlu. 

Kafa kağıdı : Nüfus cüzdanı. Kimlik belgesi. 

Kafalı : Akıllı, zeki. “Bu çocuk kafalı, adam olcağa benzeyo.” 

Kafanın bekmezini akıtmak : Kafa derisini bir cisimle vurarak kanatmak. Bekmez: Pekmez 

Kağnı(ganı) kırılasıya, karnı(garnı) yarılasıya yimek : Çok aşırı miktarda,hasta olacak kadar 

yemek.  

Kak : Meyvelerin kesilip dilimlenerek güneşte kurutulmuş halidir. Örnek, elma kakı, erik kakı 

çerez olarak tüketileceği gibi, hoşafları da yapılır. 

Kakavan : Yaşlı, zayıf , düşkün. 

Kaklık : Kırlarda içinde yağmur suyu biriken çukurda kalan yerlerdir, sular çekilip kuruyunca 

yüzeydeki balçık tabakaları,çatlayıp kıvrılarak ilginç şekiller alır .  



Kaktırmak : İtelemek, elle itmek, ileriye doğru sürmeye çalışmak. 

Kalas : Kalın tahta. 

Kaltak : Semerin tahtadan olan kısmına denir. Bisikletin oturma yeri.  

Kamçı : Uzun saplı kırbaç. At ve katır gibi koşum hayvanlarının yönetilmesinde kullanılırdı. 

Kapaksız kaynamış : Ana babadan aile terbiyesi görmemiş, gürültücü, saygısız çocuklar. 

Kapaksız kaynamış, çalgısız oynamış. 

Kapama : Kapağı hamurla sıvanmış çömlek içinde, taze soğanla pişirilen et yemeği.  

Kapı tosunu : Kapıdan yetişme, kendi ahırınızda doğmuş erkek buzağı. Yaşına girerken 

tosunolur. 

Kapı tosunu öküz olmaz : Büyüyüp çifte, arabaya koşulsa, her işi görse bile; gene de, hane 

halkının gönlünde ve dilinde onun adı, eski sevimli tosun olarak kalır. 

Kapıtbezi : Pamuktan yapılan düz dokuma bezi. Amerikan bezi de denirdi. İç çamaşırı 

dikilmesinde (göynek) kulanılardı. 

Kapkacak : Mutfak eşyaları. 

Karabadılcan : Patlıcan. 

Karaca (garaca) : Geyik. Küçük ve çatallı boynuzları olan av hayvanı. 

Karaca (garaca): Kolun, omuzla dirsek arasındaki kısmı. “Demir dövenin, garacaları guvatlı 

olu(r)”. Burada, kol adaleleri güçlenir, anlamındadır. Karaca kemiği de kol kemiği demektir. 

Karado(ğ)ram : Etin yağsız adale kısmı. 

Karaka : En geride kalan, sonuncu. 

Karakavuk (garagavık) : İlkbaharda kendiliğinden yetişen, sofralık olarak yenilen bir ot. 

Karamık (garamık) : Dere kenarlarında kendi kendine yetişen bir ahudu çeşidi. 

Kardeş kardeşin ne onduğunu ister, ne öldüğünü ister : Kardeşler birbirini kıskanabilirler 

fakat, üzülmesini veya zor duruma düşmesini de istemezler. 

Kargı : Toplanan tütün yapraklarının, şişe geçer gibi ipe dizildiği ve kuruması için bağlandığı 

uzun çubuk. 

Karklık :  Derin olmayan,  2-4 m, su kuyusu. 

Karpız : Karpuz.  

Kârı kedinin sırtına yüklemek : Bir işten kar yerine zarar etmek. 

Kasık çatlağı : Kasık fıtığı. 

Kasıntı : Kibirli. 



Kasnak : Yer sofrasında sininin altına konulan tahta çember. 

Kaş : Yokuşun en yüksek yeri. 

Kaş : Kaç. “Kaş kişi gö(r)müş,” diye sormuşlar. “Kaş para ede, elimizden fırsant gaşdı,” demiş. 

Katmer : Hamurun, yağ ve sarı haşhaş ezmesiyle kat kat olacak şekilde hazırlanarak, sac 

üzerinde pişirilmesi suretiyle yapılan çok katlı kalın gözleme. 

Kay etme : Kusma. 

Kaya : Kahya. Kaya okunurken, h harfi yutulduğu için, k harfinden sonra gelen a uzun okunur. 

Kayış (gayış) : Çift sürmek için, pulluğun okunu, boyunduruğa bağlayan; sağlam, 4-5cm 

eninde, uzun, köseleden yapılmış gereç. 

Kaykı : Sert, dik başlı, söz dinlemeyen. 

Kaykılıp kalasıca : Ölüp kalasıca. Bir beddua. 

Kaykılmak : Kuruyup sertleşme ( örnek, yufka için) , baş sedirde, başını biraz geriye çekerek ve 

etrafına pek değer vermeden oturup duran kişi. Buna “Baş sedire gurulmuş da kaykılıp duru,” 

denir. Böbürlenmek. 

Kaypak : Kaygan zemin, yüzey. Mecazen, sözünü tutmaz, güvenilmez kişi.  

Kaytarmak : Kaçmak, verilen bir işi bırakıp, canının istediği yere gitmek. 

Keçe : Yapağının dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş. 

Keçinin uyuzu, pınarın başından içerimiş suyunu. 

Kedibalı : Ağaç kabuğundan dışarı sızarak orada katılaşan reçine. Zamk yerine kullanılır. 

Kedibatmaz : Pelvaza, pelte. Nişasta, şeker ve su kaynatılarak yapılan tatlı. 

Kedigün : Kediyün köyü. Merkez ilçeye bağlı bu köyümüzün, kayıtlarda bilinen en eski adı Kedi 

Hüyüğü’dür. 

Kedi merdimeni (kedi merdiveni) : Renkli, şerit halindeki gafon süsleme kağıtlarıyla yapılırdı . 

Köylerde çocuklar, 23 Nisan ve Cumhuriyet bayramlarında okulu, bunlarla donatırlardı. 

Kefeki (köfeki) daşı : Çıktığı ocakta yumuşak olan ve kesilip şekil verilebilen sonra da sertleşen 

bir taş. Binalarda köşe taşı olarak kullanılır, ocağı merkez ilçe köylerimizden Altıntaş 

köyündedir. 

Keke : Kekeme. 

Kekeç : Çekiç, Tokmak. 

Kekeçlemek : Bir kişiye; belli bir işi yapması için onu teşvik etmek, sık sık konuyu hatırlatmak, 

ve desteklemek. Örneğin, “Siz de kekeçleyin de yapsın şu işi” gibi. 

Kekire : Buruk bir tadı olan. 



Kel başa şimşir darak (tarak) : Hiç de uygun olmayan, hak edilmemiş bir şey. 

Kele : Genç boğa.  

Kelek : Olgunlaşmamış kavun, hışır. 

Keleme (kelemle) : Ekilmemiş, kendi haline bırakılmış, bakımsız ekinsiz tarlası, göbele.  

Kelemen : Saçında yer yer kelleri olan kişi. 

Kelep : Büyük iplik çilesi. 

Keler : İri, yeşil renkli, 20-30cm boylarında kertenkele. 

Keleter : İki kulplu geniş, bir metreye yakın yükseklikte ve saman taşımakta kullanılan, söğüt 

dallarından örülmüş sepet. Aynı şekilde çamaşır sepeti. 

Kelik : Tavuk veya irelmiş civcivlerin, kümesten çok fazla uzaklaşmalarını önlemek için bir 

ayaklarına bağlanan ağırlık. Genellikle eskimiş lastik ayakkabı ve lastik çizme parçalarından 

yapılırdı. 

Kelin melemi( mehlemi, merhemi) olsa kendi başına sürer. Melemdeki ilk e uzun okunur. 

Kelolan (keloğlan) : Öykülerde anlatılan; cesur, yoksul ve iyi yürekli köy delikanlısı.  

Keltelik : Bodur çalılardan ve dikensi ağaçlardan oluşan bozuk orman.   

Kem göz : Bakışıyla başkalarının sağlığına zarar verdiğine inanılan göz.  

Kem gözlerden ırak : Kem gözlerden uzak kalsın, nazar değmesin. 

Kemre (kemire) : Hayvan gübresi. 

Keme : Kerime bayan adı. Burada r ve i söylenmediği için, ilk e uzun okunur. 

Kendi başını deremeyen, gelin başı dermeğe ka(l)kar : Dermek: Düzenlemek, şekil vermek. 

Kendi düşen a(ğ)lamaz. 

Kendi göbeğini kendisi kesmek : Kendi işini yardım almadan halletmek, yoluna koymak. 

Kendi gözel olanın, huyu da gözel olur. Yüzü güzelse, huyu da güzeldir. 

Kendi kendine gelin güvey olmak. Gerçeklerden uzak hayaller kurmak, kimsenin de bundan 

haberi olmamak. 

Kendi pançağımızla, kendi yüzümüzü yere indirdik : Elimizin beş tırnağıyla kendi yüzümüzü 

yaraladık. Kendi silahımızla kendimize zarar verdik.  

Kendir : Kenevir, keten. 

Kendir çul : Kendir bitkisinin dış kabuğu, uzun ve sağlam liflerden oluşur. Bu liflerden yapılan 

iplerle dokunan çullar dayanıklı olurdu. 

Kepaze etmek : Azarlamak, rezil etmek. 



Kepek : Değirmende öğütülen tahıllardan elde edilen un elenirken, elek üstünde kalan iri kabuk 

kırıntıları. Kepeğin değeri bilinmediği zamanlar, sadece kayvan yemi olarak kullanılırdı. 

Kepeği köpeğine denk : Kazancı evinin giderlerini karşılayabiliyor. 

Kepenek : Keçeden yapılan, kolsuz, çoban üst giysisi. Yağmur geçmez. İyi yapılmış 

kepenekten tabanca kurşun da geçmezmiş. 

Kepi : Yün ipiyle örülmüş çorap ve yünden tepilerek yapılmış kepenek gibi şeylerin, eskimiş, 

dağılmaya yüz tutmuş hali. “Saçları yıkanmaya yıkanmaya kepi gibi olmuş,” diye söylenir. 

Kepir tarla : Verimsiz tarla. 

Keprem : Beceriksiz. 

Kerahsınmak : Üşenmek, kendisi  için çok kolayca olabilecek bir şeyi yapmağa üşenmek. 

Kere : Defa. 

Kerete (kerata) : Ayakkabı çekeceği. 

Keri : Sonra, bunun üzerine. “Patavatsız adam varıp, ağacın altında oturanlara sövmüş, ondan 

keri, gençler de adamı bi gözel dövmüş”. 

Kerkenek (kerkenez) : Atmacadan küçük etçil yırtıcı kuş. 

Kerpiş (kerpiç) : Bina yapımında kullanılan, samanlı çamurun karılmasıyla kalıba dökülen ve 

güneşte kurutularak sertleşen, eski bir yapı elemanıdır. “Kerpiş kestirilen harman yerinde, acar 

iki kişi, teskereynen; hem samanınan garılmış çamırı daşıdıla(r), hem de onu kerpiç kalıbı içine 

döktüle(r),” diye takdir etmişle(r). İki kişi, dört kişinin yapacağı işi yapmışlar. Normal olarak bir 

kişi karılmış çamuru kürekle teskereye doldurur, iki kişi de onu kerpiç kalıbına dökecek kişiye 

taşırlarken, kalıpçı da kalıp içine dökülen çamura, mala ile üstünü silerek düzgün şekil verir, 

böylece harman yeri yaş kerpiçlerle dolar, kurutulmaya bırakılır. İki gün sonra da kerpiçler yana 

kaldırılarak altta kalan kısımlarının da kuruması sağlanır.  

Kertmek : Ağaçtan yapılan bir şeyin üzerine bıçakla çentik yapmak, işaret koymak. Beşik 

kertmesi ; bebekleri beşiklerine işaret koyarak  nişanlamak. Çok eskiden olurmuş. 

Kes : Hayvanların yemediği, iri saman artığı. 

Kese yoğurdu : Ayranın tülbent veya ince bezden süzülmesiyle elde edilen yağsız yoğurt.  

Kesik : Taban arazilerde biriken suları çekmek için, tarlalar arasına açılan ark. Böylece suyu 

erken çekilen tarla, çift sürmeye ve ekime daha tez uygun  hale gelir. Ayrıca tarlalar arasında 

sınırı göstermek için toprak yığılarak yapılan setlere de kesik adı verilir. 

Kesdiği ölmez : Başladığı işi tam olarak bitirmez, sonuçlandırmaz kişi demektir. 

Kesdene : Kestane. 

Keser : Bir tarafı ağaç yontmak için keskin ağızlı, diğer tarafı çivi çakmak için künt olan ev 

gereci. 



Keşe gülmek : Başka bir insanın, kötü duruma düşmesine sevinmek.  

Keşgek (keşkek) : Keşkeklik olarak hazırlanmış buğday ile iyice dövülmüş etle yapılan, üzerine 

kızgın yağ ya da salçalı et suyu gezdirilen bir düğün yemeği. 

Keşmekeş : Düzensizlik, kargaşa. 

Ket vurmak : Bir işin yapılmasına engel olmak. 

Kevsire vurması : Sonbaharda gece sıcaklarının düşmesi ile yeşil sebzeleri soğuk vurması ve 

bu bitkilerin ölmesi.  

Keyik : Geyik, ala geyik. 

Keymek : Giymek, giyinmek. 

Kıl ayıda da va(r), lakin insan olamamış. 

Kıl düğüm dutmaz, deli öğüt dutmaz. 

Kıl guyruk (kelp) : Kıl kuyruk, köpek. 

Kıl toba : Kıl torba. Toba okunurken  o harfi uzun olarak okunur. Bu, keçi kılından dokunmuş 

olan, içine saman ve yem  konulan torbadır. Hayvanların, uzak yerlere götürüldüğünde, örneğin, 

kentteki zahire pazarına arabayla tahıl taşıyıp satıldıktan sonra araba kenarda bir yerde durur, 

öküzler boyunduruktan çıkarılır ,birisi ön tekere diğeri de arka tekere yularlarıyla bağlanır. 

Acıkmış olan hayvanların, içi dolu yem torbalarına burunlarını sokmuş ve yemeye başlamış 

olmasından sonra, bu torbaların sapları başlarına  bağlanırdı . Sahipleri de pazardaki işlerini 

görmeye giderdi. 

Kıla(ğı)lamak : Bilemek, tekrar kesici hale getirmek. 

Kımpislemek : Küçük şeyleri çalmak, aşırmak. 

Kımsır : Cimri. 

Kın : Bıçak, kılıç gibi kesici aletlerin içine girdikleri kabı. İki kılıç bir kına girmez derler. 

Kına gibi un etti : Yaşlı insanların hastalanarak, birkaç gün içinde ölmesi. Böylece, yaşlıların, 

her zaman ettikleri “Üç gün yatak, dördüncü gün toprak,” duasının kabul edildiğine, inanılır. 

Kendi  istediği gibi, mutlu bir ölümü oldu diye, dostları teselli bulurlar. 

Kıran : Yamaç arazi.  

Kırkından sonra saza başlayan, gıyamette çala(r). 

Kırklık (kırkı) : Koyunların yünlerini kırkmak için kullanılan özel yaylı makas. 

Kırklık : Eskiden kullanılan, para değeri 1 kuruş (kırk para) olan akçe. 

Kırkmak : Makasla keserek ayırmak. Örnek olarak; ipi kırkmak, koyunların yününü kırkmak, 

saçını kırktırmak ve mecazi anlamda para kırkmak(çok para kazanmak), sözlerini verebiliriz. 

Kısım : Bir avucun alabileceği miktar. 



Kısımlamak : Avuçla almak. 

Kısırak : Dişi at, kısrak. 

Kısmir (kımsir) : Cimri.  

Kıstırma : Karnıyarık. 

Kışlamak (kışkışlamak), kişelemek : Tavukları, kuşları uzaklaştırmak. “Kimin tavına, kişt 

demişiz!” gibi. Uzaklaştırmak. 

Kışlamak (gışlamak) : Sonbaharda, Yörüklerin, sürülerini alarak, daha sıcak yerlere göç edip 

kışı oralarda geçirmeleri, ilkbaharda tekrar yaylaya çıkmayı beklemeleri. 

Kıtipgöz : Aklı karşısındaki kişiden hep bir şeyler kıtmekte olan kişi. Çıkarcı. Ütdüm 

oynamamcı. 

Kıtmek : Oyunda kazanmak, ütmek. 

Kıtmir : Cimri. 

Kıymık : Çok ince tahta parçası. 

Kıypak : Kaygan zemin. 

Kıypak : Kaypak. 

Kıypmak : Kaymak. 

Kıypmak (zıypmak) : Kaymak, kayarak düşmek.  

Kil : Kadınların saçlarını yıkamakta kullandıkları doğal killi toprak. 

Kile : Ölçek. Tahıl ölçü birimi. Dolgun buğdayın (buldayın) bir ölçeği 30kg’ı geçer. 

Kilim : Evlerde hasır üstüne yaygı olarak ve sedirlere serilen, renkli, desenli yün ipliğinden 

yapılmış, halıdan daha ince, el dokumasıdır.  

Kilit dostadır: Hırsız nasıl olsa kilidi açar. 

Kim vurduya gitmek : Bir kalabalık içinde kimin vurduğu veya kimin ateş ettiğinin 

bulunamaması. 

Kimi dama girmiyo(r), kimi saman yimeyo(r) : Hayvanlar üzerinden; laf, söz dinletemediği 

hayırsız evlatlarına bir eleştiri, yakınma. 

Kimle(kimne) gazana, kemle(r) yiye!. Ataların binbir zorlukla kazanmış oldukları mülkleri, kem 

evlat veya torunları olursa, kıymet bilmeyip, har vurup harman savurarak  yer bitirirler. 

Kimse yoğurdum e(k)şi demez : Kimse ben haksızım demez. Sen karşı tarafı da dinlemeden, 

o konuda kanaat sahibi olma. 

Kimsenin ahı yerde kalmaz. 



Kindin : İkindi vakti. 

Kipri : Kirpi. Derisi dikenlerle kaplı, geceleri avlanan, memeli hayvan. 

Kiprik : Kirpik. 

Kireş : Kireç. 

Kirez : Kiraz. 

Kirez ayı : Haziran. 

Kirildek (firildek) : Topaç, fırıldak. Çok hızlı dönerken  yerinde sabit duruyormuş gibi görünür, 

buna kirildeğin uğunması denir, kirildeği çevirenin ustalığını gösterir. 

Kiriş : Ahşap inşaatlarda  direk ve yük taşıyan yan kolon olarak kullanılan kalın çam tomrukları. 

Kirkit : Halı dokunurken kullanılan, düğümleri sıkıştıran, kulplu alet. 

Kirman : Kirmen, eğirmen, yünden ip eğirmekte kullanılan, ağaçtan yapılmış alet. 

Kist : Koyunları başka yöne döndürmek için, çobanın el kol hareketleriyle birlikte verdiği sesli 

komut. 

Kişt : Tavukları uzaklaştırmak için söylenen bir söz. 

Kişelemek (kişkişlemek) :Tavukları, kuşları kovmak uzaklaştırmak. Yıkanılan tahıl veya 

kaynatılan bulgurun, güneşte kurutulması için çullar üzerine serildiği yerde, bir çocuk da kuşları 

kişeleme görevi yapar. 

Kişnemek : Atların çıkardığı ses. 

Kitli : Kilitli. 

Koku şişesi : Kolonya şişesi. 

Kolan (golan) : At, eşek gibi binek hayvanlarında, eyeri ve semeri vücutlarına bağlayan enli 

kayıştan yapılan sağlam kemer. Bazen semerlerde, ip örgülü kemer de kulanılabilir. 

Komşunun tavığı, komşuya gaz görünür. 

Kork abrilin beşinden, goca öküzü ayırır eşinden. Nisan ayında öküz soğukları vardır. 

Korkulu düş görmekden, uyanık yatmak iyidir. 

Korkuşluk: Merdivenlerde, yanlardan düşmeyi önlemek, tutunarak çıkıp inmeyi kolaylaştırmak 

için, yanlara çakılan, ahşaptan yapılmış korkuluk. Trabzan. 

Köfün : Küfe; söğüt dalından örülerek kurutulan, 60-70cm çapında,1 m yüksekliğinde, kulpsuz, 

yük taşımak için kullanılan sağlam sepetlerdi. Köfünler, çeşitli meyvelerin, sebzelerin, kavun 

karpuz gibi şeylerin taşınmasında,  bir yük hayvanının semerine, sağlı sollu birer tanesi 

urganlarla bağlanarak, kullanılırdı. 



Köke çatmak (gayaya çatmak) : Bir engelle, zorlukla karşılaşmak. Çift sürerken, pulluğun 

toprağa batan kesici ucunun, toprak altında bulunan bir ağaç köküne, taşa, vb. takılmasıyla 

hayvanlar durur, sürücü pulluğu yukarı çekerek, engeli atlatır, devam eder. Bunu yapmadan, 

üvendireyi dürterek hayvanları yürümeye zorlarsa, pulluğun burnu bükülüp kırılabilir. 

Kömeli : Toplu, çok, kalabalık. 

Köpe(ği)n dovası gabıl olaydı, gövden (gökten)  kemik yağa(r)dı. 

Köpe(ği)n dutması : Isırması anlamına gelir.  

Köpe(ği)n hatırı yoğusa, sahabının hatırı va(r)dır. 

Köpemizi de üyütmedile(r). Akşamları o kadar sık geldiler ki, köpeğimizi de rahat uyutmadılar, 

ne de olsa, her geleni, önce o karşılamak zorunda. Arsız dünürler için söylenir. 

Köpe(ği)n varıvermesi : Köpeğin havlayıp saldırması. “Korkma! Varıvermez,” demek, bu köpek 

saldırmaz demektir. 

Köpek göle düşmeden yüzmeyi örgenmez : Köpekler suya girmeyi sevmezler, suya düşerse 

içgüdüsel olarak anında yüzmeyi öğrenip çıkabilir. İnsanlar için; kendisine zarar verecek bir şeyi 

yapmaması için yapılan ikazları dinlemiyorsa, “Öyleyse bırakalım, burnu üstüne  düşsün de, 

hayatı öğrensin,” anlamında kullanılır.  

Köpeksiz kövde değneksiz dolaşmak golaydır : Sokaklarında köpekler olmayan bir köyde, 

değneksiz dolaşarak, gösteriş yapmak marifet değildir. 

Kör bıçak ele, hünersiz gadın dile düşgün olurumuş. Körelmiş bıçak, bir şeyi güçlükle kestiği 

için zorlanırken kayarak eli keser, iş bilmez kadın da çok konuşur fakat bir şey beceremez. 

Kör guyu : Kör kuyu. Suyu çok azalmış ya da tamamen kaybolmuş kuyu. 

Körduman : Sis. Buna, bulutun yerde gezeni de denir. 

Körelmek : Önemi, etkisi azalmak. Ayrıca kesici aletlerin fazla kullanmaktan dolayı, 

keskinliğinin azalması. 

Körüklü cizme : Tabaklanmış ve boyanmış deriden yapılan, konç kısmı kırmalı, usta işi çizme. 

Köseği (köseki) : Ateşi karıştırmak için kullanılan yaş ağaç veya demir çubuk. 

Kösele : Ayakkabı tabanı, boyunduruk kayışı gibi yerlerde kullanılan; kalın, dayanıklı, 

tabaklanmış sığır ve manda derisi. 

Kösemen : Koyun sürsünde öncü olarak giden, kılavuzluk eden koç. Keçi sürüsünde ise teke. 

Kösmek : Çökmek, yıkılmak. 

Kösnük : Hayvanlarda kızgınlık döneminde olan dişi. 

Köstek : Ağır yük çekmek için, koşum hayvanlarının boyunduruğuna bağlanan, kalın demir 

halkalardan oluşan sağlam zincir. En çok zıvgarda kullanılır. 



Kösteklemek : Hayvanın ayağına, uzağa gitmesini engellemek için köstek vurmak, bir işin 

olmasını engellemek. 

Köstekli sahat : Köstekli saatler; zincirli bir kordonu olan ve yelek cebinde taşınan kıymetli 

saatlerdi. 

Köşek : Deve yavrusu, torum. 

Köv ( köy) boğası gibi istediği yerde gezmek : Köylünün ortak malı olan, köy sığırtmacının ve 

korucusunun  bakımı ve gözetimi altında bulunan, yerli sığır cinslerini ıslah etmek, süt 

verimlerini  artırmak maksadıyla her köye birer adet dağıtılan iyi cins boğalara verilen addı. Bu 

boğa istediği tarlada, arpa, buğday, darı, veya pancar tarlalarında gezer, beslenirdi, kimse de 

ona müdahale etmezdi. 

Köv köv üstüne olur da, ev ev üstüne olmazmış : İki köy birbiriyle iç içe kurulsa da olur, iki 

farklı aile aynı çatı altında sürekli olmazmış.  

Köv (köy) odaları : Köylülerin ortak malı olan, üst kattaki odalarda toplanılan, sohbet edilen, alt 

katında odunluğu ve hayvan damı bulunan bağımsız binalardır. Yabancı konuklar, yolcu 

yabancılar geldiğinde; yemekleri ve hayvanlarının bakımı da burada köylülerce, hayır olarak 

ücretsiz karşılanırdı. Köyün her mahallesinde birer köy odası binası olurdu. 

Kövlü halt yemezse, şeherli et yemez : Köylü; mahkemelik, jandarmalık, avukatlık, yanlış işler 

yapacak ki, zaten az olan kazancını da bu yollarda harcasın, şehir ekonomisine katkı yapsın 

denir.  

Kövlü un çuvalı gibidir, vurdukça tozur. 

Kövlünün borç vadesi ya harmanda ya pancarda gelir.  

Köze basmış aptal gibi galgımak. 

Közleme : Közde pişirme. 

Kumpanya dokturu : D.D.Y. hekimi. 

Kumpanya sahati  : Üstünde Devlet Demir Yolları amblemi olan, kapaklı ve köstekli cep saati. 

Kumpür (kumpir) : Patates. 

Kupa : Cam bardak. 

Kusor : Kusur, hata, eksik. 

Kuskun : Binek hayvanlarında eyer veya semere bağlı, hayvanın kuyruk altından geçen, 

yokuştan inerken eyerin  öne kaymasını önleyen kayış. Paldım. 

Kusur : Kusurat, önemsiz miktar. “Bize ikiyüz kusur lireye maloldu,” demek, bize maliyeti ikiyüz 

lirayı biraz geçti demektir. 

Kuytu : Tenha, fazla hareketin olmadığı, siper gerisinde yer, rüzgarın uğramadığı yer. 

Kuzine (guzine) soba : Fırınlı, tuğlalı olup, yemek pişirilen, su ısıtılan soba. 



Küfelik olmak : Yürüyemeyecek, ancak küfe içinde evine taşınabilecek derecede  sarhoş 

olmak. 

Küfültü (püfültü) : Serinletici, ferahlatıcı bir esinti. Sıcakta bunalınca arzu edilir. 

Kül tablası : Sigara küllerinin döküldüğü gereç.  

Küllekeşgek (küllükeşkek) : Yerinden kalkamayacak kadar bitkin, ağır hasta olmak. 

Küllük : Evlerde ısınmak veya yemek pişirmek için, ocakta yakılan odun ateşinin biriken külleri, 

evden biraz uzak belli bir boş alana götürülüp dökülür. Buraya küllük denirdi. 

Künk : Yer altına döşenmiş, içinden su akıtılan, toprak veya betondan yapılmış borular. 

Künyesi gelmek : Eskiden, şehit düşen askerlerin, ailelerine bu bilginin gelmesi. 

Küp : Ağzı ve dip kısmı dar, karın kısmı geniş büyük toprak kap. 

Küperim : Çalışkan, ince narin olmayan, sağlam yapılı, güçlü ve becerikli genç kız. 

Küskü : Ucu sivri, uzunca  ağır demir çubuk. Taş kırmak ve duvar yıkmakta kullanılır. 

Küspe (küsbe) : Hayvan yemi olarak kullanılan, yağlı tohumların posası, fabrikada şekeri alınan 

pancarın posası. 

Kütük : Ağaç gövdesinin en kalın olan, yere yakın kısmı ve buradan kesilen parçalar. 

Kütük gibi : Sağlam ve kalın dokulu kumaş, giysi. 

Kütüklük : Bele bağlanan fişeklik. 

 

Laf ebesi (laf gayafı) : Herkese söz yetiştiren, kendinden başkasının konuşmasına fırsat 

vermeyen kişi. Konuştuklarının temeli, tutarlığı,dayanağı olmayan, boş konuşan kişi. 

Lafçı : Laf getirip götüren. 

Lafla (lafına) pe(y)nir gemisini yürütür : Adamın bitirdiği bir iş, yaptığı bir eser ortada yoktur 

amma, laf ile dağları devirir, çayları çevirir. 

Lagar (lağar) : Hayvanlar için, hasta, zayıf, bitkin. 

Lağap (lakap) : Bir kişiye, kendi adından başka, farklı bir ad takmak. 

Laklak : İki kulplu orta boy testi. 

Laklak etmek : Vakit geçirmek için konuşmak, sohbet. 

Lambadak : Durup dururken söylenen, alakasız söz. 

Lap ayanna, küp başınna gelmek : Yaşlı, ayağı dizi ağrıyan, başı ağrıyan, kronik başka 

rahatsızlıkları olan bir kişinin, uzak bir yere gitmesi, veya gelmesi. 

Lapacı : Şişman sağlam gibi görünmesine karşın, tez yorulan, gevşek, güçsüz kişi. 



Lapbada : Uygunsuz bir şekilde, ansızın, durup dururken. 

Lapır (laport) : Rapor. 

Laylom : Naylon. 

Lefa : Levha. E harfi uzun okunur. 

Lelek : Leylek.İlk gelen e harfi uzun okunur. 

Leh : Bıktım, usandım, yeter. 

Lembirlep : Alabildiği kadar dolu, hiç boşluk yok. 

Len (ulen, ulan) : Erkek çocuklara hitap sözü. 

Len go(y)ve gitsin : Bırak salıver gitsin. Bu kadar üstünde durmaya, üzülmeye değmez. 

Lepirt : İyice ıslanmak, sırılsıklam olmak. 

Lere (lire) : Lira.  

Lisan : Nisan. Yılın dördüncü ayı. Kırların yeşerdiği, çiçeklerin açıldığı kırçan ayı. Nisan ayında 

yağan yağmur suları mübarek sayılır; toplanan suların her yıl padişaha sunulma geleneği 

varmış. 

Lisanda (Nisanda)yağan yağmır; yere düşse ot olu(r), mala düşse et olu(r). 

Litire : Litre. 

Loğ : Yurgu taşı. 

Lom sözlü (löm sözlü) : Patavatsız. Lafını bilmez. 

Lomcu : Abartıcı, methedici. Eskiden lomcular varmış, bazı sosyal olaylarda insanlara yardımcı 

olurlarmış, bunu anlatabilmek için size bir öykü sunalım.  

 Adamın biri, oğluna kız istemek için, üç köy ötedeki bir köye dünür gidecektir. Komşu ve 

akrabaları “Orada seni pek tanımazla(r), kendini iyi annadamazsın, yanına iyi bir lomcu da 

gatalım” demişler. Hasan ağa ve eşi, gittikleri köydeki asker arkadaşıyla onun hanımı, izin alıp 

akşam yemeğinden sonra kız evine  varmışlar. Tanışma, hoş beşten sonra sormuşlar, oralarda 

bu yıl mahsul nasıldı, sizin tarla tokat durumu nasıldır, diye. Hasan ağa “İyiydi şükür, ovada 15-

20 dönüm, kıraçda 70-80 dönüm yerimiz var, güzel mahsul aldık,” demiş. Lomcu söze karışmış 

“Bakmayın siz ona, ben deyen ovada en az 40 siz deyin 50, kıraçda ben deyen 150, siz deyin 

200 dönüm ta(r)lası va(r)dır,” demiş. Mal davar durumunu sormuşlar, Hasan ağa, 70 koyunluk 

bir sürüleri olduğunu, onun için de yıllıkçı bir çoban tuttuklarını  söylemiş. Lomcu bu defa da 

“Bakmayın siz ona, ben deyen150, siz deyin 200 goyunu va(r),” demiş ve herkeste bir 

memnuniyet havasının belirdiğini görerek, bu işi ben hallediyorum havasıyla, içinden 

böbürlenmeye başlamış. 

 Bu arada kulakları çok ağır işiten Nine sormuş, “Oğlunuz kaç yaşında,” diye, Hasan ağa 

oğlunun 18 yaşında olduğunu söylemiş nezaketle. Lomcu daldığı hayallerden sıyrılarak, birden 

bire konuşuvermiş  “Bakmayın siz ona, ben deyen 28, siz deyin 38”, diye.  



Herkes afallayıp kalmış, bir sessizlik olmuş, Hasan ağa durumu düzeltmek için, “Oğlum daha 

onsekizinde, asgere bile gitmedi,” diyerek lomcuya kızgınlıkla bakmış. 

 Kulağında 38 yaş ve askere gitmedi sözleri takılı kalan Nine ayağa kalkmış, “Siz ne yüzle 

benim onaltı yaşındaki torunumu, kırk yaşında, hem de esker gaçağı o(ğ)lunuza mehel 

görüvediniz! Bubası bilir ya, gine de gızı verise, ona da hakkımı helal etmem,” diyerek odadan  

çıkmış gitmiş. Böylece düğün işi de bitmiş, lomcu da sabahı beklemeden kaçıp gitmiş. 

Longurtcu : Yalancı, palavracı.  

Lor : Taze tuzsuz beyez peynir. 

Lök : Ağır, erkek deve. 

Lök gibi çökdü (oturdu) : Lök gibi bütün ağırlığıyla oturdu, kalkacağı da yok. 

Lökül (lökün) : Kireçle bezir yağı veya zeytin yağının dövülmesiyle, bu karışıma yumurta akı 

karıştırılarak elde edilen bir macun. Su sızdıran testi veya kırık çanak çömleğin, yapıştırılarak 

tamirinde kullanılırdı. 

Löküllü desdi gibi olmak : Lökül ile tamir edilmiş bir testi gibi olmak. Eskiyen testiler önce bir 

yerlerinden su sızdırmaya başlar, her şeyin kıt olduğu zamanlarda bu atılmaz, lökül ile tamir 

edilir, sonraları gene aynı şekilde birkaç yeri daha tamir edilir, kırılana kadar kullanılırdı. Yaşlılar 

kendilerini, bu testilere benzeterek; bu gün başımız ağrır, o geçer, yarın dizimiz, bunlar biraz 

düzelse, başka bir yerimizde başka hastalık deberir çıkar diye düşünerek hallerini kabullenirler. 

Löngürdek : Sürü içinde 3-5 koyunun boynuna çan bağlanır, bununla geceleyin sürünün takibi 

kolaylaşır. Çobanlar, çanların sesinden kendi sürüsünü tanır. Bu çanlara löngürdek de denirdi. 

Lüle : Dürülmüş, kıvrılmış şey, örneğin kıvrılmış saç demeti. 

Lülle : Lüle, tütün içmeğe yarayan özel ağızlık. 

Lüpletmek : Yutmak, mideye indirmek. 

 

Macır : Muhacir, hicret etmiş, göç etmiş, göçmen. Macır söylenirken a harfi uzun okunur. 

Macunuz : Maydanoz. 

Maçça : İrin, iltihaplı yara akıntısı. 

Madalye : Madalya. 

Madara etmek : Bir kişiyi toplum içinde, çoğunlukla yaptığı kötü işlerden dolayı azarlamak, 

utandırmak. 

Mafaat : Menfaat, çıkar. 

Mafaza : Muhafaza, koruma. İlk a uzun okunur. 

Mafoldu : Mahvoldu, yok oldu. A uzun okunur. 



Mah : Bir şeyi kendi eliyle uzatarak verirken, ya da yiyecek ikram ederken, karşısındaki kişiye, 

özellikle çocuklara söylenen; al, buyur anlamına gelen söz. H harfi pek okunmaz. Örneğin “Hep 

arkadaşların adak şekerinden aldı, ma çocuğum sen de al,” gibi. 

Ma(h)kemede babucum (babıcımız) galdı deyen, altı ayda anca alır. 

Mahana bulmak : Kendi başarısızlığını saklamak için, yerim dardı, yenim dardı gibi uyduruk 

bahaneler bulmak. Her şeyde bir eksiklik, bir kusur bulmak. 

Makeme : Mahkeme. Burada a harfi uzun okunur. 

Maket : Evlerde ahşap destekler üzerine uzun tahtalar çakılarak yapılan, duvar boyunca 

uzanan, 50-60cm yükseklikte sedirler. 

Makıf : Vakıf. 

Mal : Bir eve ait büyükbaş hayvanlar (sığır, manda, deve gibi ) ve küçükbaş hayvanlar(koyun, 

keçi gibi). “Malımızın bu gış yicek, yemi yeygisini samannığa guyduk, kafamız ırahat,” diyorlar.  

Mal bazarı : Hayvan pazarı. 

Mal canın yongasıdır. 

Mal gübüresi : Tarlada gübre olarak kullanılan hayvan tersi. Fazlası bitkilere zarar verir. 

Mal hasdalığı : İnsanlara da geçebilen Brusella hastalığı. 

Mal sahabı dombay çiftinden guvetlidir : Beni buradan kimse çıkaramaz, diyen icarcı veya 

kiracıya söylenen söz olup “Mal sahibi her zaman güçlüdür, seni er ya da geç mülkünden 

çıkarır,” anlamına gelir. 

Malak : Manda yavrusu. 

Malı mezede dökülmek : Malı icra yoluyla satılmak. 

Malını it yisin, bağrını (barnını) bit yisin. Varlıklı olduğu halde: evlat ve akrabaları dahil, hiç 

kimseye yararı olmayan cimri insanlara denir. 

Malle (melle, mehelle) : Mahalle. 

Mallı garip : Yeterli malı mülkü olduğu halde, garip gibi yaşayan insan. 

Mallim : Muallim, öğretmen. 

Mamıt : Mahmut. A uzun okunur. 

Mamız : Mahmuz. Çizmenin topuk arkasına takılan, atı hızlandırmak için dokundurmakta 

kullanılan demir parçası. Horozların ayaklarında bulunan boynuzsu çıkıntı. 

Mana (mahana) : Bahane, geçerli olmayan uydurulmuş sebeptir. Mana sözünde ilk a harfi uzun 

okunur. 

Manacım Mamutcum, Mamutcum doğalı, dokuz okka bal yuttum : Mamut’cuğum doğdu, o 

nedenle ev halkı beni el üstünde tuttu, çok iyi yedirilip içirildim. 



Mancar : Şeker pancarı 

Mandak : Bostanın üç beş sıra karıklardan oluşan bölümleri, karpuz mandağı, acır mandağı 

gibi. 

Mangalda kül bırakmamak : Çok fazla abartılı ve iddialı konuşmak, ölçüsüz atıp tutmaktır. 

Mangır : Para. 

Mankırmak : Mandanın çıkardığı ses. 

Manta : Mantar. Sondaki a harfi uzun okunur. 

Mapboz (mapbuz) : Makbuz, alışveriş fişi. 

Mapız : Mahpus, hapisteki insan. 

Mapser (mibzer) : Tohum ekme makinesi. Pancar tohumlarının düzgün sıralar halinde ekilmesi, 

çapalanmalarını kolaylaştırır. 

Maramşa : Muharremşah köyü. İlk a uzun okunur. 

Maraza : Kavga, gürültü. 

Marıl : Marul. 

Mariz : Azar ve hafifçe kulak çekilmesi. 

Markıt : Çocukları korkutan bir öcü. “Markıt, ocaktan torbanı sarkıt, yaramaz çocukları içine 

koyalım, al git” derlerdi. 

Marlık : Demirören köyünün eski adı. 

Martaloz : Melez, kırma. 

Mart ayı, dert ayı : Mart vergi ayı idi, bu ayda odun, kömür azalır fakat soğuklar devam eder. 

Mart içeri, göçebe dışarı. Mart ayı girdiğinde (geldiğinde), göçebe roman vatandaşlar daha 

fazla bekleyemez, kırlara yayılıp çadırlarını kurarlarmış. 

Mart kapıdan baktırı, gazma kürek yaktırı : Mart ayında, uzun süreli olmasa da şiddetli 

soğuklar olur, odunun kalmadıysa evdeki kazma ve küreğin saplarını da yakmak zorunda 

kalırsın. 

Martin : Uzun menzilli bir tüfek markası. 

Marsık : Odun kömürü haline getirmek için yakılmış ağaç. Marsık gibi olmuş; kapkara olmuş. 

Masar : Mazhar. Erkek adı. İlk a uzun okunur. 

Masayı gurmak (masaya oturmak) : İçki masası hazırlamak ve oraya oturmak. Köylerde 

normal yemekler, yer sofralarında, zini veya ağaçtan yapılan geniş tablalarda yenilirdi. 

Masayı gurmuşla, sazı vurmuşla(r). Masayı donatmışlar, eğlenceyi başlatmışlar. 



Masgara etmek : Alay etmek amacıyla, bir kişinin hareketlerini, yürüyüşünü, sesini taklit ederek 

insanları güldürmek. 

Masır : Mısır koçanında, tanelerin üzerine dizildiği, en içteki beyaz odunsu kısım.  

Masıraf (masıruf) : Masraf. 

Masuzdan : Mahsusdan, bilerek, kasıtlı olarak, bir olay çıksın diye. İlk a uzun okunacak. 

Maşala : Düğünlerde, kına gecesinde, kız evi yakınında, etrafında oynamak için yakılan büyük 

meydan ateşi. 

Matarak (matrak) : Eğlence, hoşa giden, alay. 

Matarak geçmek : Alay etmek, eğlenmek. 

Maval : Asılsız, yalan dolan.  

Mavı : Mavi rekli. 

Mavıkmak : Çoban köpeğinin kocalması, güçsüzleşmesi, sesinin de kısılması. 

Mavzer : Alman malı uzun namlulu bir tüfek. 

Maytap atmak : Havai fişek gösterisi. 

Maytaba almak (maytap geçmek) : Alay etmek. 

Maya : Dişi deve. 

Maya : Sütün yoğurt haline gelmesi için içine katılan ekşimiş yoğurda maya denir. Mayalamak. 

Mayıs : Beşinci ay. 

Mayıs : Yaş hayvan gübresi. “Mayısın içinde oynaman , bayramlıklarınız  berbat olcak, harman 

yerine çıkın,” dedile(r). Eğik yazılan n harfleri genizden okunacak. 

Mayasıl : Basur, hemoroid. 

Mayışlı : Maaşlı, maaş alarak düzenli geliri olan. 

Mayir : Mahir. 

Mayoş : Mayhoş. A biraz uzun okunur. Tadı hafif ekşi. 

Meccanen : Bedava, karşılıksız. 

Mecene dağın başı : Issız yer. 

Mecibur (mecibor) : Mecbur, zorunlu. 

Mecit : Yirmi kuruşa denk para birimi. Beş mecit bir liraydı. 

Mehel : Uygun, yakışır. Evlendirilmeleri düşünülen oğlan ile kızı, birbirine mehel görmek; onları 

yakıştırmak. 



Medet : Yardım, imdat. 

Medirese : Medrese. 

Mefat (mafat) etmek : Ölmek, vefat etmek. 

Melemek : Koyun kuzu, keçi gibi küçükbaş hayvanların çıkardığı ses. Uzun süre susuz kalanlar; 

“Susuz meledik,” diye yakınırlar. 

Melemen : Menemen. 

Melez : Karışım, kırma. İki farklı soyun birleşmesinden ortaya çıkan nesil. Hem insan başta 

olmak üzere diğer canlılar için, hem de bitkiler için kullanılır. 

Melil : Durgun, sessiz, sakin. 

Melil melil bakmak. 

Memedeli : Mehmet Ali’nin kısaltılmışı. İlk e uzun okunur. 

Memedimin : Mehmet Emin’in kısaltılmış şekli. İlk e uzun okunur. 

Memişane : Ayak yolu, hela. 

Memnekat : Memleket. 

Mencilis : Meclis. Görüşülecek bir konu için bir araya gelmiş insan topluluğu. 

Mende : Kaşbelen köyünün eski adı. 

Mende bazarı : Cumhuriyet meydanı  ve Mimar Sinan Caddesi civarında, Pazar günleri kurulan 

üretici pazarı. 

Mendebur : İşe yaramaz, tembel, suratsız. 

Menevşe : Menekşe. 

Menteci : Alkollü içki parası bulamadığı için, ispirto içen alkolik kişi. 

Mepbos : Mebus, millet vekili. 

Mera : Otlak, çayır. Köyün ortak malıdır. 

Merebamız yok : Tanışıklığımız yok. Bazen de; kırgınız, konuşmuyoruz, küsüz. İlk e uzun 

okunur. 

Merdimen : Merdiven. 

Merem : Meryem. İlk e uzun söylenir (uzun okunur). 

Meremet : Merhamet, acıma. İlk e harfi uzun okunur. 

Meres : Miras. Yergi sözü olarak ta kullanılır. Ağrıyan dizlerine “Bu meresler de eskidi, ağrıdan 

yürümüyor gali” der. 



Meret : Çok eskimiş olmasına rağmen hala kullanılan eşya, gereç. “Bu meret ne gırıldı, ne de 

gayboldu,  bir türlü kurtulamadık,” denir. 

Merkep : Eşek. 

Mertek : Ağaçtan direk. 

Mesarif görmek : Nişan, düğün gibi olaylarda, konuklara sunulacak yiyecek, içecek, çerez gibi 

şeylerin alınarak hazırlanması, harç görülmesi. 

Messep : Mezhep. 

Meşekgatlı : Eziyetli, sıkıntılı, zorlu. 

Meşe : Kerestesi dayanıklı bir orman ağacı. 

Meşenin közü, yiğidin sözü : Meşe ağacının közü dayanıklı olur, yiğit verdiği sözü yerine 

getirir. 

Meşin : Sepilenmiş koyun derisi, ve bundan yapılan eşyalar. 

Meşur : Meşhur, şöhretli, tanınmış. Meşur sözünde, e harfi uzun olarak okunur. 

Met değnek : İki takım halinde oynanan bir oyun, çelik çomak oyunu. 

Metder dakımı : Mehter takımı. 

Metdap  (mekdap) : Mektep, okul. 

Metdup (netdup) : Mektup. 

Meteliğe gurşun atmak : Parasız kalmak. 

Metelik : Eskiden on para değerindeki bakır para, değeri az. Ölçüsü; yüz para, yani iki buçuk 

kuruş ederdi. Ortası 5mm çapında delik olduğu için, onu kurşun deliğine benzetirlerdi. 

Metiro : Metre. “Beş metiro fisdannık (fisdanlık) pazen gumaş alıve, basma isdemem,” demiş. 

Meyendis : Mühendis. 

Meyezzin : Müezzin. 

Meymenetsiz : Uğursuz, bereketsiz. 

Meytambal : İşe yaramaz şey. 

Meyvalı ağaç daşlanır : Meyvesi olan ağaca meyvelerini düşürmek için taş atılır. Bir şeyler 

yapan, üreten insanlar da genellikle eleştirilir. 

Meyvalı dal eğik durur : Üretken, çalışkan, değerli insan alçak gönüllü olur. 

Mezer : Mezar. 

Mıcırıklı iş : Karışık, problemli iş. 



Mıh : Demirden dövülerek yapılan ve nal çakmakta kullanılan çivi. 

Mıhlatıs : Mıklatıs. 

Mırın kırın etmek : Bir şeyi yapmamak için bahaneler icat etmek. 

Mıngarap : Çamyuva  köyünün eski adı. Munar, munyar, bunar sözcükleri Türkçe’de pınar 

anlamına gelmektedir. Anadolunun eski dillerinde aba, ab, ap ise su demektir. Mungarap veya 

mıngarap adları su pınarları köyü demektir. Bu adlar da Çamyuva köyümüze yakışır. 

Mırat : Murat erkek adı. 

Mırat : Murad, kavuşmak istenilen yüksek hayal. Muradına ermek. 

Mırat Dağı : Murat Dağı. Uşak ilinin kuzey doğusunda, Kütahya-Uşak il sınırının geçtiği, Ege 

bölgesindeki en yüksek dağdır. Birçok soğuk su kaynaklarından başka ,zirveye yakın yerinde 

termal su kaynağı, ılıcası olan mesire yerleri ünlüdür. Karlarından eriyen suları ; Banaz çayı’yla 

Büyük Menderes’e, Çokrağan kaynağından Gediz’e, kuzeydoğusundaki  ön yükseltilerinden 

doğan derelerle Porsuk çayına ve Sakarya’ya karışarak denizlere ulaşır. Eteklerinde çam 

ormanları vardır. 

Mırt  donuzu gibi :  Asık suratlı. 

Mısa : Musa. 

Mısdafa (mısdan) : Mustafa. 

Mısdi : Mustafa. 

Mısdili (Musdili) : Mustafa Ali’nin kısaltılmışı. 

Mısdantık: Müstantik , eskiden, sorgu hakimi. 

Mızmarına gitmek : Tahammül edememek, sinirine dokunmak. Mizmar aralığı genizdir, nasıl 

insan genzine kaçan bir şeye dayanamayıp aksırırsa, bazı şeylerden de nefret edebilir. 

Mıymıntı : Çok yavaş hareket eden, beceriksiz. 

Mızıkçı : Oyun bozan, kaypak. 

Mızmız : Hiçbir şeyi beğenmeyen, huysuz. 

Mika : Sert ve şeffaf plastik. Ciplerde, otomobillerde pencere camı olarak kullanılırdı. 

Mil : Tarlaya, selin getirdiği ve bıraktığı, verimli toprak tabakası. 

Milas : Melas. Şeker fabrikalarında, pancardan elde edilen, pekmez rengi ve kıvamında bir yan 

ürün. Hayvan besiciliğinde kullanılır. 

Milye : Topraktan yapılmış oyuncak bilye. 

Minaredeyken, meyezzinle (müezzinle) gonuşulmaz : Minareye ezan için çıkmış müezzinle, 

aşağıda bulunduğun yerden konuşamazsın, seni duyamaz; indiği zaman konuş. Her şeyin 

uygun bir zamanı ve yeri vardır. 



Minit : Binit, binek hayvanları. 

Minmek : Binmek. 

Mintan : Basit, yakasız gömlek.  

Monüse : Munise. Bayan adı. 

Motur : Motor. 

Motur (motor) : Traktör. 

Mör (möhör, möhür) : Mühür. Muhtarlık mühürü kastedilir. “Mör kimdeyse, Süleman odur,” 

sözü; yetkili olanı belirtmek içindir. Mör sözünde ö harfi uzun okunur. 

Mukuat : Vukuat. Olay. Daha çok silahlı, ölümlü bir olayı anlatır. 

Mukuf : Köydeki akraba ve kardeşlerin birbirlerini sevip sayma, her konuda birlikte hareket  eder  

olma  durumları. 

Mum dibine garanlık yanar : Mum etrafını aydınlattığı kadar kendi dip kısmını aydınlatmaz. 

Mum olmak : Bir şeye mum olmak. Sahip olabileceği bir şeye razı olmayıp, daha iyi olduğunu 

düşündüğü bir şeyin peşinde gitmek, fakat ona ulaşamayıp, zorunlu olarak ilk seçeneğe 

dönmek. Sonunda eskiye mum olmak,ona mecbur kalmak. 

Munar (munyar, bunar) : Pınar. 

Mundar : Murdar. Pis, kirli. Kesilmeden ölen hayvan, eti de bu nedenle yenilmez. 

Musafir : Misafir, konuk. 

Musmul : Kesilmiş veya silahla vurulmuş olan ve eti yenilen hayvan.  Murdarın zıt anlamlısı. 

Muşdu : Muştu. Sevinçli haber, müjdeli haber. 

Muzallat : Musallat. Yapışkan, başa dert olan, rahatsız eden. 

Mutaf : Keçi kılından çul, torba, geri çadırı gibi şeyleri dokuyan kişi. 

Muzu olmak : Musallat olmak, yük olmak. 

Mücüde : Müjde! “Size bi mücüdem va(r),” şeklinde kullanılabilir. 

Müftela : Müptela, kötü bağımlılık, kumar, uyuşturucu gibi şeylere bağımlı. 

Mülüz : Fakir. 

Müstak (müstehak) : Bir cezayı hak etmiş olmak. “O, verilen cezaya müstak,” demişler. 

Müzmal : Perişan. 

Müzomsuz : Lüzumsuz, yersiz konuşan, konuşmasıyla insanları kıran olumsuz kişi. 

 



Nacak : Kısa saplı bir çeşit balta. 

Nacap : Nasıl? 

Naçar : Çaresiz. 

Nadas : Tarlanın ilkbahar aylarında, en az bir defa sürülerek, otların öldürülmesi amacıyla alt 

üst edilmesine, tarlanın galdırılması denir. Yağışlar fazla olur da, tarlayı tekrar ot bürümüş 

olursa ikinci defa aynı yer sürülür, buna ikileme, üç defa sürülürse de üçleme denir. Bu şekilde 

sürülen tarlaya hiçbir şey ekilmeyip, dinlendirmeye bırakmaya nadas denir. Nadasa bırakılan 

kıraç tarlada ertesi yıl daha iyi mahsul alınır. Ova tarlalar nadas edilmez her yıl ekilir. 

Nadim olmak : Pişman olmak. 

Nafaka : Geçim, geçimi sağlayacak para. 

Naha : Beddua ederken söylenen, dilerim ki anlamında bir başlangıç sözü. Naha çocuğuma 

vuran elin gırılsın inşallah. 

Nahat (Nehat) : Nihat 

Nal : At, eşek, katır, öküz gibi binek ve koşum hayvanlarına; tırnakları keski(suntıraş) ile 

düzeltilerek, tırnaklarına uygun büyüklükte hazırlanmış, kenarlarında mıh çakmaya uygun 

delikleri olan yassı demirlere nal denir. Bunları hayvan tırnaklarına çakma işini yapanlara da 

nalbant denir. 

Nalça :Ayakkabı ökçesi altına çakılan demir parçası. 

Naldöken : Hayvanların nallarını düşüren, bozuk, taşlı yol. 

Nalet : Lanet. 

Nalına mıhın arasında yaşamak : Nal ile mıhın arasında yaşamak; çok zor koşullarda, yokluk 

sıkıntı içinde, iyi bir gün görmeden yaşamını devam ettirmek. 

Nalin (nalın) : Takunya 

Nalları dikmek : Ölmek (hayvanlar için). 

Namazla : Üzerinde namaz kılınan örtü. 

Name : Mektup. 

Namert : Alçak, sinsi. 

Namerde mutaç olmamak :  Bir dua. Yaşamak ve geçimini sağlamak için başkalarına muhtaç 

olmamak dileğini anlatır. 

Namıs : Namus. 

Namnı : Namlu. Silahın, nişan almaya yarayan ve mermiyi yönlendiren içi boş silindirik kısmı. 

Namnı : Tınasın rüzgarda savrulmasıyla, samandan ayrılan tanelerin oluşturduğu upuzun 

namlu şeklindeki şekli. Bu taneler gözer denilen, tahıl tanelerinin rahat geçebildiği, geniş 



gözenekli, büyük çalkama kalburlarından geçirilerek, büyük çeç yığını haline getirilir. Böylece un 

yapmaya hazır tahıllar, sarpın ambarına taşınarak depolanır. Harmanda veresiye borcu derdi 

olanlar da bunların bir kısmını ofise veya tüccara götürürdü.  

Nana : Nane. Nana kokusu, ana kokusu. 

Nane yemek : Bir kabahat işlemek, hatalı iş yapmak. 

Napcen : Ne yapacaksın? 

Narasın! : Nerde! Keşke öyle olsaydı. 

Nasırettin hocanın gazanı gibi : Nasrettin hocanın kaynamayan kazanı gibi. Hoca, kocaman iki 

kulplu bir kazan çatmış köyün orta yerine, içine su doldurmuş, altına da zayıf bir mum yakmış. 

Merakla etrafını saran insanlara, “Herkese iyi bi ziyafet çekcem, hele şu gazan bi gaynasın,” 

demiş.  

Nayetinde : Nihayetinde, sonunda. 

Nayile : Naile. 

Nayim : Naim 

Nazar değmek : Göz ermesi. 

Ne dorarsan aşına, o gelirimiş gaşına : Ne doğrayıp katarsan aşına, o gelirmiş kaşığına. 

Ne ekersen, onu biçersin. 

Ne etden, ne deriden ; öküz guyruğu gibi geriden. Toplumun yaptığı yararlı işlere imeceye  

pek katılmayan kişi. Düğünlerde akraba olduğu halde, gelip işin bir ucundan tutmayan, el gibi 

uzak duran ve soğuk duran kişiye de denir.  

Ne(d)en geliyon : Nerden geliyorsun?  Neden derken, ne(r)den sözcüğündeki  r harfi 

söylenmez fakat önündeki e harfi uzun okunur, n genizden. 

Neden güldün : Niçin güldün? Burada n genizden okunur. 

Nekes : Cimri. 

Neminazım (Nemilazım) : Ben karışmam, neyime lazım, beni ilgilendirmez, bu işe beni 

karıştırma, bana ne! 

Nemilazımcılık : Nemelazımcılık, kayıtsızlık, ilgisizlik, sorumsuzluk, duyarsızlık. 

Nencaz işey : Ne kadarcık şey. Çok az anlamında. 

Nene : Üvey ana. 

Nenecen : Ne yapacaksın, sana ne. 

Nenelik : Üvey ana, üvey nine. 

Neninazın : Neyine lazım, sen karışma, bu işe bulaşma! 



Ne(r)de beleş, hemen yerleş. 

Ne(r)de çalgı, orda galgı : Nerde oyun eğlence varsa gidip oynayan, kalgıyan, çalışmayı 

sevmeyen sorumsuz kişi. 

Nerdek (nerdenk) : Salça. 

Ne(re)de hareket, orada bereket.  İlk e uzun okunur. 

Nesat etmek : Nasihat etmek, öğüt vermek. 

Netameli : Gizli tehlikesi olan yer veya eşya, başına sık kaza gelen insan. 

Nevale : Yiyecek içecek şeyler. 

Nevri dönmek : Çok sinirlenerek kendini kaybetmek, midesi bulanmak. 

Neyazi : Niyazi. 

Neyetli: Oruçlu. Oruca niyetli olmak. 

Nine (nene) : Büyükana, büyükanne. 

Nişledin? : Ne işledin, ne yaptın? 

Nişleyip durmak (ne işle(yi)p durusunuz) : Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Yanıt: Eyilik, gözelik, 

siz? 

Niza : Çekişme, kavga. 

Nodul : Üvendirenin ucundaki sivri demir uç, bizlengeç. 

Noot (nohot) : Nohut. 

Nohut  çitlemek : Nohudun yeşil olduğu, kapsülleri içinde tanelerin dolgunlaştığı dönemde 

dalıyla koparılarak, çakıldak içinden çıkarılan nohutun taze çerez olarak yenilmesi. 

Nolcek şindi : Ne olacak şimdi? 

Norcuk : Süt kesilmesinden yapılan süt ürünü, lor. 

Noriye : Nuriye. 

Norü (nori) : Nuri.  

Norettin : Nurettin. 

Nöbetşekeri : İlacın az bulunduğu dönemlerde, ateşi ve öksürüğü olan çocuklara verilen bir tür 

şeker. 

Nüzul : İnme, felç. 

 



O zamanın behrinde : O zamanın şartlarında. “Araziyi, o zamanın behrinde çok bahalıya 

almışla(r),  emme son(r)a da epey bi kazanşlı çıkdıla(r)”. 

Oba : Yörük çadırı ve çadırların kurulu olduğu yer. 

Obal : Vebal, günah. 

Obur : Çok fazla yemek yiyen insan. 

Odun kesenin hık deyicisi (odun yaranın hık deyicisi) . Aylak, işsiz. 

Ocağı tütmek : Evin, ailenin varlığını devam ettirmek. Ocağından duman tütüyorsa, o evde 

yaşamın devam ettiği bilinir. Tersi ocağın sönmesidir. 

Ocağı kör galmak : Ailede herkesin ölmesi. 

Of çekmek : Yaşanılan bir acıyı, üzüntüyü derinden bir of çekerek belli etmek. 

Oğlak : Keçi yavrusu. 

Oğlan aldı oyuna gitdi, çoban aldı goyuna gitdi, duzuna bakdık, börek bitdi. Zinide börek 

kalmayınca, “Hadi gızım, çiftden çıbıkdan bubanla(r) gelcek, onnara da bi zini şip böreği 

yapıverem bali,” demiş gayınnası. 

Oğlum sana vere(yi)m bi(r) öğüt, ununu kendin  üyüt (öğüt). 

Oğmaç çorbası : Biraz sertleşmiş olan hamurun kırıklanarak, bu kırıklardan yapılan çorba. 

Taze hamur halindeki tarhanadan da, bu çorba yapılabilir. 

Oğmak (ovmak) : Ağrıyan yere, elle masaj yapmak. Bir şeyi elle ovalayıp daha küçük parçalara 

ayırmak. Tarhana oğmak; kuruyan tarhana hamurunu kırıntı ve  toz haline getirmek. 

Oha : Hoş karşılanmayacak bir davranışa, söze karşı; o davranışı yapan kişiye söylenen, kaba 

bir ikaz sözü.  A harfi yüksek tonda ve uzun olarak söylenir. 

Ohha ( dooha, dovah) : Arabayı çeken, çift sürerken pulluğu çeken öküzleri durdurmak için 

söylenen komut. 

Okka : Ağırlık ölçüsü, 1283 gr gelir. 

Okgayı tereziyi düzeltinceye gadar, bazarın dağılması : Önceden hazırlık yapmayıp, geç 

kalarak yola çıkılır, pazar yerine de geç vararak çok zaman kaybedilirse; yer bulana, tezgah 

kurana kadar, alış verişe gelen müşterilerin çoğu gitmiş, müşterilerin  azalmış olmasıdır. 

Okkanın altına gitmek : Birkaç kişinin beraberce işledikleri bir suçu, ağız birliği ile bir kişinin 

üstüne  yüklemeleri. Üzerine suç yıkılan ne kadar itiraz etse de cezayı çeker. 

Okla : Oklava. 

Oklava : Yufka açmaya yarayan, yuvarlak silindir şeklinde gereç. 



Oku : Düğün davetiyesi. Eskiden minarede tellal bağırtılarak bütün köy davet edilirdi, başka 

yerlerde oturanlara da şeker okusu gönderilirdi. Kağıtlı şekerleri dağıtan kişi düğün hakkında 

bilgi verir, şekeri davetiye yerine takdim eder, o şekeri de çocuklar yerdi. 

Okucu : Davetli olarak düğüne gelen konuklar. 

Okup da nolcak, gonağa katip mi olcak? : Okuyup da ne olacak, valilik konağına memur mu 

olacak! İlkokuldan sonra kız çocuklarını okutmak isteyenlere karşı söylenen  yanlış bir söz. Artık 

kızlarımız okuyor, vali de oluyorlar. 

Oksuyon : Oksijenli su. 

Olanla bu yana, gızla şu yana dizilsin : Oğlanlar bu tarafa, kızlar şu tarafa dizilsin. "O" uzun 

olarak okunur. 

Olcak işine, ölcek kişiye çare bulunmazımış. Olması kaçınılmaz bir iş ile, eceli gelen bir 

kişiye çare bulummazmış. Bunu kabul et, rahatla. 

Olçum : Uslu, aklı başında, cana yakın. 

Oldum olası : Eskiden beri. 

Ombeş : Onbeş. 

Omça (homça) : Bağ kütüğü, üzüm omçası. 

Ona bişmişise, bize daşmış : Bir kişi, kendisine ilerde zarar verebilecek bir şey konusunda 

uyarıldığı halde, bunu umursamıyor ise; “Kendisi bili(r), ona Bişmişise bize de daşmış,” denir. 

Onarmak : Tamir etmek. 

On : Bereketli, ürünü çok. “Bu yıl bademle(r) pek on,” demek, bademlerin meyvesi çok demektir. 

Burada n harfi genizden söylenir. 

Onmak : Bereketlenmek, mutluluk, zenginlik ve huzura kavuşmak. 

Oncağı yerden gece geçmek : Onacağı, büyük fırsatlar yakalayacağı yerden, farkına 

varmadan geçip gitmek. Şanssızlık, kısmetsizlik. 

Onna : Onunla, beraber gelmişler. Ayrıca üçüncü çoğul kişiler, onlar anlamına da, -onna(r) 

şeklinde- gelir. 

Onna yımırta yiyen sarısını bulamaz : Onunla yumurta yersen, bir şekilde sarısını aşırır 

kendisi yer, sana da “Bu yımırtanın sarısı yoğumuş”, der. Onunla ortak olma. Güvenilmez kişi. 

Oralı olmamak (ordan olmamak) : Konuyla, söylenen bir sözle, verilen bir haberle 

ilgilenmemek, görmezden gelmek. Üstüne almamak. 

Orak : Zayıf ekinleri biçmekte kullanılan, yarımay şeklinde, demirden yapılmış,iç kenarı keskin, 

ağaçtan sapı olan tarım aleti. 

Ordan da eli yüzü yüdük : Oradan da (O kişiden de) bir şey isteyecek yüzümüz kalmadı. 



Ordan olmamak : Duymazlığa, görmezliğe gelerek, hiçbir şey yapmamak. 

Orman kibarı : Ayı. Kaba insan. 

Ortalıkda : Orta yerde, herkesin içinde. 

Oruş Dutmak: Oruç tutmak. 

Otakar : Otobüs. 

Otdu (otudu) : Oturdu. 

Otlak : Hayvanların gezerek beslendiği, otu bol mera ve çayırlar. 

Otumacı (oturmacı) : Oturup sohbet etmek için gelen, sonra da evlerine dönecek olan 

konuklar. Yatılı olmayan konuklar. 

Oturaklı : Ağır başlı, dingin, sakin. 

Oturuşgun : Uslanmış, olgunlaşmış insan. Kabarık olmayan, yerleşmiş toprak. 

Ovmak : Ovalamak, elle ufalamak. 

Oynamasını bilmeyen gelin ya yerim dar de(r), ya yenim dar de(r). 

Oysallanmak : Bir iş yaparken, gereksiz şeylerle vakit kaybetmek, işi uzatmak. Çocuğu bir yere 

gönderirken, “Oğlum, yolda oysallanma, çabuk alıp gel,” denir. 

Oysam : Oysa, halbuki, halbuysa. 

Oyulgamak (oyulgalamak) : Bir şeyi elle eğreti, seyrek ve kaba olarak dikmek. 

 

Öcü : Çocukları korkutmak için, ööö diye gelecek olan, hayali yaratık. 

Ödek (ödlek) : Korkak, çekingen. 

Öğrek : Bir arada güdülen aynı cins hayvanlar. Beygir öğreği, dana öğreği gibi. 

Öğün : Defa, kez. Günde üç öğün yemek var. 

Öğür : Yaş, sosyal çevre, meslek, hayat felsefesi bakımından benzer olan kişilerin birlikte vakit 

geçirmeleri sonucu; birbirlerine alışmalarına, öğürleşme denir. O arkadaş toplumu ile vakit 

geçirme alışkanlığı. 

Öğürme : Bulantı, mideden gaz çıkarma, bazen kusma anlamına gelir. 

Ökmek : Emsal saymak, aynıymış gibi kabul etmek, kıyaslamak. “Sen onu başgalarına ökme, o 

başgalarına benzemez, çok gıza(r)sa, hiç düşünmez, çeke(r) vuru(r),” demiş. 

Öküz : Çift sürmekte ve kağnı, araba gibi yük taşıma araçlarını çekmekte kullanılan, enenmiş 

erkek sığır. 

Öküz altında buza (bıza) aramak. 



Öküz herif : Aptal, görgüsüz, kaba insan. 

Öküz öldü, ortakçılık ayrıldı: Ortaklığı sağlayan şey öldü, ortaklık da bitti. Bazen, kadın öldü 

eşinin  ailesi ve akrabaları ile damadın hısımlığı bitti, anlamına gelir. Buna karşı bir sitem olarak 

ta söylenir. Çocuk varsa ilişkiler bitmez.  

Öküz ölesiye, ga(ğ)nı gırılasıya : Haddinden çok fazla, aşırı derecede. Arabayı, tehlikeli olacak 

kadar fazla yüklemek. Bir iddia veya yarış için, kendi sağlığını bozacak, ölüme yaklaştıracak 

kadar aşırı miktarlarda yemek, içmek. 

Öküz soğukları : Nisan ayının onbeşinden sonra gelen altı günlük sayılı soğuklar. 

Öküze buynuzu (boynuzu) yük gelmez. 

Öl : Topraktaki ıslaklık. Yüzdeki kuru topraktan ne kadar derinde nem olduğuna bakılır. 

Öle : Öyle. Ö harfi uzun okunur. 

Öle deli (deyli, deyil) : Öyle değil. Öle (öyle) sözcüğü söylenirken y okunmaz fakat ö uzun 

okunur. Deli söylenirken e uzun olarak okunur. 

Ö(ğ)len : Öğlen, Öğleyin. Ö harfi uzun olarak söylenir. 

Ölenin ardından ölünmez. 

Ölen mi ganlı? Öldüren mi?... İnsanlara zorbalık yaparak çok eziyet eden bir kişi, öldürülürse 

insanlar böyle bir değerlendirme yaparlar. 

Ölgün : Canlılığı kalmamış, pörsümüş, solmuş. 

Ölmüş eşşek gurttan korkmaz : Eşek ölmüşse artık hiçbir şeyden, dolayısıyla kurttan da 

korkmasına gerek kalmaz. 

Ölümden öte köy yok : Tehditlere karşı  söylenen söz. 

Ön teke(r) ne(r)den gide(r) se, arka teke(r) de ordan gide(r) : Arabanın ön tekerlekleri 

nereden giderse, arka tekerlekleri de onların izinden giderler. Büyükler ne yapıyorsa, onları 

izleyen çocuklar da aynı şeyleri yapacaklardır.  

Öngücü (engücü) : Nasıl olsa, en sonunda. 

Önkü : O, şu, önündeki eşya. “Ve(r) önkü boducu da, suyumu gana gana kendim  içiveren bi,” 

demiş. 

Önkülce : O şekilde, o senin yaptığın gibi. “Önkülce soğukta büzülüp durma, gel içe(r)de bekle,” 

diye içeriye çağırmışlar. 

Önkürde (enkirde) : Yanında, orada yakınında. 

Önüne geleni süse(r), ardına geleni depe(r): Sığır cinsi hayvanlar için söylenir. Mecazi olarak; 

huysuz, sinirli ve ne zaman ne yapacağı, kimi azarlayacağı belli olmayan, densiz ve dengesiz 

kişi. 



Örelenmek : Çoğalıp etrafını sarmak, kuşatmak, yumaşmak. 

Öretmen : Öğretmen. Ö harfi uzun okunur, sonra gelen ğ harfi seslendirilmemiştir. 

Örf : Yerleşmiş uygulama, gelenek.  

Örflü : Sözü geçer, nüfuzlu. 

Örke (övke) : Öfke. 

Örkeyle yerinden ka(l)kan zararınan oturu(r) : Öfke ve o esnada bir şeyleri kırıp yıkmak 

baldan tatlıdır. İnsan kendine hakim olamaz. Onun için, “En büyük pehlivanlık kendi öfkeni 

yenebilmektir,” demişler. 

Örtme : Başörtüsü. 

Örüzge(r) : Rüzgar, yel. 

Ösen : Herhalde, elbette. Ö harfi uzun okunur. “Çocuk okula gitti, ösen ikitabını, galemini de 

yanına almıştır,” denir. 

Öteberi : Bazı şeyler, eşya  yiyecek, şu bu. 

Ötebete (öteberi) : Ufak tefek şeyler. 

Öten (ötön, öteygün) : Geçen gün, birkaç gün önce. Öten sözcüğünde e uzun okunur. 

Ötürük (ötürek) : İshal, amel. 

Ötürüklü (ötürekli) : İshalli. Barsakları bozulmuş. 

Övez : Çok küçük zararsız sinek. 

Övez : İri, kan emici bir sinek cinsine de övez denir. Büvelek gibi. 

Öz döğünü : İnsanın içinde oturan, onu çok üzen bir acı. 

Özek ağacı : Dört tekerli arabanın gövdesindeki orta ağaç. 

Özek demiri : Özek ağacını arabaya bağlayan demir. 

Özengi : Üzengi. Eyerin ve semerin iki yanında bulunan, hem hayvana binerken hem de binitin 

sırtında iken ayakların bastığı, demirden yapılmış, tabanı düz halka şeklinde gereçler. 

Özenmek : Gördüğü bir şeyi çok beğenmek, gıpta etmek, öyle yapmak ve öyle olmayı istemek. 

Fakat kıskanmamak. 

 

Pabuç (babıç) : Ayakkabı. 

Paçal  etmek : Karıştırmak. 



Padişahın biri, “Her köyden bir salak bulup gelin, (…) köyünden kim denk gelirse 

farketmez onu dutup getirin”, demiş. : Köylüler takılmak istedikleri köyün adını (…) kısmına 

koyup söylerler.  

Palan (palan) : Kaşsız enli, yumuşak bir eyer çeşidi. 

Palas pandıras : Apar topar. “Candamala, bişe demeden adamı palas pandıras alıp gitmişle,” 

diye şaşıp kalmışlar. 

Palavoz : Palavracı. 

Palaz : Kuş yavrusu, civcivlerin biraz büyümüş hali. Keklik yavrusu. 

Palçıklı : Evi, eşyası dağınık, söküğünü dikmeyen, dağınık kadın. Pasaklı. 

Paldım : Hayvanın semer veya eyerinin, yokuş aşağı inerken öne kaymasını önlemek için ; 

kuyruk altından geçirilen kayış kısmı, diğer adı kuskun . Düğün etmesek de olur diyen gençlere, 

çok kızan nineleri, dünürlerine haber yollamış.  “Eşşekde paldım, ben seni aldım! böle 

uyduruk evlenme mi olu! Keseyi açsınla, essahdan şöhretli bi düğün gursunla” demiş. 

Palta : Balta. 

Paltayla odun kesenin (bölenin) hık deyicisi : Mesleksiz, işsiz. 

Pamık : Pamuk. 

Pançak : Pençe. 

Panga : Banka. 

Panganot : Banknot, kağıt para. 

Panguduz : Çok eskitilmiş giysi, giysileri çok çabuk yıpratan eskiten kişi. “Bu çocuk 

bayramlıklarının panguduzunu çıkarır,” diye yakınılır. 

Pantol (pontur, pontür) : Pantolon. 

Pap : Patlamış mısır, darı papı. 

Papara : Azarlanma. 

Papel : Kağıt para. 

Paralanmak : Çok saygı ve ilgi göstermek için kendini paralamak. Konuk gelenleri memnun 

edebilmek için koşturmak, ne yapacağını bilememek.  

Paralanmak : Parça parça olmak, parelenmek. Üstü başı paralanmış demek: giysileri 

parçalanmış, eskimiş anlamına gelir. Yüzü gözü paralanmış ise, yüzünde sıyrıklar, yara ve 

morluklar var demektir. 

Paran çoksa kefil ol, işin yoksa şahit ol. 

Parasız pulsuz, çaputsuz (çabıtsız) çulsuz. 



Paraynan imanın kimde olduğu bilinmezimiş. 

Parpıl : Yürürken sık sık düşen, etrafa çarparak bir şeyleri kırıp döken çocuk. 

Parpılamak : Deri üzerinde, boynuz veya bardak ile kanın toplanmasını sağlayıp, kesici bir 

aletle derinin çizilmesi ve çok az kanatılmasıdır. Eskiden birçok hastalığa iyi gelsin diye, 

çaresizlikten yaptırılırmış. Kuduz bir hayvanla yakın bir çevrede  bulunmuş olanlar da bunu 

korunma amaçlı olarak yaptırırlarmış. Bu çevrede, Banaz’ın Alaba köyüne parpılatmaya 

gidilirmiş, bunun ocağıymış diye anlatılırdı. Günümüzde artık kuduz ısırmasının da etkili aşısı 

vardır.  

Parpılamak : Azarlamak, hırpalamak, dövmek. 

Partal : Eski, yıpranmış, biçimsiz. 

Paşa bozgunu : Dağılmış, ne yapacağını bilmez bir halde,düzensiz hareket eden topluluk. 

Pata : Oyunda berabere kalmak. 

Pata  sovan : Mutfakta tükettiğimiz soğanlardan bir kısmı, ilkbaharda tekrar toprağa dikilirse 

filizler verir,yeşil soğan olarak yenilebilir, buna pata soğan denir. Bunlar tarlada  normal kendi 

halinde gelişmeye bırakılırsa, tohum verirler. 

Patavatsız : Düşüncesizce konuşan, sözünü sakınmayan. 

Patırdamak : Kendi kendine konuşmak. 

Patıron : Patron.” Ali Ağa işleri böğütdü gali, patıron oldu. İnşallah batıran olmaz,” diye uyarılır. 

Patışah : Padişah. 

Patik : Küçük çocuklara giydirilen hafif ayakkabı. 

Patik : Yün iple örülen konçsuz çorap. Kışın, evlerde, normal çorap üstüne terlik yerine giyilir. 

Patlangaç : İçi oyuk pat ağacı dallarından yapılan, pistonlu , mantar tabancası gibi ses çıkaran 

oyuncak. Kendir liflerinden ıslatılıp sıkıştırılarak yapılan, küçük bir bilye şeklinde iki top da, 

burada mermi yerine kullanılırdı. 

Pavkırmak : Tilki ve çakal gibi hayvanların uluması, bağırması. Çemkirme. 

Pavlike : Fabrika.  

Payam : Badem. 

Payanda : Eğik olarak vurulan ağaç veya demirden destek. Dayak. 

Paytak : Eğri, kısa, çarpık(bacaklı). 

Paytar : Baytar, veteriner. 

Payton : Fayton. 



Payvant : At ve eşek gibi hayvanların, otlayacakları yerde, bir ucu hayvanın ön ayak 

bileklerinden birine bağlanan, diğer ucu da yere çakmak için zikke denilen sivri demir çubuğa 

bağlı olan 8-10 metrelik urgan. Zikke yere çakılınca  hayvan, payvandın yettiği kadar bir alanda 

otlar, gezebilir. 

Pazen : Dokuması sık ve kalın, entarilik kumaş. 

Pazı : yabani ıspanak 

Peçel (peçal) : Dağınık, bakımsız. 

Peklik : Kabızlık. 

Pelfan : Pehlivan, güreşçi. 

Pelit : Palamut ağacı ve meyvesi. 

Pelte : Nişasta, şeker ve su kaynatılarak yapılan tatlı. 

Peltek : Dilini dişleri arasına alırmış gibi; r, s, z, harflerini kusurlu söyleyen kişi. 

Penir (peenir) : Peynir.  Penirdeki e harfi uzun okunur. 

Pençire : Pencere. 

Pepe (pepeme) : Kekeme. Sözlerin ilk hecelerini tekrarlamakla ve güçlükle söyledikten sonra 

arkasını rahat getirebilen, dili tutuk kişidir.  

Peran : Perihan. 

Perçem : Saç, kakül. 

Pereğenti : Dağınık, tek tük, düzensiz, toplu halde olmayan. 

Peri (piri) : Çok küçük çivi. 

Perşan : Perişan. 

Pervildane olmak : Etrafında pervane olmak. Yaşlanmış bir insana evlat ve torunlarının çok iyi, 

özenle bakmaları. 

Pestil : Meyvelerin ezilerek, bez üzerinde yufka gibi kurutulmaları, besdil, bastık. 

Peş : Bazı giysilerin uzun olması için, etek kısmına eklenen kumaş. Fazla eğilme peşlerin 

çamur olur. Peşinden gitmek. 

Peşgir (peşkir) : El havlusu. 

Peştambal : Peştamal, kadınların kullandığı önlük. 

Petiremen : Peltek konuşan çocuk. 

Peyelmek (peğelmek) : Hastalığın ilerlemesi, sona doğru yaklaşması. 

Peyke : Tahta sedir. 



Pıllım pılçık : Çok eskimiş parçalanıp dökülmekte olan giysi ve çul, çuval için kullanılıor.  

Pırnal (pırnar, pıynar) : Kışın yapraklarını dökmeyen meşe çalısı. İyi cins kömür yapılan çalıdır. 

Pırnallık : Pırnal çalılığı. 

Pırtı (pılı pırtı) : Değersiz eski eşya, giysiler. 

Pısırık : Çekingen. 

Pısmak : Korkup sinmek, bir yere sığınmak. 

Pıtrak (bıtırak) : Dikenli tohumları olan bir bitki. Demir bıtırağı. 

Pinçik : Parmak uçlarıyla alınabilecek miktar. “İki pinçik guru nane ekle,” diye tavsiye etmişler. 

Pire : Arka bacakları çok uzun olduğu için iyi sıçrayan, zor yakalanan, kanatsız, kan emerek 

beslenen bir asalak böcek. 

Pire için yorgan yakmak. 

Pirelenmek : Kuşkuya düşmek, şüphelenmek. 

Pirenin topalı, bi(r) gecede yedi yorgan gezerimiş. 

Pireyi deve yapmak. 

Pirinş (piriş) pilavı : Pirinç pilavı. 

Pontür (pontur) : pantolon. 

Poril (porül) : Kadınların boğazlarına taktıkları renkli boncuklar, elbise üzerine dikilmiş parlak 

pullar. 

Poşu (poçu) : Başa sarılan, bazen omuzlar üzerine serilen, ipekli kumaştan yapılmış tülbentten 

kalın yemeni. 

Potuk : Deve yavrusu. 

Poyraz : Kuzeydoğudan esen, Uşak’taki hakim rüzgardır. Savrulacak uzun harman tınasları, 

poyraz yönüne karşı dik uzanacak şekilde yığılırdı. 

Pulluk : Çift sürerek tarlada toprağı alt üst etmekte kullanılan, burun kısmının toprağa batma 

derinliği ayarlanabilen tarım aletidir. Anadolu’da binlerce yıl kullanılan, sabanın görevini 

devralmıştır. 

Pus : Hafif sis. 

Pusala : Pusula. Küçük bir kağıda yazılmış  bir not veya hesap. Komşu köylerden çapaya 

getirilen kadın işçilere bir günlük çalışma karşılığı dağıtılan, üzerinde tarla sahibinin mühürü  

bulunan küçük, sarı renkli kağıt. Daha sonra herkese getirdiği pusula sayısı kadar ücreti ödenir. 

Pusulayı kaybeden veya çamaşır yıkarken cebinde unutup eritenlere de ücretleri ödenirdi. 

Pancar çapası döneminde, kısa sürede çok işçiye ihtiyaç duyulduğunda bu yöntem uygulanırdı. 



Pusarık (pusarıklı) hava : Hafif sisli hava. 

Pusmak : Korkmak, sesini kesmek. Sessizce pusuya yatmak. 

Püren (pürenlik) : İçinde, süpürge otu, mazı meşe filizi vb. bulunan çalılık. 

 

Rağbet : İstek, arzu, ilgi, meyil. 

Rahvan (ırafan) : Üzerindeki biniciyi sarsmayacak şekilde ve hızlı yürüyen hayvan, bu hayvanın 

yürüyüş biçimi. Özellikle at. 

Rampa : Yolun yokuş kısmı. 

Rapdiye : Raptiye. 

Rasım (ırasım) : Rasim. 

Regayip Gandili : Regaip kandili. 

Renşber (irençber, ileşber) : Çiftçi. 

Rey (irey, ireh) : Oy. 

 

Sabah doğa(r), ağşama damda cırıt oyna. Buzağı sabah doğar, daha akşam olmadan, damın 

içinde bir yandan bir yana koşturmaya başlar, dönerken düşer, kalkar tekrar koşar. Sanki tek 

başına cirit oynarken, çocuklar da kahkahalarla onu izlerler.  

Sabah gaymak yedirmeyen ana, öğlen sadeyağını hiç sürüvemez bana : Sabah kaymak 

verilmezse, öğlen tereyağı için hiç bekleme. Bir şey nasıl başlarsa, öyle gider. 

Sabalen : Sabahleyin, yarın sabah olunca. 

Saban : Tarlayı ancak yüzeyel olarak sürebilen tarım aleti. 

Saban süre(r), irençber  eke(r), gine de kökü göve baka(r). Anadolu bozkırındaki tarımın 

nasıl olduğunu özetlemektedir. Saban toprağı sürer, çiftçi tohumu eker, filizlenip de yeşeren 

bitkilerin kökleri ise, yere tutunsa da gökyüzüne bakar, hasretle ilkbahar yağmurlarını bekler. 

Yağmur yeterli olmazsa büyüyemez,  bu kuraklık kıtlık getirir. 

Sabattin : Sabahattin. 

Sabın : Sabun. 

Sabi : Günahsız. “Sabi sübyana adak borcumuz va(r),” deyola(r). 

Saca oturmak : Evde hazırlanmış hamuru, pişirilecek şeye göre bezeler halinde kesip şekil 

verildikten sonra, kızdırılmış sac üzerinde pişirmek üzere, altında ateş yakılmış sacın başına 

oturmaktır. Bir kişi hamuru açar, içine harcını koyar, diğeri ateşi ayarlar, sac üzerindeki bükme 

veya katmerleri yağlar, çevirir, yakmadan pişirir. Yufka ve bazlamada pişerken yağ kullanılmaz. 



Sacayağı (saçayağı) : Ateşin üzerine tencere, yufka sacı, kazan gibi kapları oturtmaya 

yarayan, çember veya üçgen biçiminde üç ayaklı demirden yapılmış gereç. 

Saç sefada uzarımış, dırnak cefada.  

Saçak  : Binalarda çatının duvar dışına taşan kısmı.  

Saçı : Düğünlerde gelinin başı üzerinden ve ortaya saçılan para, şeker vb şeyler. 

Saçgıran : Saçkıran. Saçta bir mantar hastalığı. 

Sadaç (sağdıç, sadeç, sağdeş) : Arkadaş, dost. Damadın en yakın arkadaşı. Sadaç ta ilk a 

uzun okunur. 

Sadik : Sadık. 

Safet : Saffet. Safetteki a harfi uzun okunur. 

Safor : Sahur. Oruç tutanların, sabaha yakın, yemek ve oruca niyetlenmek için kalktığı vakit. 

Sağalanmak : İpliğin sarılı olduğu yerden boşalması. 

Sağaltmak : İyileştirmek, tedavi etmek. 

Sağılmak (zağılmak) : Akıyor gibi hızlı ve sessizce uzaklaşmak.  

Sağın : Kendi damında süt vermekte olan hayvanlar. Evinde sağını olmak, evinde sağılır, süt 

verir hayvanı olmak. 

Sağır Umar’ın doğanı, kel Bekir’in zağarı : Buradaki avcılar, hayvanları diğer hayvanların 

yardımıyla avlıyorlar. Bazı düşüncesiz insanlar da, kötü insanların, güçsüzlere karşı baskı ve 

eziyetlerinde maşa olurlar. Zağar gibi olurlar, ve sevilmezler. 

Sağmal hayvan : Sağılır hayvan. 

Sağmak : Bir kap içine koyundan, inekten süt sağmak. 

Sağmak (sağalamak) : İp çilesini, yumağını açmak. 

Sahan : Yemek konulan kap. İçi kalaylı bakır kap. 

Sahap : Sahip. 

Sahat (sat) :Saat. Sat okunurken a uzun okunur. 

Sak : Uyanık, hazırlıklı. Uykusu sak olmak; en ufak bir seste uyanır, uykusu hafif olmak. Bunun 

tersi uykusu ağır olmaktır.  

Saka : Tepelerin ekilip biçilemeyen dik yamaçları. Buralar hayvan otlatmaya yarar. 

Saka : Eskiden, askerlikte su taşıma işinde görevli erler. 

Sakak : Çene altı. 



Sakak : Boyunduruk  alt kenarını oluşturan, koşum hayvanlarının çene altlarına gelen, asıl yükü 

taşıyan yukardaki  boyunduruk  ağacından, daha ince bir ağaçtan yapılmış olan, boyunduruğun 

ikinci önemli parçasıdır. 

Sakalı değmende ağartmak : Çok yaşayıp sakalı ağarmasına rağmen, yaşamında fazla bir şey 

gezip, görüp öğrenmemiş, hayattan ders almamış , yaşamı boşa geçmiş anlamına gelir. 

Sakar : Bazı hayvanların alnında bulunan küçük bir akıtma, siyah tüylü bir hayvanın alın 

kısmında, net sınırları olan beyaz tüylerden oluşan adacık olur. Bu adacığa ve ona sahip 

hayvana sakar  denir. Bu beyaz tüy adacığına, akıtma da denir. 

Sakar : Sık olarak elinden ufak kazalar çıkan, dikkatsiz. 

Sakatat : Kasaplık hayvanların; paça, ciğer, yürek, işkembe, kelle gibi uzuvları. 

Sakınan göze çöp batar. 

Sakla samanı geli(r) zamanı. 

Sako : Ceket. Almanca sakko, kumaştan dikilmiş ceket demektir. Sako sözü eskiden daha çok 

kullanılırdı. 

Saksağan yeni yörüyüş örgenmeye gitmiş, kendi yörüyüşünü de gaybetmiş, galgıyıp 

galmış : Saksağan iki ayağını birlikte öne atarak zıplaya zıplaya yürür. Bazı insanlar, kendinde 

olan iyi bir şeyi beğenmeyip, daha mükemmel yapmak isterken başaramaz, eski halini de 

kaybeder, ortada şaşırıp kalır. 

Salcaynan galın (sağlıcaynan galın) : Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. 

Saletdin : Selahattin. 

Salına girmek : Cenazesine yetişmek, tabutunu mezara taşımak, anlamına gelir. 

Salıve(r) gitsin : Bırak gitsin, uğraşmaya değmez. 

Salilli : Salihli, Manisanın ilçesi. 

Salkım : Bir dal üzerinde çok sayıda meyvenin olduğu şekil. Üzüm salkımı da bir sap üzerinde 

çok sayda üzüm tanelerinden oluşur.  

Salkım sövüt : Salkım söğüt, dalları yere doğru, uzun saçlar gibi sarkık olan bir ağaçtır. 

Sallapatı : Düzensiz, rasgele. 

Sallangaç : Salıncak. 

Sallı hayvan : Omuzdan sağrı sonuna kadar vücudu, uzun olan sığır cinsi hayvan. 

Salma : Köy muhtarlığının, bazı ortak ihtiyaçlar için, köy halkından, maddi durumlarına göre 

farklı miktarlarda olmak üzere para veya ekin toplaması. 

Salmak : Bırakmak, yollamak, göndermek. 



Salmış çayıra, mevlam gayıra : Çocukları ve hayvanlarıyla pek ilgilenmeyen sorumsuz kişiler 

için söylenir. 

Salt : Sade, saf, içine bir şey katılmamış. 

Salta (sahta) : Sahte, geçersiz. Salta senet verip dolandırmışla(r). 

Saman elinise, samanlık senin : Bol bulduğun, sevdiğin şeyleri, hele beleş diyerek aşırı yer ve 

içersen; mide fesadına uğrar, çatlarsın. Samanlığını, yani mideni ve kendi sağlığını koru. 

Samanın sarısı, buldayın arısı. 

Samanlık : Hayvanların ihtiyacı olan saman, kurı ot, kuru küspe ve yemlerindepolandığı yer. 

Samaşmak (sarmaşmak) : Sarılmak. Burada  m harfinden önce gelen a harfi uzun olarak 

okunur. 

Samıt : Kulakları çok az işiten, söyleneni anlamayan.  

Samsağı gelin etmişle(r) kırk gün kokusu çıkmamış.  

Samsak : Sarımsak. 

Samsorut : Sessizce duran, hiç konuşmayan. 

Sanakı (sankı) : Sanırsın ki, sanki, güya, sözde.  

Sancımak : Aralıklarla gelen, şiddetli ağrı. 

Sançmak : Batırmak, saplamak. Eskiden mızrağı batırmak. 

Sandale : Sandalye. 

Sanakı  güzden, deve dişi bulday vermiş gibi : Bizden bir şey isterken, alacaklıymış gibi 

davranıyor  olmak. Sanki bize, güz aylarında, ödünç  buğday vermiş gibi, kibirli konuşuyor. 

Sarakaya almak : Alay etmek, eğlenmek. 

Saray : Kiremitli çatı, kiremitli çatısı olan ev. 

Sarı ineği gören sarı yağ sanır. 

Sarı öküzün yanında duran, ya huyundan alır ya tüyünden alır. 

Sarı saman sarı altın. İnsanlar için buğday ekmeği neyse, hayvanlar için de saman odur. Kurak 

geçen yıllarda değeri daha iyi anlaşılır. 

Sargın : Bir şeyi yapmaya çok hevesli kişi. Bir malı mutlaka almak isteyen müşteri.  

Sarmak : Ekin saplarından oluşan desteleri, birbirlerini tutacak şekilde, deste arabasına 

yükleyip urganla sıkarak bağlamak. Harman yerine ekin sapları böyle taşınırdı. Ayrıca,uzak bir 

yere nakledilecek malları eşyaları bir araca yerleştirmek, veya binek hayvanına, urganla 

bağlanmış küfeler içinde taşımak, veya saman dolu balyaların semere bağlanarak yüklenmesine 

de saman sarmak denilir. 



Sarmak : Bir şeyin, bezlerle veya yapraklarla sarmalanması. 

Sarmak : Üzerine giyilen bir şeyin çok yakışması.  

Sarmak : Bir şeyin etrafını saldırarak kuşatmak. “Köpekler adamın etrafını sardı,” dediler. 

Sarpın ambarı : Çam ağacı kalaslarından birbirine geçkili olarak kurulan(yapılırken çivi 

kullanılmayan), tahıl depolanan ambarlardır. İçinde tahtalarla ayrılmış bölümleri vardır, bunlara 

göz denir, her göze farklı tahıllar, arpa, buğday, darı gibi konur. Çatıları kiremitle döşenmiş 

küçük ahşap evler gibi görünürler. 

Sarvan : Deveci, deve sürücüsü. 

Sası : Tadı hoş olmayan, lezzetsiz. 

Savak : Çay kenarındaki tarlalara su vermek için, çaya ağaç dalları ve kazıklarla bir set yapılır, 

setin önüne toprak yığılarak bir bent kurulmuş olur.  Bentte biriken fazla suyu, yan taraftan 

kazılan bir ark ile bendin arkasındaki boş dere yatağına akıtmak için açılan, bu su yoluna savak 

denir. 

Savan : Ala erkeç, erkek keçi. 

Savsaklamak : Yapılacak işi ağırdan alıp geciktirmek, oyalamak, uzatmak, engellemeye 

çalışmak. 

Savırmak : Savurmak. Bir şeyi havaya saçmak. Harmanda içinde taneler olan samanı, yabayla 

havaya serpmekle, rüzgar samanı yana sürükler tanelerden ayırır. Böylece harman savrulmuş 

olurdu. Elindeki parayı savurmak da vardır. 

Sayılı gış : Sayılı kış. Aralığın 22’sinde başlayıp kırk gün süren karakış (zemherir) ile onu 

takibeden ve elli gün süren hamsinin toplamı olan 90 günlük kış süresidir. “Sayılı gış çıkınca, 

soğukla(r) da gırılır (etkisini kaybeder),” derler ve kırların yeşermesini beklerler. 

Sayiden (sayideyon, saydeyon bak) : Sahi söylüyorum, doğru söyledim, gerçekten, essahtan. 

Sayim : Saim. 

Sayit : Sait. 

Saykallanmak : Bir işe başlamamak için lüzumsuz şeylerle uğraşmak, işin başında ve 

çalışıyormuş gibi göründüğü halde, gerektiği gibi iş yapmamak, kaytarmak. “Orda saykallanıp 

durma,  gel buraya şu işin bir ucundan da sen dut,” diye azarlanmış. 

Saylamak : Oyunda; yapılanı, alınan puanı geçerli saymak, kabul etmek. Hileli, kural dışı olursa 

saylanmaz. 

Sayvantlı entari : Eteği fırfırlı entari. 

Sazak : Sazlık yer. Sivaslı ilçemizde bir köyümüz. 

Sebil : Ücretsiz, hayır amaçlı sunulan, dağıtılan şeyler. 

Sebiye (sabiye) : Sabiha. 



Sedeya : Sadeyağ, tereyağı. Sedeya okunurken, a harfi uzun okunur. 

Seğitmek (seğirtmek) : Koşmak, koşarak gitmek. 

Seccade : Üzerinde namaz kılınan küçük kilim. 

Sehem : Arsada veya evde hisse, pay. 

Sekerat : Bir hastalıktan ölmek üzere olan kişide, bilincin gelip gitmekte olduğu safha. 

Seki : Basamak, eşik, toprak üstündeki yükseklik. 

Sekiz günnük ömüre, dokuz günnük nafaka ilazım : Sekiz günlük ömrü kalan insana bile 

dokuz günlük nafaka gereklidir. Cenazeye gelenler için de ikramda bulunmaya, diğer masraflara 

para gerekecektir. 

Sekizen : Seksen. 

Sel önünden kütük kapa(r) gibi kapmak : Çok önemli bir şeyi, hızlı hareket ederek almak. 

Selam aleyküm duva(r), ne o va(r) ne bu va(r) : Gittiği yerde hiçbir kimseyi, hiçbir şeyi 

bulamamak. 

Sela daşı oynamak : Eskiden erkek çocukların, iki gruba ayrılarak birbirleri üzerine taş atmaları 

şeklinde, tehlikeli oyunları. 

Selam veren borçlu çıka(r). 

Selbes : Serbest. 

Sele : Sepet, yayvan sepet, çamaşır sepeti. 

Sele : Uzunluk ölçüsü birimi; baş parmak ucu ile işaret parmağı ucu arasındaki en uzak mesafe 

18-20 cm civarındadır. Bir karıştan daha kısadır, cm olarak standartı tescillenmemiş olması 

üzücüdür.Bir zamanlar,  marangozlar yapılacak işin yerini sele ile ölçerek bir hesap çıkarırlardı. 

Sele : Yayvan sepet. Uşak şehir merkezinden geçen derenin adı da Dokuzsele’dir. Eskiden 

Uşak merkezini sık olarak sel basardı, bu nedenle, dokuz defa sel basar anlamında, dokuz 

selle(r) sözcüklerinden bu adı almış da olabilir. Ya da derenin tabandaki akarsu yatağının 

genişliği sele ile ölçülerek dokuz sele  gelmiş ve bu adı almış olabilir. Uşak il merkezine 

gelmeden önce bu dereye Sorkun deresi de denir. Sorkun, sepetçi söğüdü anlamına gelir. Belki 

de adı söğüt deresi olarak vardı. 

Selinmek : Öğünmek. Sahip olduğu şeyleri anlatarak öğünmek. 

Semerini verip, eşeğini gurta(r)mak : Az zarara razı olup, daha büyük zarardan kurtulmak. 

Semer vurmak : Eşeğin semerini sırtına yerleştirip, kolanı ile göğüs  bölgesine bağlamak. 

Semirmek : İyi beslenerek gelişip gürbüzleşmek, şişmanlamak.  

Semiz : Dolgun, besili, etli ve yağlı. 

Semizlik : Semiz otu. 



Sen bilisin deyince gavga olmaz. Sen haklısın deyince; tartışma, kavga orada biter. 

Senek : Çam ağacından yapılan su kabı. 

Senin elin armıt mı toplayo(r)du!  Birisi haksız yere sana vururken, eğer gücün yetiyorsa, ona 

karşı kendini savunsana! 

Senin halına ne deyen, senin yüzüne ne deyen!. Kadıda görülecek bir davaları olan kişlerden 

biri ona halı hediye etmiş, bunu öğrenen diğer kişi de kadıya yüz akça hediye etmiş. Duruşmada 

kadı, halı ile yüz akçenin hangisinin daha değerli olduğuna karar verememiş, eşit sayılacağını 

düşünmüş ve yukardaki vecizeyi icat etmiş. Duruşmayı başka tarihe ertelemiş.  

Senit : Üzerinde yufka açılan yassı ağaç, yastığaç. 

Senmek : Kabaran bir şeyin inmesi. 

Sepet örene çıbık (çubuk) dutuve(r)mek : Yapacak başka işi yok, aylakçı 

Sepetlemek : Üstü kapalı kovmak uzaklaştırmak. 

Serçenin alayı olmaz : Serçeler toplanıp birlik oluşturamazlar, sonbaharda göç de edemezler, 

kış gelince bir kısmı ölür. İnsanlar da birlik olamazlarsa, önemli bir iş başaramazlar. 

Sergen : Ahşap raf, meyveleri kurutmak için serilen yer. 

Seroş (serhoş) : Sarhoş. Seroş sözcüğünde e harfi uzun okunur. 

Seşgin : Seçkin. 

Sevmedik aş, ya garın ağrıdır ya baş. 

Sevilmedik ot başucunda biterimiş. 

Seyis : At bakıcısı ve eğiticisi. 

Seyis : Kısırlaştırılmış erkek keçi. 

Seyman (seymen) : Köyden başka köye gelin almaya gidenler içindeki atlı, silahlı gençler. 

Sezayi : Sezai. 

Sıma (sima) : Yüz, çehre, görünüm. “Esgerde (askerlikte), Yemen’e gidenin, döndüğünde (eğer 

dönebilirse), akrabaları bile sımasını unudurdu, çocula(rı)nı bilemezledi,” diye konuşulurdu. 

Sıtaş (sitaş) : Staj, kurs, pratik eğitimi. 

Sıtkı sıyrılmak : Bir kişiye olan,güven ve sempatinin kaybolması. 

Sığır gezeği : Köyün, sığırtmaç tarafından güdülen inek sürüsü. 

Sığır sidiği : Sığırların, yürürken aynı zamanda işemeye devam etmeleriyle, toprakta 

bıraktıkları, bir sağa doğru, tekrar ortaya ve sola, oradan tekrar sağa doğru devam eden, 6-7 

metre uzunluğundaki dalgalı, ıslak, eğri, izin şeklidir. Sinüsoidal eğri gibidir. 



Sığır sidiği yürüyüş : Yolda düzgün çizgi halinde yürüyemeyen, bir  sağa bir sola yalpalayan 

bir kişinin yürüyüş şekline denir. 

Sığırtmaç : Sığırcı, köyün sığır sürüsünü güden kişi, sığır çobanı. 

Sıkarlamak : Çalışırken çocuğu, çırağı, işçiyi fazla zorlamak, sıkıştırmak. 

Sıkgınlık : Para sıkıntısı çekmek. 

Sıklat : Sıkıntı veren bunaltıcı hava. 

Sındı : Makas. 

Sınıktırmak : Tedirgin etmek, taciz etmek, usandırmak. 

Sıpa : Eşek yavrusu. 

Sıpalamak : Eşeğin doğurması. 

Sır küpü : Sır saklayan insan. 

Sırça : Cam, camdan yapılmış eşyalar. Sırçadan evde oturan kişi, komşusuna taş atmaz. 

Sırığı sırtında : Her zaman birisiyle dalaşmak için hazır bekleyen kişi, kavga çıkarma meraklısı, 

edepsiz. Hem erkek hem de kadın için kullanılır. 

Sırım : Hayvan (eşek) derisinden yapılan sicim kalınlığında sağlam ip. 

Sırnaşık : Arsız, yüzsüz. 

Sırnaşık sakız gibi : Kolay kolay başından savamazsın, çok yapışkandır. 

Sırsalamak : Sallamak, elle sarsmak. 

Sırsılmak : Sarsılmak.  

Sırtarmak : Sırt tüylerini kabartarak kavgaya hazır olduğunu göstermek, savunma haline 

geçerek dişini göstermek, köpek gibi etçil hayvanlar için söylenir. İnsanlar için, direnmek, 

diklenmek. 

Sırtını sıvazlamak : Sırtını elle sıvazlayıp, beğenisini ve takdirini belirtmek. 

Sıtara : Sevimlilik. Sıtarasız da sevimsiz anlamına gelir. 

Sıvaslı : Sivaslı ilçemiz. Adını, yakın beldesi Sekçikler’de bulunan Sebaste antik kentinden 

almış olmalı. Sebasta görkemli anlamına gelmektedir. 

Sıvaşmak : Bir işe başlamak, bulaşmak. 

Sıvışmak : Tehlikeyi görünce fark ettirmeden uzaklaşmak, ortadan kaybolmak. 

Sıyırgı : Ele batarak ucu içerde kalan ince ağaç kıymığı. 

Sıyırma : Taze fasulye yemeği. 



Sıypmak (zıpmak) : Aşağı doğru kaymak. Ağaca çıkarken sıypmak, fakat düşmemek. 

Sicim : Keten, kenevir gibi bitkilerin kabuk liflerinden örülerek yapılmış kalın ip. 

Silo : Büyük zahire deposu, tahıl ambarı. 

Sin : Yaş, doğduğu günden bu yana geçen zaman, ömür. 

Sin : Diş. Bu yaşla da ilgilidir. Hayvanlar alınıp satılırken, yaşını öğrenmek için, ağzı açılarak 

dişlerine bakılır. 

Sineğin yağını hesabeden : Cimri. 

Sinirsek : Sert, bükülmez, parçalanmaz. Kart ve iyi pişmemiş et. Kösele gibi çiğnenmiyor, 

denilir. 

Sinlenmek : Oyunda saklanmak, sinmek . Sinlenmek özellikle kendini fark edilmez hale 

getirmek, kamufle olmak anlamını taşır. Üzerine bir şey örtünebilir. 

Sinmek : Saklanmak. 

Sinsele : Silsile. Soyla ilgili akrabalık ve akrabalık uzantıları. 

Sirken : Bostan tarlalarında çok yaygın olarak yetişen yabani ot. 

Sivtinmek : Vücudun bir kısmını, boyun ve omuz gibi, hareket ettirerek giysi vasıtasıyla 

kaşınmak. Boş vakit geçirmek, oyalanmak. 

Siydi geçti : Sıyırdı geçti, deydi geçti, teğet geçti. 

Siydirmek : İşemek.  

Siyil : Siğil. Odun yararken kullanılan,  baltayla açılan yarıklara çakılan, kesiti v şeklinde 

demirden yapılmış, 10-15cm boyunda kazıklar. 

Siymek : İşemek. Yağ veya suyun düşey bir düzlemde aşağıya doğru yayılması akmasıdır. 

Yağmur suyunun duvardan aşağı siymesi, külahta yenilen dondurmanın eriyen kısmının, külah 

dışına ve el bileğine siymesi gibi.  Köpeklerin ağaç gövdelerine siymesi. 

Siyek : Sidiğin idrar torbasından dışarıya taşındığı yol.  

Siyelek yağı : Keten tohumu yağı, bezir yağı. 

Size gidip yiyip içem (içelim), bize gelip gülüp oynayam (oynayalım) : Böyle bir daveti 

yapan kişiye de kımsır (cimri) denir. 

Sofrada(sufrada) elin, toplulukta dilin : Ortak sofrada yenilen yemekte sofra adabına uy, 

toplulukta konuşurken kimsenin gönlünü kırmadan  konuş. 

Sofra(sufra) gediği: Evde yer sofrasında oturup  yemek yiyebilecek kadar büyümüş çocuklara 

yakıştırılan ad. Sofrada oturan büyükler arasında yemek için bulunan çocuğun yeri, karşıdan 

bakınca gedik görünür. 



Soğukta yeni doğmuş zem(h)eri buzası (buzağısı) gibi titremek : Zemheri 21 Aralık’ta 

başlayan kırk gün süren, karakış ta denilen, kışın en soğuk dönemi olup bu zaman da doğan 

buzağı üşüyebilir, bir süre ılık yerde tutmak gerekebilir. Çok üşümekten titreyen insan için de 

kullanılır. 

Sokurdanmak (homurdanmak) : Hoşlanmadığı bir şey için kendi kendine konuşmak. 

Soluğanlık : Nefes darlığıyla seyreden kalp veya akciğer hastalıkları. 

Songürlüğü : Ömrün son zamanlarında yaşanan mutluluk. 

Soramak (sormuk) : Bebeklere, tülbent içine lokum gibi şeylerin sarılarak hazırlandığı emzik. 

Bebek bunu sorarak  emer. 

Sorkun : Sepetçi söğüdü. 

Sorkun : Merkez ilçeye bağlı bir köyümüz. 

Sorkun’a va(r)mış da, farkına va(r)mamış : Sorkun köyümüze varıp, köye geldiğini fark 

edememiş olmak. Mecazi anlamda; çok yakınında olup biten şeyi fark edememek.  

Sorma ve(r) parası : Arazi vergisi dışında kalan, adını bilmekte zorlanılan, devlete ödenen 

vergi ve harçların hepsine verilen ortak ad. 

Sormak : Emmek. “Gurumuş toprakla(r) gelen suyu hemen sora(r)”. 

Sorutmak : Somurtmak. 

Soval : Soru, sual. 

Söbe (söbü) : Oval şekilde. 

Sökmek : Bir yerden bir şeyi bütün olarak çıkarmak, tarladan pancar sökmek gibi. 

Sökün etmek : Toplu halde gelmek. “Düğün alayı sökün etti geliyo(r)”. “Dağ gediğinden bi(r) 

sığırcık sürüsü sökün etdi geldi, gondukları ağaşların dalları yere iyildi”. Bu şekilde örnekler 

verilebilir. 

Söle : Söyle. Ö harfi uzun okunur. 

Sölpümek : Normal şeklinin bozularak sarkması, sarkmak. Derinin sarkması. 

Söngüye : Köydeki ekmek fırınlarının ekmek pişirilen tabanı taşla döşenmiştir, içinde yakılan 

ateşle fırın kızdırıldıktan sonra, somun hamurlarını fırın içine bırakmadan önce, içindeki külleri 

temizlemek için, ucuna ıslatılmış temiz bez şeritleri bağlanmış olan uzunca bir sırık kullanılır. 

Buna söngüye adı verilir. 

Söpet : Sohbet. Buradaki anlamı, erkek yarenlerin bir evde toplanarak, yeme içme ve saz sözle 

eğlenmeleridir. Ö uzun okunur. 

Söve : Kerpiç duvar örülürken, duvar içine eğik olarak konulan ağaç payanda. 

 Söve diş : Diğer dişlerin doğrultusundan farklı, içe veya dışa eğik büyümüş dişe denir. Eğik. 



Sövüt : Söğüt. Dere kenarlarında, doğal olarak yetişen bir ağaç. 

Sözümona : Sözde, güya, sanki. 

Su destisi, su yolunda gırılır. Kötü işlerle uğraşanın sonu felakettir. 

Su kesmesi : Bazı taban arazilerde, yağan veya çevreden gelerek biriken suların, yetişmekte 

olan ekinleri uzun süre su içinde bırakarak çürütmesi, öldürmesi. 

Su motoru : Akaryakıtla çalışan, kuyulardan bitkileri sulamak için, su çeken motorpomp. 

Sufra : Sofra. Yemeklerin bir zini veya ağaç tabla üzerine konularak yenildiği yer. Yer sofrası. 

“Ben yidim Allah artırsın, sufrayı guran (goyan ) galdırsın,” denir. 

Sulak ye(r)de böğümüş : Sulak yerde büyümüş, uzun boylu. 

Sula  gada(r), ömürün uzun olsun. Büyükler, kendilerine su getiren çocuklara, böyle dua 

ederlerdi. 

Sulu dereye götürü, susuz geri getiri. İnsanları, istediği şekilde kandırabilecek yetenekte 

olan, insanları kandıran sahtekarlar için söylenir. 

Sulu sepgen (sulu sepken) : Karla karışık yağmur. 

Sulu zırtlak : Limon. “Sıkıyolla, yiyolla, sulu zırtlağa, ilimon diyolla”. 

Suluk : İlkbaharda üzerinde su biriken, yarı bataklık, ekime yaramayan arazi kısımları. Sulak 

arazi ise tarıma elverişli ve mahsulleri sulama olasılığı olan verimli arazilerdir. 

Sulf olmak : Sulh olmak, barışmak, davadan vazgeçmek, karşılıklı anlaşmak. 

Sumsak : Elin sıkılan dört parmağı üstüne uzatılan başparmak ile aldığı şekle sumsak denir. Bu 

şekildeyken insanların böğrüne, en üstteki başparmak ucu ile hızlıca dürtmek, sumsaklamak 

olur. “Övey ana sumsağı gibi, her yerden böğrümüze yetişiyo(r),” sözü sık söylenir. 

Sundurma (sündürme) : Bina dışına taşan yarı balkon, kapalı ve çok pencereli oturma yeri. 

Suntıraş (suntıraç) : Nalbantların, hayvanların tınaklarına nal çakmadan önce, şekli bozulan 

tırnaklarını düzeltmekte kullandıkları, uzun saplı ve ucu kıvrık keski .  

Suratı sirke satmak : Asık suratlı olmak. 

Suvalli (sobili) : Saklambaç oyununda kullanılan bir söz. 

Suvarmak : Hayvanlara su vermek. 

Suvla (suvar, suvat) : Çay kenarında hayvanların su içmelerine uygun yerler. 

Suy : Su. -Köpek govalamış da çok korkmuş, ne yapam?  -Suy içirin. 

Suyu savılmış değmene dönmek : Değirmende öğütülecek tahıl kalmayınca, değirmen taşını 

döndüren su, savağa çevrilerek dışarı verilir, taşın dönmesi durur . Taş dönmeyince alışılmadık 

bir sessizlik olur. Bazen evde büyük akrabalar toplanması olur, çoluk çocuk, şamata, gürültü 



saatlerce sürer. Herkes dağılınca, evdeki çocuklar da uyuyunca, ev sessiz kalan değirmene 

döner. 

Südü bozuk : Sütü bozuk. Kötü niyetli, merhametsiz, vicdansız.  

Sülemancık : Evlerde sık rastlanan, duvar ve pencere pervazlarında sinekleri avlayarak 

beslenen zararsız, küçük bir kertenkele. 

Sümek : Temizlenip taranmış, el tarağında tiftilmiş, beyaz koyun yünü. Bu örekeye takılıp 

eğirilerek iplik yapılır. 

Sündük : Yapışkan, arsız, hep bir şeyler isteyen. 

Sünepe (süneşik) : Tembel, beceriksiz, elinden iş çıkmayan.  

Sünet : Sünnet. 

Sünmek : Normal şeklini kaybetmek, elastikiyetini kaybetmek.Uzayıp deforme olan, Önceki 

şeklini kaybeden giysiler için sünmüş denir. 

Sünnetlemek : Sofraya getirilen yemekleri, geride bir şey bırakmadan yiyip bitirmek. “Artmasın 

günahdır, bitiriverin şu yemekleri, sünnetleyin,” denirdi. 

Sünnü : Diğerlerine bakınca biraz daha ılımlı, daha az kötü. “Öteki ipsiz evlatlarına bakarak, O 

daha sünnü,” demişler. 

Sünter (sümter) : Buğdaygillerden bir tahıl çeşidi. 

Sünter bidesi gibi uzayıp gitmek : Sünterden yapılan hamurun ferli olması nedeniyle 

kopmadan çok uzayabildiği için, pidelerinin uzun olması. 

Sürme : Bilgi toplamak amacıyla, bir topluluğa sızan kişi. Casus, ajan. 

Sürgü : Kapı arkasında bulunan  ve dışarıdan açılmasını engelleyen düzenek, tırkaz. 

Sürgü : Sürülmüş tarlayı düzlemek, biraz iri topaçları ezmek için kullanılan, üzerine ayakta 

dikilerek binilen, bir çift öküzün çektiği, T şeklinde gereç. Sürgünün üzerine dikilen kişi sol eliyle 

öküzün kuyruğuna yapışır, sağ elindeki üvendireyle de hayvanları yönetir. 

Sürgücü : Bir kişinin her sözünün sonunda “He öyle, doğru, ben de gördüm,” gibi sözlerle 

tanıklık etmeyi, adet edinmiş kişi. İnandırıcılığını kaybetmiş kişi. 

Sürçmek : Ayağı kaymak, kaymak, fakat yere düşmeden toparlanmak. Dili sürçmek: ağzından 

istemediği bir söz çıkmak. 

Sürüden ayrılma (sürüden düşme) : Hastalık veya yaşlılık nedeniyle arkadaşlarından kopma, 

eve ve yatağa bağlı kalma, iyileşip bir daha arkadaşlarına katılamayacak olma. Kişi, artık 

sürüden ayrılmıştır. Daha ölmedi ya, sürüden de ayrıldı, denir. 

Sürüşmek : Her konuda inatlaşmak, rekababet etmek, didişmek. 

Süsmek : Öküz, inek gibi hayvanların baş ve boynuzları ile itmesi, vurması.  



Süse yol : Şose yol. Düzeltilmiş toprağın üstüne kırık taş serilerek ve kum dökülerek, silindirle 

sıkıştırılmak suretiyle yapılan yol. 

Sütlaş (sütlüaş) : Sütlaç. 

Sütleğen : Kopartıldığı zaman, koyu süt kıvamında özsuyu akan bir bitki.  

Süvarilik : Şayak kumaştan dikilen erkek pantolonlarına, eskimek üzere olan her iki dizkapağı 

üstüne dikilen, geniş ve aynı büyüklükte sağlam yama.  

Süzen : Suzan. 

Süzünmek : Hiç kıpırdamadan, önüne bakarak oturmak. Gelin gibi süzünmek. 

 

Şadetname : Şahadetname, diploma. İlk okulu bitirecek olan beşinci sınıf öğrencilerine ; 

“Bunnar, bu yıl okulu bitiriyola, okuldan şadetname alcakla(r),” diye takdirle bakılırdı. 

Şahan : Şahin. 

Şak : Ortadan eşit ikiye bölünen şeyin her biri. Karpuzu, boylamasına keserek ikiye ayırırsanız 

iki şak, onları da eşit olarak tekrar keserek ikiye ayırırsanız dört şak olmuştur. Şak; yarma, 

yarılma, kırma anlamlarına da gelir. 

Şakası deve depmesi : Ağır, insanları inciten şakalar, eşek şakası. 

Şallak : Çıplak.  

Şalvar : Her tarafı geniş, yalnız paçaları dar, beli lastikle büzülmüş dış donu. 

Şamakon : Şen şakrak, neşeli. 

Şamar : Açık avuçla yüze atılan tokat. 

Şamatacı : Gürültü patırtı yapan, yaygaracı. 

Şapdı şeker oldu : Bozuk olan bir şey düzeltilemedi , belki daha da kötü hale geldi. 

Şapırtıya gitmek :  Karanlıkta, çamurlu bir yolda yürürken, önden gidenin ayak sesini takip 

ederek nereye gittiğini bilmeden, yol almak. Bilmediği bir konuda, başkaları nasıl davranıyorsa, 

işin ne olduğunu araştırmadan, diğerleri gibi yapmaktır. Buna, “Ayak tapırtısına gitmek” de 

denir. 

Şaplak : Tokat, şamar, şap sesi çıkaran tokat. 

Şapşal : Her yere burnunu sokan, başını derde sokan, şaşkın. 

Şarpo : Eşarp. Kumaştan yapılmış atkı veya başörtüsü. 

Şartossun (şartolsun) : Bir yemin sözü. 

Şaşalamak : Şaşırmak, bocalamak. 



Şaşanlamak : Yaşlanmak, buna bağlı olarak dengesi ve hareketlerinde bozulma olması. 

Zayıflama, unutkanlık gibi şeylerin gelmesi. 

Şavk : Işık. 

Şavkarmak : Işımak, aydınlanmak. 

Şayak : Dayanıklı, kaba yünlü elbiselik kumaş.  

Şaybal : Şımarık çocuk. 

Şayin : Şahin. 

Şayir : Şair. 

Şayit : Şahit,tanık. 

Şeer : Şehir. 

Şefatçi : Suç işleyenlerin bağışlanması için araya girenler, suçluları koruyanlar. 

Şefteli : Şeftali. 

Şemşi : Şemsi isim, güneşli. 

Şennik : Şenlik, eğlence. 

Şepdek : Şımarık. 

Şer çocuk : Çevreye zarar veren, ailesinin sözünü dinlemez, yaramaz çocuk. 

Şerbetli : Yılan sokmasından zarar görmeyen. Mecazen, -kötü işler yapmaya alışık, ona bir şey 

olmaz- anlamına gelir. 

Şev (şevşeri) : Yamuk, yön açısından meyilli. 

Şevte (şefte) : Siftah, ilk. 

Şeytan çarpması : Yüz siniri felciyle, yüzünde ağzın ve dudakların diğer tarafa kaymış 

görünmesi. 

Şeytan babucu (babıcı) dikmek : Birkaç kişinin bir araya gelerek, başka bir insan aleyhinde 

konuşarak onun için kötülükler düşünmeleri, bazen da tuzak kurmaları. 

Şeytan tüvü (tüyü) olmak : Sürekli kötü işler yapsa da hep ayak üstü düşüyor, kurtuluyor. 

Şansı yaver gidiyor. 

Şılak : Işılak, ışıklı, parlak. 

Şıngıl (cıngıl, çitim) : Bir üzüm salkımını oluşturan, daha küçük salkımların her biri. 

Şıpıdık : Ökçesiz ve arkalıksız terlik. 

Şıpkın : Rüzgarla hızlı yağan yağmur. 



Şıplankı : Sert ve renkli ikramlık bir şeker cinsi. 

Şıra : Üzüm suyu. 

Şırk (şırkın) : Çözülmesi güç düğüm. 

Şırlağan yağı : Haşhaş yağı, bazı yerlerde susam yağı. Mecazi olarak ; Çok önemli, kolay 

bulunamayan, vazgeçilmeyen, değerli şey.. 

Şıvgın (çıvgın) : Ağaç sürgünlerinin en büyüğü. 

Şifon : İnce bir kumaş çeşidi ve ondan yapılan başörtüsü. 

Şilte : İçi yün veya pamukla doldurulmuş, dört köşe, geniş minder, döşek. 

Şimbil : Sevimli, küçük, güzel. 

Şinanay : Sevinç hoşluk, sıtaralı, küçük idare lambası. Argo olarak,yok. Cepte para şinanay. 

Şindi : Şimdi. 

Şindiyecek : Şimdiye kadar. “Şindiyecek sabıretdim, yete gali,” demiş. 

Şinik : Tahıl hacım ölçülerinden biri, fitire. Dört şinik,bir tas eder. Dört tas da; bir ölçek (kile) 

olarak kabul edilir. 

Şip böreği : Döndürme. Çabuk hazırlanan, iki parça kalın açılmış yufka, yağlanmış tepsi veya 

zini üzerine;  aralarına ıspanak, peynir, patates, kabak gibi iç konularak kızartılır, sonra çiğ olan 

üst yüzü alta gelecek şekilde yastığaç üzerinde döndürülür, bu yüz de kızartılarak börek 

pişirilmiş olur. 

Şipçi : Laf gezdiren, oradan oraya laf taşıyan. Gitti hemen şipledi. 

Şipit (şibit) : Yufka. Özellikle Ramazan öncesinde, evlerde yoğrulan hamurdan yapılır ve sac 

üzerinde pişirilir. Hazırlanan İnce yufkalar daha sonra kurutulur ve üst üste sütunlar halinde 

yığılır, temiz bezlerle örtülür. Gerekli olduğu kadarı buradan alınıp, bir iki saat öncesinden 

ıslatılarak afiyetle yenir. 

Şipit diktiren : Aşırı şımartılmış küçük çocuk demektir. Köyün birinde, böyle bir yufka yapma 

gününde, ablaların kucağında gezdirilen dört beş yaşlarındaki, çok kıymetli oğlan toruna, özel 

bir yufka açılmış, özenle yakmadan pişirilmiş.  Anası yufkayı sacdan bişirgeçle alıp itey üzerine 

koyarken, “Aman yavrım ağzın yanmasın, acıcık  bekle,” demiş, bir yandan da küçük  ablayı, 

dürüm yapmak için tereyağı ve peynire göndermiş. Fakat, bekle sözünü duyan çocuk, koparmış 

yaygarayı, “Acıkdım, hemen yicem işde,” diye hem bağırıyor, hem de yüksek sesle ağlamaya 

devam ediyormuş. Herkes ne yapacağını şaşırmış. Babaanne ileri atılırken, bir yandan da 

“Döverim ben o anayı, nasıl ağlatırmış benim aslanımı,” diyormuş ve herkesin sesini 

bastırıyormuş. Ana, eli ayağına dolaşarak, “Bekleme yavrım, bekleme, hemen şurdan bi lokma 

verivereyim,” deyip, aceleyle yufkanın  kenarından bir parça yırtıp, çocuğuna uzatmış. 

 Lakin asıl kıyamet  ondan sonra kopmuş. Şımarık çocuk bu defa ortalığı yıkıyor, “Yimecen işte, 

yimecen işde, neden yırttın şipidimi” diye, daha şiddetli bağırıyormuş. Biraz sonra “Yapıştırsın 

onu, yapıştırsın, yapıştırsın”, emirleriyle tepinmeye de başlamış. Kadınlar ne yapacaklarını 



bilememişler, nihayet bir komşu kadın, bunun yufkayı dikmekle susacağını söylemiş. “Oğlum 

anana, senin şipidini ak iplikle diktirelim mi” diye sormuşlar. Olur anlamında kafa sallanınca, 

derhal iğne iplik getirtilmiş ve şipit dikilerek tamir edilmiş. Şımartılmış çocuk da sesini kesmiş. 

“Böyle şımartırsanız, bu size çok şibit diktiri,” derler. 

Şipşak : Hemen, anında, o dakikada. 

Şirket : Uşak Şeker Şirketinin Kurduğu, Uşak Nuri Şeker Şeker fabrikası’na halkın verdiği ad.  

Şişek : Bir yaşını geçen kuzulamamış koyun . 

Şişinmek : Kabarmak, gururlanmak. 

Şom : Uğursuz. 

Şunca : Şu kadar. Çektiğim şunca emeklere yazık. 

Şüpe: Şüphe, kuşku. 

 

Tabak : Çift tırnaklı hayvanlarda sık görülen bir hastalık, şap hastalığı.  

Tabaka : Tiryakilerin cebinde taşıdıkları, içinde tütün veya sigara bulunan metal kutu. 

Tabir : Düş yorma (yorumlama).  

Tabla : Tahtadan yapılmış, yuvarlak ve 15cm yükseklikte ayakları olan geniş yemek sofrası. 

Kalabalık aileler bunun etrafına oturarak yemeklerini yerler. Ayrıca, sigara külünün konulduğu 

kül tablası ile soba ve mangal altına konulan özel tablaları da örnek olarak sayabiliriz.. 

Tafra : Kendini yüksek görüp atıp tutma böbürlenme. Sebepsiz olarak çevresindekilere karşı 

sinirli ve kötü davranmak, huysuzlanmak. 

Ta(h)al (tahıl, taal) : Hububat. Zahire. Söylerken, tahal sözcüğü ortasındaki h harfi telaffuz 

edilmez, a uzun okunur. 

Tahan  (taan) :Tahin, ezilmiş susam. 

 Tahan helvası ; Tahinle şekerin veya tahinle pekmezin dövüle dövüle pişirilmesiyle yapılır. 

Tahra (tara) : İnce ve orta kalınlıktaki ağaç dallarının, bir kütük üzerinde  kesilmesinde 

kullanılan; satır şekline benzeyen fakat ucu keskin yüzüne doğru kıvrık, bir odun kesme gereci. 

Tara okunurken ilk a harfi uzatılarak okunur, h harfi okunmaz. 

Tahtalı köy : Mezarlık. 

Tahtası eksik : Biraz deli, kaçık. 

Takas tukas : Bir yerden aldığı ile, başka bir yere olan borcunu ödemek. 

Takat : Güç, kuvvet. Yaşlı nine “Evladım, insan çok yaşlanınca, şurdaki desdiden bi tas su 

guyup içmeye takadı galmayo(r),” der. Takat sözcüğünde ilk a uzun olarak okunur. 



Takı (dakı) : Düğün, nişan, sünnet vesilesi ile hediye olarak takılan şeyler. 

Takışmak : Bozuşmak, kavga etmek. 

Taksir : Kabahat, hata, suç. Vefat edenin arkasından “Allah taksiratını affetsin,” denir. 

Tala (tarla) : Çift sürülen, sınırları ve sahibi belli olan, ekilip biçilen arazi. Tala sözcüğündeki ilk 

a uzun olarak okunur, çünkü r harfi düşmüştür ve önündeki a harfinin uzatılarak okunmasını 

sağlamaktadır. 

Ta(r)lada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. 

Talaş : Ağacın testere, törpü gibi aletlerle işlenirken çıkan küçük parçaları. 

Talaşını yaymak : Bir kişinin bıçakla yaralanıp öldürülmesi. Bazen de bir mahsülün tarlada, 

hayvanlara çiğnetilmek suretiyle tahrip edilmesi. 

Talvar (tavgan, tavgane) : Bostan tarlalarında, alt uçları toprağa gömülen, dört direk 

kullanılarak; yerden bir buçuk iki metre kadar yükseklikte, ağaç bağlantı sırıkları ve tahtalar 

çakılarak bir oturma yeri, etrafı gözetleme yeri yapılmış olur. Aynı zamanda gece yatma yeridir. 

Yatak, yorgan ve yiyecekler de buraya konur. Bu oturma yerinin yukarısına da gölgelik bir çatı 

eklemek amacıyla, gene dört direği birleştiren ağaçlar çakılır, üzeri bol yapraklı söğüt dallarıyla 

sıkıca bağlanır. Oturma yerine çıkmak için, ağaç merdiven yapılır. Merdivenle çıkılan kenar 

dışında kalan, oturma yerinin üç kenarı 40-50 cm yüksekliğinde tahtalar çakılarak, uykuda 

düşme önlenmiş olur. Tavganenin dört ayağı, payanda şeklinde desteklerle ve birbirlerine, 

çapraz bağlantı sırıkları çakılarak güçlendirilir. Yerden yüksekte, dört tarafı, hatta çatısı da açık 

sayılan tavganda, üç saat uyumanın; evde sekiz saat uyumaktan daha fazla, insanı dinçleştirdiği 

ve dinlendirdiği söylenir.  

Tamah : Açgözlülük, cimrilik.  

Tan gadak atılıp gitmek : Kızdığı bir olay karşısında, çok sinirlenip, bağırmaktan kıpkırmızı 

olarak sesinin kısılması, her tarafının titremesiyle düşüp bayılması tablosu. 

Tandır : Yere çukur kazılarak yapılan fırın. 

Tanımak : Denemek. “Tanı bakalım şu arpa çuvalını galdırabilcen mi,” diye sormuş. 

Tapışlamak : Yepeşlemek. 

Tapo : Tapu. Emlak sicil belgesi. 

Ta(r)layı terslemek : Tarlaya, bir yerde biriktirilerek yığılmış hayvan gübrelerini(ters)  çekmek, 

onu tarla içine yayıp dağıtmak, sonra da gübrenin toprağa karışması için tarlayı sürmek. 

Tartı (dartı) : Baş örtüsü. 

Tas : Testiden su konularak içilen, çinko veya bakırdan yapılmış ise içi kalaylı, kulplu bir kap. 

Tas : Tahıl ölçü birimi. Bir ölçek = dört tas. 

Tasıldar : Köylere vergi toplamak için görevli olarak gelen memur. 



Tasin : Tahsin. Tasin söylenirken a uzun okunur. 

Taslak : Kavun ve karpuzun dört eşit parçaya ayrılacak şekilde kesilmesiyle ortaya çıkan, her 

bir parçanın adıdır. Taslak içindeki yenilecek kısım, önce bıçakla kabuktan ayrılacak fakat 

yerinde kalacak şekilde kesilir, sonra yerinde küçük  lokmalık parçalar halinde kesilir ve yenir. 

Tabak varsa, kabuk taslağı üstündeki parçalar tabağa aktarılabilir. Yenilen kısımdan sonra 

artakalan, ortası çukur karpuz kabukları ; çocuklar için, uç kısımları delinerek bir ip bağlanıp 

çekilen, tekerlekleri de karpuz kabuğundan yapılan ve taslak kabuğuna takılan oyuncak araba 

haline getirilir.  Dilimlemek ise; kavunun, gene boylamasına, en geniş yerinde 2-3cm genişlikte, 

10-12 parça çıkacak şekilde ince dilimler halinde kesilmesidir. 

Taş (daş) yerinde ağırdır : Herkes kendi çevresinde önemli ve etkilidir. 

Taşı (daşı)gediğine goymak : Söylenmesi gereken sözü tam zamanında ve yerinde söylemek. 

Taşı (daşı) sıksa suyunu çıkaracak : Güçlü kuvvetli. 

Tat : Saf, sersem, ne yaptığının farkında olmayan. 

Tata : Tahta. Tatadaki ilk a uzatılarak okunur. 

Tav : İlkbahar geldiğinde, havaların ısınmasıyla, toprağın içindeki fazla suyu kaybederek, çamur 

halinden çıkıp, rahat çift sürmeye ve ekime uygun hale gelmesine; tarlanın tavlanması denir. 

Tavla : Atların bakılıp, barındırıldığı ahır. 

Tavlı : İyi bakılıp beslenmiş semiz hayvan. 

Tavlı tarla : Tavlanmış, çift sürme ve ekme zamanı gelmiş tarla. 

Tavsamak (tavsımak)  : Birşeyin şiddetinin azalması, rahatlaması.  

Tay : Üç yaşına kadar at yavrusu. 

Tay tay arabası : Küçük çocukları yürümeye alıştıran dört tekerlekli araç. 

Taygeldi : Daha önce evlendiği eşinden çocukları olan kadının; tekrar başka bir kişiyle 

evlendiğinde, üvey babanın evine yanında götürdüğü çocukları. 

Tayir : Tahir. 

Taylak : İki yaşında deve yavrusu. 

Tazı : Hızlı koşan hayvanları avlamakta kullanılan, uzun bacaklı ve çekik karınlı çevik bir cins av 

köpeği. 

Tazı garınlı : Tazı gibi çekik karınlı, göbeksiz atletik yapılı. 

Te  nerede! : Çok uzakta. 

Tebelleş olmak : Bir şey yaptırmak için ısrar etmek, sataşmak, musallat olmak.  

Tecelli : Kader, çileli alın yazısı. 



Teçcal : Deccal. 

Tedarikli : Hazır, gerekli şeyleri önceden sağlamış. 

Tefik : Tevfik. Tefik’te e harfi uzun okunur. 

Tek durmak : Uslu durmak, oturmak. 

Tek tüfek : Tek namlusu olan tüfek. Namlu ağzından barut ve saçmaları konularak , ateş eder 

hale getirilen, tek atımlık av tüfeği. 

Teke : Erkek keçi, erkeç. 

Tekeden süt çıkarmak : Çok güç işleri yapabilmek. 

Teke dombalak : Takla. 

Tekesakalı : Filiz ve yaprakları yenen bir ot. 

Tekge : Tekke. 

Tekin değil : Tekinsiz, uğursuz, sakınılması gereken güçleri olduğuna inanılan yer, ulu ağaç. 

Tekne : Ağaçtan, içi oyularak hamur yoğurmakta kullanılan yekpare büyük kap. Evden fırına 

hamur, fırından eve pişmiş ekmek taşımak için kullanılan büyük tekneler dört kulplu olurlar. İki 

kişi tarafından, biri önde diğeri arkada olarak, sedye taşır gibi tekne götürülür. Küçük tekneler 

ise, evde yufka hamuru teknesi, maya teknesi, biraz daha küçükleri de, yem karma teknesi 

olarak kullanılırlar. Küçük tekneler omuzda taşınabilir. 

Tekne kazıntısı : Çok çocuklu ailelerde, ailenin son çocuğu.  

Telef olmak : Ölmek, yitirmek. Selde sekiz koyunumuz telef oldu. Biçilen kumaşlardan artan 

parçalara da telef denir. 

Telek : Kuşların uçmalarını sağlayan uzun kanat tüyleri ve uzun kuyruk tüyleri. 

Teleme : Tuzsuz ve yumuşak bir beyaz peynir çeşidi, maya ile kestirilmiş süt. 

Telezime : Kalp çarpıntısını hissederek rahatsız olmak. Titreme hissetmek. Yürek pelezimesi. 

Temre (temire) : Temriye, egzama da denilen bir hastalık.  

Temşit : Temcit, sahur. Genel olarak sahurda, akşamdan pişirilmiş olan yemekler tekrar 

ısıtılarak yenir. Bir kişi tekrar tekrar aynı şeyi anlatırsa; “Yete gali, temşit pilavı gibi ısıdıp ısıdıp 

onu önümüze geti(r)me,” derler. 

Tenaşı (tene aşı) : Bulgur pilavı. 

Tencire : Tencere. 

Tenciresinde bişirip, kapa(ğı)nda yimek.  

Tencire dibin gara, seninki benden gara : Kendindeki karayı görmeyip başkalarında kusur 

aramak yanlıştır. 



Tencire yuva(r)lanmış, kapa(ğı)nı bulmuş : Kötü huyları birbirine benzeyen iki kişi, bir araya 

gelmişler. 

Tene : Tenha. Birinci e harfi uzun okunur 

Tene tarna : Fasulye, nohut, mercimek gibi yemekler. 

Tentene : Dantel. Yastık kılıflarına ve perde uçlarına tığla, ince iplikten örülerek yapılan süs.  

Tentirot : Tentürdiyot. Sadece köy okulunun ecza dolabında bulunurdu, öğretmenler küçük 

yaralanmalara ilk yardımı bununla yaparlardı. 

Tepeden bakma : Hor görme, küçük görme. 

Tepele(r)den yel gibi, derele(r)den sel gibi gidip yetişmek. 

Tepelik : Başa giyilen şeylerin üzerine oturtulan, kenarları altın ve gümüş paralarla, incik 

boncukla  süslenmiş bir kadın başlığı. 

Teperotu : Havuç. Eskiden, Akse köyünde çok yetiştirilen, bugün pazardan aldığımız turuncu 

renkteki havuçtan farklı, daha ince ve koyu kırmızı-bordo renkte, daha lezzetli, sofralık ve  

turşuluk olarak  tüketilen bir havuç cinsi. Teperotu ve lezzetli lahanaları Musanaltı ile Galfaltı 

(Kalfa köyü yakınında) çevresinde yetiştirirlerdi, bu arazi mıntıkasına da ilanalık (lahanalık) 

denirdi. Uşak’ta,“ Akse’liler bir akşam evlerinde oturmaya gelen komşularıyla, Uşak’lı zengin bir 

aile olan Yılancıların malını sayıp dökerken, o gün tarladan  kazıp getirdikleri ve ertesi gün 

pazara götürecekleri bir araba (gağnı) teperotunu yiyip bitirmişle(r),” şeklinde anlatılan öykü, 

taze teperotunun ne kadar lezzetli olduğunu da anlatır.  

Tepesi atmak : Aniden çok kızmak, çok öfkelenmek. 

Tepeşir : Tebeşir. 

Tepseme : Maya ile yoğurulmuş hamurun kabarması, pişirmek için fırına sürülmeye hazır hale 

gelmesi. Hamurun fısnaması. 

Ter yörenmesi : Ani ter basması. “Kazayı duyuve(r)dim de sırtıma bi ter yörendi, orda 

galagaldım,” demiş. 

Tereciye tere satmak : Bir kişiye, onun çok iyi bildiği bir şeyi, öğretmeğe kalkmak. 

Terelelli : Hafif hoppa, akli dengesi hafifçe bozuk. 

Terezi : Terazi, tartı aleti. 

Terezilemek : Dengelemek. “Kendini iyi terezile de, oradan düşme,”uyarısı gibi. N genizden 

okunacak. 

Terki : Eyerin arka kısmı. Eyere oturarak atı yöneten kişi, çocukları da terkiye bindirir . 

Terkisalat : Kaba ve küfürlü konuşan, saygısız, edepsiz kişi.  

Terlik : Evde çorap üzerine ayağa giyilen terlik, namazda başa giyilen takke. 



Ters : Hayvan gübresi. 

Ters kepçe olmak : Bozuşmak, kavga etmek. 

Tersi devrilmek (tersi dönmek) : Yön duygusunu şaşırmak, gideceği yönü kestirememek, 

batıya doğru gittiğini zannederek doğuya gitmektir. 

Terslik : Hayvan gübrelerinin hayvan damı (ahır) dışında depolandığı yer. 

Tertip : Aynı dönem askerlik yapan kişiler. 

Tesgere (teskere) : Sedye.  

Tetik : Ateşli silahlarda, işaret parmağıyla çekildiğinde, silahı ateşleyen kısım. 

Tetik : Çabuk. 

Tetikte olmak : Her an hazırlıklı ve uyanık olmak. 

Tetir : Palamut meyvesinin dışında bulunan üstü pütürlü  kabuk, yakacak olarak kullanılır. 

Cevizin yeşil kabuğu ve meyvesinin lekeleri, izi de tetir lekesi olarak adlandırılır. Tetir lekesi çok 

zor çıkar. 

Tetlemek : Tet diyerek köpek eniğini kovmak, uzaklaştırmak. Mecazen insanlar için ise; 

azarlamak, yüz vermemek, anlamında kullanılır. 

Tevatir (tevatür) : Normalin üstünde güzel, olağanüstü, abartılı. 

Tevek : Üzüm asması, asma kütüğü, omça. Bazı yerlerde, asmadan başka, kavun ve karpuzun 

uzun kolları dalları (kolları) ve  sürgünleri de tevek olarak adlandırılır. Kabak tevekleri (kol 

atması) çok uzun olur, bazen 8-10 metreyi geçer ve komşunun tarlasında, kabak  meyvesini 

verir. Harımı geçip gitmiştir.  

Tevekkeli değil : Boşuna değil. “Tevekkeli deyil, adam bize gırgın; biz de ona garşı çok 

ayıbetmişidik,” derimiş. Kendi suçunu da bilirmiş. 

Tevlike : Tehlike. 

Tevte(r) : Defter. 

Tezberi (tezeberi) : Çabuk, kısa zamanda. “Gitdiği ye(r) uzak, tezeberi gelemez,” demişler. 

Tezek : Kurumuş sığır tersi. 

Tezekden terezinin, bokdan diremi(dirhem) olu(r). 

Tezgin : Avcıların önünden kaçmış, yara almamış, fakat ürkmüş bir av hayvanının yönünü 

şaşırarak yerleşim yerlerinin içine doğru kaçıp gelmesi. 

Teziktirmek : Ekin veya diğer ürünlere zarar veren kuşları korkutup uzaklaştırmak. Bu daha çok 

havaya ateş ederek yapılır. 

Tezkere (tesgere) : Askerlik bitirme belgesi. 



Tıfıl : Küçük çocuk. 

Tılısım (tılsım) : Esrarlı, doğa üstü güçler taşıdığına inanılan şey, muska. 

Tımar etmek : Hayvanların bakım ve temizliğini yapmak. 

Tımar etmek : Dövmek. “Bu çocuk, herkesi ıratsız ediyo, söz dinnemez  böy(l)e devam edese, 

biri de duta(r) onun gula(ğı)ndan, onu tımar ede(r), o zaman beliki aklı başına geli,” demişler.  

Tımarhane : Eskilerde ağır akıl hastalarının tedavi gördükleri hastane. 

Tınas (tınaz) : Harmanda, sürülmüş, rüzgar ile savurmaya uygun, uzunluğu 8-10m, yüksekliği 

1-1,5m olacak şekilde düzgün bir biçimde yığılmış olan, içinde tanelerin karışık olduğu saman 

yığını. Yel esmeye başlayınca yabalarla bu yığın savrulursa ; bir yanda namlu dediğimiz, 

ayrılmış tahıl uzantısı, diğer yanda ise sadece, rüzgarın sürüklediği saman yığınları ortaya çıkar. 

Tıngır elek tıngır sac (tas) : Eşyası az olan ev, yiyip içecek bir şey olmayan ev. 

Tıraka : Gösteriş, fiyaka. 

Tıraşın önüne dökülecek : Berber, saçının ak mı, kara mı olduğunu soran müşteriye; “Şimdi 

saçın önüne dökülecek kendin göreceksin,” dermiş. Notlarım çok iyi diyen öğrenciye, 

inanamayan babası; “Hafdaya karnele(r) veriliyo(r), tıraşınız önünüze dökülcek, gö(r)cez bakam 

ak mı, gara mı,” diye takılırmış. 

Tırıs : Atın, çaprazlama sık adımlar atarak, hızlı ve binicisini hiç sarsmayan hızlı bir yürüyüş 

şeklidir. 

Tırıl : Sinirli, kaba, gönül kırıcı. “Huyu pek tırıl, bi laf etmeye gelmeyo(r),” diye kimse 

konuşmuyor. 

Tırkaz : Ağaçtan yapılan, bazen da demirden yapılmış, kapıyı içerden kilitleyen kapı sürgüsü. 

Tırsmak : Yılmak, çekinmek. 

Tıynet (tiynet) : İnsanın karakter yapısı, huyu. 

Tilki, burnumun sığdığı yerden kendim de sığarın derimiş. Kümes sahiplerini uyarıyor. 

Tilki, tilkili(ğ)ini bildirinceye kada(r), kürkü elden gider. 

Tilki uykusuna yatmak : Uyuyormuş, hiçbir şeyi fark etmiyormuş gibi davranarak, fırsat 

kollamak, konuşulanları dinlemek. 

Tilki, uzanamadığı üzüme goruk der(i)miş. : İnsanlar isteyip de ulaşamadığı şeyi kötülerler.  

Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır. 

Timbildemek : Yerinde dengesiz, sallanan, düşüverecek gibi duran eşya. 

Tingildemek : Masanın dört ayağının da zemine oturamıyor olması. Ya zemin düzgün değildir, 

yada masanın bir ayağı kısadır. Her iki halde de masa tingilder, çaylar dökülebilir. 



Tingildemek : Köpeğin başını sallayarak yürümesine de tingildeme denir. Örnek; “Köpek 

neylesin takkeyi, tingilderken düşürü(r)”. Bir kişi, hak etmediği bir şeyi, makamı taşıyamaz.  

Tinsirmek : Hapşırmak. 

Tire : Pamuk ipliği. 

Tireki (tiryeki) : Tiryaki. Tireki derken, ilk i harfi uzun seslendirilir. 

Tirit : Kızartılmış veya kuru ekmek dilimlerini, et suyuyla haşlayıp yapılan yemek. Başka bir tirit 

yemeği; yağda soğan kızartılır, üzerine domates ve biber doğranarak kavrulur sonra su 

ilavesiyle kaynatılır, kaynar durumda iken içine yumurtalar kırılır daha sonra geniş bir kapta 

lokmalar halinde kırıklanmış ekmek parçaları üzerine dökülür, çok soğutmadan yenir. 

Tisen tisen iremet yağıyo : İnce ince yağmur yağıyor. Burada n harfleri genizden okunur. 

Titirek : Titrek. Eli kontrolsuz olarak titreyen. Çok yaşlı, zayıf.  

Tiyek : Asmanın taze, düzgün bir şekilde olan, sürgünleri. 

Toba : Torba, yün ipliğiyle örülen, içinde ekmek, katık, tuz çıkını ve su şişesi taşınan örgü saplı 

çanta.  Burada r harfi düştüğü için, tobadaki o uzun okunarak seslendirilir. 

Tok acın halinden annamaz. 

Tokaç : Çamaşır yıkamada kullanılan, ağaçtan yapılmış yassı sopa. 

Toklu : Bir yaşını dolduran erkek kuzu. 

Tokmak : Ağaçtan yapılan bir çeşit balyoz. Meşe tomruğundan, silindir şeklinde 40cm 

uzunlukta, 15 cm çapında bir parça kesilir, yan tarafından burgu ile tam ortadan geçecek bir 

delik açılır, buraya da sapı takılır. Toprağa kazık çakmakta kullanılır. Çapı daha kalın tomruktan 

30 cm gibi olursa, buna zırzak tokmağı (sırsak tokmağı) denir. Sırsmak, sarsmak sözünden 

geliyor olmalı. 

Toku : Dibek taşında kullanılan, dibek içine vurulacak kısmı 60 cm kadar uzun olan tokmak. 

Tokuşmak : Koçların birbirlerine üstünlük sağlamak için vuruşması, bunlar on onbeş metre 

uzaktan  koşarak gelir ve olanca güçleriyle kafalarını rakibinin kafasına vururlar. Sonra yüzleri 

birbirlerine  dönük olarak geri geri eski mesafelerine çekilirler ve aynı anda tekrar koşarak gelir 

kafalarını tok sesi çıkararak vururlar. Tokuşmalar bir süre devam eder, sonra birisi yenilgiyi 

kabul ederek kaçar. 

Tolu : Dolu. 

Tolu vurması : Dolunun ürünlere zarar vermesi. 

Tomata (tomaka) : Domates. 

Tomatis : Domates. 

Tonel : Tünel. 



Tongurak : Hayvanların boynuna takılan çan. 

Top saası (top sahası) : Stadyum. 

Topaç : Üzerine sicim sarılarak hızla ileri fırlatılan, dönme esnasında, ip kırbaçla vurarak, daha 

süratli dönmesi sağlanan, armut şeklinde oyuncak. 

Topaç : Sürülen tarlada sert topaklar halinde kalan, çapı 7-15cm kadar olan, dağılmayan toprak 

parçalarıdır. Bunlar üzerlerine sürgü çekilerek kırılıp dağıtılır. Daha küçük, çapı 2-3 cm olan 

topaçlara ise gağıl denir.   

Topal : Bir ayağı daha kısa veya sakat olan, sekerek yürüyen kişi. İlerlemeyen iş. 

Topalan : Mide bozulması, bulantı kusma ve ishalle seyreden akut hastalık tablosu. 

Topan yastık : Kırlent, işlemeli küçük yastık. 

Topatan : Sarı renkte, uzunca hoş kokulu bir kavun cinsi. 

Toraman : İri yapılı, şişman çocuk. 

Tosba (tosbağa, bağa) : Kaplumbağa. 

Tosun : Yaşını dolduran erkek buzağı. 

Toy : Genç, tecrübesiz, acemi. Toy delikanlı. 

Toy : Toy kuşu, eti için avlanan erkekleri bir metreye varan boyuyla iri cüsseli bir kuş. Nesli 

tükenmek üzere olan, nadir görülen bir kuştur. 

Tozluk : Dizden aşağısını, ayak üstüne kadar örten paçalık. 

Tozunu almak : Hırpalamak, dövmek. 

Tozutmak : Toz çıkarmak, Aklını yitirmek. 

Töbossun : Bir yemin. “Malları gonşunun ekinine gaçrısanız, oyuna dalıp da, töbossun  döverin 

sizi,” demiş çocuklara. 

Tökezleme : Yürürken ya da koşarken, ayağın bir engele takılmasıyla dengenin bozulması, 

sendeleme, fakat düşmeme hali. “Atı tökezle(yi)nce, birinciliği elinden gaçırmış”, diyola(r). 

Tu (tü, tuh, tüh) : Böyle kötü bir davranış veya söz beklemezdim, yazıklar olsun! Bazen de, 

neden böyle hata yaptım, tüh diyerek hayıflanmak, üzülmek. 

Tulum : Koyun, keçi gibi hayvanların, karnı yarılmadan yüzülerek çıkarılan derisi. Tuluk 

çıkarmak, tam çıkarmak. İçinde yağ, peynir saklamakta kullanılır. 

Tulumcu : Abartıcı, şişirici. Özellikle kendini ölçüsüz methedici, palavracı. 

Turfanda : Mevsim başında ilk yetişen sebze, meyve. 

Turpan (tırpan) : Ekin ve ot biçmeye yarayan, uzun ağaç saplı, bir çeşit orak. 



Turpan (tırpan) torbası : Tırpan biçen kişinin yanında taşıdığı, içinde özel bir örs, çekiç, biley 

taşı, ve tırpanı ağaçtan yapılan sap kısmına bağlayan mekanizmayı söküp takmak için 

kullanılan bir alyan anahtarı bulunan torbadır. 

Turpun böyüğü he(y)bede : Asıl büyük olan daha ortaya gelmedi, boşuna sevinmeyin, asıl 

kozumuzu daha çıkarmadık. 

Tutağaç (dutağaç) : Tencereyi ateşten alırken, elin yanmaması için kullanılan bez. Ellik. 

Tutuk (dutuk) : Çekingen. 

Tuvla : Tuğla. İnşaatlarda duvar örmekte kullanılan, karılmış çamurun kalıba dökülmesi ve 

kurutulmasından sonra, özel fırınlarda pişirilmesi ile elde edilen dayanıklı yapı elemanıdır. 

Tuvlamak (tuğlamak) : Zor bir işi yaptırmak istenen kişiyi, önce övmek, bu işi ancak sen 

yaparsın, sen en cesursun, kahramansın gibi sözlerle kandırmak, ikna etmek. Böylece sıradan 

bir kişiye kahramanlık payesi verirken, ona tuğ verip vezir olduğuna da inandırmış oluyorsun.Laf 

ile onu tuğlamış oluyorsun. “Deli tuğu seve(r),” denir. 

Tüfeği çama dayamak : İhtiyarlamak. Eski gençlik günlerinin geride kalmış olması. Bir avcıya 

gerekli olan; dağda gezmek için dizinde fer, avı görmek için gözünde nur (ışık) azalmış olmak. 

Tülü : Tüylü, tüylenmiş, tülek, tüyleri uzun olan deve. “Deve güleşinde Tülü şampiyon olmuş”. 

Tülü tombak : Şeftali. 

Tütcar (düçcar) : Tüccar. 

Tüvlemek (tüngümek) : Bir şeyin üzerinden zıplayarak atlayıp geçmek. Zıplamak. Tüy gibi 

uçarak üzerinden aşıp geçmek. Sutüven şelalesi. 

Tüydürmek : Korkutup kaçırmak,  bir şeyi aşırmak. 

Tüymek : Kaçıp gitmek. 

 

Uca : Kalça, but. Çocuklar, pişmiş tavuk yerken “Ucaları benim, gerisi senin olsun mu,” diye 

sorarsa, öteki çocuk da “Cık,” der, kabul etmez. Uca kısmının lezzetli olduğunu ben de biliyorum 

demek ister. 

Ucuz etin suyu gara olu(r) : Ucuz mal çok çabuk bozulur, sonu pahalıya gelir. 

Uçara gitmek (uçar avına gitmek) : Uçmakta olan kuşlara ateş etmek, uçara atmak, avcı 

sohbetleridir. 

Uçuk : Bazı ateşli hastalıklarda, aşırı ve ani korkma ile dudaklarda çıkan, içi su dolu şeffaf 

kabartılar olup, kendiliğinden delinip boşalır, iz bırakmadan iyileşir. 

Uçuk : Rengi solmuş, rengi kaybolmuş.   

Uçurtma : İpe bağlanarak rüzgarda uçurulan, ince tahta çubukların önüne renkli kağıtlar 

yapıştırılarak yapılan, bir de kuyruk takıldığında, terazisi denk ise havada gelin gibi süzülen, 



çocukların çok sevdiği bir oyuncak. İskeleti, yarma tahtadan kesilen ve inceltilen üç  çubukdan 

yapılırdı.  Çubuklar ortalarından birbirlerine bağlanır, uçları da eşit aralıklarla ince iple diğer 

uçlara bağlandığı zaman bir altıgen şeklini alır, kağıtta bununüzerine yapıştırılırdı. Zinili guş, 

sandıklı guş, fırfırlı guş, ağaç iskeleti olmayan timtiri guş gibi uçurtma tipleri vardı. Guşa selam 

verdirilir, ipin üzerinden takılan kağıtla guşa mektup yollanır, diğer guşların kuyruğu aldırılır, 

böylece koşup eğlenerek çocuklar ve büyükler hoşça vakit geçirirler. 

Uçgur (uşgur) : Uçkur. Don ve şalvar gibi giysileri bele bağlayan ip veya lastik bağ.  

Ufarak : Ufakça.  

Uğra : Belli bir yere giderken aradaki başka bir yeri de kısa süreli ziyaret et, bir ara buraya da 

gel.   

Uğra (uvra) : Hamur açılırken, yapışmaması için hamurun üzerine serpilen un. 

Uğumlu : Kanaatkar, sahip olduğu şeyle yetinen. 

Uğunmak : Şiddetli bir darbe karşısında, kendinden geçercesine ağlarken, sesi çıkamaz halde 

kasılıp kalmak. 

Uğunmak : Topaç çevirme oynarken, topacın çok hızlı dönerek, sağa sola hiç kaymadan, sanki 

sabit duruyormuş gibi dönmesine de uğunmak denir. Usta oyuncular topacı uğundurur. 

Uğuz : Oğuz. 

Ula : Çeşmeden akan suyu, önündeki ahara (yalak) veya biraz daha ileriye, testilere, diğer su 

kaplarına ulaştırarak akıtmak için kullanılan üstü açık, ağaçtan yapılma, uzun taşınabilir oluk. 

Ulaf : Yulaf. Bir tahıl çeşidi. 

Ulfa (ulfar, urfa) : Süsen çiçeği, çayırlık alanlarda yetişen çiçekleri beyaz, bir çeşit zambak. 

Uluk : Çürüyerek erimiş, hasta. Bostandaki kavunların beş tanesi ulmuş yere yapışmış.  

Uma (Umar, Omar) : Ömer.  Uma, okurken a harfi uzun okunur. Uma(r)’da bulunan r harfi 

düşmüştür. Fakat  “Umar’ıma bak, böğümüş de okullara gidiyo,” derken  r tekrar geri gelir. 

Umacı : Küçük çocukları korkutmak için, masalcı tarafından uydurulan, hayali, kötü bir kavram, 

öcü. 

Ummadık daş, baş yararımış : Ummadığın taş, baş yaralayabilir. Hiç umut etmediğin bir kişi 

önemli işler başarır. 

Umsunmak (ummak) : Kendisine bir şeyin  verileceğini umut etmek, yutkunmak, çok istemek. 

Un ambarı : Köy evlerinde, değirmenden çuvallar içinde gelen unların boşaltılarak, içine  

depolandığı, çam ağacından, tahtaları birbirine geçkili olarak yapılmış bir ambardır. Bu, evin 

zemin katında, yağmur almayan bir yere kurulur. Genellikle iki göz olur, ön yüzündeki tahtalar 

da üst üste geçkili olduğundan, en üstten başlayıp birer birer  rahatça sökülerek açılır. İhtiyaç 

olan un alınarak tekneye konur. Sonra tahta kapaklar sırasıyla  yerine takılarak kapatılır. 

Yapımında çivi kullanılmamıştır. 



Un üyüttürmek : Değirmene tahıl götürüp, öğütüldükten sonra unu eve getirmek. 

Un gat, su gat, hünersiz gadının aşını yi yat : Yemek yapmayı sevmeyen, özen göstermeyen, 

hazırlamağa zaman ayırmayan  kadının yaptığı yemek beğenilmez. 

Ununu eleyip eleğini asmak : İşini, uğraşını belli bir yaşa gelerek bırakmak.  

Urba : Elbise. 

Unun varısa, günün de va(r) : Elindeki şeyleri sorumsuzca harcama, ilerde işler iyi gitmeyebilir, 

zor duruma düşebilirsin.  

Urfan : İrfan. 

Urgan : İpin kalın olanı, fakat halattan ince. 

Urkuya : Rukiye  

Urof : Ruh. Bugün sabah urofu teslim etmiş, ölmüş. 

Uruk : Boy, kabile.  

Urum : Rum.  

Urus : Rus. 

Usdura : Ustura. 

Uşdum (uçtum) : Kadın giysileri için, ipekli ince kumaş. 

Uydurukcu : Aslı olmayan şeyler anlatan, yalancı. 

Uyku semesi : Uyurken, bir şey için uyandırılmış, tam da uyanamamış olmak hali, uyku 

sersemliği. 

Uylaşma : Pazarlıkta, fiyat ve koşullarda anlaşmak.  

Uyuntu : Uyuşuk, çok yavaş.Tembel.  

Uz : İyi, yararlı, ehil. Baş ağrısı, karın ağrısı olan çocuklar, eli uz olan bir nineye götürülür, onun 

hafifçe karın bölgesini tutması veya masajıyla hasta rahatlardı. Hekime ulaşabilme olanağı 

olmayan yerlerde, bel fıtığı ağrıları için de deneyimli kişilerden yardım alınırdı. 

Uzakta çalınan davılın sesi hoş geli(r) : Ya davul kulağının dibinde çalınırsa! Uzaktaki şeylerin 

hep iyi taraflarını görür, sakıncalarını fark etmeyiz. 

Uzun eşşek : Eğilen arkadaşlarının üzerinden atlayıp geçerek oynanan bir oyun. Çayırlarda 

oynandığı için, atlarken yere düşenlere bir şey olmazdı. 

Uzun gulak : Uzun kulak, eşek. 

Uzalmak : Yatıp uzanmak, oturduğu yerden bir şeyi uzanıp alıvermek. 

 



Ücra : Çok uçta, kenarda, uzakta. 

Üç nalla bir ata galdı : Garibin biri, tozlu köy yolunda, sıcaktan ter dökerek yürürken, yerde at 

ayağından düşmüş  eski bir nal bulmuş ve pek sevinmiş, hayaller kurmağa başlamış. “Ağa 

olmama ne galdı şunun  şurasında,” diye mırıldanarak, “Pek bişey galmadı, üç nalla bi ata galdı, 

onu da oldu say,” demiş. 

Üçkağıtçılık : Yalancılık, kandırıcılık, düzenbazlık. 

Üleşmek : Paylaşmak, bölüşmek. 

Ülüş : Uyuşuk, aptal. 

Ümüğünü sıkmak : Boğazını sıkmak, çok zor bir duruma düşürmek 

Ümük (ünük) : Gırtlak, boğaz.  

Ünnemek (ünlemek) : Yüksek sesle çağırmak, seslenmek. 

Ünneşmek : İkitepe arasında veya bir derenin iki yakasındaki yamaçlardan, iki kişinin çok 

yüksek seslerle, seslerin yaptığı yankılar altında, konuşmaya, anlaşmaya çalışmaları. İşte böyle 

bir ünneşmede, karşı yamaçtaki kişi sorulan şeylere hep, “Cık,” diye cevap verdiğinden 

anlaşamamışlar. Adam sinirlenmiş karşıdakine, “İn aşşa dereye, ben de varıyon,” demiş. 

Karşılaştıklarında, adam sormuş, “Sağır mısın sen, neye bi soruya cuvap vermedin de beni 

buraya gada(r) yordun,” demiş. Karşıdaki ahmak cevap vermiş. “Kaç kere –cık- dedim ya”! 

Ünnük : Önlük. İlkokullarda zorunlu olarak, çocukların giydiği siyah okul önlüğü, kadınların ev 

ve tarla işlerinde, entari üzerine giydikleri önlük. 

Ürkek : Çok çabuk ürken, paniğe kapılan. Ürkek eşeğe yaşlı ve çocuk bindirilmez, ürken 

hayvan kontrolsuz olarak sağa sola fırlar, üzerindeki biniciyi de düşürür. 

Ürkü : Büyük korku, panik. 

Ürmek : Bir şeyi üfleyerek, hava vererek şişirmek. 

Ürmek : Köpeklerin havlaması. 

Ürmesini bilmeyen köpek , sürüye gurt çeke. Havlamayı bilmeyen köpek, şeklinde de 

söylenir. 

Ürüsüm : Adet, gelenek. Adetteki a uzun okunur. 

Ürüya (ürya) : Rüya, düş. 

Ürüyan (üryan) : Çıplak. Anadan üryan ise doğduğu haliyle çıplak anlamına gelir. 

Üsen : Hüseyin (Üseyin). Üsen, söylenirken y okunmadığı için e uzun okunur. 

Üslük : Kadın başörtüsü. Sarı renkte, dokusu sağlam, güneşten koruyucu, kırda yararlı bir 

başörtüsü. 

Üst baş : Kılık kıyafet, giyim kuşam. 



Üstelemek : Israr etmek. 

Üstünkörü : Özen gösterilmeden yapılan, yarım yamalak iş. 

Üş gün yatak dördünde toprak nasip et : Üç gün hastalık ve helalleşme, sonra da vefat 

edebilme dileği için, yaşlıların en sık yinelediği, yatalak kalıp, başka insanlara muhtaç olmak 

istemediklerini anlatan, bir duadır.  

Üşenmek : Bir işi yapmak istememek, erinmek.  

Üteleme : Ateşten alevden geçirme. Kümes hayvanlarının kesilip kaba tüylerinin 

yolunmasından sonra,  geri kalan çok ince tüyleri de alevden geçirilerek yok edilir, buna üteleme 

denir. Ocakta eliniz aleve yakın geçerse, parmak üzerindeki ve el sırtındaki tüyler ütelenir, 

berber küçük bir pamuk parçasını yakarak kulaklarınızdaki tüyleri üteler. Akşam üzeri, havanın 

kararmasını beklemeden, kandil veya lamba gibi şeyleri yakanlara “Ne bu acelen, güneşin 

bıyıklarını mı ütele(y)ecen,” denir. Türkçede od ateş, odun da içinde ateş olan demektir. 

Zamanla odlama ve odalamanın, ütelemeye dönmüş olduğu kabul edilir. Elbiseyi ütülemek de 

aynı anlam ve kökten gelmektedir. 

Ütme : Köz üzerinde sütlü dolgun darının(mısırın) kızaracak şekilde pişirilmesi. Arıca, sütlü, 

ermeğe yakın buğday başaklarının ve aynı şekilde ermeğe yakın nohut dallarının; kuru ot yığını 

üzerine serpilerek, bu yığının yakılmasıyla kısa süreli, alevden geçirilmesiyle, bunlar da ütülmüş 

olurlar. Hepsi de lezzetli olur. 

Ütmek : Oyunda kazanmak. 

Ütülmek : Oyunda, kumarda kaybetmek. 

Üvendire : Çift süren kişinin ,öküzleri yürütmek için elinde tuttuğu, ucuna bizlengeç denilen 

ince bir çivi çakılı olan, kargı şeklinde ağaçtan yapılmış uzun sopa bulunur. Bu çift 

üvendiresinin alt ucunda, ayrıca pulluğa yapışan balçığı temizlemek için kullanılan, spatula 

şeklinde demirden yapılmış gecenez bulunur. Araba üvendiresinde gecenez olmaz. 

Üvey ana dilimi : Sofrada üvey ana, öz çocuklarına büyük ekmek dilimlerini verdiği halde, üvey 

çocuğa çok ince olan dilimi verirmiş. İnce ekmek dilimi. 

Üyük : Höyük. 

Üyümek : Uyumak. 

Üyüşmek : Uyuşma, karıncalanma. “Bu sabah, sağ elimde üyüşme oldu, heral (herhal, 

herhalde)  elimin üsdüne fazla yatmışın,” gibi örnekler verilebilir. 

Üyüz : Uyuz.  

Üzengilik : Oğlan evine gelen gelin, evin önünde veya avluya girince, attan inmek için üzengiye 

basarak inecektir,orada kaynananın geline verdiği, hoş geldin hediyesi. 

Üzerlik : Nazar erdiği düşünülen kişinin yakınında, kuru yaprak ve çiçekleri yakılarak hastaya 

doğru, dumanı  üflenen, bir bitki. 

Üzgün :Üzüntü içinde, kaygılı. 



Üzgün : Ciddi bir hastalıktan, ameliyattan çıkmış olan yorgun, bitkin ve zayıflamış kişi. Böyle bir 

insana; “Arka arkaya iki goç kesip yimedikçe, zor ayaklanır,” denir.  

Üzüm üzüme bakarak gararır (kararır). 

 

Va : Var. 

Va : Bir şaşırma nidası. A uzun okunur. 

Vah vah : Üzüldüğünü anlatma ünlemi. 

Vakitli (vakdi hali yerinde) : Malı maşadı va(r), zengince. 

Valla (vallahi) : Bir yemin. 

Vangırdamak : Gürültü çıkarmak, ne dediği anlaşılmamak. 

Vardığın yerde herkesin bir gözü körse, sen de birini yumuver. 

Varısa pulun, herkez gulun. Eğer çok paran varsa ve bunu kullanmak istersen, sana hizmet 

etmek için, herkes olmasa da çok kişi yanına koşacaktır. 

Varlık, gözelik övdürü , yokluk gadın dövdürü. 

Varlıklı : Zengin. 

Varyemez : Eli sıkı. 

Vay : Bir şaşırma ünlemi. 

Vayitdin : Vahittin. 

Velesbit : Bisiklet. 

Velev (verev) : Dört köşeli bir şeyin, bir köşesini, çaprazdaki köşe üzerine gelecek şekilde 

katlamak.  

Vere : Aralıksız, durmadan. 

Verese : Mirasçı. 

Veysal : Veysel. 

Veyva (meyva) : Meyve. 

Vıcık : Çok sulandırılmış, yağlanmış, cıvık.  

Vizdansız : Vicdansız, acımasız, zalim. 

Vurdumduymaz : Anlayışı kavrayışı kıt, kaygısız, fikirsiz, duyarsız umursamaz. 

Vurgun : Vurulmuş, sevdalanmış, aşık olmuş. 



Vurgun yapmak : Yasal olmayan yollarla, mal mülk veya para gibi şeylerden,büyük miktarlarda, 

haksız kazanç sağlamak. 

Vuruşma (gırışma) :  Erkek dana, boğa, öküz ve erkek mandaların geniş bir alanda, çayırda, 

birbirlerine karşı üstünlük sağlamak maksadıyla  yaptıkları bir kapışmadır. Bazen güzel bir 

seremoni gösterirler. Önce 8-10 m uzaktan birbirlerini kollayarak böğürür, sesli olarak, karşılıklı 

birbirlerini uyarırlar, sonra, ağır adımlarla sanki bir çember üzerinde yürür gibi ters yönde 

ilerlerken aralarındaki mesafeyi de sanki geometri bilirmiş gibi sabit tutarlar. Yapılan gövde 

gösterisinin hemen ardından, bu defa da ön ayaklarıyla yeri kazar gibi tırnaklarlıyla toprak 

çıkarıp kendi gerilerine fırlatırlar yani eşinirler, bununla da rakibine kaslarının gücünü göstermiş, 

olurlar.Bu safhası biraz peşreve benzer. Hala rakiplerden biri yılmadıysa dururlar, boyun ve baş 

kısımlarını yukarı diker burunlarından derin soluklar salarak ve öfkeyle birbirlerini süzerler, bu da 

kafa tutma dır. Artık kapışma kaçınılmaz olmuştur, çayırda mal güden, köyün çocukları ve 

büyüklerine seyir çıkmıştır, hayret edilecek bir şey de; çayırda otlayan diğer hayvanların 

kendiliklerinden vuruşma alanını boşaltmış olmalarıdır. Galiba biz insanlar, onlardan çok şeyi 

kopya çekmişiz. Sonra aynı anda birbirlerine şiddetle saldırarak, çizdikleri çemberin tam 

ortasında kafa kafaya çarpışırlar, sanki kenetlenmiş gibi rakiplerini bütün güçleriyle geri sürmeye 

çalışırlar. Mücadele çabuk da bitebilir, beş on dakika da sürebilir, sonunda biri pes ederek 

dönüp kaçar, yenen hayvan diğerini biraz kovar (kovalar) ve bırakır. Genelde centilmence bir 

yarış olduğu ve ciddi yaralanmalar olmadığı için olacak ki buna birçok yöremizde boğa güreşi 

denilmektedir. Mandaların vuruşması ise; çok uzun, bazen saatlerce de sürebilir, ayırmak da 

güç olur, sonunda üstün gelen manda, kaçan rakibini de uzun süre kovalar. 

 

Yaba : Harman savurmakta kullanılan, uç tarafı parmaklar şeklinde çatallı ağaç kürek. 

Yabaltı : Saman yüklemede  kullanılan, 5-6 cm eninde ve40-50 cm boyunda yassı parmakları 

olan, uzun saplı, ağaçtan yapılmış bir gereç.  

Yad (yat) : Yabancı, el, başkaları. 

Yades : Lades. 

Yadiker : Yadigar. 

Yağadı : Yağ ve tozun oluşturduğu eskimiş leke. 

Yağadılı şapka : Çalışırken uzun süre giyilen kasket veya başka bir serpuşta; ter, saç 

yağlanması ve tozun oluşturduğu kir tabakasıdır. Şapkasının yağadısını hiç yıkatmayan kişiye 

takılan lakap. Kendine bakmayan, pasaklı. 

Yağan de(r) : Yağmak üzere. “Hava çok engin, yağmır yağan de, çabık çecin üsdünü geriynen, 

çulunan örtün de ıslanmasın,” diyerek çocuklarını uyarmış . Eğik yazılan a ve n genizden 

okunur. 

Yağda duz, garında buğuz erimez : Yağın içindeki tuz kaybolmaz, insan kendine yapılan 

haksızlıkları unutmaz. Çoğu zaman içindeki buğuz kaybolmaz, bu da iyi değildir. 



Yağır : At, eşek, katır gibi yük taşıyan hayvanların sırtında; eyerin veya semerin sert 

kısımlarının açtığı yara. 

Yağırlı : Kirli, yağlı tozlu, kendi temizliğine bakmayan kişi. 

Yağlık (yalık) : Büyük mendil. Erkeklerin çalışırken boyunlarına, teri alması için yayıp iki ucunu 

öne sarkıttıkları mendil,çevre. İçinde meyve gibi şeyler de taşınırdı. Burada ğ harfi okunmadığı 

için a uzun okunur. Yalık okunurken a uzun okunur. 

Yağmasa da gürlemek : Bir konuda somut destek vermese de, sözle moral desteği vermek. 

Ya(ğ)mırlı günde tavık sulamak : Gereksiz bir zamanda, ihtiyaç kalmadığı durumda  ucuz iyilik 

yapmak. Sıcaktan yalakta su kalmadığı zaman, komşu su getirip tavukların yalağını 

dolduruverse çok işe yarayacaktı. Burada ise; gereksiz zamanda, işe yaramayan, kolay iyilik 

yapmak söz konusudur. 

Ya(h)şı (yahşi) : Yeni yetme, deneyimsiz, toy delikanlı. Kırda, bostanda yatan bir arkadaşlarına 

ziyarete giderken, “Aman uzaktan seslenmeden yanına va(r)mayalım, çocuk yahşı, çeke(r) 

vurur bizi,” derler. Yah(ş)ıda a harfi uzatılarak okunur fakat h hiç okunmaz. 

Yalık : Kızgınlık dönemindeki dişi köpek. 

Yaka : Taraf. Çayın öte yakası, bu yakası gibi. Bayır, sırt gibi, arazilerin topoğrafik  durumları. 

Yaka silkmek : Yakasından atmak istemek, bir şeyden veya bir kişiden bezmek, usanmak, 

kurtulmak istemek. 

Yakamak : Yıkamak,temizlik. İlk hecedeki a harfi uzun okunur. 

Yakım : Samimi, insanlara sıcak davranan, güleç. Akrabalarına karşı cana yakın, ilgili. 

Yakın eve göç (göş) daşır gibi yimek : Hızlı ve çok miktarda yemek. 

Yakıp : Yakup. 

Yal : Köpek için, un katılarak hazırlanan, sıvı yiyecek. 

Yalak : Hayvanların su içtiği büyük, taştan veya ağaçtan oyularak yapılan su kabı, ahar. 

Sırnaşık, arsız. 

Yalama olmuş : Aşınmış, bozulmuş., 

Yalampaç (yalanpeç) : Çocuk oyunlarında, yapılan yanlış bir hareketin yok sayılmasını isteyen 

söz. 

Yalançının sözü, sövüdün közü : Söğüdün közü pek çabuk küle döner kaybolur. 

Yalapşap : Üstünkörü, özensiz, alelacele. 

Yalık : Kızgınlık dönemindeki dişi köpek. 

Yalım : Herhalde, öyle olması lazım. Bazen alev anlamına da gelir. 

Yalımı alçak : Alçak gönüllü, mütevazı.  



Yalın ayak : İşsiz güçsüz olduğu için, her muzır işe koşan kişi.  

Yalın ayak başı gabak yola goyulmak : Çok zor durumda, hazırlıksız yola çıkmak. Ne 

ayağında pabuç, ne başında güneşten koruyacak bir şey var. 

Yalıngat (yalınkat) : Tek kat. Mecazen, zayıf, dayanıksız. 

Yalınızlık : Evde iş yapmaya gücü yeten kişi sayısının az olması, işlerle başa çıkamama. 

Yalibal olma : “ Sen O’nna yalibal olma”! Sen O’nunla laubali olma, senli benli olma! O, kendi 

sınırını bilecek bir kişi değil, anlamında kullanılır. 

Yamalık : Giysi veya pabucun, eskiyen yerinin tamirinde kullanılan parça. 

Yamanmak : Bir şeyin üzerine yüzüstü uzanmak yatmak, aynı durumda yere düşmek. 

Yamık (yamuk) : Eğri, çarpık, bükük. Sözüne güvenilmez. 

Yamılmak : Yamulmak, bükülmek, şekli bozulmak. 

Yamır (yamur) : Yağmur, iremet(rahmet). Yamırdaki  a harfi uzun okunur. 

Yamır duvası : Yağmur duası. Kuraklık tehlikesi görüldüğünde, ilkbaharda, ekinlerin büyümesi 

için yağmura ihtiyaç duyulur. Yağmur duasına çıkarken yapılan hazırlıklar şöyle anlatılır. “Yamır 

duvasına çıkmadan köv içinde evce evce gezilir, bi kişi tepesinde daşıdığı ziniynen kendi 

edirafında dönerkene, yokardan zininin üsdüne, evleden bire ıbırık su dökülüdü. Sona her ev, 

hayır gazanında bişirilsin deye bulgur, nohot, fasille, yağ  ne varısa gelenlere veri, bunna da 

heybe içene gonup merkeplere yüklenidi. Bi de gurbannık goç hazırlanı, duva ede ede dedele 

ziyaret edili, en sonunda Gara Seyde dedesine varılıp aşla bişirili, gelen herkese yedirili, duvada 

çocuklara gıymat verili, günahsız olduklarından   onnara  -amin – dedirilirdin. Hişde boş 

dönülmezdin, az çok yamır yağadın,” diyerek eski zamanlardaki yağmur duası, yaşlılarca böyle 

anlatılırdı.  

Yamırlama (yağmurlama) : Su motorundan (motorpomp) gelen suyu, hortumlara takılı 

püskürtme cihazlarından yağmur halinde,tarladaki bitkilere vererek sulamak. 

Yamırlı günün uykusu, fırtanalı günün kuytusu : Yağmurlu günün uykusu tatlı olur, fırtınalı 

soğuk bir günde ise, rüzgarı kesen bir yerin arkasına sığınmak istenir. 

Yampir (yampiri) : Bir rahatsızlığı nedeniyle, yana eğik sarkarak yürüyen. 

Yanar döner : Hareket ettikçe renkleri değişen parıltılı kumaş.  Mecazen, sözüne ve yaptığına 

güvenilmez kişi.   

Yan günü : Pazar günü biten düğünde, Pazartesi öğlene kadar oğlan evinde yapılan oyun, 

eğlence ve veda. 

Yanık : Bir şeyi, kişiyi çok beğenmiş, sevdalanmış. 

Yanış : Nakış. 

Yanışı bilmeyen, yannışı bili(r) : Nakış yapmayı bilmeyen,  yanlışı bilir, eleştirmeyi sever. 



Yanşak : Yerli, yersiz çok konuşan, geveze. 

Yanşak sorucu  atlı ara(yı)cıdan iyidir. Kaybolan bir hayvanı ararken, çok kişiye soran daha 

çabuk bulur. At üzerinde kimseye sormadan arayan zor bulur. 

Yapa (yapağı, yapak) : Koyunların ilk baharda kırkılan yünü. Sonbaharda kırkılana yün denir. 

Yapada bulunan ikinci a harfi uzun okunur. 

Yapıkmak : Alışmak. Kuzusu ölen bir koyunun, öksüz bir kuzuya alışması ve onu emzirmesi. 

Yapışak : Yavaş hareket eden, elinden iş çıkmaz beceriksiz insan. 

Yaralı ba(r)mağa işeyive(r)mez : Kendisine bir külfet getirmese bile, hiçbir kişiye yararlı 

olabilecek bir iş yapıvermez. İnsanlara, çevresindeki diğer calılar dahil hiçbir şeye yararı 

olmayan kişi. 

Yaranamamak : Bir kişiye, karşılıksız iyilik yapıldığı halde, onun bunu kavrayamaması, taktir 

etmemesi. “O’nun geçmiş namazını gılıvesen gine yaranamazsın,” diye söylenmiş. 

Yardakçı : Kötü işlerde yardımcı. 

Yaren :Arkadaş, dost grubu . “Gelin almaya ağır konukla(r) arkadan gide(r), davılcı 

yareni(gençler) önden,” denir.  

Yarenlik etmek : Sohbet etmek. 

Yarımlık : Kasık kırılması, kasık bölgesinde fıtık olma hali. 

Yarım ağızla : Gönülsüz, nezaketen. Yarım ağızla davet edilen yere gidilmez. 

Yarım akıllı : Aklı kıt. 

Yarım hekim candan eder, yarım imam dinden eder. 

Yarım yamalak : Üstünkörü, eksikleri olan, kusurlu. 

Yarın : Sırt. “İki yarnımın ortasına gar yağıyo,” diye yakınan yaşlılarda, soğukta üşüme ve 

ağrının sırtta omurgaları üzerinde olduğu anlaşılır. 

Yarışık : bir kişi ne yapmışsa, ne satınalmışsa; kıskançlık nedeniyle aynısını yapan kişi. 

Yarka : Yumurtlamaya yeni başlayan piliç. 

Yarsımak : Bir işe başlamak, işe girişmek. “Geçen güzde, samannık (samanlık) inşatına 

yarsıdık, emme geş galmışız, gışa yetişdiremedik,” demişler. 

Yasir : Esir, tutsak. El yasiri : Yatalak, bakıma muhtaç. 

Yaslı daş : Yassı taş. Yüksekliği az, eni geniş taş. Burada yaslı deyimi yaslanmak sözün den 

geliyor olmalı. “Evin duva(r)lanı yapa(r)kan, hep yaslı daşlardan gullanmışla(r) da pek sa(ğ)lam 

oluvemiş,” diye bu evi almış. 

Yassı vakti : Yatsı vakti. 



Yastığaç (yasdığaş) : Üzerinde hamur açılan geniş tahta. 

Yastığaç yarınlı : Sırtı düz ve geniş, geniş omuzlu, vücudu yük taşımaya uygun, güçlü kişi.  

Yaş boka daş atma, üsdüne sıçra(r). 

Yaşa : Yaşar. İkinci a uzun okunur. 

Yaş insan, daş insan : Fani insan, taşların dayanamayacağı dertleri çeker dayanır. 

Yaşmak : Eskiden, kadınların başını örttükleri ince beyaz örtü. 

Yatır (yatar): Kutsallık atfedilen, dede evliya mezarı olduğuna inanılan kabirler. 

Yatkın : Bir işi yapmağa yetenekli, becerikli. 

Yav : Yahu. 

Yavan : Tatsız, tuzsuz, lezzetsiz. 

Yavrı : Yavru. 

Yavrıyı yozmak (Yavruyu yozmak) : Civcivlerini güden, beslenmeyi öğreten, koruyan anaç 

tavuk; günün birinde, onların kendi kendilerine yettikleri zaman,onları serbest bırakır, yani 

yavruları uzallaştırır, yozar, kendi de normal yaşamına döner. 

Yavuklu (yavıklı) : Evlenmeleri için söz kesilmiş, sözlü, nişanlı. 

Yavuz (yavız) : Eski Türkçede kötü, sonra sert, yaman. 

Yaya : Yahya. Yaya okunurken ilk a harfi uzun okunur. 

Yayan yapıldak: Bir yere binek hayvanı veya araç olmadan yayan yola çıkmak. 

Yaygı : Yere serilen örtü. Çul, kilim gibi. 

Yayık : Tereyağı çıkarmak için, içinde süt veya yoğurtla su dövülen, çalkalanan ağaçtan 

yapılmış kap. Daldız. 

Yazı : Geniş düz alan, harman yeri, mera. 

Yazın kölge hoş, gışın çuval boş : Kölge: Gölge. 

Yazma : Desenleri elle yapılmış ve boyanmış başörtüsü, yemeni. 

Yazmak : Yere sermek, yaymak. 

Yedek : İçinde kahve pişirilen kap, cezve. 

Yegi (yeygi) : Hayvanların yiyeceği, ot, saman ve yemler. Yegi okunurken e uzun olarak 

okunur. 

Yeğidin (yeyidin) iyisine deli derle(r). 

Yeğidin sözü pelidin közü : Yiğit sözünde durur, pelidin közü de çok dayanıklıdır. 



Yeğni (yeğnik) : Hafif, ağır olmayan. 

Yeğnilmek : Bir rahatsızlığın iyileşmeye başlaması, ağrı acı benzeri yakınmaların azalmasıyla  

rahatlamak hafiflemek. 

Yekdirmek : Topallamak. “Ağaşdan düşmüş de, ayağı şişmiş, bak  buraya do(ğ)ru yekdirip geli” 

diye kır bekçisini eliyle göstermiş. 

Yekinmek : Oturduğu yerden kalkmaya davranmak. 

Yeldirme : Kadınların başörtüsü ile kullandıkları hafif üstlük. 

Yele : Atın,ensesinde dizili uzun kıllar. Atı evcilleştiren, Anadoludaki Hitit askerleri, kafalarına, 

korunma amaçlı olarak giydikleri miğferler üzerine, bu uzun kılları, at yelesi gibi sıralı olarak 

yerleştirmişlerdir. Böylece savaşlarda daha görkemli ve korkunç görünmüş  olmak istemişler, atı 

da savaş arabalarında kullanarak ilk çağda bir imparatorluk  kurmuşlardır.  

                   Bu savaşçı kıyafetini, eski Yunanlılar görüp, Anadoludan almışlardır. Makedonyalı 

İskender’in (ilk savaştığı ve yendiği ulus Yunan kent devletleridir.) askerleri de aynı kıyafeti 

taşıyordu. Daha sonra Roma imparatorluğu askerleri de bu eski Hitit ordusu kıyafeti olan yeleli 

miğferleri, üniformalarının değişmez bir parçası olarak taşımışlardır. 

Yele çekmek : İçinde saman tozu bulunan tahılları, yel eserken, bir kalburdan, azar azar yere 

ya da bir yaygı üstüne dökmektir. Böylece buğday benzeri tahıllar tozlardan temizlenmiş olur. 

Bir çocuk sulu yemekleri ya da ayranı yiyip içerken üstüne döküyorsa : “Bu çocuk hiç yimeyo, 

daha çok, yemekleri, ayranı  yele çekiyo,” derler. 

Yele yol : Bir tepenin veya sırtın en yüksek yerleri boyunca uzanan yol. Her iki yanındaki vadiler 

de yukardan rahatça görülebilmektedir. Atın yelesi gibi. 

Ye(r)lede sürünüyo : Yerlerde sürünüyor, kimse alıp kaldırıp bir yere koymuyor. İlk e uzun 

okunur. 

Yeleme : Havai, yel nereye savurursa oraya giden, boş şeyler peşinde koşan. 

Yelemek : Ağacın yan dallarını budamak. Eski dilde yülümek fiili, istenmeyen tüyleri ustura ile 

kesmek, tıraş etmek anlamına gelirdi. Yelemek de ağacın tıraş edilmesidir. 

Yeli çok da seli yok : Rüzgarı çok fakat asıl beklenen yağmur ve su yok. Vaatler çok, yapılan iş 

yok. 

Yellemek : Osurmak, yelpazelemek. 

Yeltenmek : Bir şeyi yapmağa kalkmak. 

Yemek buldun mu yi, dayak gö(r)dün mü gaç. 

Yemeni : Başa bağlanan boyalı tülbent. Eskiden giyilen hafif ve kaba bir ayakkabı. 

Yeminni : Yeminli. Bir şeyi yapmaya veya yapmamaya yemin etmiş olmak. 

Yemnik (yemlik) : Baharda, doğal şartlarda kendiliğinden yetişen, yenilir bir ot türü . 



Yen : Giysilerin kol uçları. 

Yençmek : Çuvala  ayartası ile ölçülerek tahıl doldurulurken, arada bir çuvalı yukarı kaldırıp 

(sarsmak amaçlı) tekrar yerine oturtmaktır. Böylece çuvalın içine boş yer bırakmayacak şekilde, 

tahılın dolması sağlanır. Bir yükü, yerden kaldırıp kaldıramayacağını anlamak için tartmak 

denemesi de yençmektir. “Bulday çuvalını şöle bi yenşdi, bunu anca iki kişi galdırıp arabaya 

ardabili, ben tek başıma yapamam,” dedi.  

Yengattan : Tekrar, yeni baştan, sil baştan. 

Yenge : Ağabeyin, amcanın veya dayının eşi. 

Yeni dünya : Malta eriği. 

Yenişememek : Berabere kalmak. 

Yepeşlemek : Sıvazlamak, okşamak. Sırtını sıvazlamak, beğenmek ve takdir etmek. 

Yer ev : Sadece zemin katı olan ev. 

Yere iyilmek : Yere doğru eğilmek. “Bizim gayasala(r) bu yıl pek on, dalları yere iyilmiş, dalları 

gırılmasa bali,” demiş. On; onmuş, bereketli.  

Yerin dibine geçmek : Çok utanmak. 

Yerişdirmek : Yetiştirmek, emek verip büyütmek. Ayrıca bir lafı, karşı tarafa götürmek, laf 

taşımak. 

Yerle ağarıyo : Şafak sökerken yerlerin renginin karanlıktan ayrılmaya, fark edilmeye 

başlaması. 

Yermek (yirmek) : Bir kimseyi kötülemek, hakkında olumsuz şeyler söylemek. 

Yetme akıllı : Başkalarının ağzına bakan, başkaları ne derse onu yapan kimse. 

Yetmek (yedip gitmek) : Bir hayvanı yularından çekip götürmek.  

Yeyit (yeğit) : Yiğit. 

Yığılıp galmak : Fenalık geçirmek yerinden kımıldayamamak, düşüp bayılmak. Aniden düşüp 

ölmek. 

Yıkık : Virane olmuş, bazı kısımları yıkılmış bina. 

Yıkmak : Güreşte yenmek. 

Yılık : Eğri, yanlış. 

Yılışmak : Yaltaklanmak, göze girmek için şaklabanlık yapmak, askıntı olmak. 

Yılkı hayvanı : Eşek, katır gibi hayvanların, artık işe yaramayacağı düşünüldüğünde nadir de 

olsa, sokağa, kırlara bırakılması. 

Yıllıkçı : Yıllık ücret karşılığı çalışan kişi. 



Yımırta çakmak : Yumurta kırmak. Kızarmış yağda yumurta pişirmek. 

Yi datlıyı, içme suyu; yana(r)sa yansın. Yi ya(ğ)lıyı, iç suyu; donarsa donsun. 

Yimbeş : Yirmibeş. 

Yirik : Yırtık, laubali ve gereksiz konuşan. 

Yirmek : Görüşülen bir konuyu başka yerlere kaydırarak, gündemden uzaklaştırmak, bir karara 

varılmasını engellemek için işi uzatmak. 

Yincek aş buğundan belli olu(r). 

Yirilmek : Eskiden çok kullanılan lastik pabuçların çabuk eskiyerek, bir yerinden başlayıp çizgi 

halinde yarılması. Kullanılmayan başka bir lastikten kesilen parçaya solüsyon sürülerek 

yapıştırılır, tamir edilerek tekrar giyilirdi. 

Yitik : Kayıp. 

Yivmek : Arazi olmak, bir işten kaytarmak. 

Yiyici : Rüşvetçi. 

Yo : Hayır, kabul etmem, ne yapıyorsunuz, gibi anlamları olan itiraz sözü. 

Yo, (yol) : Defa, kere. “Bi yol düşünem, bu iş olu mu”! 

Yoğsa : Yoksa. “Senin orda olduğunu bilmeyodu da geldi, yoğsa gatiyen gelmezdi,” demiş. 

Yokarı : Yukarı.   

Yokuş dutmaz : Normal köy yollarında her yükü çok rahat çeken bir öküz, yokuşa gelince, 

arabanın yükü çok az da olsa, birden paniklemiş gibi durur boynunu geri çeker, asla yürümez. 

Böyle bir huyu olan hayvanlara yokuş dutmaz denir. Çaresiz, onun yerine başka bir hayvanı 

boyunduruğa koşarak işine devam edebilirsin. Bazı insanlar da birlikte yürürken, zora gelince 

geri çekiliverirler. 

Yol yordam bilmemek : Usul, kaide,yötem bilmemek, bir işin nasıl çözüleceğini bilmemek. 

Yol ağzı : Yolun giriş yeri, köşe, kavşak. 

Yolaklı : Farklı renklerden geniş şeritler halinde desenleri olan kumaş. 

Yollamak : Göndermek. 

Yolluk : Eni az, boyu uzun kilim. 

Yompar (yomparı) : Eli iş görmeye yakışmayan, hoyrat. 

Yondulmadık  : Kaba saba, görgüsüz, terbiye almamış, yabani. 

Yonca : Hayvan beslemekte yararlı bir bitki. 

Yonga : Kesilen odundan, yontulan, rendelenen tahtadan çıkan parçalar.  



Yonus (Yonüs) : Yunus. 

Yorga : Üzerindeki biniciyi sarsmayan, at yürüyüş şekillerinden biri. 

Yorgun eşşeğin, çüş canına minnet.   

Yozmak : Terketmek, uzaklaştırmak. “Bizim sarı tavık yavrılanı yozmuş, tek başına gezip eşinip 

duru,” denir. 

Yoz mal : Yoz hayvan. Çift sürmekte, düvene koşulmakta, arabaya koşulmakta kullanılan öküz 

ve mandalar dışında kalan bütün hayvanlar. Yoz malların köyde koruma altına alınmış 

çayırlarına girmeleri ve orada otlatılmaları yasaklanırdı. Köy korucusunun denetlediği bu 

çayırlar, sadece koşum hayvanlarına açıktı. Yani birinci sınıf çayır restoranına sadece, koşum 

hayvanları gierebilirdi. Artık o çayırlar da kalmadı. 

Yönet : Uygun, doğru. Çocukların sağ ayakkabıyı sağ ayağa, sol ayakkabıyı sola giymesi 

demektir. Onlar bazen şaşırırlar sağ ayakkabıyı sola giyerlerse ters giymiş olurlar, yani yönet 

giymemiş olurlar.  

Yöre : Çevre, dolay, birbirine yakın, benzer, komşu yerler. 

Yörümek : Yürümek. 

Yörük : Sadece hayvancılıkla uğraşan, yaz gelince yaylaya çıkan, konar göçer türk boyları. 

Yörük at, yemini kendi artırır. İstenilen şekilde iyi koşan rahvan, ata sahibi daha çok yem verir. 

İnsanlar da, yaptığı iş ve davranışları ile toplum içindeki itibarını ,kendisi artırırlar. 

Yuğurmak (yuvurmak) : Yoğurmak. Teknede un ve suyu karıştırıp özleştirerek hamur haline 

getirmek. 

Yufka : Sac üzerinde pişirilen ince şibit ekmeği. 

Yufka yürekli : Merhametli, duygusal davranan. 

Yuka : Yufka. 

Yular : Hayvan boynuna, başına takılan onları çekmeye veya bir yere  bağlamakta kullanılan ip. 

Yumak : Yuvarlak bir şekilde sarılmış şey. Yumak ipliği. 

Yumak (yuğmak, yümek) : Yıkamak. 

Yumaşmak (çokaşmak) : Bir şeyin etrafına toplanmak, birikmek. 

Yumuk : Yumulmuş olan, kapalı. Göz kapakları yapı olarak şiş olan, ince bir aralıktan dışarıyı 

görebiliyor şeklinde olan kişiye verilen, takma ad, lakap olarak ta kullanılır. 

Yumuruk : Yumruk. 

Yunmak : Yıkanmak. 

Yunt (yund) : Kısrak, at. Yunda minmek: kısrağa binmek. 



Yurgu daşı (yuvgu, yuvak daşı) : Eskiden kiremitle  örtülü çatısı olmayan, kara örtü denilen 

tarzda, yarma çam tahtası üzerine toprak yığılan, onun üstüne de çakıl dökülerek yapılan 

damüstü veya dambaşında; buraya yağan kar veyağmur sularının içeri sızmasını engellemek 

amacıyla, yurgu taşı kullanılırdı. Bu silindir şeklindeki yekpare taş, damüstünde çekilerek 

gezdirilir, damüstünde bulunan çakılın ve toprağın sıkışması sağlanırdı. 

Yük çekene gayış  atarla(r) : Çift sürerken, öküzün birisi zayıf ise, diğerinin koşulduğu tarafta 

boyunduruk  biraz geriye kasılarak arabaya bağlanır, böylece güçlü olan hayvan yükün çoğunu 

taşımış olur. Buna kayış artmak (atmak) denir. Artmak, yüklemek demektir. 

 Evde veya işyerinde işini iyi yapana daha çok iş yüklenir, kaytaranlar da rahat ederler. 

Yüklü : Gebe. 

Yüklük : Sandık, yatak, yorgan, yastık gibi şeylerin içine konulduğu, ana duvar içinde gömme 

dolap. Bazı yüklüklere su gideri de eklenerek banyo olarak kullanılır. 

Yüksünmek : Yük gelmek, zor gelmek. Bir kişiyi kendisi için yük saymak, erinmek. 

Yükünü dutmak : İhtiyacından fazlasını elde etmek, kazanmak, zengin olmak.  

Yümek (yüğmek) : Yıkamak, yuğmak. 

Yümsek : Yüksek. 

Yünmüş arınmış : Utanmaz kişi. 

Yürek tüpürtüsü : Kalp çarpıntısı. Endişe, korku. 

Yüssük : Yüzük. Dikiş yüzüğü: elle dikiş dikilirken, iğnenin parmağa batmasını önlemek için 

kullanılan, metalden yapılmış koruyucu. 

Yüyüp yıkamak : Yanlış davranışlar içinde olan bir kişiyi, azarlamak, haşlamak, ona ağzına 

geleni söylemek. 

Yüz garası : Ailesini utandıran işler yapan kişi. 

Yüz görümlüğü : Damadın geline ilk gördüğünde verdiği hediye. 

Yüz ve(r)dik deliye, geldi sıçtı halıya. 

Yüzcek (yüscek) : Yüzyüze, şahsen görüşmemiş olmak. Biraz uzaktan, sadece görmüş olmak, 

konuşup tanışmamış olmak. “ O’nu sade yüscek biliriz de, nası bi adam oldunu bilmeyiz,” derler. 

Yüzü gözele deyil, özü sözü gözele bak : Sadece yüz güzelliğine önem verme, seçeceğin 

kişinin, insanlığına, doğruluğuna, tatlı diline bak. 

Yüzügoyun yatmak : Yüzüstü yatmak. 

Yüzün gözel olacağına yazın gözel olsun : Genç kızlar için söylenir. Kendin güzel olacağına, 

bahtın açık olsun, alın yazın güzel, kısmetin iyi olsun. 



Yüzünü gızdırmak : Bir tanıdığından, ihtiyaç olan bir şeyi, tarımla ilgili araç gereci ödünç 

istediğinde, ne sonuç alacağından emin değilse, kişinin sıkılması, yüzünün kızması. “Yüzümüzü 

gızdırdık, adamın pulluğunu isdedik, işimizi görüp hemen a(ğ)şama geri götürüverem,” denir. 

Yüzünü gören cennetlik : Çok uzun zamandır seni göremiyoruz, nerelerdesin, nasılsın. 

 

Zabın : Zebun. Zayıf, güçsüz, aciz. 

Zabın köpeğin ossuruğu sert olu(r) : Çelimsiz, zayıf birisi bir yerde, kalabalık bir gruba 

sataşırsa; onu tanıyanlar ciddiye almayıp “Bırak şunu konuşup gitsin, kalkıp bi vursan yarısı 

boşa gidecek, varsın çemkirsin, zaten zabın köpeğin osuruğu sert olurumuş, bu böyle devam 

ede(r)se, birinin elinde galacak,” derler. 

Zabıt : Tutanak. 

Zabit : Eskiden subay.İlk a harfi uzun okunur. 

Zağar : Tavşan ve kuş avlarında, domuz avında kullanılan av köpeği. 

Zağar bacak : Eğri, ince ve uzun bacaklı insan. 

Zahire (zere, zeere, zaire) : Tahıllar.Kuru gıdalardan buğday, arpa, darı, nohut, mercimek, 

çavdar, vb. Zere’deki ilk e harfi uzun okunur. 

Zalha ( Zala, Zelha, Zeliye) : Zeliha. Zala’da ilk a uzun okunur. 

Zalimin ekmeğini yiyen, gılıcını salla(r). 

Zaman sana uymazsa, sen zamana uy. 

Zamırı gırık görünmek : Morali bozuk, canı sıkgın görünmek. 

Zanatın kötüsü davılcılık derle(r), onu da örgen de garnında dursun. 

Zangadak (zıngadak) : Ansızın, birden. 

Zangölümü : Ansızın gelen, hiç beklenmeyen ölüm.  

Zar zor : Uç uca, güçbela. 

Zarasız : Zararsız. Fena değil. İkinci a uzun okunur. 

Zari zari : Yana yakıla, hüngür hüngür. Nasıl ağladığını anlatmak için söylenir. 

Zarplı : Güçlü, kuvvetli insan, iyi bakılmış besili hayvan. 

Zartlakcı : Büyük palavralar atan kişi. 

Zebellah gibi : Çok iri gövdeli insan azmanı. 

Zebek : Zeybek. Zebek sözcüğünde bulunan ilk e harfi uzun olarak söylenir okunur. 



Zebep : Sebep, vasıta olanlar.  Evlilik eğer geçimsizlikle bittiyse, bu evliliğin kurulmasına vesile 

olanlara  “Zebep olanların zebebi kesilsin,” diye beddua edilir. 

Zebil etmek : Gıda maddelerinin israf edilerek çöpe gitmesi. 

Zeer (zeher) : Zehir. “Malımızı, paramızı çalana zeher zukkum olsun,” demişler. 

Zekayi : Zekai. 

Zembil : Hasırdan veya mısır koçanından örülmüş, geniş ve saplı sepet. 

Zemeri : Zemherir, kışın soğukların en fazla olduğu zaman, 22Aralıkta başlar ve 40 gün sürer. 

İlk e harfi uzun okunur. Karakış da denir 

Zemeride sinek görünür gibi görünmek : Çok seyrek görünmek. 

Zenat : Sanat, meslek. 

Zencir : Zincir. 

Zengin arabasını dağdan aşırı(r), garip düz ovada yolunu şaşırı(r). 

Zenginin gö(nl)ü oluncaya gada(r), fakirin canı çıkarımış. 

Zenginin malı, fakirin dölü çoğalırımış. 

Zenginliğinen ıscakdan zara(r) gelmez. 

Zeni, (zeyni) : Zihni. Zeni söylenirken y harfi düştüğü için e uzun okunur.  

Zenne : Kadın. 

Zenzele :Zelzele. Deprem. 

Zepze : Sebzeler, yeşillikler. 

Zera : Zehra. E harfi uzun olarak söylenir. 

Zere : Zira. Örnek olarak “İki gün eveli onun goyunlarına ziyan cezası kesilmiş,” diyen birine, 

karşısındaki kişi de “Zere iki gündür gılığı kakmıyo(r) (kalkmıyor), demek ondanımış,” der. 

Zere bazarı (dene bazarı) : Zahire pazarı. Dene; tane, arpa, buğday tanelerini ifade eder. Zere 

içindeki  ilk e harfi uzatılarak okunur.  

Zerzevat : Sebze, yeşillik. 

Zetin (setin) : Zeytin. Zetindeki e harfi uzun okunur. 

Zevda : Sevda. 

Zevle : Boyunduruğa takılan hayvanın boyun kısmının orada kalması, dışa çıkmaması için, 

boynun dış tarafına, üst boyunduruk ağacı içindeki ve sakak içindeki deliklerden geçen demir 

çubuk. 

Zevzek : Tatsız tatsız konuşan, sulu hareketler yapan, geveze, oynak. 



Zeynal : Zeynel. 

Zıbarmak : Ölmek. Yatıp zıbarmak ; Uyumak. 

Zıbın : Kadın ve çocukların, iç çamaşırları üzerine giydikleri, kalın dokulu, ısıtıcı, kolsuz giysi. 

Zıfır : Hiç, sıfır. 

Zıhıya : Askerliğinde sıhhiye eri olarak görev yapmış, terhisinde kırsal yerleşim yerlerinde sağlık 

memuru ve hemşire olmayan yerlerde; iğne yapmak, pansuman yapmak gibi işleri yapan kişi. 

Zıkgım gibi : Çok acı. Bir şeyin tadının acı biber gibi olması. 

Zılgıt : Azarlama, paylama. 

Zılla : Katiyyen, asla. “Epe u(ğ)raşmışla, he dememiş, inatcı keçi gibi, zılla olmaz derimiş,”. 

Zıngıldamak : Bir yerde sabit olarak yerleştirilmiş olan bir parçanın, gevşeyerek sallanmaya 

başlaması. Süt dişleri zıngıldamaya başladıktan bir süre sonra düşerler. 

Zıpçıktı : Yaramaz, dengesiz kişi. 

Zıpır : Densiz, çılgın davranışları olan, düşüncesiz kişi. 

Zıravıt  gibi : Çok uzun boylu insan. 

Zırcayil : Hiç okuma yazma, rakam ve harf bilmeyen, hiç eğitim görememiş kişi. 

Zırlamak : Sürekli ağlamak. 

Zırnık : Arsenik, zehir. Bir şeyin çok küçük parçası. 

Zırnık gada(r) faydası olmadı : Hiç yararı olmadı. 

Zırzak tokmağı (sırsak) : Kazık çakmakta kullanılan, ağır tokmak.  

Zırzop : Delişmen, zıpır, hayta. 

Zıvanadan çıkmak : Çok sinirlenerek kontrolden çıkmak. 

Zıvgar (çıvgar) : Ağır yüklü arabayı bir çift öküzün çekemediği durumlarda, destek amaçlı 

olarak bir başka çift  hayvanın da, köstek denilen kalın zincirle araba okuna bağlanarak ; 

arabanın dört öküze çektirilmesi. 

Zıypak : Kaygan. 

Zibidi : Farklı kıyafetler giyen, tuhaf davranışları olan kişi. 

Zifil : Sivil. 

Zifiri garanlık (garannık) : Koyu karanlık. 

Zift : Katrandan çıkarılan, kara sakız da denen madde. 

Ziftin pekini yisin! 



Zilzurna : İleri derecede sarhoş. 

Zilli : Fettan, oynak kadın. 

Zindan gibi : Çok karanlık. Her yer zindan gibi oldu. 

Zini (sini) : Kenarları az yüksek, üzerinde sofra kurulan, yemek yenilen, börek ve baklava da  

yapılan geniş tepsi. 

Ziplemek : Saplamak. 

Zoba : Soba. 

Zobu : İri, biçimsiz, kaba davranışları olan kişi. 

Zom olmak :Çok sarhoş olmak. 

Zombalak (abazombalak) : İri, şişman, bir işe yakışmayan, tembel, beceriksiz. 

Zombuldayıp va(r)mak (zımbıldayıp va(r)mak) : Haber vermeden, uygun olmayan bir 

zamanda, çıkıp gelmek. 

Zonklamak : Kesik kesik gelen şiddetli ağrı. 

Zopa : Sopa, değnek. 

Zopa goymaz : Dayanıklı, çok sağlam. Dokuma ürünleri, halı kilim için ; sopayla da dövsen, 

üzerinde araba da gezse eskimez anlamında kullanılır. 

Zukgum (zukkum) : Zakkum, ağıağacı. “Onu yimezmiş, bunu sevmezimiş, bulsun da zukgum 

yisin!” 

Zurna : Ağaçtan yapılan, davula eşlik eden, keskin sesli, nefesle çalınan çalgı. 

Zoru zoruna : Güçlükle, ancak uç uca. 

Zükkem : Nezle. 

Zümbül : Sümbül. 

Zümürüt gibi : Zümrüt gibi. Parlak koyu yeşil renk. 

 

TERSİNE BEDDUALAR 

Sözlüğümüzde beddualara pek yer vermedik. Haksızlığa bir zarara uğradığına inanan fakat 

bunu giderme olanağı bulamayan insanların, bir yakarışıdır beddua ve güzel birşey de değildir. 

Bunu eski insanlar da bilirdi kuşkusuz, ama insanoğlu ne yapsın, bir bağırıp çağırmak, ve 

rahatlamak, onun da ihtiyacıydı. Fakat eski insanlarımın bazı ilenmelerinde, özellikle çocuklar 

söz konusu ise bambaşka bir şey yapıyorlar. Beddua ediyor gibi görünüyor, fakat o insanın 

iyiliğini, mutlu bir hayat sürmesini istiyor. Bu tür ilenmeleri ben çok işittim, bunlarla ilgili bir 

çalışmaya rastlamadım ve bir adlandırma da göremedim. Diğerlerinden ayırt etmek için, 



yukarıda yazdığım ad altında,  bazı tersine ilenme örneklerini; o yüce gönüllü insanların 

değerlerini kavrayabilmek için, örneklerle yadetmek istiyorum. 

Adı batmayasıca seni, şindi varıyon yanına. Adı batması, onun ölmesi demek,bunu istemiyor. 

Boyu devrilmeyesice gırannık, dağılın ordan. Kızıp ileniyor sözde kendisine zarar veren 

çocuklara, ya tavuklarını kovalamışlar, ya evinin kiremitlerine taş atmışlar onu kızdırmışlardır. 

Fakat onların,  boylarının devrilmesini, ölmelerini asla istemiyor. 

Canından yanmayasıca seni. 

Dürülüp galmayası bacaksız . 

Eli gırılmayasıca, bak nasıl vuruyo daha güçücük çocuğa. 

Ettiklerini,  çektircekler versin inşallah. Bana ettirdiklerini, benim yaşıma geldiğinde; sana da 

yapacak torunlar versin. Yani ; uzun yaşa, torunların da seni üzsünler. 

Gara yere girmeyesi çocukla(r), hep ziyan peşindele(r). 

İnşallah siz de torunlarınızdan görün(bu eziyeti). Yani torun sahibi olacak kadar uzun 

yaşayın. 

Ocağı tütesice, bak bizi dinneyo mu hiç! 

Odu ocağı kör galmayası seni. 

Sakalı ağarasıca edepsiz, gelirsem  öldürün seni.  

Sakalı ağarınca yaşaması, uzun ömürler dileği olup, onun iyiliğini istemektir. 
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