
YEREL  KELİMELER  

 

A 

Aba                                                          :Ana,anne 

Adak                                                        :Ayak ( çocoklar için kullanılır) 

Ahbin                                                       :Hayvan gübresi 

Ağasi                                                        :Dostum 

Ağmak                                                     :dengesinden ağır 

Ağşak                                                       :İğin başındaki makara 

Anenge                                                    :Benzeri,tıpkısı 

Anikko                                                     :Anne 

Annaç                                                      :Tam karşısı 

Arnet                                                       :Sincap 

Arustak                                                   :Tavan arası 

Alaf                                                          :Hayvan yemi 

Ayakcak                                                  :Basamak 

Aralık                                                       :Sofa 

Avara                                                       :Boş. Avere 

B 

Balik                                                         :Sevgi sözü 

Baran                                                       :Tarlada fide dikmek için açılan ark 

Baroş                                                       :bakraç (büyük veya küçük bakır kova) 

Borçak                                                     :Burçak 

Baruş                                                       :Küçük kazan 

Bastık                                                      :Pestil 

Başik                                                        :Küçük baş 

Bebik                                                       :Sakız ağacı meyvesi(pebik) 

Becit                                                        :Acele 

Belbağı                                                    :Yumuşak ince kuşak 

Boşçik                                                      :Kuyruk sokumu(boççik) 



Bibi                                                          :Hala 

Bıbılik                                                       :Gülün goncası 

Bıbızik                                                      :Sivri 

Bıcik                                                         :Çörek 

Bıcırik                                                      :Tez canlı 

Bızik                                                         :Küçük abdest 

Bocik                                                        :Böcek haşarat 

Bodik                                                       :Kısa boylu 

Bozik                                                        :Yabani armut,ahlat 

Bön                                                          :Aptalımsı 

Bukağı                                                     :Kelepçe 

Buymak                                                   :Üşümek 

Bük                                                          :Viraj 

C 

Cağ                                                           :Parmaklık  

 Çağa                                                         :Küçük çocuk  

Canik                                                       :Sevgi sözü 

Cello                                                        :İri-Büyük, kaba 

Cıbıl                                                         :Çıplak  ,fakir 

Cığız                                                         :Geçimsiz 

Cıkkırik                                                    :Kapı mandalı 

Cikmik                                                     :Tekme 

Cıllık                                                         :Harap 

Cılız                                                          :Zayıf 

Cındik                                                      :Önemsiz,yetersiz 

Cıngirik                                                    :Küçük çıngırak 

Cızu                                                          :Uzun kuyruklu kanatlı böcek 

Cırtik                                                        :Küçük salkım 

Cısik                                                         :Yakıcı ateş 

Cittik                                                        :Zayıf  



Cot                                                           :Kuyruk  

Cottik                                                      :Kuyruk 

Cücük                                                      :Civciv 

Ç 

Çanik                                                       :Küçük çanak 

Çaşır                                                        :Bir nevi hayvan yemi 

Çaput                                                       :Paçavra 

Çedik                                                       :Çocuk ayakkabısı 

Çeper                                                       :Bahçe etrafına konan çalı ,çırpı 

Çermig                                                    :Ilıca ,kaplıca 

Çemkürmek                                           :Gereksiz cevap 

Çevlik                                                       :Suyun dönemeç yeri 

Çiğit                                                          :Çekirdek 

Çoçik                                                        : Binilecek hayvan, eşek 

Çırpan                                                      :Su yolları bakıcısı,su bekçisi ,bağ sulama görevlisi 

Çırmak                                                     :İnce su arkı 

Çıtırik                                                       :Gevrek 

Çırtmak                                                   :Sebzeleri incecik doğramak 

Çor                                                           :Hastalık 

Çüçük                                                      :Meyvenin yenmeyen kısmı 

Çuşik                                                        :Eşek 

 

D 

Danik                                                       :Küçük dana 

Delecan                                                   :Sincap 

Densiz                                                      :Sulu ,şımarık 

Deyin                                                       :Sincap 

Dındik                                                      :Kuvvetsiz 

Dıngirik                                                   :Gergin 

Diyar                                                        :Yüz,çehre 



Dodik                                                       :Ayak uçları 

Düğür                                                      :Bulgur ufağı(simit) 

Düğürcek                                                :Bulgur 

Döğme                                                    :Gendüme 

Dülger                                                     :Marangoz 

Densüz                                                    :Lüzumsuz 

Dıgıdık                                                     :Hızlı yürüyen 

Dıbız                                                         :Kel, saçı olmayan 

Darğun                                                    : Bir cins ağaç  (dağum)   çitlenbik? 

E 

Eğin                                                          :Sırt,su kabı 

Eğiş                                                          :Ateş küreği  

Emegeçmek                                           :Yaralı olmak 

Enük                                                        : Kedi ,köpek yavrusu 

Etehleme                                                :Bunama 

Emü                                                         :Amca  (emi) 

Ergişi                                                        :Yetişkin erkek 

Erböcek                                                   :Akrep 

Eksiketek                                                :Kadın 

 Eğük                                                        :Eğri 

F 

Farime                                                     :Vazgeçme 

Fatik                                                         :Küçük Fadime 

Fıldırik                                                     :Dönen,döndürücü 

Fışkı                                                          :Hayvan pisliği 

Fiske                                                        :Gaz lambası 

Fıttırmak                                                 :Keyifli keyifli sıçramak 

G 

Gadımhane                                            :Tuvalet 

Gedik                                                       :Zirvelerin geçit yeri 



Gıdık                                                        :Oğlak  (gıdik) 

Godik                                                       :Küçük tahıl ölçüsü,kısa boylu 

Gıgirik                                                      : 

Gövnemek                                              :Fazlaca kızarma hali 

Gövürme                                                :Damatlık elbise 

Goştik                                                      :Üzümden kurutularak yapılan kışlık yiyeceği 

Goruk                                                      :Ham 

Gıldirik                                                     :Yuvarlak 

Gıkgilik                                                    : Ağaç tepesi (gukpulik) 

Gotdik                                                     :Kısa 

Götürge                                                  :Değirmen taşını kaldıran manila 

Gılık                                                         : Keçi pisliği (gilik) 

Güman                                                    :Umut ,umutla bekleyiş 

H 

Hab                                                          :Komşular arasında süt dağıtım imecesi 

Hahut                                                      :Güvensiz,eski ve çürük 

Hama                                                       :Yenge 

Hark                                                         :Sukanalı 

Hedik                                                       :Karda yürümek için yapılmış  bir  cins  giyecek 

Hedik                                                       :Haşlanmış buğday 

Hevenk                                                    :Üzüm salkımı 

Henek                                                      :Şaka ,yarenlik 

Hezan                                                      :Kalas,yontulmamış 

Hıbılik                                                      :Kabus 

Hıdik                                                        :Şüphe ,zan 

Hındik                                                      :Sümük 

Hıntsan                                                    :Bağevi 

Hırankeşen                                             :Kavga,gürültü 

Hırik                                                         :İşe yaramaz 

Hışırik                                                      :Kuru şeyler 



Hışik                                                         :Taze fasulyenin kurutulmuşu 

Hızan                                                        :Nekes 

Horata                                                     :Söz,laf 

Hotik                                                        :Zehir ,zıkkım 

İ 

Ibik                                                           :İbrahimin kısaltılmışı 

Irgalamak                                                :Sallamak,kıpırdatmak  

İssot                                                         :Biber 

Işek                                                          :Sidik 

K 

Kaban                                                      :Taş Araslarına yapılan basamaklı yol ,Gaban 

Kabun                                                      :Su yolu 

Kadamak                                                 :İliştirmek 

Kah                                                           :Elma,armut kurusu 

Kakkaroz                                                 :Mısır 

Kalik                                                         :Çocuk ayakkabısı,patik 

Karpın                                                      :Bir cins toprak 

Kavara                                                     :Yellenme 

Kelek                                                        :Şişirilmiş tulum Salı 

Kesmük                                                   :Elenmiş  iri saman 

Kıdiş                                                         :Arkadaş ,dost 

Kırçik                                                        :Eski,püskü 

Kındik                                                      :Üzüm salkımı 

Kısnik                                                       :Yanık tatlı 

Kolik                                                         :Boynuzsuz keçi 

Kotoş                                                       :Şişko,sevimli 

Kova getirmek                                       :Teşvik etmek 

Kozik                                                        :Kambur 

Köçek                                                       :Sonbaharda ekilen tohumun yeşermesi 

Köçek                                                      :Kapı kilidi 



Köçek                                                       :Olur olmaz işe karışan 

Kırzı                                                          :Yemeği yapılan bir nevi ot 

Külbe                                                       :Küçük kazma 

Kurik                                                        :At veya eşek yavrusu 

Kıtmik                                                      :Ağacın ince dalı 

Kefere                                                     :Gayri Müslim 

Kalik                                                         : Ayakkabı 

L 

Lağlanmak                                              :Alay etmek 

Lallik                                                        :Yayvan ,düzce 

Latik                                                         :Pestilin kalıcası 

Leçek                                                       beyaz tülbent 

Lertik                                                       :Ezik 

Leyvaz                                                     :Fasulye 

Lopbik                                                     :Şişko 

Lolik                                                         :Domates 

Laden                                                       :Arı kovanındaki siyah balmumu 

Loğ                                                           :Taşdan yapılmış  silindir 

M 

 Mağ                                                        :Bölüm,oda, bir evin veya odanın büyük ölçüsü 

Mağma                                                    :Ateş,köz, 

Masurik                                                   :Yabani gülün tohum yuvası 

Memik                                                     :Küçük Mehmet 

Mendek                                                   :Sicim ilmeği 

Meteris                                                   : Av bekleme yeri 

Mertek                                                    :Damlara dizilen ağaçlar 

Mındik                                                     :Küçük 

Mıcırik                                                     :Kıvılcım 

Mırmırik                                                  :Faal,becerikli 

Mitil                                                         :Çarşaf kaplanmamış yorgan 



Mol                                                          :Ağacın ilk filizi 

Mormorik                                               :Böğürtlen ,kuş üzümü 

Mahrama                                                :Navlu 

N 

Narik                                                        :Testereli bağ çakısı 

Nekes                                                      :Hasis 

Nezük                                                      :İnce ,narin 

O 

Oğunmak                                                :Bunalarak ağlamak 

Orçik                                                        :Ceviz li sucuk 

Oricik                                                       :Dut veya üzümden yapılan sucuk (urecik) 

Oşik                                                          :Köpek 

Ö 

Öğünmek                                                : Övünmek 

Ölbe                                                         :Buğday ölçüsü (20 kg ) 

Örek                                                         :Beşik veya salıncak üstündeki bağ 

Önüne                                                     :Beyhude,sözde kalan 

P 

Paçuk                                                       :Çörek 

Pağaç                                                       :Mayasız ekmek 

Pardik                                                      :Fırın temileme bezi 

Peg                                                           :Arsa 

Pıhırik                                                      :Baca ,bacanın ucu (pukhurik) 

Porik                                                        :Kakül,perçem 

Pırtik                                                        :Parça 

Pısik                                                         :Kedi 

Pıstik                                                        :Çürük  

Pilit                                                           :Kalın pestil 

Pitot                                                         :Buruk 

Pıtpıt                                                        : 



 

R 

 

S 

Sakar                                                       :Eli ters,meymenetsiz 

Sallik                                                        :Yassı 

Serpine                                                    :Sebze desteği 

Sırmik                                                      :ufak bulgur 

Soyha                                                      :Ölünün üzerinden çıkan elbise 

Sümsük                                                   :Pisboğaz,her şeye imrenen 

Süzek                                                       :Süzgeç 

Süvük                                                      : Damın ucu (süyünk) 

Ş 

Şappik                                                      :Şamar 

Şaştik                                                       :Şaşı 

Şıkkırik                                                     :Kapı kolu 

Şıpır                                                         :Acele 

Şırik                                                          :Gözyaşı 

Şiv                                                            :Şiradan artan posa 

Şivan                                                        :Yas ,ağıt 

Şorik                                                         :Salya 

T 

Tahik                                                        :Takke 

Tahdik                                                      :Peyke,raf 

Talan                                                       :Yağma 

Tantik                                                      :Etin ağırlaşması 

Tasik                                                        :Küçük tas 

Tay                                                           :At yavrusu 

Telek                                                        :Ot demeti 

Telemsek                                                :Bunalmak 



Tevek                                                       :Üzüm asması 

Tıncik                                                       :Dağınık saç 

Tol                                                            :Gevşek 

Tolik                                                         :Sukabağı 

Toraman                                                 :Gelişken 

Totaba                                                     :Hantal, zarif olmayan 

Toy                                                           :Acemi,tecrübesiz 

Tuçik                                                        :Siğil 

Tul                                                            :Sır saklamaz,boş boğaz 

Tunp                                                        :Tepe, tümsek 

U 

Ü 

Ürgülenme                                              :Pervasız 

Üsküre                                                     :Bakır tas 

V 

Vala                                                         :Dut altına serilen çarşaf 

Vasağa                                                     :Biçare 

Y 

Yığılik                                                       :Hafif 

Yıkışmak                                                  :Güreş tutmak 

Yumdu                                                     :İneklere verilen yal  

Z 

Zınik                                                         :Hıyar,salatalığın küçüğü 

Zırdik                                                       :Tavuk pisliği 

Zırnık                                                       : Çok az 

Zırra                                                         :Kapı arkası zinciri 

Zivan                                                        :Kokulu bitki tohumu 

Zerdali                                                     :Kayısı 

Zebun                                                      :İri yarı  
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