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Her yörenin bir türküsü, bir yemeği olduğu gibi özel bir konuşma tarzı da
vardır. Ona umumiyetle ağız denir. Fakat ağızın ne olduğu tam net ortaya
çıkmıyor, çünkü günümüze dek bu konu ile ilgili uygun ve bilimsel isteklere tamamıyla cevap veren bir sınırlama daha henüz yapılamamıştır.
Tabii ki kısa bir bildirinin kapsamında böylesi derinlemesine araştırma
gerektiren temel bir sorunun çözülmesini hedef almak mümkün değildir.
Her şeye rağmen burada halk ağzıyla ilgili bir konu ele almak istiyorum.
Bu amaçla, Artvin yöresine, ya daha geniş bir anlamda, Anadolu’nun
Kuzey-Doğu ucuna geçeceğiz. Zira o bölgenin hem kültürel hem de dilsel altyapısı oldukça zengin ve ilginçtir. Hititçe, Urartuca gibi Anadolu’nun en eski dillerinin halkasına katılan lisanlar bir tarafa bırakılırsa, o
yörenin meskenlerinde uzun zamanlar boyunca etnik aslı Ermeni, Gürcü
ve Zan grupların oturduklarını görünür. XV. yüzyıldan itibaren, Türklerin daha çok sayıda Anadolu topraklarına ayak basmalarıyla birlikte, kendiler yeni bir etnik oyuncu olarak oyuna katılmış olup en nihayet onun
başrolünü üzerine almışlardır. Fakat o noktaya gelinceye kadar o vakitki
büyükdevlet politikası süreçlerinde Türkler bu sınır bölgesine hakim olabilmek için en tehlikeli aleyhtarları olan İran ve Rusya ile defalarca kanlı
savaşlara girmek mecburiyetinde kaldılar. Aynı zamanda ise bu tarihî
olaylar çok özel kültürel bir bireşime de yol açmıştır. Buna bağlı olan
gelişmeler günlük hayat, maddî kültür, dil gibi, sosyal hayatın hemen
hemen her alanına etkisini salmıştır. Bu çevreden şimdi birkaç örneği ele
alarak küçük araştırmamın çerçevesinde tartışmak istiyorum. Bunu yaparken şu hedeflerin göz önünde de tutulması faydalıdır:
a) adı geçen bölgenin uzun süreli bir ortak tarihinden kaynaklanan kültürarası
bağlantı ile ilişkilerinin izlerinin çıkartılması;
b) yöresel söz hazinesinin aydınlatması, ve nihayet
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c) diller arası leksik alışverişten doğmuş olan sorunların açıklanması ve mümkünse çözülmesi.

Bundan anlaşıldığı gibi, söz edeceğimiz sorunlar her şeyden önce leksikoloji ile etimolojiye dönüktür.
Yörenin maddi kültürünün tıpkı bir simgesi olan, tartışacağımız ilk
sözcük baga’dır. ‘Ahırlarda hayvanların yeminin konduğu bölme’, ya
başka bir deyişle ‘ahırda duvara bitişik yapılmış, yerden yüksek yemlik’
manasını gelen ve en başta Şavşat, Yusufeli ve Ardanuç’ta, yani Gürcü
geçmişinde Şavşeti-İmerhevi adlı yörede kullanılan bu biçimin yanısıra,
şu çeşitlere de rastlamak mümkündür: bağa (Artvin; Göle, Posof, Ardahan–Kars),1 bage (Göksun–Maraş), bege (Çıldır), beğe (Susuz) ve beye
(Sarıkamış–Kars).2
Etimoloji alanında uğraşan bir türkologa bu manzara hiç de yabancı
gelmez. Zira yaklaşık aynı biçim dökümü, Andreas Tietze’nin kaleminden çıkan “Die Zusammensetzung des gewerblichen Wortschatzes in der
Provinz Kars” (1982: No. 14) adlı makalede bulunmaktadır. Tek farkı,
Tietze’nin çıkış noktası baga değil, beğe biçimidir! Bundan fazlası,
biçimsel ve anlamsal ölcütler bakımından benzeşimli olan TÜRKİYE
TÜRKÇESİ peğ, peh, pey, peğe, peye biçimlerini3 hem de sadece ‘ahır’
manasında kullanılan TÜRKİYE TÜRKÇESİ (Ayrım uruğu ağızı–Kars)
pẹye—AZERBAYCANCA päyä çiftini (Caferoğlu 1942: 272a; ADİL 3:
493) ikinci ve üçüncü bir grup olarak değerlendirerek buraya ilave etmiştir. Bundan hareketle Tietze ‘tek heceli varyantlar’ın ERMENİCE bak ‘bir
evin çevresindeki, çitli avlu; arsa; ağıl; arazi’, daha doğrusu b‘äk, päk,
päkj gibi ağız biçimlerine (bkz. Ačaṙyan 1: 390f; Malxaseanc‘ 1: 318b)
bağlanabileceğini, fakat Kars ile Artvin gibi ‘komşu iller’den tespit edilen (iki heceli) biçimlerin bir özel yer tuttuğunu düşünmektedir.
Bu görüşün bu şekilde kanıtlanabilir olmadığını şimdi hemen göstereceğim. Bu husus için yine Artvin’e, daha doğrusu oralarda kullanılan
baga biçimine dönmeli. Çünkü daha geniş bir alan taraması TÜRKİYE
1

2
3

Türk köylü edebiyatindan bir örnek Andreas Tietze (2002: 259b) göstermektedir:
Ahırdakiler gübre, dışkı dolu salaskanları [‘oluklar’ ‹?›] seçtiler. Bir kaç öküzinek su döktüler. Bizimkiler sıkıştıklarını sezdiler, karanlık bağa diplerine siydiler (Ümit Kaftancıoğlu, Dönemeç, İstanbul 1972: 146).
Bkz. DS (471b); KAS (153b); DD (151b); ZTS (1976: 20, 22); Polat (2000:
152); Özkan (1994: 101a).
Anlamları: ‘(boş) arsa’; ‘yazın koyunların sağıldığı çitle çevrilmiş yer’, ‘hayvanları barındırmak için taş ya da kerpiçten yapılan yer’, ‘ağıl’ vs. (DS 3419-20,
3437b).
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baga’nın Gürcücede bir eşinin var olduğunu ortaya çıkartır:
krş. GÜRCÜCE baga ‘hayvan yemliği’ (Tschenkéli 57b; KEGL 1: 942).
Olağanüstü mühim bu ip ucu takip edildiğinde, GÜRCÜCE baga’nın Kartvel dil ailesinde çok eski bir geçmişe sahip oldugunu anlamaktayız. Sözcük Gürcücede 5inci yüzyıla ait olan ilk yazılı ürünlerinden4 bugüne
değin iyice belgelenmiştir. Üstelik diğer Kartvel dillerinde de fonetik kanunlarına tam uyan biçimler bulunmaktadır, örneğin:
• MEGRELCE bog-a ‘ahır ve ağılın döşemesi, (genellikle ahırdaki) hayvan yemliği; (küçük) tahta köprü’ (Kipšidze 1914: 204f; Kadshaia &
Fähnrich 2001: 40a),5
• LAZCA bog-a ‘koyun ve keçi ağılı, ahır döşemesi (tahtadan); derme
çatma baraka’ (Klimov 1964: 48; Bucaklişi vd. 2007: 66) ve
• SVANCA bag ‘ahır’ (Gudjedjiani & Palmaitis 1985: 90; Nižaradze
1910: 444, 497).
Bu verilere dayanarak, tümü ünlü Kartvelolog olan Georgij Klimov
(1998: 6) ve Heinz Fähnrich (2007: 44a) en yeni etimolojik sözlüklerinde
Ana Kartvelce aşamasına ait olan *bag-a- ‘koyun ve keçi ağılı, ahır’ ana
biçimi olarak göstermektedirler. Mühim olan fonetik kuralları şunlardır:
TÜRKÇESİ

*KARTVELCE

4

5

GÜRCÜCE

ZANCA

SVANCA

*b

b

b

b

*a

a

o

a

*g

g

g

g

*-a (ek)

-a

-a

Ø?

Krş. ESKİ GÜRCÜCE (İncil, Luka 1315; Xanmaṭi) kacad-kacadman tkuenman
ara aɣhqnisa qari anu viri bagatagan twista? (Abulaӡe 1973: 28a; Sardshweladse & Fähnrich 2005: 94b) “Her biriniz Sept günü kendi öküzünü ya da eşeğini
yemlikten çözüp [suya götürmez mi]?” Onun yanı sıra krş. (17./18. yüzyıldan)
Orbeliani (1: 88a) ‘hayvanlara yem konduğu yer’ ve Čubinašvili (1840: 45a)
“ясли, crèche, mangeoire”. Bu açıklamalardan daha ilginç olanı Orbeliani’nin
tercümeleridir (2: 483a): TÜRKÇE axur, axuri ‘ahır, dam’ (Abulaӡe 1968, 74a),
ERMENİCE masur ~ msur, musurk (= msur(k‘)) ‘hayvanların otladığı yer, ahır,
yemlik’ ve İTALYANCA sṭabolo (krş. LATİNCE stabulum) ‘ahır’ ile ṗresepio
(= presepio) ‘ahırdaki yemlik’. ERMENİCE msurk‘ hem de bunun ödünçleme
olarak Anadolu ağızlarında geçmesine dair daha ayrıntılı bilgi Bläsing (1992: no.
88) vermektedir.
‘Tahta köprü’ manasındaki MEGRELCE boga ile birlikte bir zincir oluşturan
GÜRCÜCE boga ‘küçük köprü’, GÜRCÜCE, MEGRELCE bog-ir-i ‘küçük
tahta köprü’, LAZCA bog-a-xinǯ-i ‘küçük tahta köprü’ ve SVANCA bog, bogəәld
(~ bogir < GÜRC.) ‘köprü’ (Tschenkéli 93b; KEGL 2: 1086; Orbeliani 1: 107b;
Kadshaia & Fähnrich 2001: 40a; Nižaradze 1910: 204) biçimleri kanımca —
yani Fähnrich’in (2007: 44) aksine — farklı bir kökenin çocuklarıdır.
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Artık TÜRKÇE baga ve ünlüler arası pozisyonundaki gırtlak (g) ünsüzünün sızılaşmasını (ğ) gösteren bağa biçimlerin hem yayılış alanı hem
de yapılışı bakımından Gürcüceden ödünç oldukları kesindir. Dil coğrafyası açısından ilk bakışta belki bazı şüpheler uyandıran “Maraş’lı” bage

Şekil 1. baga’nın a veya e taşayan variyantlarının yayılışı

için aslında aynısı doğru olması gerekir. Sözcük göçmen tarafından Maraş yöresine nakledilmiş olabilir, çünkü orada ve ekseriyetle onun Göksun ilçesi için de Kafkasyalı grupları tespit edilmemiştir (bkz. EGRT
1989: 405). Geri kalan, a yerine e gösteren biçimlere gelince, ünlülerinde
bir damaksıllaşma vukua gelmesi şartiyle onlardan bege biçimi baga’ya
ve beğe/beye biçimleri bağa’ya tam uymaktadırlar. Bu damaksıllaşmanın
sebebi ise belli değildir. Fakat biçimlerin yayılışına bakıldığında (bkz.
şekil 1.) tümünün Kars vilayetinde vaki olan Çıldır, Susuz ve Sarıkamış
gibi mekânlardan tespit edildiği göze çarpmaktadır. Başka bir ifadeyle,
e’li biçimler sözcüğün genel yayılış alanının sadece veyahut ekseriyetle
doğusunda meydana gelen bir özellik olurçasına görünmektedir.
Genellikle alınma kelimelerde Kars İli’nin bazı ağızları gerçi kalın a
ünlüsünün ince e’ye değişmesi için örnek yansıtmaktadır. Ancak böylesi
durumlarda sözcüğün gövdesinde ince bir ünlü yada inceltici yani
damaksıl bir ünsüz bulunmaktadır, mesela: ḫeber ‘haber’, ḫelġ ‘halk’ (l'),
esger ‘asker’, ecele ‘acele’, çente ‘çanta’, yeyle ‘yayla’ vs. (Ercilasun
1983: 83). Bu incelme en çok bölgenin “Terekeme ve Azerilerin” ağızlarında meydana gelir ve Azerbaycancanın bir özeliği olarak değerlendirilebilir. Zaten a ile e arasındaki farklar burada göründüğü gibi
değildir, çünkü e’nin çok açık ve hafif inceltilmiş, uluslar arası fonetik
alfabesinde [IPA a, æ] olarak teşkil edilmiş bir ses olduğunu düşünebilmekteyiz.
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Gerçek şeyler bilimine dönerken, baga denilen hayvan yemliginin yapılışı ve şeklini açıklayan basit bir tarifi Osman İ lker Aşağı Maden ve
Aşağı Madenliler (A. Hod ve A. Hodlular), Köyün doğal ve toplumsal yapısı (1992: 237) adlı eserinde buluruz.6 Ona göre
“Ahırın bir duvarı boyunca 50 x 50 cm boyutlarında duvar boyunca bir dolgu
yapılır. Dolgunun ön kenarına 30-40 cm genişliğinde kalın bir tahta monte edilir.
Bu tahta biçilerek değil, bir tomruk yontularak hazırlanır. Tahtanın bir tarafında
120 cm ara ile çıkıntılar bırakılır ve bu çıkıntılara bir delik delinir. Tahta ile duvar arasında meydana gelen boşluğa ot saman gibi hayvan yiyecekleri konurken
ön tarafındaki çıkıntılara hayvanlar bağlanır. Bu düzenlemeye baga derler.
Baganın önünde açılan deliklere ağaç sürgünlerinden yapılan ve birbirine zincir
gibi eklenen ve adına ‘Çiçhol’ denilen bağlar takılır. Bu ağaç zincirin uzunluğu
hayvanlarını yem yemesine yatıp kalkmasına yetecek kadardır”.7

İkinci bir aşamada şimdi GÜRCÜCE baga ile ERMENİCE bak sözcüklerin arasındaki oranı eşince, ikisinin, birbirlerine ne kadar benzedikleri
halde, katiyen genetik bir bağlantısının olmadığı bellidir. Zira Gürcücede
ERMENİCE bak’ın dengi baga değil, fakat GÜRCÜCE baḳ-i’dir (‘ağıl, hayvanların barındırması için çitleştirilmiş yer’, Tschenkéli 60b; KEGL I:
954). Daha fazlası, hem ERMENİCE bak hem de GÜRCÜCE baḳ-i için iki
dilin en eski zamanlarından kaynaklanan kayıtlar elimizde vardır.8 Onların ses yapısı (GÜRCÜCE : ERMENİCE b = b, a = a, ḳ = k), alınma yolunun
yönünü belirten herhangi bir emare vermediği için, o konuya ilişkin kesin
bir karar verilememektedir. Bu durumu daha önce yayımlanan görüşler
de yansıtmaktadır. Karl Bouda (1949: 302) örneğin GÜRCÜCE baḳ-i
Ermeniceden bir alınma olarak kabul etmektedir. Ona karşılık, ikisi
Armenolog olan Hrač‘ya Hakobi Ačaṙyan (1: 390f) ve Gevorg Beglari
ǰahukyan (1987: 591) ERMENİCE bak sözcüğünü Kartvel dillerinden gelen yabancı bir öge olarak değerlendirmektedir. Edzard Johan Furnée
6
7

8

Üstelik bkz. İlker (1989: 245). Aşağı ve Yukarı Maden Artvin Merkez İlçesinin
taa Güney ucunda, Yusufeli İlçesi sınırında bulunan iki kücüçük köydür.
Açıklama: çiçhol (Aşağı Maden) ~ çiçğal (Ardanuç) ‘hayvanları ahırda bağlamak için kullanılan bükülüp halka haline getirilmiş ağaçlar’ çiçḫal (Şavşat—Artvin) ‘ahırda hayvanları bağlamakta kullanılan zincir’ (DS 1204a).
ESKİ GÜRCÜCE baḳ-i ‘avludaki bir ağıl; çitlenmiş yer’ (Abulaӡe 1973: 28b;
üstelik krş. Orbeliani 1: 89b ve Čubinašvili 1840: 46a), örneğin: gamogiq̇vane
šen baḳisagan (I Nešṭta 17,7; Mcxet) “Ich habe dich aus der Hürde herausgeführt”; saɣmrtoman swimeon ubrӡana š emoxumad qorcta mista š inaḳerӡo
baḳisa mis (Ath.-20 17, 31-32b) “Der heilige Symeon befahl, seinen Leib auf
einen umfriedeten Platz zu bringen” (bkz. Sardshweladse & Fähnrich 2005: 96a).
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(1982: 26) ise, dil tarihinin daha derinine inmeye çalışarak bu biçimlerin
‘Gürcüce ve Ermenicede bağımsız Doğu-Mediterran bir ödünçleme’ olabileceğini izah etmeyi önermektedir. Daha da belirgin çizilmiş bir anlayışa Sergei Nikolayev & Sergei Starostin’in A North Caucasian Etymological dictionary (1994: 318-319) adlı dev eserinde rastlamaktayız. Bu iki
araştırmacıya göre ‘Kartvelce köken’ (yani grg. baḳ-) kendileri tarafından tekrar edilmiş ANA DOĞU-KAFKASCA *bVrḳwV ‘ağıl, merdiven’
sözüne bağlanabilmektedir, ERMENICE bak’i ise ANA DOĞU-KAFKASCA
*bŏrGwV̄ ‘ahır, ağıl’ çerçevesine sürdürürler; fakat bunun ile ilgili olan,
‘ERMENİCE bak’ın büyük olasılıkla Kafkasca bir asılı vardır ... yine de,
GÜRCÜCE baḳ-i’ye dayanan bir ödünçleme de olabilir’ (a.y. 311) gibi
açıklamaları pek kararlı ve güvenilir bir görüş vermemektedir. Diğer bir
belirsizlik Dağıstan Kafkas dillerinde yaşayan bazı biçimler üzerinde
olur, mesela HUNZİBCE baḳi (‘ağıl’) hakkında: Nikolayev & Starostin
(a.y. 319) bu biçimi ANA DOĞU-KAFKASCA *bVrḳwV ile bağlı olarak
“One could also compare Gunz. [HUNZİBCE] baḳi ‘enclosure for cattle’;
there is, however, a possibility of its being borrowed from Georgian ...
baḳi” şeklinde yorumlamaktadırlar. Fakat birkaç sayfa önce (a.y. 293),
ANA DOĞU-KAFKASCA *bhä̆λ̣wĭ ‘keçi, koyun, mal’ ile ilgili şunu okumaktayız: “Bezht. Tlad. [BEJTACA’nın TLADAL ağzı] bäḳi, Gunz. [HUNZİBCE] baḳi ‘sheep-flock; sheep-fold’ ... are certainly [yani “kuşkusuz”]
borrowed from Georg. baḳi ‘sheep-fold”, vs. Her nasıl olursa olsun, böylesi karışıklık ve tutmazlıklar bir kez daha etimolojik ilişkilerinin gercek
izlerinin aranıp bulunmasının ne kadar güç hem de aldatıcı bir görev olabileceği konusunda güzel bir örnek vermektedir. Eğer elimizdeki bu zincire KABARDİNCE baq (‘ağıl’) biçimini da eklersek, durum daha belirsiz
olur, zira bu son biçim ses bakımından ne ANA DOĞU-KAFKASCA *bVrḳwV ne de GÜRCÜCE baḳ-i’ye denk gelmemektedir. Fakat Nikolayev &
Starostin’ca ANA DOĞU-KAFKASCA *bŏrGwV̄ ’ya uyar (a.y. 311). Bana
kalırsa, bütün bu değerlendirmeler hiç de güvenilir değildir, tıpkı LAZCA
baḳ-i ‘ahır, at ahırı’ (Marr 1910: 129a)9 ve RUSCA (Güney Kafkasya)
baki ‘taştan yapılmış bir koyun ağılı’ (Goletiani 1972: 141) biçimleri olduğu gibi HUNZİBCE baḳi ‘koyun ağılı’ (Van den Berg 286), BEJTACA
baḳi ‘koyun sürüsü’ (Klimow & Chalilov 1987: 32a), BATSBİCE baḳ 1.
‘ağıl’, 2. ‘(kesilmiş) otlar için çitli bir yer’ (Kadagiʒe & Kadagiʒe 1984:
76; Fähnrich 1998: 111), TSAHURCA baḳi (ĖCJa 1999: 870a) vs. biçim9

Ana Kartvelce bir köke dayanan bir biçim olsa, Lazca’da *boḳ- beklenirdi (ANA
KARTVELCE *a > (ZANCA) LAZCA o değişmesi için bkz. yukarıya).
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lerinin doğrudan doğruya GÜRCÜCE baḳ-i’ye bağlanması çok daha akla
yatkındır.
GÜRCÜCE baga ile baḳ-i sözcüklerinin farklarına baktığımızda, ikisinin arasında sırf anlambilim bakımından bir ilişkinin olabileceği kabul
edilebilirse de, tarihî sesbilgisine göre her hangi bir bağlantının mümkün
olmadığını anlamak zorundayız. Daha önce gösterdiğim gibi ANA KARTVELCE *g öteki Kartvel dillerine geçince ses değerleri saklanıp sabit kalmaktadır, başka ifadeyle, g normal şartlar altında ḳ’ye değişemez.
Yine de yukarıdaki bulmacayı tüm parçalarıyla bileştirmek mümkün
değildir. Geri kalan tek heceli biçimler Tietze’nin sunduğu gibi Ermenice’ye (bak ~ b‘äk, päk, päkj) denk gelirler fakat iki heceli, çoğu p- ile
başlayan biçimlerin geçmişi hala karanlıkta kalan bir sorundur.
Anlam ve ayrıca biçim bakımından baga’ya benzeyen fakat etimolojisi
kesinlikle ayrı olan, burada tartışılacak ikinci terim bağu’dur; Hopa’dan
kaydedilen ve uzak Doğu-Karadeniz’in sahil ve sahile yakın bölgelerinde
sık sık duyulan bu sözcüğün manası şöyledir: ‘mısır ve eşya konulan ambar’ (DS 486b),10 ‘yemek kumanyası; un, fasuliye, şeker vs. konulan büyük dolap; ambar’ (KAS 156b). Dolaysız kaynağı LAZCA (Vice-Arxavi)
baɣ-u, ‘fındık, elma vs. için bir ambar’dır (Marr 1910: 129b).11 Muhammed Vanilişi & Ali Tandilava’ya göre (1992: 116) baɣu ‘her türlü ürünlerin saklandığı meyvelerin korunduğu yer’dir. Heinz Fähnrich & Surab
Sardshweladse (1995: 53f; üstelik Klimov 1998: 13 ve Schmidt 1962:
97) bunun eşseslisi olan MEGRELCE baɣ-u (~ baɣ-əә) ‘ambar, samanlık’
(Kipšidze 1914: 201b; Kadshaia & Fähnrich 2001: 29a) ve GÜRCÜCE
beɣ-el-i ‘ambar, zahire ambarı’ (Tschenkéli 80b; KEGL 1: 1039) ile
birleştirip bu set üzerinde nihayet Gürcüce-Zanca seviyesine düşen *beɣbiçimini ana etimonu olarak tekrar etmektedirler. LAZCA, MEGRELCE -u
eki GÜRCÜCE -el ekinin tam karşılığı sayırlır.12 Bunun yanı sıra GÜRCÜCE beɣ-o ‘saman veya hububat demetlerinin saklandığı ambar’ (Tschenkéli ibd.) da zikrolunmalıdır, GÜRCÜCE beɣ-el-i olduğu gibi bu çeşidin
ilk ortaya çıktığı kaynak Sulxan Saba Orbeliani’nin vazgeçilmez eser,
10
11

12

TÜRKÇE bağu (Yozgat), ‘parti, kısım’ olan anlamı dolayısıyla buraya pek uymaz, bence başka bir kökene bağlı olmalıdır.
Üstelik krş. baɣu ‘ahır, ambar’ (Benli 2004: 23a), ‘serenderde 4x4 ölçüsünde
fareden tecrit edilmiş ve tahıl için ayrılmış özel bölme, özel ambar’, baɣo ‘penceresiz çok yakiler’ (Erten 2000: 33), (m)bağu, nobağule ‘ambar’ ve (m)bağuna
‘kiler’ (Bucaklişi vd. 2007: 55, 629a).
SVANCA beɣel ‘ambar’ (Nižaradze 1910: 3) Gürcüceden ödünçlenmiştir.
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Leksiḳoni kartuli’dir (1: 100b).13 Nihayet, -el eki ile türemiş Gürcüce
biçimi bir alıntı olarak Türkçe’de değil fakat diğer birkaç komşu ve
temas halindeki dillerde bulabilmekteyiz, örneğin: BATSBİCE beɣel
‘samanlık’ (Kadagiʒe & Kadagiʒe 1984: 89b; Fähnrich 1998: 111),14
OSSETCE (Güney şivesi) beɣeli ‘ambar’ (Abaev 1949: 503) ve RUSCA
(Gürcüstan’da) begeli ‘hububat, un gibi ürünleri korumak için ambar’
(Goletiani 1972: 141).
Bu anlam alanına katılacak benzer ve bu yüzden burada kısaca tartışılacak iki kelime daha var: bagen ile naliya.
• bagen, Ünye (Ordu), Borçka, Hopa, Şavşat, Ardanuç (Artvin) ve Rize’nin bazı köylerinden kaydedilmiş bu sözcük hakkında şu bilgilere sahibiz: 1. ‘mısırı kurutmak ve tanelemek için dört direk üzerine kurulan
bir yapı’, 2. ‘uçları kertik ağaçlarla yapılan baraka, salaş’, 3. ‘alt katı yığma veya kesme taş olarak inşa edilip, büyükbaş hayvanlar için ahır, üst
katı ahşap ve ot deposu olarak kullanılan iki katlı yapının adı’dır (DS
472a; Tokdemir 1993: 63; KAS 154a). Bunun begen biçimi ise Ardanuç’ta ‘mısırı dövüp koçanından ayırmak için, dört direk üzerine yapılmış, yanları ve arkası kapalı, döşemesi aralıklı küçük bir tezgâh’ın, yani
naliye türünün (aşağıya bkz.) adıdır (Özkan 1994: 101a).
Daha önce bağu olduğu gibi sadece Pontus bölgesinde yaygın olan bu
terimi de Lazcadan bir ödünçleme olarak kabul etmemiz mümkündür:
krş. LAZCA bagen-i (Xopa, Vice-Arxavi) ~ (damaksıllaşma ile g > ǯ) baǯen-i (Atina) ‘ot, mısır veya kamış saklamak için kullanılan bir yer’
(Marr 1910: 128b, Schmidt 1962: 74).15 Muhammed Vanilişi & Ali Tandilava’nın (1992: 116) verdikleri malumata göre Lazlar’da bageni ‘dört
direk üzerine dikilmiş, havada duran bir yapı’, yani ‘tüm bölümleri, yan
duvarlar, alt döşemesi vb. yuvarlak ağaçlardan yapılmış, içine sadece mısır ürünü konacak, havadar bir bina’dır. Meşhur Gürcü bilim adamı, İvane Ǯavaxišvili (2: 97) adı geçen sözcüğün Gürcü yazı dilinde iyi bilinen
baga’dan bir akrabasının olması gerektiğini düşünmektedir. KAS’da
(154a) tekrarlanmış bu sunuş, tarihî ses biliminden doğan nedenlerden
maalesef doğru olamaz; zira ANA KARTVELCE *baga’nın Kartvel dille13
14
15

Üstelik krş. Čubinašvili (1840: 52b): “beɣo, beɣeli ... житница, амбаръ, хлебный магазинъ, magasin à blé, grenier”.
Daha eski bir kayıt — beġel “Speicher” (ambar) — Schiefner (1856: 144b) vermektedir.
Şüpheli bir biçim Faruk Benli’de (2004: 23a) bulmaktayız: “bağeni” (eğer hatalı
değilse = baɣen-i; ɣ < g ‹?›) ‘ambar (direk üstünde içine mısır konan ambar),
mısır çiti, kışlık depo yeri’.

http://www.turkdilleri.org

ARTVİN YÖRESEL SÖZLÜĞÜNDEN ÖRNEKLER

25

rindeki karşılıklarına bakınca Lazcada *bogen- gibi bir biçim beklenirdi.
Zaten bagen’in KARTVELCE *bag- kökü ile bir ilişkisi olsa -en- kısmının
ne olduğu belli değildir.
Bageni’nin çok tıpkı bir türünü gösteren altdaki şekil Wolfgang Feurstein’in Die materielle Kultur der Lazen adlı, ticarî bir baskısı yapılmamış mezuniyet tezinden (1983: 80) alınmıştır.

Şekil 2. Bir Laz “bagen”i

• naliya (Çayeli) ~ nalya (Rize), naliye (Şavşat) ‘bir çeşit ambar’,
nayla (Rize) ‘kiler, ambar’ ve naliya (Şavşat—Artvin) ‘mısır koçanını
döverek tane haline getirirken kullanılan, dört direk üstüne yapılmış olan
küçük ve döşemesi aralıklı tezgâh’ (DS 3235-3236, 3242b; Polat 2000:
161; Günay 1978: 327; Yanıkoğlu 1943: 286; KAS 891b).
Doğu Karadeniz Türkçesindeki bu biçimlerin dolaysız kaynakları
LAZCA nalya ~ nayla ‘dört direk üstüne kurulan bir mısır ambarı’ (Marr
1910: 172b; Erten 2000: 233) ya da GÜRCÜCE (ač̣aruli, imeruli) nalia
‘mısır ambarı’ (Tschenkéli 915a; Nižaraӡe 1971: 281a; Gačečiladze
1976: 106b)16, (guruli, lečxumuri) nalie ‘mısır, darı saklamağa yarayan
(direkler üstüne kurulan) küçük bir yapı’dır (Bleichsteiner 1931: 79a;
KEGL 5: 1320; Ɣlonti 1984: 406a). Üstelik ‘mısır veya darı ambarı, üstü
yağmur çatısı ile kapatılmış yer (hayvanlar için)’ manasındaki MEGRELCE nania biçimi de (Kadshaia & Fähnrich 2001: 212b) bu zincire eklenmelidir. Özellikle Zanca ile Batı Gürcücenin bazı ağızlarında tespit
edilen bu terimin bildiğimiz en eski kaydı Sulxan Saba Orbeliani’nin
16

Aynı biçimi Çveneburebi denilen Türkiye’de yaşayan bazı Gürcüler de (Baxčaq̇aia = Bahçekaya–İnegöl—Bursa) kullanmaktadırlar (bkz. Puṭḳaraӡe 1993:
522b).
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lugatinde bulunmaktadır (1: 569a): nalia ‘ɣomi darısının17 saklanmasına
kullanılan küçük ev ya örülmüş ambar’. Sadece ödünçleme olarak sözcüğü Svancada ve sadece ıstılah olarak Güney Kafkasları anlatan Rusça
eserlerde de geçmektedir: krş. SVANCA nalijäj ‘mısır ambarı’ (Gudjedjiani & Palmaitis 1985: 227) ve RUSÇA nalia ‘yüksek direkler üstünde
duran, örme yapılı küçük mısır ambarı’ (Goletiani 1972: 144).
Gözden geçirdiğimiz, birtakım dillerden kaynaklayan tespitlere göre nal(i)ya tarımsal bir yapıdır,
sadece Şavşat yöresinde sözcük mısırın tanelerini
koçandan ayırmağa yarayan özel bir tezgâh için kullanılmaktadır (yandaki fotoğrafta; Polat 2000: 175).
Eski çağda Kolhis denilen yöreye sınırlı olan
terimin kökeni henüz bilinmemekle beraber belki
bunun — özellikle yayılış alanını dikkate alınca —
izleri bize kadar ulaşmayan eski bir dilden miraz
kalan bir öge olarak değirlendirilmesi mümkündür.18
Daha önce öğrendiğimiz gibi nalya adındaki ambar türü ekseriyetle
mısırın saklanmasına yarayan bir yapıdır. Tümiyle kestane ağacından inşa edilen nalyalar Doğu Karadeniz bölgesinde genel olarak Lazların çiftliklerinde bulunmaktadır. Wolfgang Feurstein’in Lazların maddi kültürü17

18

GÜRCÜCE ɣomi ‘bir darı türü; Setaria italica (L.) P. Beauv. ssp. maxima Alef.’
(bkz. Maq̇ašvili 1961: 76a). Bildiğimiz en eski kaydı Sulxan Saba Orbeliani (2:
253b) vermektedir. Tıpkı patates olduğu gibi mısır da ‘Yeni Dünya’dan getirilmiş olan bir nebattır. ‘Amerikalı’nın ne zaman ve hangi yollardan Doğu Pontus
bölgesine vardığı ise daha tam net olarak görünmemektedir (ilk bir ip ucu örneğin KAS 853 vermektedir). Her nasıl olursa olsun, mısır gelmeden önce onun
yerini darı tutmuştur. Fakat mısır darıyı geriye iterek yerine geçerken bazen
bunun terminolojisini de üzerine almıştır; örneğin: TÜRKÇE akdarı ‘beyaz
mısır’ ... ve ‘beyaz küçük taneli un yapılan darı, Arnavut darısı’ (DS 146-147);
cindarı ~ cinmisiri ‘kolay patlatılan, taneleri küçük ve sivri olan mısır’ (DS
977a); darı gömleği ‘mısır yaprağı’; darı kesmiği, darı sömeği ‘mısır koçanı’
(DS 1371); cadi ~ cadı, çadu ‘mısır unundan saçta pişirilen mayasız çörek’, cad
‘darı ekmeği, çat ‘mısır unundan yapılan fırında pişirilen büyük, uzun ekmek’,
catti ‘mısır unundan yapılan ekmek’, cadı unu ‘mısır unu’ ve GÜRCÜCE č̣ad-i ~
m-č̣ad-i ‘darı ekmeği, mısır ekmeği’. Bunun ilk kaydı (m-č̣ad-i ‘darı ekmeği) 16.
asırda Iadigar Daud’da bulunmaktadır. Fakat Orbeliani (17./18. yüzyıl) m-č̣ad-i
hem ‘darı ekmeği’ hem de ‘mısır ekmeği’ olarak göstermektedir. Demek, Sulhan
Saba Orbeliani’nin zamanında Gürcüstan’da mısır tanınıp kullanılmıştır (bkz.
Bläsing 2005: 73-74).
RUMCA (Pontus) νάλι̮α ‘gemi omurgası’ (‹— KLASİK GREKÇE ἐνάλιος
‘deniz içinde ya kenarında olan’; bkz. Papadopoulos 2: 72a; Andriotis 1974: no
2242) anlam bilimsel nedenlerden ambar adımızın çıkış noktası olamaz.
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nü hedef alan araştırmasına göre (1983: 67) Laz çiftliği üç temel yapıdan
ibarettir: a) oxori (ev), b) serendi19 veya nalya (ambar) ve c) bageni
(depo). Kendisi Rize doğumlu Halk kültürü araştımacısı, Süleyman Kazmaz (1976: 316) Nalya’yı şöyle tanıtmaktadır: “Mısır konulan anbar. Direkler üzerine oturulur, üstünde çatısı vardır. Kenarları, mısırın havalanması için parmaklık biçiminde yapılır. Nalyaya uzun iskele ile çıkılır.
Genellikle ön kısmında, kapısının bulunduğu tarafta küçük bir balkon
bulunur”; daha da ayrıntılı bilgi için bkz. Kazmaz (2001: 189-193) ve
Tokdemir (1993: 65-66).
Nalyanın kenarlarının kolaylıkla hava geçirmek amacıyla parmaklık
ya da örgi şeklinde yapılışı, bu yapının en önemli özelliği sayılmaktadır;
geçirgen yapılışı şu sepet ismi de belirtmektedir: TÜRKÇE (Posof) naliye
çatanı ‘içinde eşya taşınan büyük sepet’ (PN).20 Son 20-30 yıl içerisinde
böylesi hoş görünümlü ambarların sayısı maalesef çok azaldı. Bir tarafta
kestane ağacı bulmak sorun olur. Geçmişte ağaç kesmek en azında yerli
köy halkına serbestti. Bugün öyle değildir ve kestane ağacı, eğer piyazada yeterince bulunursa, odunu olağanüstü dayanıklı olduğu için çok
pahalı satılır. Diğer tarafta bölgedeki iktidadî hayatın türlü gelişmeleriyle
el ele giden sosyal hayatındaki esaslı değişmeler sayısında böylesi bağu,
nalya veya serender denilen “kocakarı zamanı” kiler türlerine — ne
yazık ki — pek gerek kalmadı. Yapılışını iyi bilen usta bile artık çok zor
bulunur. Bu yüzden geç kalmayıp bu ilginç yapıları her yönden
incelememiz şarttır! İlk bir adım bu tarafa belki Atalay Yılmaz’ın Karadeniz’in İ ncisi Serander (Nayla) adlı, maalesef elde edemediğim kitabıdır.

19

20

Krş. LAZCA (Xoṗe, yani Hopa ağzı) serende ‘mısır ambarı’ (Marr 1910: 183b).
Bu biçimler hem de TÜRKÇE serander (Trabzon) ‘kazıklar üstüne çıt örtülerek
yapılan tahıl ambarı’, serender (Tokat), serende, serente (Bolu) ‘meyve, sebze,
tarhana vb. kurutmaya yarayan genişçe, üstü açık balkon’, serendi (Ordu; Giresun; Rize), serenti (Giresun; Sivas) ‘dört direk üstüne yapılmış tahıl, meyve, sebze kurusu saklanan kiler’ (DS 3586-3587) gibi çeşitler en nihayet RUMCA
ξηραντήριον, daha doğrusu PONTUS RUMCASI ξεραντέριν, ξεραντέρ’, ξεραντά̤ρ’ ‘kurutma yeri’ (Tzitzilis 1987: no. 362; Papadopoulos 2: 92a) gibi biçimlere
bağlanmalıdır (‹— ξηραίνω ‘kurutmak’, ξηρός ‘kuru’; Frisk 2: 336). Bu konuya
ait, okunması da mutlaka değer olan bir yazı Hasan Eren’in “Serendi/Serender’in
düşündürdükleri” adlı makalesidir.
TÜRKÇE (Artvin, Van) çatan ‘saman taşımağa yarar büyük sepet, küfe’ (DS
1088b).
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Ünye’de yaşayan Gürcülerin bir nalyası (Şahin)
* *
*

KAYNAKLAR
Abaev, Vasilij Ivanovič (1949), Osetinskij jazyk i fol'klor, 1, Moskva & Leningrad.
Abulaӡe, Ilia (1973), Ӡveli kartuli enis leksiḳoni ‹Slovar' drevnegruzinskogo jazyka›, Tbilisi.
Ačaṙyan, Hrač‘ya Hakobi (1971-79), Hayeren armatakan baṙaran ‹Ėtimologičeskij korennoj slovar' armjanskogo jazyka›, 1-4, Erevan. (7 ciltlik 192635 baskısının yeni baskısı)
ADİL (1964-87), Azärbayǰan dilinin izahlı lüɣäti ‹Tolkovyj slovar' azerbajdžanskogo jazyka›, 1-4, Bakı.
Andriotis, Nikolaos (1974), Lexikon der Archaismen in neugriechischen Dialekten, Wien.
Berg, Helma van den (1995), A Grammar of Hunzib, München.
Bläsing, Uwe (1992), Armenisches Lehngut im Türkeitürkischen am Beispiel
von Hemşin, Amsterdam & Atlanta.
Bläsing, Uwe (2005), “Kaukasisch-Türkische Streiflichter”, Iran and the Caucasus, 9: 73-80, Leiden & Boston.
Bleichsteiner, Robert (1931), “Beiträge zur Sprach- und Volkskunde des georgischen Stammes der Gurier”, Caucasica, Zeitschrift für die Erforschung
der Sprachen und Kuturen des Kaukasus und Armeniens, 9: 64-87, Leipzig.

http://www.turkdilleri.org

ARTVİN YÖRESEL SÖZLÜĞÜNDEN ÖRNEKLER

29

Bouda, Karl (1949), “Beiträge zur etymologischen Erforschung des Georgischen”, Lingua, International Review of General Linguistics, 2: 291-307,
Haarlem (Holland).
Bucaklişi, İsmail A. & Hasan Uzunhasanoğlu, İrfan Aleksiva (2007), Büyük
Lazca Sözlük / Didi Lazuri Nenapuna, İstanbul.
Caferoğlu (1942), Doğu illerimiz ağızlarından toplamalar, 1: Kars, Erzurum,
Çoruh ilbaylıkları ağızları, İstanbul.
Čubinašvili = Č ubinov, David (1840), Gruzinsko-russko-francuzskij slovar'
‹Dictionnaire Géorgien-Russe-Français›, Sanktpeterburg.
DD (1939-57), Türkiye’de halk ağzından söz derleme dergisi, 1-5, Ankara.
DS (1963-82), Türkiye’de halk ağzından derleme sözlüğü, 1-12, Ankara.
ĖCJa (1999), Ėlementy caxurskogo jazyka v tipologičeskom osveščenii, redaktor-sostavitel' A. E. Kibrik, Moskva.
EGRT (1989), Ethnic Groups in the Republic of Turkey, ed. Peter Alford Andrews, Wiesbaden.
Ercilasun, Ahmet Bican (1983), Kars ili ağızları, ses bilgisi, Ankara.
Eren, Hasan (2004), “Serendi/Serender’in düşündürdükleri”, Türk Dili, Dil ve
Edebiyat Dergisi, 87 (sayı 630): 490-495, Ankara.
Erten, Metin (2000), Lazca-Türkçe / Türkçe-Lazca sözlük, İstanbul.
Fähnrich, Heinz (1998), “Georgische Lehnwörter im Batsischen (Zowa-Tuschischen)”, Georgica, 21: 109-116, Konstanz.
Fähnrich, Heinz (2007), Kartwelisches Etymologisches Wörterbuch, Leiden &
Boston.
Fähnrich, Heinz & Surab Sardshweladse (1995), Etymologisches Wörterbuch
der Kartwel-Sprachen, Leiden, New York & Köln.
Feurstein, Wolfgang (1983), Untersuchungen zur materiellen Kultur der Lazen,
Magisterarbeit zur Erlangung der Würde des Magister Artium der Philosophischen Fakultäten der Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg i. Br.,
yayımlanmamış.
Frisk, Hjalmar (1960-1972), Griechisches etymologisches Wörterbuch, 1-3,
Heidelberg.
Furnée, Edzard Johan (1982), Beiträge zur georgischen Etymologie, Faszikel 1,
Georgisch-vorgriechische, georgisch-vorromanische und georgisch-vorindogermanische Materialien, Leuven.
Gačečiladze P. (1976), Imeruli dialekṭis saleksiḳono masala, Tbilisi.
Ɣlonṭi, Aleksandre (1984), Kartul ḳilo-temata siṭq̇vis ḳ ona; meore gamocema,
Tbilisi.

http://www.turkdilleri.org

30

UWE BLÄSING

Goletiani, Georgij Georgievič (1972), Gruzinskaja leksika v russkom jazyke,
Tbilisi.
Gudjedjiani, Chato & Palmaitis, Letas (1985), Svan-English Dictionary, Delmar
& New York.
Günay, Turgut (1978), Rize İli ağızları, inceleme, metinler, sözlük, Ankara.
İlker, Osman (1989), Yukarı Maden ve Yukarı Madenliler (Y. Hod ve Y. Hodlular), Köyün doğal ve toplumsal yapısı, cilt 1, İstanbul.
İlker, Osman (1992), Aşağı Maden ve Aşağı Madenliler (A. Hod ve A. Hodlular), Köyün doğal ve toplumsal yapısı, cilt 1, İstanbul.
ǰahukyan, Gevorg Beglari (1987), Hayoc‘ lezvi patmut‘yun, naxagrayin žamanakašrǰan, Erevan.
Kadagiʒe, Davit & Niḳo Kadagiʒe (1984), C̣ova-tušur–kartul–rusuli leksiḳoni
‹Cova-tušinsko–gruzinsko-russkij slovar'›, Tbilisi.
Kadshaia, Otar & Heinz Fähnrich (2001), Mingrelisch-Deutsches Wörterbuch,
Wiesbaden.
Kaftancıoğlu, Ümit (1972), Dönemeç, İstanbul.
KAS (2005), Özhan Öztürk, Karadeniz Ansiklopedik Sözlük, 1-2, İstanbul.
Kazmaz, Süleyman (1976), Rize Halk Şairleri, Halk Edebiyatı Alanında bir
Araştırma, Ankara.
Kazmaz, Süleyman (2001), Rize-Çayeli Halk Kültürü Araştırmaları, 2, Ankara.
KEGL (1950-64), Kartuli enis ganmarṭebiti leksiḳoni ‹Tolkovyj slovar’ gruzinskogo jazyka›, 1-8, Tbilisi.
Kipšidze, Iosip (1914), Grammatika mingrel'skago (iberskago) jazyka s xrestomatieju i slovarem, S.-Peterburg.
Klimov, Georgij A. (1964), Ėtimologičeskij slovar' kartvel'skix jazykov, Moskva.
Klimov Georgij A. (1998), Etymological Dictionary of the Kartvelian Languages, Berlin & New York.
Klimow, Georgij A. & M. Sch. Chalilow (1987), “Über georgische Lehnwörter
in der beshitischen Sprache”, Georgica, 10: 30-32, Jena & Tbilisi.
Malxaseanc‘, Step‘an (1944-45), Hayerēn bac‘atrakan baṙaran, 1-4, Erevan.
Maq̇ašvili, Aleksandre (1961), Boṭaniḳuri leksiḳoni mcenareta saxelnodebani
‹Botaničeskij slovar' nazvanija rastenij›, Tbilisi.
Marr, Nikolaj J. (1910), Grammatika čanskago (lazskago) jazyka s xrestomatieju i slovarem, S.-Peterburg.
Nikolayev, Sergei L. & Sergei A. Starostin (1994), A North Caucasian Etymological Dictionary, Moskow.
Nižaradze, I. I. (1910), Russko-svanskij slovar', Tiflis.

http://www.turkdilleri.org

ARTVİN YÖRESEL SÖZLÜĞÜNDEN ÖRNEKLER

31

Nižaraӡe, Šota (1971), Kartuli enis ač̣aruli dialekṭi, leksiḳa ‹Adžarskij dialekt
gruzinskogo jazyka, leksika›, Batumi.
Orbeliani, Sulxan-Saba (1966-93), Leksiḳoni kartuli, 1-2, Tbilisi.
Özkan, İbrahim Ethem (1994), Ardanuç ve yöresi ağızları, Kayseri. (yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi)
Papadopoulos, Anthimos A. (1958-61), Ἱστορικὸν λεξικὸν τῆς ποντικῆς διαλέκτου, 1-2, Athen.
PN, Posof Net – Posofça, <http://www.posof.net/posofca.htm> (06. 04. 2009).
Polat, Fadime (2000), Şavşat ve yöresi ağızları, Kayseri. (yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi)
Puṭḳaraӡe, Š ušana (1993), Čveneburebis kartuli ‹The Georgian Language of
“Chveneburebi” in Turkey›, Batumi.
Şahin, Murat, Ünye Gürcüleri, <http://unyezile.com/gurculer.htm> (05. 03.
2008).
Sardshweladse, Surab & Heinz Fähnrich (2005), Altgeorgisch-Deutsches Wörterbuch, Leiden & Boston.
Schiefner, Anton (1856), Versuch über die Thusch-Sprache oder die khistische
Mundart in Tuschetien, St. Petersburg.
Schmidt, Karl Horst (1962), Studien zur Rekonstruktion des Lautstandes der
Südkaukasischen Grundsprache, Wiesbaden.
Tietze, Andreas (1982), “Die Zusammensetzung des gewerblichen Wortschatzes in der Provinz Kars”, Zeitschrift für Balkanologie, 18,2: 159-215,
Wiesbaden.
Tietze, Andreas (2002), Tarihi ve etimolojik Türkiye Türkçesi lugatı ‹Sprachgeschichtliches und etymologisches Wörterbuch des Türkei-Türkischen›, 1
(A-E), Istanbul & Wien.
Tokdemir, Hayrettin (1993), Artvin Yöresi Folkloru, Ankara.
Tschenkéli, Kita (1965-74), Georgisch-Deutsches Wörterbuch, 1-3, Zürich.
Tzitzilis, Christos (1987), Griechische Lehnwörter im Türkischen (mit besonderer Berücksichtigung der anatolischen Dialekte), Wien.
Vanilişi, Muhammed & Ali Tandilava (1992), Lazlar’ın tarihi, İstanbul.
Yılmaz, Atalay (2007), Karadeniz’in İncisi Serander (Nayla), İzmir.
Ǯavaxišvili, Ivane (1934), Sakartvelos eḳonomiuri isṭoria, 2, Ṭpilisi.

http://www.turkdilleri.org

