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Bu makalede, Altay dillerinde “oyuk” anlamını ta ıyan bazı ev gereç adları üzerinde durulmaktadır.
Türkçe biçimler esas kabul edilerek Mo olca, Mançu-Tunguzca, Korece ve Japoncadaki uygun ekillerle
kar ıla tırılmaktadır. Makalede esas olarak kemeke ‘soba deli i’, kentük ‘un saklanan büyük toprak kap’, könek
‘kova; çuval’ ve kumbara ‘küçük toprak veya metal kap’ kelimeleri ele alınmakta ve bu biçimlerin etimolojileri
yapılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Türkçe, Mo olca, Mançu-Tunguzca, Korece, Altay dilleri, etimoloji.
NoSoontes eAlm aitcHodsWeohrlu
This paper discusses several household words in the Altaic languages meaning ‘hollow’. The paper takes
the Turkic forms as basic and compares them with related forms in Mongolian, Tungus-Manchu, Korean and
Japanese. The lexicon addressed in the paper mainly includes words such as kemeke ‘stove, stove hole’; kentük
‘large earthenware jar for storing flour’; könek ‘bucket, vessel, sack’; kumbara ‘small earthenware or metal
vessel’. The goal of this paper is to propose a number of etymologies for these words.
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(1) KEMEKE ‘soba, soba deli i’. Çuva Türkçesi kămaka, Altay Türkçesi kämägä, Hakas Türkçesi
kimege; or Türkçesi kebege; Oyrat Türkçesi kemege; Kırgız Türkçesi kemege (Räsänen, 1969: 250; Levitskaja,
1997: 35-36; Fedotov, 1996: I. 251). Starostin Türkçe kemeke’yi Japonca keme ‘soba’ ve Korece kama ‘kazan’
ile kar ıla tırır (http://starling.rinet.ru 08.01.07). Eski Japonca kama, kama-dwo; Orta Japonca kámá; Tokyo
kàma, kamado, Kyoto kámá; Kagoshima káma ‘soba; çaydanlık’ (Martin 1987: 435) ve Orta Korece kàma,
Modern Korece kama ‘soba; fırın; kazan’. Korecede kama kelimesinin farklı kullanımları vardır. kama kelimesi
‘çanta; torba’ anlamlarına gelebildi i gibi ‘tahtırevan; sandalye’ anlamlarında da kullanılabilmektedir
(Phyojungugodesajon, 1999: I. 31). Korece kama kelimesinin son anlamının Çuva Türkçesi küme ~ kümme
‘tahtırevan; çocuklar için sandalye’; Tatar Türkçesi ve Ba kırt Türkçesi kөymə ‘tahtırevan; sandalye’ (Fedotov,
1996: I. 321-322); Tatar a zında күmе ‘gezici’; Kazak Türkçesi ve Nogay Türkçesi күjmə ‘tahtırevan’

‘oyuk’ (Phyojungugodesajon, I. 651); Türkiye Türkçesinin bazı a ızlarında küme ‘avcı kulübesi’ (Acıpayamlı,
1976: 129).
Yukarıdaki analizler temelinde kemeke kelimesinin кеmе ‘oyuk’ ve ona ‘ate yakılan küçük oyuk’ anlamı
katan –ke küçültme ekiyle birle mesinden türedi i yönünde bir varsayımda bulunabiliriz.
(2) KENTÜK ‘un saklanan büyük toprak kap’. kentük kelimesinin Türkçede çok çe itli kullanımları
vardır. Karahanlıca kendük ‘büyük toprak kap’ (Kashgariy, 1963: I. 444); Orta Türkçe kündük ‘su i esi; testi’
(Clauson, 1972: 729); Özbekçe kandik ‘un, tahıl kabı’ (Akobirov, 1988: 199); Özbek Türkçesinin Ta kent
a zında kəndu ‘tahıl saklamaya yarayan büyük kap’, Fari a zında kənduк ‘raf’ (Shoabdurahmonov, 1971: 141);
Azerbaycan Türkçesi kändi ‘teneke; tahıl, un ambarı’; Halaç Türkçesi kändi ‘sepet’; Kırgız Türkçesi kendik
‘tahıl, yakıt için oda’; Çuva Türkçesi kandi ‘yuvarlak ah ap kâse’ (http://starling.rinet.ru 08.01.07), kuntă~
kontă~ kuntăk~ kontăk ‘el sepeti’ (Fedotov, 1996: I. 307); ve Türkiye Türkçesinin Ba kı la a zında güdük (<
gündük) ‘toprak kap’ (Acıpayamlı, 1976: 87).
The Etymological Dictionary of the Altaic Languages Proto-Türkçe *kendük (*kentük) 1. ‘un saklanan
büyük toprak kap’; 2. ‘teneke; tahıl, un ambarı’; Proto-Mo olca *kundaga ‘küçük kap’; Proto-Mançu-Tunguzca
*kondi ‘kepçe; kutu’; Proto-Japonca *kùntá ‘boru’ biçimlerinin kelimenin Proto-Altayca biçimi olan *kiàntú’dan
‘bir çe it kap’ türemi oldu unu ileri sürer (http://starling.rinet.ru 08.01.07). Bunlara ek olarak ‘sepet” anlamına
gelen Orta Korece kun-tjŏkói (Phyojungugodesajon, I. 710) kelimesi de bu gruba dâhil edilebilir.
Clauson (1972: 729) kendük kelimesinin kesinlikle ran kökenli Kençekçe kelimelerden biri oldu unu
ifade etmektedir. kr . Farsça kandū, Orta Farsça kandūk ‘tahıl saklanan büyük kilden kap’ (ayrıca bkz.

ayev 4.

173).
Gerçekler göz önüne alındı ında Japonca ‘boru’ anlamında kùntá Özbek Türkçesinin a ızlarına ait
kelimelerden kən ‘boru’; kəndə ‘oluk’(Shoabdurahmonov ed. 1971: 141), kən ‘baca’ (Muhamadjonov, 1981:
107) ile kar ıla tırılabilir.
Bu örnekler Türkçe kentük ‘un saklanan büyük toprak kap’; Mo olca kundaga ‘küçük kap’; MançuTunguzca kondi ‘kepçe, kutu’; Korece kun-tjŏkói ‘sepet’; Japonca kùntá ‘boru’nun ortak Altayca bir kelime olan
< / kiàn / ‘delik, oyuk’tan geli mi olabilece ini göstermektedir.
Di er önemli bir sorun da kentük kelimesindeki ikinci öge olan /tük/ün açıklı a kavu turulmasıdır. Ben
kentük birle i indeki ikinci öge olan /tük/ün Altay döneminde ‘kil’ anlamını ifade etti ine inanmaktayım.
Örne in bu ba lantı a a ıdaki kanıtlarla kar ıla tırılabilir: Korece ‘soya sosu, pirinç arabı, kimçi [Kore tur usu]
vs. saklamaya yarayan toprak kap’ (Phyojungugodesajon I. 1592) anlamında tok (<tòk) kelimesi. Bundan ba ka
Kâ garî’nin ‘çanak yapılan çamur’ olarak açıkladı ı Türkçe toy kelimesi gibi. Bu kelimelerin benzerleri olarak:
Evenkice tāksa; Evence tāk; Negidal tāksa; Udighe takeæ, Ulcha toaqsa, Orok tōqso, Nanai toaqsa ‘kil’; ayrıca
Yazılı Mo olca toγusu(n), Mo olca tooso(n), Buryat tooho(n) ‘toz’ (Tsintsius, 1977: II. 154).
Bu bölümler de erlendirildi inde kentük kelimesinin etimolojisi hakkında öyle bir varsayımda bulunmak
mümkündür: kentük < ken < kiàn ‘delik, oyuk’ ve + tük (tāk ~ tok~ toj~ toγ) < túk ‘topraktan yapılmı kap’ ki bu
kap ‘topraktan yapılmı oyuk, derin bir kap’tır.
(3) KÖNEK ‘kova, kap, çuval’ kelimesi a a ıdaki biçimlerde görülebilir: Ba kırt Türkçesi künäk ‘bir
kova çe idi’ (Budagov, 1871: 96); Türkmen Türkçesi kөnek ‘süt sa ılan deri kova’; Tatar a zı kunok ‘kutu veya
hu a acının kabu undan yapılmı kova’; Ba kırt a zı ‘örme sepet’; Altay Türkçesi könök ‘kova’; Kırgız
Türkçesi kөnөk ‘deri çuval’ (Levitskaja, 1997: 104); Tuva Türkçesi xөnek ‘çaydanlık’, хuuŋ ‘ah ap kova’

(Sidikov, 1983: 59); Özbek a zı konak ‘mayalanmı sütü saklamaya yarayan deri kap’ (Marufov ed. 1981: I.
415); xənək ‘evin içindeki yıkama çukuru/oyu u’ (Muhamadjonov, 1981:167).
Türkçe könek > Yazılı Mo olca könüg ‘kova’, Mo olca xөnөg ‘kova’, Buryat xuneg ‘ah ap kova’;
bundan ba ka Mançu-Tunguzca: Solon xonǵē ‘kova’, Evenki kōni ‘hu a acının kabu undan yapılmı kutu’
(Tsintsius, 1975: I. 412, 478), ayrıca Even kөrnek ‘kupaları ve bardakları saklamaya yarayan kutu’ (Danilova,
1991: 32). Tuva Türkçesindeki xөnek, хuuŋ ve Özbek a zındaki xənək biçimleri büyük olasılıkla Mo olcadan
geri alınan ödünçlemelerdir. Bunlara ek olarak Kore dilinde ‘sırlanmı koyu kahverengi uzun küp’ anlamındaki
konegi kelimesini de kaydetmekte fayda var.
The Etymological Dictionary of the Altaic Languages (http://starling.rinet.ru 08.01.07) kelimenin Türkçe
proto-biçim *köjnek ‘kova, kap’; Mo olca proto-biçim *kunija ‘hu a acından yapılan tabak’; Tunguzca protobiçim *xuńa- 1. ‘kepçe’, 2. ‘yüksük’, 3. ‘parmak’, 4. ‘a aç kova’; Korece proto-biçim *kùńí ‘yemlik, yalak’;
Japonca proto-biçim *kúm- ‘kepçe ile çıkarmak’ ekillerini ortaya koyar ve bunların Proto-Altayca yapısının
(http://starling.rinet.ru/cgibin/response.cgi?single=1&basename=\data\alt\altet&text_recno=526&root=config)
‘kepçe’ anlamındaki *k`ōńi oldu unu ileri sürer.
Yukarıdaki anlamlardan ba ka, könek kelimesi ve küŋg (Malov, 1951: 395), künk (Türkçe Temel Sözlük
I-2. 782) gibi Türkiye Türkçesi biçimleri de ‘kanal, oluk’ anlamlarını ifade etmektedir. Ayrıca Mo olca konak da
‘oluk’ anlamındadır (http://starling.rinet.ru 08.01.07).
Altayca *köjnek, *kunija, *xuńa-, *kùńí kelimelerinde ‘oyuk, çukur’ anlamının egemen oldu u a ikârdır.
Bunun yanında Korecenin Kangwon, Kyongi, Jonra, Chuchong, Hanghe a ızlarında kunjŏk ve Hambuk a zında
kunjae de ‘delik, oyuk’ (Phyojungugodesajon I. 640); Yazılı Mo olca köndei, Kalmuk köndä, Dagur kuēndī
‘delik, oyuk’, Buryat xünxi de ‘buzun altındaki oyuk’ (http://starling.rinet.ru 08.01.07) demektir.
Tartı tı ımız görü leri toparladı ımızda Türkçe *köjnek ‘kova, kap’; Mo olca *kunija ‘hu a acından
yapılan tabak’; Tunguzca *xuńa- 1 ‘kepçe’, 2 ‘yüksük’, 3 ‘parmak’, 4 ‘a aç kova’ ve Korece *kùńí ‘yemlik,
yalak’ (http://starling.rinet.ru 08.01.07) kelimelerinin ortak *k`ōńe ‘delik, oyuk’ kökünden geldi i yönünde bir
varsayımda bulunmak mümkündür.
(4) KUMBARA ‘küçük toprak veya metal kap’. Türkiye Türkçesi kumbara ‘çocukların para biriktirmk

Türkiye Türkçesinin a ızları kumgān, kumgan, kumgon; Karakalpak, Balkar, Kırgız, Nogay, Uygur ve Kazak
Türkçeleri kumgan, Özbek Türkçesi kumgon; Kazak a zı kumkan; Tatar, Ba kırt Türkçeleri qomγan ve Ba kırt
a zı komkan; Azerî Türkçesi kumgan; Türkmen a zı kumgān; Çuva Türkçesi ve Çuva a zı kămkan; Kumuk
Türkçesi qumman; Karakalpak Türkçesi, Türkiye Türkçesi ve Özbek a zı kuman; Türkiye Türkçesi a zı koman
(Sevortjan, 1989: VI. 139).
Bunlara ek olarak bu kelimelere u dillerde de rastlanılmaktadır: Yazılı Mo olcada xumxan ‘fincan,
kupa’, Mo olca xumx ‘testi, kavanoz’ (Fedotov, 1996: I. 252); Mançuca ҳumγаn ‘testi’ ile Negidalca ‘kepçe,
ka ık’ ve ‘Budistlerin kutsal su için kullandıkları kap’ anlamına da gelen komjan (Tsintsius, 1975: I. 408, 477).
kumgan kelimesinin etimolojisiyle ilgili olarak çe itli görü ler vardır. Clauson’a göre (1972: 627) kumgan
Arapça kumkuma’dan bozulma olabilir. Räsänen (1969: 300) kumgan’ı Mo olca kumagan ile kar ıla tırır.
Eyubo lu (1995: 433) Türkçe kumgan kelimesinin eski Türkçe ko-/koy- ‘koymak’ fiili ile –man ekinden
olu tu unu ileri sürmektedir. Rahmatullayev (2000: 575-576) kumgan’ın ’eski
Türkçe kumanlamlar
õ
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