
KELiME ORTASıNDA ANORGANIK B, P ve 

~f-NIN TÜREMES! 

J. Eckmann 

Türkçede . iştikak yolu ile de~il, çeşitli fizyolojik sebeplerle mey
dana gelen anarganik (türeme) conıionanslar (bı p. mt d, t, n, I, r, k. 
h, g. il) oldukça yaygındır. Bununla beraber bu mesele şimdiye kadar 
müstakil bir araştırma mevzuu olarak ele alınmamıştır, elimizdeki Türk" 

. dili gramerierinde ve Türk ses bilgisi eserlerinde kelime başına geti_ 
rilen lı ve y - den başka anarganik cansonanslar" hakkında ya . hiç bir 
bilgi ·yoktur veya varsa da tesadüfi birkaç örnekten başka bir şey de
ğildir. Bu bakımdan M. Rasanen'in Maierialien ZUT L!lutgeschicMe du 
türkischen Sprachen (Helsinki, 1949) adlı mühim eseri de bir istisna 
teşkil etmemektedir ı, 

Bir müddetten beri türkçedeki anarganik sesler hakkında malze
me toplamakla meş~tlltiz. Ancak bu i ş bizi bir müddet daha i şgal ede
ce~inden, bu yazımızda şimdilik yalnız kelime drtasında görülen a,nor
ganik b, p ve m üzerinde durmak istiyoruz 2• Aşağıda verilen misal
Ierden anlaşılacağı gibi, bu üç türerne ses, bilhassa Türkiye ağızla

rında yaygın olmakla beraber, Türkiye türkçesi . dışındaki şivelerde 
de meçhul değildir. Ileride bu şiveler, hele bunların ağızları, hiç ol
mazsa' Anadolu ağızları kadar araştırılmış olursa, şi~dikinden daha 
çok misalierin ortaya çıkacağı muhakkaktır. 

b,p 

Bu iki sesin her zaman m - den sonra türediğinİ görüyoruz·a. Mey-

i Ri,anen'in bu ueri hakkIDda Hasıı.ıı Eren'in teııkid yazıaıııa (Dil ve Tıırlh-Coj
ra/ya Fakültelif Deriı.i, Viii, 1"50, 2" 0-249) b.kIIıIZ. H. Ereıı, müellifin anorgani1ı:: lı 
ve r meseleaine tema. etmedi2"ini tenlcid ederek, bu iki .e. in türemee;ni .gösteren birkaç 
misal vermilJtir. 

2 Menik gibi, .. Ien ikiz kelimelerin (eııik m,nik ) ikinei kı,mını telJlcil ed.n, aonra 
bazen ,!,üstakilleo de kullanılabilen kelimelerin başında ırörülen aoorpnilı: ' m hakkında 

H .. an E~en'iıı Ikiz bUmelerln tarihi hakkında (Dil v • . Tnrih-CoğNı/ga Fakült • .! Der
gi. i, VII, 19'19, 283.286) adlı makalesinde malu~at v.rdu·o 

S Bazen anotgaDik b.dan önce görülen n - kantlar yanlış dejtilse - di"imilatio 
(eyr ı,ma) netieesiııde m·deıı inki;af dmi,tir. 
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dana gelişinin sebebi olarak m sesinin bo~umlanması sırasında teşk il 
edilen dudak kapantısının " (Lippenverschluss) gecikme ile açılm ası dü
şünülebilir . Yani kapalı olan dudakların hemen açılmaması yüzünden 
bir duraklama meydana gelir; bu arada müteakip a~"iZ sesinin bo t um
lanrnas! için kalka.n yumuşak damak (ne/um palatinum) burun yolunu 
kapar ve bu sebeple boA"umlanması tamamlanamayan dudak bUTun se
sinin (Iabionasalis m - nin) son kı smı bir dudak a~ız sesine (Iabioara
lis b, p - ye) çevrilir. ADarganik b. P. · nazari olarak, m + vocalis ve 
m + labialis olmayan consonans (r, z, s, /, t 'F. s .) arasında türeye
b ilir. Bununla beraber elimizdeki misalierden b !Le p -nin türkçede 
umumi olarak yalnız m + vocalis arasında türedi~i a·nlaşılmaktadı r .. 
Bunun sebebini mbr, mbz. mbl. mpl. mps v. s. gibi consonans _g~up
larımn Türk ses sistemine uymamasında aramak icabeder. Anadolu. 
Karamanlı ağızlarında bazen m + r, s arasında görülen türeme b, p 
ise her halde rumcanın tesiri altında meydana gelmiştir '. 

m + vocalis: 

alama ' 'el ile tutulacak kadar b~yük taş parçası' (SDD [ = Söz 
Derleme Dergisi]) ...... a~ampa 'taş, bü.yücek taş ' (a . g .), aUampa id. 
(SDD Ulama) . 

. , Bu sea hadisesine başka dillerde de tesadüf. edilir. Mea.ıa maeareada m+voea
Iiı "o m + r , I, ~ •• (= ş), t arasında b veya p türeyebilir. bakın ı :ı: A.Horger. IlIdi
molozikus p e. b lejlödeSll [Macarc ,da iııetimoloj ik p ve b·ııiıı türeme5i] : Mazgar 
Ngelv [Maear: Oili] , XXiX, 1933. 261: 264. Hindavrupa dillerinde b ve p dıh ii çok m+d. 
r , I. t,. arasında türer: Orta·Alm. hembde < hemde (Yeni·Alm.Hemd) 'ıömltk', Sanııkr. 

t iimbrtf.,....... t iimr,l. 'koyu kırmız ı', Lit. Nembroth < Nemrad. Isp. hombrıı 'omu:ı'< Lat. 
hum(e)rus id., Fran •. ehambre 'oda' < Lit. eam(e)ra id., Anglo·Sakııon . • /mble ........ imIe 
'her zaman', Alm. atıdan hıımp.ter<Ham.ter (Eski-Alm. hamo.tro) 'd"t fare si' v.s. 
Daha fula misaller içiıı bakınlı: P. Fouehe, Et,ıdes de phıınetique Züıerole, ' Paris, 
1927, a. 47 v.dd. Fouebe ve M. Grammoııt (Troite de phonetiqu,e. Paris, 19:19), bu 
hidiseyi ba,ka t~r\ü izah etmektedirler. Grammont'a llöre mesela Calabr ia ilalyaQ.::a· 
.lıl1dak' eambara 'oda' < Lit. camera id. bir -cammera ,~klinde" -mm·"iıı dill5imilatiosu 
ile meydana gelmi,ti r. Bu ir.ah türkçe içi ıı Icabul. şayaa detildir.- Yalnı:ı K:ık., Kip. 
(= karakalpakça) ve Kırı. qımbot 'kıymetli, dekerli' < -qımmot (Trkm. q.mmot id. ile 
kr,.) < Arap. "-:i ' kıymet' Kelimesi içiıı böyle bir izah akla gdebili r. Zira bu şivelerdo 

buruD sesindeli soııra geleıı m .::olısaııaDSI b olur (Ra,aneıı, LautgDeMeM. 219). BUDull 
,ibi Uyg. Bimbaslni < Saıı,h. Bhlmas?na sı:J.ııılD izahı h akkıııda K. H. Melıges'iD ileri 
sürdütü fikir de dotru olabilir. MeDgea'e göre Bhlmosirıa kelimesiııdelei asli l'll iD te
airi alt ı ııda m, -mm. olmu" soııra dissimilatio Ileticesinde mb-ye çevrilmiştir (Qo roqalpoq 
Grammar, New York. 1947, s. ·S3). 

, Misalolarak gösterditimi:ı kelimelerdeli ba,la r ıııda şive işa ret i olmayanla.r Tü,
kiye türkçesiadeli IıhDmışhr. 
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basamak ....... basambak 'merdiyen, bı:ıdal' (AD [ = AnadNden Der
leme/er] ), 

hal. boma 'Raa des Besanmasles' > bumba 'boom, g~ffsail b09m' 
(A. R"asim·. Sarkınay, Tü rkçe - İngilizce 'Ve Ingilizce- Türkçe Gemici
lik Lugati. İsta nbul, 1947, s, v.; G, Meyer. Türkische Studien 1. Die 
geiechischen und romanischen Bestandtheile im Worlschatze des Os
manisch - Türkischen: SBAk. Wien, CXXVlII, 1893, 75). 

Mrüme '3. yazma yemeni. 4. kadın çarşafı ' (SDD ), bürme '1. kadın 
çarşafı. 2. kalın ve büyük baş örtüsü' (a. g.) --- bü,ümbe 'baş örtüsü' 
-Ca. y.). 

KIp. camıLşa 'bir çeşit kavun' (N. A. Baskakov, Korakalpak
skig yazık ı. Moşkva, 1951, s. 337) ....... KIp. combrişo, jcmbrlşa id. 
(a. y.). 

Nog. cımak, j umak, jımak 'bilmece' (Baskakov 341) i Kondom. 
mumak, numak « *gumak) 'Marchen' (Rasanen, LaufgescMcMe 188) 
........ Kip . cumbak, jumbak 'bilmece' · (Baskakoy 341). 

cızlama '1. mayı hamurdan saç üzer!n de yapılan bir nevi ekmek 
ki üzerine yağ sü rülerek yenir. 2. tandnda saç üzerinde sulu hamur
dan . pişirilen bir türlü ekmek' (AD) .....,. culompa 'cıvık ham~rla saç ta 
yapılan ekmek' (a. g.). 

cir~i 'küçük' (AD) ........ cimbi 'ufak · üzüm salkımı' (ci. g.). 
cimit 'I. keten tohumu. 2. fındık ve ceviz g ibi meyvaların içi' 

(SDO), çimil .'keten tohumu' (o. g.) -- cunbut, cümbiit 'gonca' (A D), 
cımbırt 'çubuk, fili z' (SDD) . 

Kı~g. cubarmek 'gençlikte, ömrünün çiçek açlı~ı ça~da helak olan' 
(YiJdahi n) ........ Kırg. cubartmbek id. (a . . g.) . 

çalrmı 'kırmızı ve yapı şkan killi bir çeşit toprak' ·(SDD) ....... ça1ım-

bı 'killi toprak' (a. g. ). . 
çamış · 'huysuz, çifteli, hırçın (i-ayvan) ' (SDD, Ö A. Aksoy, Ga

z.iantep ağzı llL. İ stanb ul , 1946. s. v.) i XVi. as. çomış, XVIU-XIX. 
as. ça mus 'hayrat, huysuz. dik kaf.alı , z ı pır hayvan (TSS [ = Tıınık· 
/ariyle Tarama Şö-zlüğü] I) 1 çıımuş 'harın, ·ham;· tali m görmemiş salma 
beygir' (El-Idr. Haı.) ....... çambış '1. gamsız, olur olmaza aldir mıyan. 
2. huysuz, çifteli (hayvan hakkında)' (SDD). . 

. domal - ~1. tümsek peyda etmek, bir yanı kümhet gibi çıkmak. 2 . 
. diz bükerek baş ileride, çömelmiş gibi durum ·almak' (Türkçe Sözlük) 
i tomal- 'kızın memesi yumıuldu' (Eı -idr . Hoş.) ........ dıım6al- 'domal. 
mak' (K. Edip, Urfa ağzı. Istanbul, ]945·, s . 106) i "Azer. do",nbul - id. 
(A. Caferoğlu, 75 A:ıarb . Lieder <Bajaiy), § .72) ii ........ . Moğ. doma
'bükmek', tomo - 'tordre, filer ete.' (Menges, Qlp. Gr. 34) . 



316 J. Eckınann 

dama/an 'yer elması' (SDD) ......... dombalan 'topra~ı tümsekleştiren 
yer manları, kerne' (AD). 

domur - 'odunlan, ag-açları keserek kütük haline,. getirmek' (SDD) 
-- tombur - 'a~acı tomurcuk vermek için kesmek' (a. g.). 

emek ( .::::: Orhon tü. v. s. emgek) ___ Nog. embek, enbek, eiibek id. 
(Baskakov, Nogayskig yazık i ego dialeki! . Moskva - Leningrad, 1940, 
$. 242) i Kip. lembek 'eiibek id. (Baskakov, - Kip. yaz. 344). 

herne. höme 'çocuk oyunlarında hedef, kale, çukur ' (SDD) -- hem
be 'çukur' (a. g.) 

hama. oma dur - 'tepesi yerde ayakları yuka rda durmak' (SDD) i 
XV. as. oma 'bacak', oma dur - '(aşık) temesi (böylel)' üzerine durmak' 
(TTS II) i ça~. L.J l ~~l.J' 'os de I' aelicuIation de La cuisse '(Po de 
COllrteille) ....... homba < dur -> 'bacakları yukarı gelmek suretiyle iki el 
üzerinde durmak' (a. g.). . . 

ıramas, ıramus 'harmanda s:ürü lecek veya dövülecek sap yığım' 
(SDD) ........ ıramhas id. (a. y.). 

ırramıl 'remi!' (Caferoğlu, Güneg doğu ill erimiz 291) ........ ırambd 
id . (a. g.). 

kamalak 'kar yüzünden uçamaz hale gelen keklik ' (SDD) ...... kam
balak avı 'karda yapılan keklik avı' (a. g .). 

kümüz 'yumruk' (AD) -- kümbüz id. (AD, SDD). 
ollıam ur 'ıhlamur' (Caferoğlu, Anadolu illeri 267) i Bosna ağzı 

;/lamur id . (O. Slau, Bosnisch - türkiselıe Sprachdenkmaler. Leipzig • 
. 1868, s. 237) < Rum. ıp)..r:ıqJ.tWP L (M e yer 16, 90) ........ Razgrad ağzı ol
Iıambur (J. Eekrnann, RazgrGd Türk ağzı : Türk dili ve tarihi Iıakkın-
d a araştırmalar i. Ankara, 195D, s. ll). . 

pamuk i Kaşg. pamuk i CC ma -rlu!ı (Grönbech) ı Kıpç. mamuq 
(Kitlib al ~ idrak , ed. Caferoğlu) , pamuk · (ıbn Müh.) ı çağ. mamuğ 
(Abuşka, ed. Vcimbery 961 v. s ......... pambuk, pambıIJ, pambuğ, panbığ, 
panbıh (CaferOğlu, Doğu illerimiz 272, Güney doğu illerimiz 301, 
Aksoy, Edip 128 i XLV - XVII. as. pambukı . panbık, panbuk, panmuk 
(TTS Iı ll) l Azer. pambzl; (Radloff) i XIV. as. Türkmen. panbuq {Kitlib 
al - idrlik, ed. Caferoğlu). 

peştamal -- peşdamb:ıl (Caferoğlu, Güney doğu illerimiz 301) . . 
salamura « Venedik rta!. salarnora, hal. salamaia, Meyer 57) ........ 

Bosna .ağzı salanbur 'Lake, Sauerbrüh.e' (Blau 33,288). 
Tab. süme 'Ladestock' (Radloff) ı Har. sümö id. (a. y.) ...... Azer. 

sümbe id. (a. y .) i Kzk . sümbö id. (a . g .) i Kırg. sümbö 'harbi (çakmakh 
ve kapsüUü tüfeğin ağızdan doldurup fişeği bastırmaya mahsus demir 

. çubuk)' (Yud_bin). 
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Türki tamii/ 'Hosen' (Menges, Valkskundliche Texte aus Dst
Türkistan:" SBPrAW, XXXII, 120) --- Türki tamOO/, tamblil id. (a. g.). 

telerne 'ya~ı ahnm ı ş sütten yapılan adi peynir' v. s. (SDD, AD) i 
XiV - XV. as. telerne, delerne 'maya ile kestiriimiş süt' (TTS ı. ii) i t~ 
leme 'yumuş:tk. Istanbulda balık etinde yumuşak hanıma telerne peg
niri gibi derler' (El · Idr. Ha$, ) ........ telembe 'üzerine' tuz ekilerek a~·zı 
kapalı bir kap içerisinde çalkanmak neticesinde berelendikten sonra 
yenilen erik çaA-Iası' (SDD). 

töme 'ufak tepe', tömek 'tepe' (SOO) ......... tömbe 'küçük tepe', töm
bü 'yuvarlak tepe, tü msek', tömbek 'yuvarlak tepe' (a: " g. ) i Kip. düm

pök 'hill , knall' (Menges. Qlp. Gr. 34) i Çak. J~JJ 'colline' (P. de 
tourrei lle). 

Tar. gumulaq 'rund' (Menges, Vo/ksk. Texte 109) -- Türki gum
bulaq id. (a. g.). 

zerzemi ' ı' bodrum. 3. toprak çökmesi, heydan. 4. yer altı kileri', 
zerzerie 'bodrum katı' (SDD) ....... zerzembi, zerzenbi, zerzamba, zerzem
be 'bodrum' (a. g.). 

Bundan başka - mac ( ........ ma) ve . mık eklerinde de a norganik b
ye sı k sık raslanı r G : 

alamaç 'hızlı alev ' (SDD) , yarısı yanmış odun parçası' (AD ii) ......... 
a/a mbaç 'kışın çocukların köyde· eğlence ,ç in yaktıkları hı ı lı alevii ot 
yeya kamış · ateşi' (SDO), 'alevli' tböyle l) (AD Il). 

baz/ama 'mısı r, arpa ve buA-day unlarından yapıl an mayalı, maya,, " 
s ız, ya·~Iı, y a~sız, şekerli, şekersiz , ince ve kalın piş irilen saç ekme~i' 
(SDDJ, baz/amaç id. (SDD Ulama) i XIV· XVıı . as. baz/amaç 'kahn 
açılmı ş yufka ekme~i, küçük sac ·pidesi' (TTS I, II) ı çağ· tl..~)~ 

(o:~l..":lj~ ) 'pai n san s levain' · (P. de Courte ille) __ bazlamba (SOO), 

baz/ambaç 'bazlarna' (SOO, AD) ı Dede Korkut bazlamooc (Il . Kitlib·{ 
O~de Qorqut ., ed. E. Ross i 344). 

bulamaç ' ı. sulu. cıvık hamur. 2. bu koyulukta yapılan türlü ha
mur yeme kleri' (Türkçe Sözlük) 1 Kaşg. bulğaTfla 'yağsız ve ta ts ız bu
lamaç' 1 Kıpç. bulğamaç 'bulamaç' (Kilab al - idrak, ed. Cafero~lu; 

A. Zajaczkowski, Manuel), bo/amaç (ıbn Müh.; at- TuMa, ed. B. Ata
lay) i çaA-. (1..'ı'J: 'bouillie de fa·rine' (P. de C.ourteille) --- bulambaç 

'ya~da kavrulmuş una bulgur, r.ohut, mercimek ve peynir ilavesiyle 
pişirilen koyu çorba' (SDD), 'bulamaç' (Aksoy), ' un çorbası bulayarak 
yapılan yemek, sütle pişirilen bir nevi aş' (AD). 

*bürIÜmef> biirtltmbeç 'çanta ba~ı' (SDD Ulama). 

is J. Deoy 'maç __ 'mbaı: ekini (G .. am:. s. 579'580) başka türlü izah etmektedir. 
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dolamaç 'dolambaç, viraj' (SDO) 'dolambaçlı yol' (Edip 106) i De
de Korkut dolamaç doiamaç 'serpeggianfe (strada)' · (Rossi "338) i 
ça~. CL.:JJ ,) 'tourbillon, cerde' (p. de Courteiııe) lAzer. dolamaç 

. I Kreisı Wirbel' (Radloff) -- dolambııç i dolamba 'dolamhaçlı yol' 
(SOO Ulama). 

dön.emeç • ... iraj, büküş, büküntü, köşe başı' (SOD) ........ dönembeç 
'dönüm noktası' (a . . y.), 

kar/amaç 'pekmez veya şekerle yapılan kar helvas ı ' (SOO) ....... 
karlambaç 'kar helvası' (SOO, AD), karsambaç id. (a. y.), ' içine kar 
katılmış torba Yokurdu' (SOD Ulama), karsanbaç 'karla yapılan şer
bel' v. s. (SOO). 

omaç '1. peynirle ekmejti veya Yokurt, pekmez ve ekmeıti kanş
tırarak yapılan bir türlü yemek. 2. helva' (SOD), amaç, ovmaç 'kuru 
ekmeği oğarak ufaladıktan sonra ya~da kızartarak yapılan yemek' v.s. 
(A D) i XV·XIX. as. omaç. omaç aşı ' içine ekmek, peynir. so~an ve 
bazan ya~, pekmez konup yo~uruıarak -yapılan bir yemek-' (TTS ii) 
i K.az. Tar. ça~. umaç ' i. [Kaz.] eine Speise aus Teig, ei ne Art Nudeln, 
runde Teigst~cke. 2. [Tar. Ç3~.] ei ne Mehlsuppe' (Radloff) i Kırg. 

umaç, umas 'bir nevi tirit veya bulamaçı (Yuda~in) .-.. ombaç, omba
laç 'I. -ekmek ve yeme~in birbirine karışıp . hamur haline gelmesi. 2. 
ekmekten yapılan bir türlü tatlı' (SDD). 

*ökriimeç > ökrümbeç 'örtü atılacak ~zatılmış sabit a~aç' (AD), 
ökrümbeç 'beşik üzerindeki utki a~aç' (a.y.). 

*saklamaç > saklambaç. 
*çaylamuk > çaylambuk 'ayrık otu' (SDD). 
çıflamtk 'i. bir türlü mürver a~acı. 2. alı ca-benzer bir yemiş' (SOO), 

çitlemik 'erguvan çiçe~i' (SOO Ulama), çitlemük 'çitlembik' (AD)" i 
XVI. as. çıtiamuk 'çitlenbik, menengiş' (1 TS LI) ....... çitlembik' 'aynı 

adla anılan meyvası mercimekten az büyük ve burukça fıstık tadında 
olan bir çeşit sakız a~acı' (Türkçe Sözlük). 

karamuk 'karanfillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşı

lıklı, çiçe~i p,embe mor renkte, zararlı bir bitki' (Türkçe Sözlük), kara· . 
mık 'da~larda kendi kendine biten ve ilkbaharda çiçek açan saçma 
büyüklügünde, üzüm şekli nde sert ve gayet ekşi meyvası olan bir 
a~aç' (SDD" 'bö~ürtlen' (SOO Ulama) i XVI·XjX. as. karamuk 'tar
lada bukday arala rında biten, anasona benzer söbüce siyah ve acı bir' 
tohum' (TTS Iı Il) i Bar. qaramuq ~eine Pflanie" (Radloff) i T,ar. çağ. 
qaramuq 'ein schwarzes Unkraut im Weizen' (a.y.) ....... karambuk 'çürük 
fındık' (AD II), karanbuk 'bir çeşit ak diken' (SDD) . 

kızamık (hastalık) i Kırg. kızamık id . (Yudabin) i ça~. qtzamuq 
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'Röteln" (R'adloH) ---- kıı:ambık 'kızamık' (Aksoy, Gadantep alzı I, 
23,73), kızambuk 'arnberbiiris denilen buğ(jay büyüklüğünde, mor renkli 
yemiş veren bir çalı' (SDD). 

zırzamık 'bulgur ' gibi yağan dqlu' (SDDy""' .zırzımbık 'iri taneli ' 
dolu' v.s. (a.g.). 

m + r, s: Bu 'consonanslar arasında türeyen b . ve p seslerine şim~ 
dilik yalnız Karamanlı ağızlarındarı. misal1er gösterebiliriz: emr "" emhr • . 
giimrükçü ......... göm6rükçü, gümrah ......... gümbrah, imren- ....... imbrl!.fI-, ömr ......... 

. ömbr, tomruk ....... tornhruk, dombruk, 'zümre ......... zümhre, zümrüt ......... zümhrüt; 
temsil ....... t~ mpsil (Eckmann: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 
VIII, 200). 

m 

Elimizdeki misalierin göşterdiği gibi, bu ses vocalis jle b veya p 
arasında türer. Meydana gelişi anorganik b .ve p-nin türeyişine benzer. 
Bu hadise şöyle izah edilebilir: b ve p gibi dudak patlayıcılarının bo-

. ğumlanması tamamlaflmadan önce yumuşak damak (velum· palatinum) . 
inerek a"ğız yolunu kapar; bundan dolayı akciğerden gelen hava bu
rundan geçmek mecburiyetinde kalm::a bir dudak burun sesinin (labi-
-onasalis m-nin) türemesine sebep olur. . 

babilik, bübülük 'gül goncası' (SDD) ........ bünbriliik (::>: hümbülük) 
id. (a.y.). 

çilpi. çilpiz 'çahçırpı' (SDD) .......... çilimpi, çilimpiz id., çilimbiz ' 'ateş 
yakmak için kullanılan çalıçırpı' (a.g.). 

dibi ......... Makedonya ağzı dimbi (T. Kowalski: Enc. Isi. IV, 982). 
gö~elek 'kelebek' (SDD) i Kip. gübelek id~ (Baskakov 332) -- . 

gömbelek ·'vücudu diğerlerinden daha iri olan sarı renkli bir cins kele
bek' (SDD). 

göbet 'bendin önü tutulmak suretiyıe yapılan gölcük, büğet' (SDD) 
---- }!ömbel 'dere kenarlarındaki su birikintisi' (a.g.), gümbet 'küçük 
de~elerin üstünde ' suların biriktiği küçük çukurla~' (a.g.). 

XLV· XV. as. kaplubağa (TTS it II) i Bosna ağzı kapluba~a 'Schnek
ke' (I) ve 'Schildkröte' (Blau 261) i ........ çağ. \ı~.A\ı 'tortue' (P. de Cour
teiIJe) -..; kaplumbağa. 

köpeç 'içerisine pekmez konan iki saph 15 okka kadar su a'lan 
desti' (AD) ....... gömbeç id. (a.y.). 

kürepe 'harman sıyırgası'. gürebe 'diken, çalı kesmeğe mahsus ucu 
iğri küçük balta', giirebi id. (SDD) ....... kürenpe (::>: kürempe) 'sıyırga 
denilen harman aygıtı' (a.g.). 

obur """- humbUi" id. (SDD, AD), hombul 'obur, çok yiyen' (AD 11). 



J. Eokma!lD 

tabul'e «Frans. tabourd) liskemle ve daha çok piyano çalarken otu
rulan iskemle' (Türkçe Sözlük) -- tambora 'bir cins sandalya' (AD). 

tlapur ........ pampır, pampur (Caferoğlu, Anacİolu dialekt. 195) i Ma
kedonya ağzı pampur id. (Kowalski: a.y.) 

zıpır 'kaçık ve hoyratça hareket eden (kimse)' (Türkçe Sözlük)~ 
'i. taze delikanlı. 2. iriyarı adam' (SOO) ...... zımpır 'kocaman, iri, zıpır" 
(o.y.). . 

.. 


