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ÖZ 

Bu çalıĢmada insan anatomisi ve fizyolojisine bağlı terimlerle ilgili yapılan çalıĢmalar taranmıĢ ve bu tarama 

sonucunda insan anatomisi ve fizyolojisine bağlı terimlerin çağdaĢ Türk lehçelerindeki fonetik (sessel) görünümleri 

çerçevesinde incelemeye çalıĢılmıĢtır. Yapılan bu incelemede özellikle Hasan Eren‘in ―Türk Dilinin Etimolojik 

Sözlüğü‖ adlı kitabı, Tuncer Gülensoy‘un ―Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü‖ adlı 

kitabı, N. A. Baskakov‘un ―Gagavuz Türkçesinin Sözlüğü‖ adlı kitabı, Türk Dil kurumunun  ―Türkçe Sözlük‖ü, gibi 

adlı kitaplardan yola çıkarak toplam 86 tane Ġnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Bağlı Terimler (ağız, aĢık kemiği, ayak, 

bacak, bağırsak, baldır, baĢ, beden, bel, ben, beyin, boğaz, boyun, böbrek, burun, çene, dalak, damak, damar, deri, dil, 

dirsek, diĢ, diz, doku, döl, döĢ, dudak, duluk (Ģakak), el, elmacık kemiği, gırtlak, göbek, göğüs, göz, incik, kaburga, 

kalça,  kalp (yürek), kan, karaca (üst kol), karaciğer, kebze, kemik, kol, koltuk, kulak, omuz, omurga, omurilik, öd, 

öpke, ...gibi) tespit edilmiĢtir. Tespit edilen Türk lehçelerindeki insan anatomisi ve fizyolojisine bağlı terimlerinin 

birbirleriyle olan karĢılıkları verilmiĢ ve üzerinde durulmuĢtur. 

Ayrıca, bu çalıĢmada lehçe tanımı yapılmıĢ ve Türk lehçelerinde yapılan tasnif çalıĢmalarıyla ilgili malumat 

verilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Lehçeleri, Tasnif, Ġnsan Anatomi, Fizyoloji. 

ABSTRACT 

In this study, researches on the terms related to human anatomy and physiology were reviewed and the terms related 

to human anatomy and physiology were examined in the framework of phonetic (vocalic) views of modern Turkish 

dialects. Totally 86 terms associated with human anatomy and physiology (mouth, anklebone, foot, leg, intestine, calf, 

head, body, waist, mole, brain, throat, neck, kidney, nose, chin, spleen, palate, vein, skin, tongue, elbow, tooth, knee, 

tissue, sperm, bosom, lip, temporal side, hand, cheekbone, gullet, belly, breast, eye, shin, rib, hip, heart, blood, upper 

arm, liver, scapula, bone, arm, axilla, ear, shoulder, spine, spinal cord, gall, lung etc.) were founde specially in Hasan 

Eren's book called "Etymological Dictionary of Turkish Language", Tuncer Gülensoy‘s book called  the " Origin 

Information of the Turkish words in Turkey Turkish Dictionary", N. A. Baskakov‘s ―Gagauz Turkish  Dictionary‖ 

book and ―Turkish Dictionary‖ of Turkish Language Society. The meanings of the identified terms associated with 

human anatomy and physiology in Turkish dialects were addressed and discussed.  

On the other hand, the definition of dialect was made and information about the classification studies in Turkish 

dialects was revealed.  

Keywords: Turkish dialects, Classification, Human Anatomy, Physiology. 
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1. GĠRĠġ 

Türk Dil Kurumu‘nun çıkardığı Türkçe Sözlükte lehçe, ―bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden 

dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt.‖ (TDK. 2005: 1303) olarak 

açıklanmaktadır. Ali Püsküllüoğlu, ―lehçe‖ tanımını Ģöyle tarifler: ―a. Ar. 1. bir anadilin tarihsel, toplumsal, 

bölgesel ve kültürel nedenlerle ses, yapı ve sözdizimi yönlerinden oldukça büyük farklılıklar gösteren kolu. 

eş. Diyalekt.‖ (Püsküllüoğlu, 2004: 873) Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, ―Türkçe El Kitabı‖ adlı kitabında 

―lehçe‖ terimi Ģu Ģekilde tanımlar: ―Lehçe, bir dilin, bilinen ve takip edilen tarihinden önce, karanlık bir 

devrinde kendisinden ayrılmıĢ olup çok büyük fonetik ve morfolojik ayrılıklar gösteren kollarına denir.‖ 

(Gülensoy, 2005: 25). 

Bu tanımlamalardan yola çıkarak diyebiliriz ki, bir dilin tarihsel, siyasal, sosyal ve kültürel sebeplerle farklı 

ülke ve bölgelerde, zamanla ses yapısı (fonetik) ve kelime hazinesi (sözvarlığı) bakımından önemli 

farklılıklarla kullanılan güç anlaĢılacak kadar birbirinden ayrılan kollarından her biri (lehçe) Ģeklinde  tarif 

edilebilir: Anadolu, Azeri, Türkmen, Kırgız, Kazak lehçeleri gibi. Günümüzde Asya devletlerinde 

kullanılan dil bir lehçe ya da bir dil olarak tartıĢma mevzusu olmuĢtur. Ayrıca, bazı araĢtırmacılar da lehçe 

ile Ģive terimlerini aynı anlam çerçevesinde kullanıldığı (bkz. türk lehçelerin tasnif çalıĢmalarında) 

kuĢkusuz görülmektedir. 

Bir dilde lehçelerin ortaya çıkmasına neden olan birkaç faktörlerden bahsedilebilir. Bu faktörlerin 

içerisinde coğrafi faktör baĢta bulunur. Bir ulusun bir bölgeden baĢka bölgelere göç etmesi ve göç ettikleri 

yerin uluslarıyla kaynaĢmaları sonucunda fonetik (ses) ve morfolojik yapısını ister istemez zamanla 

değiĢikliğe uğramasına neden olur. Göç edilen yerin dini, kültürel yapısı gibi faktörlerin benimsenmesi ile 

birlikte dili içine alarak farklılaĢmasına ve lehçelerin oluĢmasına etki eder. 

Lehçelerin oluĢmasıyla dilbilim araĢtırmacıları tarafından diller sınıflandırılıp lehçelere, Ģivelere ve ya 

gruplara ayrılarak belli bir dizge biçiminde tahlil edilmiĢtir. Bu sınıflandırmanın o dilin bazı ölçeklere göre 

gidilmesi gerektiği mevzusuyla ilgili Dr. Hüseyin Ağça Ģöyle değinir: ―Dünya dilleri çeĢitli özellikleri 

dikkate alınarak sınıflandırılmıĢlardır. Bu tasnifler: o dilin kendine özgü niteliklerin önemi, kullanım alanı, 

kullanılan insan sayısı, edebi kimliği, güzelliği, iĢlekliği ve benzeri ölçekler kullanılarak yapılmıĢtır. Türk 

dili bu ölçeklerin her birine göre yapılan sınıflamalarda hep ön sıralarda bulunmaktadır.‖ (Ağça, 2001: 31). 

Yeryüzünde 200 milyondan fazla bir nüfusa sahip olan Türk boyları tarafından konuĢulmakta olan Türkçe, 

―Türk kelimesinin kavram alanı içinde yer alan bütün boy, soy, oyma, aĢiretlerin konuĢtukları dilin ortak 

adıdır.‖ (Bulut, 2017: 337) BaĢlangıcını Milattan öncelere giden Türkçe, tarih boyunca birçok dilin 

tesirinde kalmıĢ ve gerek fonetik gerek morfolojik olarak birçok değiĢikliğe uğramıĢtır. Bu da Türkçe‘nin 

çok çeĢitli lehçe ve Ģivelere ayrılmasına neden olmuĢtur. Tahir Nejat Gencan‘ın dediği gibi ―sayısız 

göçlerle Asya‘nın, Avrupa‘nın, Afrika‘nın birçok yerlerine yayılan; ayrı devletler ve uygarlıklar kuran Türk 

boylarının konuĢmaları arasındaki farklar gittikçe artmıĢ; yeni yazı dillerinin doğmasına yol açmıĢ ve 

böylece Türk dili diyalektlere ayrılmıĢtır.‖ (Gencan, 1971: 21). 

Bu diyalektlerin (lehçelerin) oluĢmasıyla Türk lehçeleri ile ilgili tasnifler ortaya çıkmıĢtır. Türk lehçelerinin 

tasnifi, Türklük biliminin mühim meselelerinden biri haline gelmiĢ ve bu mesele halende günümüzde tam 

anlamıyla çözülebilmiĢ değildir. Özellikle 19. yüzyıldan baĢlayarak Avrupa ve Rusya dilbilim çevrelerinde 

önemi gittikçe artan Türkoloji çalıĢmaları sonucunda, farklı Türkologlar tarafından Türk lehçelerinin 

sınıflandırılması bir sorun haline gelmiĢti.  Farklı Türk boyları tarafından konuĢulan Türkçe‘nin pek çok 

lehçe ve Ģiveye ayrılması, bu diller arasında göze çarpan birçok ses değiĢikliklerinin ve gramer yapılarının 

bulunması Türk lehçelerinin sınıflandırılmasında farklı bakıĢ açıların doğmasına neden olmuĢtur. Buna 

bağlı olarak Avrupalı ve Rus Türkologlar kendi görüĢlerine göre Türk lehçelerinin sınıflandırılmasında 

değiĢik yollara baĢvuruyor ve farklı sonuçlar elde ediyorlardı. ―Türk lehçelerinin tam ve bilimsel tasnifinin 

yapılabilmesi için; 

a) Her lehçenin dilbilgisi bakımından ayrıntılı olarak incelenmesi, 

b) Lehçelerin bütün yönleriyle karĢılaĢtırılması, birleĢen ve ayrılan yönlerinin ortaya konması, 

c) Lehçelerde görülen dil özelliklerinin, o lehçeyi konuĢan boya ait olup olamadığının, tarihi ve etnolojik 

araĢtırmalarla tespit edilmesi, 

Her bir lehçenin en eski ve en yeni dil malzemesinin karĢılaĢtırılması ve böylece, o lehçenin tarihî geliĢimi 

ile eğiliminin tespit edilmesi gerekir.‖ (Buran, Alkaya, 2011: 28).  

Yukarıda da belirtiğimiz gibi Türk lehçelerinin sınıflandırılması yapılırken farklı ölçütlere ve metotlara 
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dayandırılarak yapılmıĢtır. Türk lehçeleri ile ilgili ilk eser veren KâĢgârlı Mahmud, ―Divânü Lügati‘t-Türk‖ 

adlı eserinde ―Türk dilini Doğu ve Batı olmak üzere iki kola ayırmıĢ ve doğu koluna ise ―hakaniye lehçesi‖ 

olarak adlandırmıĢtır. ―Doğu koluna KaĢgar ve Balasagun civarindeki yazı dilini kastetmektedir. Ayrıca, 

Karluk, Çigil, Yağma, Argu, Tohsı ve Uygur ağızlarını da doğu grubuna dâhil etmektedir. KâĢgârlı‘ya göre 

Batı grubu ise, bütün Oğuz grubu lehçeleri ile Kırgız, Kıpçak, Peçenek ve Bulgar dillerinden oluĢur.‖ 

(Buran, Alkaya, 2011: 28). 

KaĢgarlıdan sonra Avrupa‘da çağdaĢ dilciliğin geliĢim göstermesiyle birlikte yabancı dilbilimciler 

(ADELUNG, Johann Christoph (1732-1806), ADELUNG, Friedrich (1768-1843), KLAPROTH, H. J. von 

(1783-1835), BALBI, Adriano (1782-1848), PALMELAD, Wilhelm Fredrik (1788-1852), HAMMER, 

Joseph, Von (1774-1856), BEREZĠN, Ġlya Nikolayaviç [E. Berezine] (1819-1896), KAÎANOV, Nikolay 

Fedoroviç (1862-1922), KORġ, Fedor Evgeneviç (1843-1915), RAMSTEDT, G. J., BOGORODĠTSKĠY, 

Vasiliy Alekseviç (1857- ?) ve s.) ve Türk dilbilimciler (ReĢit Rahmeti Arat, Talat Tekin, Osman Nedim 

Tuna, Zeki Veledi Togan, Ahmet Bican Ercilasun, vs.) tarafından Türk lehçeleri tasnifiyle ilgili ilk deneme 

çalıĢmaları baĢlamıĢ ve ilk olarak dilbilimciler doğu dilleriyle ilgili tasnif çalıĢmalarında bulunmuĢlardır. 

Türk lehçe tasnif çalıĢmaları sırasında dilbilimciler tarafından Türk lehçe grupları ile ilgili bugüne kadar 

farklı adlandırmalar yapılmıĢtır.  Bu adlandırmaları bazılarını Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 

1) Coğrafi adlara göre: Orta Asya, Abakan, Altay, vs.  

2) Coğrafi yönlere göre: Kuzey, Güney, Doğu, Batı, Kuzeydoğu, Kuzeybatı, vs. 

3) Dil özelliklerine göre: y grubu, s grubu, tolû grubu vs.  

4) Boy adlarına göre: Çağatay, Kıpçak, Türkmen, Hakas, Tatar, Bulgar, vs.  

Tarih boyunca Türk lehçeleri üzerine yapılan tasnif çalıĢmalarından birkaçını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 

ReĢit Rahmeti Arat ―Türk ġivelerinin Tasnifi‖ adlı kitabında Wilhem Radloff‘un (1837-1918) << Ses 

husûsiyetlerine göre, Türk Ģivelerinin tasnifi >>  adlı eserinde yaptığı tasnifi Ģöyle verir: 

I. ŞARK ŞİVELERİ  

1. Asıl Altay Şiveleri:  

a) Altay Şivesi  

b) Teleüt Şivesi  

1. Baraba Şivesi  

2. Şimalî Altay Şiveleri  

a) Lebed şivesi  

b) Şor şivesi  

2. Abakan şiveleri  

II. ASIL ABAKAN ŞİVELERİ  

1. Sagay şivesi  

2. Koybal şivesi  

3. Kaça şivesi  

4. Yüs ve Kızıl şivesi  

5. Küerik (Çolım) şivesi  

6. Soyon şivesi  

7. Karagas şivesi  

8. Uygur şivesi  

III. GARP ŞİVELERİ  

1. Kırgız şiveleri  
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a) Kara – Kırgız şivesi  

b) Kazak – Kırgız şivesi  

c) Kara – Kalpak şivesi  

2. İrtiş şiveleri  

a) Turalı şivesi  

b) Kūrdak şivesi  

c) Tobol ve Tümen şivesi  

3. Başkırt şivesi  

a) Ova Başkırt şivesi  

b) Dağ Bakırt şivesi  

4. Volga veya Şarkî Rusya şiveleri  

a) Mişer şivesi  

b) Kama şivesi  

c) Simbir şivesi  

d) Kazan şivesi  

e) Belebey şivesi  

f) Kasım şivesi  

IV. ORTA ASYA ŞİVELERİ  

1. Tarançı şivesi  

2. Hami şivesi  

3. Aksu şivesi  

4. Kaşgar şivesi  

5. Çağatay şiveleri  

a) Şimâli Şart şivesi  

b) Kokand şivesi  

c) Zerafşan ovası şivesi  

d) Buhârâ şivesi  

e) Hive şivesi  

V. CENÛP ŞİVELERİ  

1. Türkmen şivesi  

2. Azerbaycan şivesi  

3. Kafkasyas şiveleri  

4. Anadolu şiveleri  

5. Hüdâvendigâr şivesi  

6. Kırım şivesi (Karaim telâffuzuna göre)  

7. Osmanlı şivesi (Arat, s. 74-87) Ģeklinde tasnif ortaya koymuĢtur. 

Bir diğer çalıĢma ise Berezin'indir. Berezin'in eserinde, türk Ģivelerini üç guruba ayırarak (1. en eski ve en 

yeni Çağatay veya Ģark, 2. Tatar veya ġimal ve 3. Türk veya garp olmak üzere) Türk Ģivelerinin özellikleri 

üzerinde durmuĢtur.  ReĢit Rahmeti Arat ―Türk ġivelerinin Tasnifi‖ adlı kitabında BEREZĠN Ġlya 

Nikolayaviç‘in [E. Berezine] ( 1819 — 1896 ) Türk Ģivesi ile ilgili yapmıĢ olduğu tasnifi Ģöyle verir:  
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I. ÇAĞATAY VEYA ŞARK GURUBU (TÜRKİSTAN)  

1. Uygur  

2. Koman  

3. Çağatay 

4. Özbek 

5. Türkmen (Türkistan) 

6. Kazan (yazı d i l i ) 

 II. TATAR VEYA ŞİMAL GURUBU (KIPÇAK) 

1. Kırgız  

2. Başkırt 

3. Nogay 

4. Kumık 

5. Karaçay 

6. Mişer 

7. Sibirya 

III. TÜRK VEYA GARP GURUBU  

1. Dağıstan  

2. Azerbaycan  

3. Kırım 

4.  Anadolu  

5. Rumeli (İstanbul) (Arat, s. 72-74) Ģeklinde sınıflandırmıĢtır.  

Ufuk Tavkul, Türk Lehçelerinin Sınıflandırılmasında Bazı Kriterler adlı çalıĢmasında R. Rahmeti Arat‘ın 

Türk lehçeleriyle ilgili yapmıĢ olduğu tasnifi Ģu Ģekilde verir: 

A. TÜRK LEHÇE GRUPLARI:  

I. r- grubu (r ~ z, l ~ ş, s- ~ y-) (Çuvaş)  

II. t- grubu (t ~ d, s- ~ y-) (Yakut)  

B. TÜRK ŞİVE GRUPLARI:  

I. d-grubu (adak, taġ, taġlıġ, kalġan) (Sayan)  

II.  z- grubu (azak, taġ, taġlıġ, kalġan) (Abakan)  

III. av-grubu (ayak, tav, tavlı, kalġan) (Kuzey)  

IV. aġlı-grubu (ayak, taġ, taġlıġ, kalġan) (Tom)  

V. taġlık-grubu (ayak, taġ, taġlık, kalġan) (Doğu)  

VI. dağlı-grubu (ayak, dağ, dağlı, kalan) (Güney) (Tavkul, 2003: 23-32) 

ReĢit Rahmeti Arat‘tan sonra en önemli tasnif Talat Tekin‘nin tarafından yapılmıĢtır.  

1. r-l grubu: Çuvaşça  

2. hadaq grubu: Halaçça  

3. ataq grubu: Yakutça  

4. adaq grubu: Tuvaca (Karagas diyalekti ile birlikte)  

5. azaq grubu: Hakasça, orta çulım, Mrass, Taştıp, Matur ve Yukarı Tom diyalektleri; Sarı Uygurca  
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6. taġlıġ grubu: Kuzey Altay Diyalektleri (Tuba, Kumandū, Çalkandū, Aşağı Çulım, Kondon, Aşağı Tom)  

7. tūlu grubu: Altayca (Güney Diyalektleri: Asıl Altay, Telengit, Teleüt)  

8. tōlū grubu: Kırgızca  

9. taġlıq grubu: Özbekçe, Yeni Uygurca  

10, tawlı grubu: Tatarca, Başkurça, Kazakça, (Karakalpakça ile birlikte) Nogayca, Kumukça, Karaçayca-

Balkarca, Baraba Tatarcası, Kırım Tatarcası  

11. taġlı grubu: Salarca  

12. dağlı grubu: Türkmence, Horasanî, Özbekçenin Harezm-Oğuz Diyalektleri, Azeri (Kaşgay-Aynallu, 

Kerkük, Erbil diyalektleri ile birlikte), Türkçe, (Gagauz ile birlikte), (Buran, Alkaya, 2011: 30). 

Türk dili ve Lehçelerle ilgili verilen bu bilgilerden sonra konumuzun esas bölümüne geçebiliriz. Bugün 

Ġnsan atanomisi ve fizyolojisiyle ilgili bazı terimler eskiden beri kullanılmakta ve bu Ġnsan atanomisi ve 

fizyolojisi ilgili bu terimler Türk lehçelerinde farklı adlandırılmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak Türk 

lehçelerindeki Ġnsan atanomisi ve fizyolojisiyle ilgili yapılan çalıĢmaları tarayarak bir derleme oluĢturmaya 

çalıĢtık. 

2. TÜRK LEHÇELERĠNDE ĠNSAN ANATOMĠSĠ VE FĠZYOLOJĠSĠNE BAĞLI TERĠMLERĠN 

FONETĠK DEĞĠġKELERĠ: 

AĞIZ: ―-ğzı (I) is. 1. Anat. Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve 

yiyecekleri almaya yarayan boĢluk‖ (TDK, 2005: 34). ―Ağız‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: 

Trk.  ağız (KTLS, 1991: 8), Trkm.  ağız, TatK.  aus, Nog.  avız, KKlp.   awız, avız (SĠGTY, 

1997: 225), Kzk.  awız, Krg.   ōz, Özb.  oğiz,  Sag.  ās, ġor  ās, Tuv.  ās, Yak.  uos 

[dudak], Çuv.  săvar [ağız] (TDES, 1999: 4-5), vără (SĠGTY, 1997: 225), Hlç.  âğız, Ker.  ağuz, 

Çuv.  śĭvar, Nog.  avız, MiĢer Tat.  āwız, Tuv.  aas, Uyg.  āğaz-âğiz, Bar.  āğaz, āğiz, Kırg. 

 ooz, Tel.  ūz (TTTSKBS, 2007: 55), E. Uyg.  agız (Caferoğlu, 2011: 7), aġaz, agıs (Kurt, 2017: 

51), DLT.   aġız (Atalay, 1998: 10), YTS.   aġız (Kurt, 2017: 53), Kzk.  avız (KTLS, 1991: 8), 

Özb.  àğız (KTLS, 1991: 8), éġiz (Doğan, 2005: 145), Far.  dèhān, dèhèn, zèrf [ağız, çene] (Olgun ve 

DrahĢan, 1967: 162, 163, 184), Uyg.  eğiz, Tat.  avız, Ru.  rot (KTLS, 1991: 8), EAT.  agız, ağız 

(Kanar, 2011: 20, 25), Kmk.   avuz, Krç.-Mlk.  avuz, BĢk.  avı, Alt.  o:s, Hak.  a:s (SĠGTY, 

1997: 225). 

ALIN:  ―is. 1. Yüzün, kaĢlarla saçlar arasındaki bölümü‖ (TDK, 2005: 74) ―Alın‖ sözcüğünün Türk 

lehçelerindeki değiĢkeleri: Trk.  alın, Az.  alın, BĢk.  maŋlay, Kırg.  maŋday, peĢene, Özb.  

m n gl y, peĢàn , Tat.  maŋgay, Uyg.  maŋlay, peĢ n , Ru.  lob (KTLS, 1991: 16-17), Kzk.  

manday (Ġsmail, s. 5),  maŋday (KTLS, 1991: 16), E. Uyg.  alın (Kurt, 2017: 51), Trkm.  ālın 

(TTTSKBS, 2007: 66),  manlay (KTLS, 1991: 17),  Hlç.  hāanl(ı)  (TTTSKBS, 2007: 66), Kırg.  

manday, peĢene, Kzk.  manday, Y. Uyg.  manjay, peĢ n , Tat.  mangay (Ercilasun, 1991: 16-17), 

EAT.   alın (Kanar, 2011: 36), Gag.  annı [alın] (Çebotar, 1992: 50), Y. Uyg.  alın [ön], Krç.-Mlk. 

 mangalay, mangılay, öaŋlay, mannay [alın], Tuv.  alın [yüz] (SĠGTY, 1997: 198-199). 

AġIK KEMĠĞĠ : ―is, anat. 1. Çift tırnaklı hayvanların ön dizlerinde bulunan bir eklem kemiği. 2. Ġnsanın 

ayak bileğindeki çıkıntılı kemik.‖ (TDK, 2005: 137). ―AĢık kemiği‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki 

değiĢkeleri: Far.  bocol [aĢık kemiği] (Olgun ve DrahĢan, 1967: 46). 

AVUÇ: “-cu is. 1. Elin iç tarafı.‖ (TDK, 2005: 150). ―Avuç‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: 

Trk.  avuç, Az.  ovuc, BĢk.  us töbö, Kırg.  ūç, Özb.  hàvuç, ḳısim, Trkm.  ovuç, Uyg.  

oç, avuç, sıkım, Ru.  gorst‘;ladòn  (KTLS, 1991: 34-35), Kzk.  uvıs, alakan (KTLS, 1991: 34),  

alaqan, uwıs (Ġsmail, s. 9), OT.  ađut, avut (TTTSKBS, 2007: 953), Gag.  auç [avuç] (Baskakov, 

1991: 20). 

AVURT: ―-du is. Yanağın ağız boĢluğu hizasına gelen bölümü‖ (TDK, 2005: 150). ―Avurt‖ sözcüğünün 

Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Trk.  avurt, Az.  ovurd, Özb.  lunc, urt, Tat.  urt, Uyg.  avurt, 

Ru.  zaĢçöçnoye, prostranstovò (KTLS, 1991: 34-35), Ağızlarda  ağurt, Trkm.  ovurt [l.'ağız, ağız 

boĢluğu‘; 2. ‗yudum‘], Nog.  uvırt [1. ―yanak, avurt‖; 2. ―ağız boĢluğu‖],  KKlp.  urt,  Krg.  ūrt 

[yanağın iç bölmünün ortası],  Bar.  aurt [avurt],  Tel.  urt [avurt], TatK.  urt, BĢk.  urt, Sag.  
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ort, Koy.  ort, Kaça.  ort, ġor  ort, ET.  adurt (TDES, 1999: 26), E. Uyg.  adurt (Kurt, 2017: 

51), Tel.   ūrt (TDES, 1999: 26), urt (TTTSKBS, 2007: 90), Alt.  urt (TDES, 1999: 26), ūrt 

(TTTSKBS, 2007: 90), Y. Uyg.  ķozov, Moğ.  ouçi, oğuçin (TTTSKBS, 2007: 90), Gag.  aurt [1. 

Avurt, Aut diĢi: Azı diĢi. 2. DiĢ eti. Aurtlarım aceer: DiĢ etlerim acıyor] (Baskakov, 1991: 20), Kmk.  

uvurt (SĠGTY, 1997: 225). 

AYAK: ―-ğı is. 1. anat.   Bacakların bilekten aĢağıda bulunan ve yere basan bölümü‖ (TDK, 2005: 151)   

―Ayak‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri:  Trk.  ayak, Az.  ayag, Özb.  àyàk, Tat.  

ayak, t pi, Uyg.  ayak, put, Ru.  noga (KTLS, 1991: 34-35),  Trkm  ayak,  TatK.  ayak, BĢk.  

ayak, KKlp.  ayak, Nog.  ayak, Krg.  ayak, Alt.  ayak, Tel.  ayak, ġor  azak, Sag.  azak, 

S. Uyg.  azak, Soy.  adak, Hal.  hadāq, Çuv.  ura,  ET.   adak, OT.  aδak (TDES, 1999: 26), 

Kıpç.  ayak (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2014: 567), Y. Uyg.  ayaġ (YUTS, 1995: 23), ayak  (SĠGTY, 

1997: 288), E. Uyg.  adak (Caferoğlu, 2011: 3), Çağ.  ayag, Ker.  ayağ, Az.  ayah, Kar.  ayah, 

Moğ.  adag, E. Moğ.  padak, Uyg.  ayak (TTTSKBS, 2007: 91-92), DLT.  ayak, adhak~azak 

(Atalay, 1998: 54, 56), Kzk.  ayaq (Ġsmail, s. 9), ayak (TDES, 1999: 26), Far.  pāy (Olgun ve 

DrahĢan, 1967: 65), EAT.  ayak (Kanar, 2011: 72). Gag.  ayak [1. ayak, 2. destek] (Baskakov, 1991: 

21), Kmk.  ayak,  Krç.-Mlk.   ayak, Tuv.  adak, Hak.  azak (SĠGTY, 1997: 288), Yak.  atax, 

(TDES, 1999: 26), atah (SĠGTY, 1997: 288). 

BACAK: ―-ğı is. 1. anat. Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü‖ (TDK, 2005: 173). ―Bacak‖ 

sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri:  Trk.  bacak, Az.  bacag, BĢk.  ayak, bot, Kzk.  

ayak, Kırg.  but,  Özb.  àyàḳ, Tat.  ayak, bot, Trkm.   būt, Uyg.  put, ayak, Ru.  noga; lapa 

(KTLS, 1991: 42-43),  E. Uyg.  but (Kurt, 2017: 51), Y. Uyg.  pacak, Kumd.  paça, Far.  pā 

[ayak] (TTTSKBS, 2007: 99), EAT.  kıç [1. bacak 2. arka, son, ger, 3. kıç, sağrı] (Kanar, 2011: 446), 

Gag.  bacak [bacak] (Baskakov, 1991: 27), Trkm.  i:ncik (AAL, 2007: 9). 

BAĞIRSAK: ―-ığ is. anat. Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın 

bağırsaktan oluĢan bölümü‖ (TDK, 2005: 178).  ―Bağırsak‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: 

Trk.  bağırsak, Az.   bağırsag,  Tat.  iç k, iç gi, Ru.  kiĢka (KTLS, 1991: 44-45),  Ker.  

bığarsığ, Er.  bağırsağ, Telf.  buğarsuğ, KKlp.  baursak, Y. Uyg.  bagır, Az.  bağırsaġ, Kzk.   

bawırsak,  Özb.  boġırsåk, iç k, BĢk.  bōrhak, Kırg.  bōrsak, Tuv.  bōrzak, Trkm.  içeğe, 

TatK.  iç gi, Kırg.  içegi, Kzk.  iĢek, BĢk.  is k, Uyg.   üç y (TTTSKBS, 2007: 103-104), E. 

Uyg.  baġrsak, baġırsuk (Kurt, 2017: 51), Far.  èm‘āʽ [bağırsaklar], rūde [bağırsak] (Olgun ve 

DrahĢan, 1967: 33, 177), Y. Uyg.  boğursak, Kmk.  bavursak, Tat.  bavursak, bavurhak, Nog.  

bavursak, Alt.  borsok, bu:rsak, Tof.  ba:rsık, BĢk.  bavursak, bavurhak, Kzk.  bavursak, KKlp. 

 bavursak, Kırg.  bo:rsok (SĠGTY, 1997: 279). 

BALDIR: ―is. 1. Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü‖ (TDK, 2005: 190). [Not: Eski 

sözlüklerde ‗bitki gövdesi‘ olarak bilinir. (TDES, 1999: 35),] “Baldır” sözcüğünün Türk lehçelerindeki 

değiĢkeleri: Trk.  baldır, Az.  baldır, BĢk.  baltır, baltır iti, sirak, Kzk.  baltır, Özb.  bàldir, 

Tat.  baltır, baltır iti, ç ltir, Uyg.  paçak, pakalçak, Ru.  noga; golen  (KTLS, 1991: 48-49),  Trkm. 

 baldır, Nog.  baltır, KKlp.  baltır, Sag.  paltır, paldır [but], Kırg.  baltır, Tel.  paldır [baldır], 

paltır,  Tuv.  baldır [baldır], Blk.  baltır, TatK.  baltır [incik kemiği], Eski Kıpç.  baltır (TDES, 

1999: 35), Özb.  baldır, Kmk.  baldır, Krç.-Mlk.   baltır, borbay Alt.  baltır, Hak.  palır, Yak. 

 ballır, Tof.  baldır (SĠGTY, 1997: 283-184). 

BAġ: ―Ġnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya 

önünde bulunan bölüm‘; 2. ‗bir topluluğu yöneten kimse‘; 3. ‗baĢlangıç‘‖ (TDES, 1999: 41). ―BaĢ‖ 

sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri:  Az.  baĢ, Trkm.  baĢ, TatK.  baĢ, BĢk.  baĢ, Nog. 

 bas, KKlp.  bas, Kzk.  bas, Krg.  baĢ, Sart.  baĢ, Tar.  baĢ, Kûr.  baĢ, Sag.  pāĢ, Alt. 

 paĢ, Tel.  paĢ, Kuğ.  paĢ, ġor  paĢ, Kaça.  paĢ, Küer.  paĢ, Yak.  bas, Çuv.  puś 

(TDES, 1999: 41), Özb.  båĢ (TTTSKBS, 2007: 118), DLT.  baĢ (Atalay, 1998: 72), E. Uyg.  baĢ 

(Kurt, 2017: 51), Kzk.  bas (Ġsmail, s. 12), Far.  bāĢi, kèlle (kelle, baĢ, kafa) (Olgun ve DrahĢan, 1967: 

44, 283). [Not: ―BaĢ‖ manasına gelen eski baĢın baĢ‘ın Yakutçası << bas >>,  Türkmencesi ise ˂˂ baĢ 

>>tır. (TDES, 1999: 41)], EAT.  baĢ (Kanar, 2011: 95), Gag.  baĢ [1. BaĢ, 2. Koçan, 3. Esas, asıl] 

(Baskakov, 1991: 30). 
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BEDEN: ―is. Ar. beden 1.  Canlı varlıkların maddi bölümü, vücut.‖ (TDK, 2005: 232).  ―Beden‖ 

sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri:  Trk.   beden, Az.  b d n, BĢk.  k vȥa, t n, Kzk.  

dene, Kırg.  beden, tula-boy, Özb.  b d n, t n , Tat.  t n, g vd , Trkm.  beden, Uyg.  b d n, 

Ru.  teló, tuloviĢçe (KTLS, 1991: 58-59), Y. Uyg.  beden [beden, gövde, vücut], boy [gövde, vücut, 

boy], cuġ [vücut, beden, vücut yapısı (YUTS, 1995: 34, 49, 64), boy (SĠGTY, 1997: 265), Sal.  boyi, 

Kmk.  boy, Alt.  bo, buy, Tuv.  bot,  Krç.-Mlk.  boy, Tat.  buy, boy, ġor  pozu, Hak.  

pos, Tof.  bot, Çuv.  pĕv (SĠGTY, 1997: 265). 

BEL:  ― is. 1. anat. Ġnsan bedeninde göğüsle karın, sırtla kalçalar arasında daralmıĢ bölüm [...] 2. anat. Bu 

bölümün, sırtın altına ratlayan bölgesi‖ (TDK, 2005: 235).  ―Bel‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki 

değiĢkeleri:  Trk.   bel, Az.  bel, BĢk.  bil, Kzk.  bel,  Kırg.   bel, Özb.  bel, Tat.  bil, 

Trkm.  bı  l, Uyg.  b l, Ru.  poyasnitsa, taliya (KTLS, 1991: 58-60), Gag.  bel [1. Bel. 2. Demir 

kürek] (Baskakov, 1991: 32), Y. Uyg.  bėl, Kmk  bel, Tat.  bil, Alt.  bel, Tuv.  bel, Yak.  

bl:l, Çuv.  pilĕk (SĠGTY, 1997: 268). 

BEN: ―Tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı‖ (TDES, 1999: 47). ―Ben‖ sözcüğünün Türk 

lehçelerindeki değiĢkeleri: Trkm.  meŋ, Nog.  meŋ, KKlp.  meŋ, TatK.  miŋ, Kzk.  meŋ, 

Kırg.  meŋ, Alt.  meŋ, möŋ, Tel.  meŋ, ġor   meŋ, Küer.  meŋ, Tar.  meŋ, Tuv.  meŋ, 

OT.  meŋ, E. Kıpç.  meŋ (TDES, 1999: 47). [Not: Eski ve yeni diyalektlerde << meŋ >> biçimi 

kullanıldığı göze çarmaktadır. (TDES, 1999: 47).], EAT.  ben [ten lekesi] (Kanar, 2011: 110), Gag.  

ben [insan vücudundaki ben] (Baskakov, 1991: 33). 

BEYĠN: ― -yni is. anat. 1. Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki ayrım yuvar biçiminde sinir 

kütlesinden oluĢan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ‖ (TDK, 2005: 255). ―Beyin‖ 

sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri:  Trkm.  beyni [1. ‗beyin‘; 2. ‗akıl, us‘], Tatarlar  mıy, 

Nog.  mıy,  KKlp.  miy,  Özb.  miya, Alt.  mē, Tel.  mē, Kumd.  mē, ġor  mē, Sag.  

mī, Koy.  mī,  Kuğ.  pē, Koy.  mīs, Kaça.  mīs, ġor.  mīs, Yak.  mäyi, mäy,  Çuv.  mime, 

OT.  Meŋi [beyin], E. Kıpç.  beyin, meyin (TDES, 1999: 49), E. Uyg.  miyi (Kurt, 2017: 51), Kzk. 

 mıy (Ġsmail, s. 14), miy (TDES, 1999: 14),  TatK.  mī (TDES, 1999: 49),  mıy (TTTSKBS, 2007: 

136), Küer.  mīs (TDES, 1999: 49), mī (TTTSKBS, 2007: 136), Sag.  mīs (TDES, 1999: 49), mī 

(TTTSKBS, 2007: 136), EAT.  beyni [beyin] (Kanar, 2011: 116), Gag.  imik (Çebotar, 1992: 202), Y. 

Uyg.  miŋ , Kırg.  me, Krç.-Mlk.  mıyı, Tuv.  me, Hak.  mi, Çuv.  vime, nime, mine, mimĕ 

(SĠGTY, 1997: 195).  

BEZ: ― is. Ar. beyz biy. Ġçinden geçen kandan veya ööz sudan bazı maddeler ayırarak salgı oluĢturan 

organ‖ (TDK, 2005. 257). ―Bez‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Trkm.  mēz, Kırg.   

bez [ur], Alt.  bez [ur], berç [bez, beze] (TTTSKBS, 2007: 137). 

BIKIN: ―1. ‗Böğür‘; 2. ‗omurga, bel‖ (TDES, 1999: 51). ―Bıkın‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki 

değiĢkeleri: Trkm.   bıkın, Kzk.  mıkın [böğür], Blk.  bığın [böğür], Kırg.  mıkın, Tel.  pıkkın, 

Soy.  bığın, ~ Uyg.  bıkın, OT.   bıkın [böğür, boĢ böğür], E. Kıpç.  bıkın (TDES, 1999: 51). 

BIYIK: ―-ğı is. 1. Üst dudak üzerinde çıkan kıllar‖ (TDK, 2005: 261). ―Bıyık‖ sözcüğünün Türk 

lehçelerindeki değiĢkeleri: Trk.  bıyık, Az.  bığ, Kzk.  mıyık, Özb.  moylàv, Tat.  mıyık, Uyg. 

 burut, moylav, Ru.  usı (KTLS, 1991: 66-67),  Trkm.  mıyk (TDES, 1999: 51), murt (KTLS, 1991: 

67),   Blk.  mıyık, Krg.  mıyık, murut (> murt) (TDES, 1999: 51), moylo (KTLS, 1991: 66), Özb.  

miyik, Özbek ağızlarında  murut, murt, BĢk.  mıyık, TatK.  mıyık, ġor  mıygak [< mıyık + -ak 

küçültme eki], Yak.  bitik, Çuv.  măyăx [Tatarcadan alınmıĢtır.], OT.  bıδık,  E. Kıpç.  bıyık 

(TDES, 1999: 52). [Not: farsçada bıyığa moylō (< moylōv) adını verirler.] (TDES, 1999: 52), Kzk.  murt 

(Ġsmail, s. 14), Far.  Ģārèb [üst dudaklardan sarkan bıyık] (Olgun ve DrahĢan, 1967: 213). 

BĠLEK: ― -ği is. 1. Elle kolun, ayakla bacağın birleĢtiği bölüm‖  (TDK, 2005. 266).                  ―Bilek‖ 

sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: E. Uyg.  biläk (Kurt, 2017: 51), Kırg.  bilek, Alt.  

bilek (TTTSKBS, 2007: 145), EAT.  bilek (Kanar, 2011: 120), Gag.  bilek [bilek] (Baskakov, 1991: 

35). 

BOĞAZ: ―is. 1. Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluĢturan organlar‖ (TDK, 2005: 292). ―Boğaz‖ 

sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Trk.  boğaz, BĢk.  boğaȥ, tamak, Kzk.  tamak, alkım, 

sağak, öŋeĢ, Kırg.  tamak, Özb.  tàmàḳ, h lḳum, Tat.  buğaz, tamak, Uyg.  boğaz, tamak, Ru.  
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górló; glótka, (KTLS, 1991: 76-78),  Az.  boğaz, Trkm.  boğaz, Nog.  boğaz, Sart.  boğaz, TatK. 

 buğaz,  Tar.   boğuz,  Çuv.  pır [ÇuvaĢçada -z‘nin -r‘ye çevrilmesi kuralıdır], OT.  boğuz, E. 

Kıpç.  boğaz,  (TDES, 1999: 56), E. Uyg.  boguz (Caferoğlu, 2011: 46), boġuz (TTTSKBS, 2007: 

156), boġaz, boġuz,  buķ (gırtlak, boğaz)  (Kurt, 2017: 51), Ker.  bığaz, buğaz (TTTSKBS, 2007: 156), 

Y. Uyg.  alḳin (YUTS, 1995: 10), boġaz [boğaz] (YUTS, 1995: 47), Kzk.  tamak, kenirdek, alqım, 

kömey, buğaz, Ģığanaq (Ġsmail, s. 16), buġaz (TTTSKBS, 2007: 156) Far.  hèlq [boğaz, gırtlak] (Olgun 

ve DrahĢan, 1967: 128), EAT.  bogaz [boğaz], boğuz [boğaz] (Kanar, 2011: 136-137), Gag.  buaz 

[boğaz, gırtlak] (Çebotar, 1992: 93). 

BOYUN: ―-ynu is. 1. anat. Gövdenin baĢla omuz arasında kalan bölgesi‖ (TDK, 2005: 308). ―Boyun‖ 

sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Trk.  boyun, BĢk.  muyın, Tat.  muyın, Uyg.  

boyun, Ru.  Ģeya (KTLS, 1991: 78-79), Az.  boyun, Trkm.  boyun, TatK.  muyın,  BĢk.  

muyın, Nog.  moyın, Krg.  moyun, Hal.  bōyan, Kzk.  moyın, KKlp.  moyın, Tuv.  moyun, 

ġor  moyun, Yak.  moy, mōy, moyun, Çuv.  măy, ET.  boyın, OT.  boyın, E. Kıpç.  boyun 

(TDES, 1999: 59), Özb.  boyün  (TTTSKBS, 2007: 164), DLT.  boyın, boyun (Atalay, 1998: 105), 

Far.  gèrdèn (Olgun ve DrahĢan, 1967: 289), EAT.  boyun [1. boyun, 2. uhde, üzeri, 3. deve boynu 

kolye] (Kanar, 2011: 139), Gag.  boynu, boyun, gıta [boyun] (Baskakov, 1991: 39, 104), Y. Uyg.  

boyun, Kmk.  boyun,  Hak.  moyın, Tof.  moen (SĠGTY, 1997: 234).   

BÖBREK: ―-ği is. anat. Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanlarında 

bulunan çift organlardan her biri‘ (TDK, 2005: 311). ―Böbrek‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki 

değiĢkeleri: Yerel ağızlarda  böğrek [> böyrek] (TDES, 1999: 60), TatK.  böğrek, Nog.  büyrek, 

KKlp.   büyrek, Türkî  büyrek, ġor  pǖrek, Sag.  pügrek, Yak.  büör, E. Kıpç.  bögrek, ET. 

 bögür, Moğ.  bögere [Eski Türkçede kalma bir alıntıdır]  (TDES, 1999: 61), Ker.  bögrek, Tar.  

bö:rek, Blk.  büyrek, büyürek, KarT.  büwrek, Hak.  pürek, pügrek, pügürek, Sag.  pügrek 

(TTTSKBS, 2007: 169), Trkm.  bȫrek (TDES, 1999: 61), bövrek, bövür (TTTSKBS, 2007: 169, 172), 

Kzk.  büyrek (TDES, 1999: 61), böyrö, böyer, böyör, büyir (TTTSKBS, 2007: 169, 172), BĢk.  böyör 

(TTTSKBS, 2007: 169), Özb.  buyrak (TDES, 1999: 61), buyrak, bökür (TTTSKBS, 2007: 169), Krg. 

 böyrök (TDES, 1999: 61), büyrök (TTTSKBS, 2007: 169), Tuv.  bǖrek (TDES, 1999: 61), bürek, 

pö:rek, pürek (TTTSKBS, 2007: 169), Çuv.  püre (TDES, 1999: 61), pür  (TTTSKBS, 2007: 169), Az. 

 böyür (TTTSKBS, 2007: 172), EAT.  bögrek [böbrek], bögrik [böbrek] (Kanar, 2011: 141), Gag.  

böbrek [böbrek] (Baskakov, 1991: 40), Y. Uyg.  bö:rek (TTTSKBS, 2007: 169), börek (YUTS, 1995: 

51), bör k (SĠGTY, 1997: 278), Kmk.  büyrek, Tat.  büyir k, Tuv.  bürek, Tof.  bo:rek (SĠGTY, 

1997: 278), Alt.  pȫrek (TDES, 1999: 61), pörek (TTTSKBS, 2007: 169), börök (SĠGTY, 1997: 278). 

BURUN: ―-rnu is. 1. anat. Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum 

organı‘(TDK, 2005: 329). ―Burun‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Trkm.  burun,  TatK. 

 boron, Nog.  burın, Sart.  burun, KKlp.  murın, Sag.  purun, Koy.  purun, Kaça.  purun, 

ġor  murun, Yak.  murun, Yakutlar  murun, xaŋsō (―xaŋsō‖ sözcüğü Moğolcadan alınmıĢtır.), OT. 

 burun [Orta Türkçede burun, ‗dağ doruğu; önce‘ olarak geçer], Kumancada  burun [―koklama ve 

solunum organı‖ ve ―eskiden, ilk baĢta, önce‖ olarak iĢlenir], E. Kıpç.  burun (bu sözcük önce anlamında 

da iĢlenir), ÇağdaĢ Diyalektlerde   burun [ ‗koklama ve solunum organı‘ anlamını sakladığı gibi, ‗önce, 

eskiden, ilk baĢta‘ manalarında da iĢlenir.] (TDES, 1999: 64), DLT.  burun (Atalay, 1998: 118), E. Uyg. 

 burun (Kurt, 2017: 51), Far.  ènf (Olgun ve DrahĢan, 1967: 36), Y. Uyg.  burun (TTTSKBS, 2007: 

187), Kırg.  murun (TDES, 1999: 64), burun (TTTSKBS, 2007: 187), Kzk.  murın  (TDES, 1999: 64), 

burun (TTTSKBS, 2007: 187), TatK.  burun, Az.  burun,  Özb.  burun, burŭn, Nog.  burın, 

TatK.  borın, BĢk.  moron, Bar.  purun, Tel.  purun, Leb.  purun, Hak.  purun (TTTSKBS, 

2007: 187), EAT.  burun (Kanar, 2011: 150), DLT.   burun [öne doğru çıkıntı yapan yer, burun] 

(Atalay, 1998: 118), Gag.  burnu [burun] (Baskakov, 1991: 43), Kmk.  burun, Krç.-Mlk.  burun, 

Tat.  borın, BĢk.  boron, Alt.  burun, Tuv.  murnu, ġor  purnu, Hak.  purun, Yak.  murun, 

Tof.  burun (SĠGTY, 1997: 214-215). 

ÇENE: “DiĢlerin saplı bulunduğu altlı üstlü kemik parça‖ (TDES, 1999: 84). ―Çene‖ sözcüğünün Türk 

lehçelerindeki değiĢkeleri: Az.  çənə, Hal.  çana, çene, Tü.  eŋek [Bu isim bu gün daha çok yerel 

ağızlarda enek (ve eğek) olarak kalmıĢtır.], KKlp.  alkım, iyek, buğak,  Blk.  cayak, cayak, süyek, 

sakal tüb,  Tel.  sarŋıt, Yak.  sırŋax,  Çuv.  yanax (TDES, 1999: 84), E. Uyg.  ängäk (Kurt, 2017: 
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51), Uyg.  iŋ k, sakak, Kzk.  iyek, BĢk.  iy k, Özb.  iy k, Kırg.  ēk (TTTSKBS, 2007: 231), 

eyek (TDES, 1999: 135), Alt.  sarŋat (TDES, 1999: 84), eek (TTTSKBS, 2007: 333), Kırg.  ēk, eyek 

(TTTSKBS, 2007: 231, 333), Ker.  eyek [alt çene] (TTTSKBS, 2007: 333), Trkm.  alkım, erŋek 

(TDES, 1999: 84), eŋek (TTTSKBS, 2007: 333), Far.  çène (Olgun ve DrahĢan, 1967: 65, 120), Nog.  

yak (TDES, 1999: 84), iyek (TTTSKBS, 2007: 333), TatK.  iy k, iyek (TTTSKBS, 2007: 231, 333), 

Çuv.  [çene] (TTTSKBS, 2007: 1053), Eski kaynaklarda  eŋek, Yerel ağızlarda  eğek [çene 

kemiği], OT.  eŋek, E. Kıpç.  eŋek, enek (TDES, 1999: 135), Gag.  çene [çene] (Baskakov, 1991: 

55), Kmk.  çene, Yak.  s ni-y  (SĠGTY, 1997: 220). 

ÇĠLĠK > ÇĠLLĠK: ‗diĢilik organı‘ (TDES, 1999: 93), ―Çillik > çillik‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki 

değiĢkeleri: Ağızlarda  cilik, cillik (TDES, 1999: 93). 

DALAK: ― -ğı is. 1. anat. Midenin arkasında, diyaframın altında, sol böbreğin üstünde, yassı, uzunca, 

akyuvar üreten ve yıpranmıĢ alyuvarları toplayan, damarlı, gevĢek bir dokudan oluĢmuĢ organ‖ (TDK, 

2005: 463). Ayrıca, ―Lenf sisteminin en büyük organıdır. Siyah kırmızı renkte görülür. Karın boĢluğunun 

sol üst köĢesinde ve diyaframın altında bulunur. Dalağın uzunluğu 13 cm. kalınlığı 8 cm ve ağırlığı 200 

gr.dır. On ve arka iki kenarı ve iki yüzü vardır. ‖ (Semiz, 1990: 75) ―Dalak‖ sözcüğünün Türk 

lehçelerindeki değiĢkeleri: Trk.  dalak, Az.  dalag,  BĢk.  talak, kök bavır, Kırg.  kök bōr, Özb. 

 t làk, Tat.  talak, Uyg.  tal, kara cig r, Ru.  selezönka (KTLS, 1991:  144-145), Trkm.  dālak, 

TatK.  talak, Nog.  talak, KKlp.  talak, Blk.  talak, Kzk.  talak, Çuv.  talak [Tatarcadan 

alınmıĢtır.], OT.  talak (TDES, 1999: 103),  Bazı diylaketlerde << dalak >> yerine << telen >> ve << 

tölön >> biçimi kullanılmaktadır: ġor  telen, Alt.  tölön, Tel.  tölön, Soy.  tölön, Sag.   tölön 

(TDES, 1999: 103), Far.  esporz (Olgun ve DrahĢan, 1967: 20), EAT.  talak (Kanar, 2011: 640), Gag. 

 dalak [dalak] (Baskakov, 1991: 66), Kmk.  talak, Krç.-Mlk.   talak, Yak.  ta:l (SĠGTY, 1997: 

279). 

DAMAK: ―Ağız bozluğunun tavanı‖ (TDES, 1999: 104), ―Damak‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki 

değiĢkeleri: Trk.  damak, Az.  damag, Özb.  t ngl y, Tat.  aŋkav, Trkm.  kentevük, Uyg.  

taŋlay, Ru.  nöbo (KTLS, 1991: 146-147), Uyg.  tamgak, Çağ.  tamak, Az.  tamag, KarT.  

tamax, Yak.  tamax, Soy.  taŋmak, Kzk.  taŋday, Kırg.  taŋday, Özb.  t ŋl y, Man.  tama,  

(TTTSKBS, 2007: 264), Far.  hènèk [damak, ağız tavanı, sarığın çene altında geçen kısmı, çenenin altı],  

sèqq-e dèhān [damak] (Olgun ve DrahĢan, 1967: 129, 203), Trkm.  damak [1. ‗boğaz; gırtlak‘; 2. 

‗yemek‘] (TDES, 1999: 104), kentlevük (TTTSKBS, 2007: 264), BĢk.  aŋkav (TTTSKBS, 2007: 264), 

tamak [gırtlak] (TDES, 1999: 104), ġor  tabak (TTTSKBS, 2007: 264), tamak [boğaz] (TDES, 1999: 

104), Alt.  tamak [boğaz], Sag.  tamak [boğaz], Tel.  tamak [boğaz], Kaça.  tamak [boğaz], Yak. 

 tamax [boğaz], OT.  tamgak (TDES, 1999: 104), EAT.  damağ [damak], damah [damak] (Kanar, 

2011: 190). [Not: ―damak‖ sözcüğü eski çağlardan beri kullunılır.], Y. Uyg.  tamak, Kmk.  tamak, 

Hak.  tamah (SĠGTY, 1997: 229). 

DAMAR: ―is. 1. anat. Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaĢtığı kanal‖ (TDK, 2005: 469). 

―Damar‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Trk.  damar, Kzk.  tamır, Özb.  tàmir, Tat. 

 tamır, Uyg.  tomur, Ru.  krovenósnıy, sosud; vena (KTLS, 1991: 146-147), Az.   damar, Trkm. 

 damar,  TatK.  tamır,  BĢk.   tamır, Nog.  tamır, KKlp.  tamır, Krg.  tamır, Alt.  tamır, 

Tel.  tamır, ġor  tamır, Küer.  tamır, Sag.  tamır, Koy.  tamır, Kaça.  tamır, Yak.  tımır, 

Çuv.  tımar,  OT.  tamur, Oğuzlarda  tamar, E. Kıpç.   tamar  (TDES, 1999: 105), E. Uyg.  

tamır (Kurt, 2017: 51), Kzk.  tamır TDES, 1999: 105), qolqa [Ģahdamar] (Ġsmail, s. 157), Far.   règ, 

hèbl [1. Ġp, damar, bağ, 2. Gebelik] (Olgun ve DrahĢan, 1967: 123, 175), EAT.  damar [ << su yatağı >> 

olarak geçer] (Kanar, 2011: 190). [Not: Bu sözcük eski türkçeden beri kullanılır], Gag.  damar [1. 

Damar. 2. Kas] (Çebotar, 1992: 131), Y. Uyg.  tamir, tomur, Kmk.  tamır, tamur, S. Uyg.  tamır, 

Özb.  tamir, Tof.  damır, Krç.-Mlk.  tamır (SĠGTY, 1997: 264). 

DERĠ: ―is. 1. Ġnsan ve hayvan vücudunu kaplayan, tüy, kıl veya pulla kaplı örtü, cilt, ten‖ (TDK, 2005: 

505). ―Deri‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri:  Trk.  deri, Özb.  teri, Uyg.  ter , Ru.  

kója; Ģkura (KTLS, 1991: 164-165), Az.  d ri (KTLS, 1991: 66), dəri (TDES, 1999: 109), Trkm.  deri, 

TatK.   tire, Nog.  teri, KKlp.  teri, Kzk.  teri, Krg.  teri, Bar.   teri, Alt.  tere, Tel.  

tere, Kuğ.  tere, ġor  tere, Küer.  tere, Çuv.  tir, OT.  terī , E. Kıpç.  terī, ET.  teri 

(TDES, 1999: 109), E. Uyg.  kön (Kurt, 2017: 51), Far.  èdīm [deri, bir Ģeyin yüzü], bèĢèrè [deri, cilt 
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yüzü], celd [cilt, deri] (Olgun ve DrahĢan, 1967: 17, 53, 108), Tat.  tir (TDES, 1999: 109), teri (KTLS, 

1991: 165), Y. Uyg.  teri, S. Uyg.  tere, ter, Kmk.  teri, Krç.-Mlk.  teri, Tat.  tirė, t ri, Hak.  

te:r, Tof.  tere (SĠGTY, 1997: 383), Yak.   tārī, tirī (TDES, 1999: 109), tiri, tirie (SĠGTY, 1997: 383), 

BĢk.  tire (TDES, 1999: 109), deri, (KTLS, 1991: 164), tirė (SĠGTY, 1997: 383). 

DĠL: ―is. 1. Ağız boĢluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan, etli, uzun, hareketli 

organ, tat alma organı‖ (TDK, 2005: 526). ―Dil‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Az.  dil, 

Trkm.  dil, TatK.  tel, Nog.  til,  BĢk.  tel, Özb.  til, Krg.  til, Kzk.  til, KKlp.  til, Alt. 

 til, Tel.  til, Kuğ.  til, ġor  til, Sag.  til, Koy.  til, Kaça.  til, Küer.  til, Tuv.  dıl, 

Yak.  tıl, ET.  tıl [Not: Eski Türkçeden beri kullanılır.], OT.  tıl,  E. Kıpç.  til (TDES, 1999: 

112), DLT.  tıl (Atalay, 1998: 615), E. Uyg.  tıl, til (Kurt, 2017: 51), Far.  zèbān (Olgun ve 

DrahĢan, 1967: 182), EAT.  dil [1. Dil. 2. casus, düĢman casusu. 3. Yassı uzun nesne]  (Kanar, 2011: 

212), Gag.  dil [dil] (Baskakov, 1991: 75), Y. Uyg.  til, Tof.  dıl, Hak.  til, Çuv.  çĕlhe 

(SĠGTY, 1997: 227). 

DĠRSEK: ― -ği is. 1. Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı‖ (TDK, 2005: 538).   ―Dirsek‖ 

sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Trk.  dirsek, Az.  diĢ, BĢk.  tirh k, Kzk.  Ģıntak, 

Kırg.  çıkanak, Özb.  tirs k, Tat.  tirs k, Trkm.  tirsek, Uyg.  c yn k, Ru.  lókot‘ (KTLS, 

1991: 176-177), Far.  merfèq (Olgun ve DrahĢan, 1967: 322), Gag.  dirsek [dirsek] (Baskakov, 1991: 

76), Kmk.  tırsek, Tat.  tersek, BĢk.  terhek, Kırg.  tirsek, Nog.  tirsek, KKlp.  tirsek, Hak. 

 tirsek, Çuv.  çavsa, çavsavay, çasa (SĠGTY, 1997: 247). 

DĠġ: ―Ağzın içinde çene kemiklerinin üstüne dikine dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan 

organlardan her biri‖ (TDES, 1999: 115). ―DiĢ‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Trk.  diĢ, 

Az.  diĢ, BĢk.   tiĢ, Özb.  tiĢ, Tat.  tiĢ, Uyg.  tiĢ, çiĢ, Ru.  zub (KTLS, 1991: 176-177), Nog. 

” tis,  Blk.  tiĢ, KKlp.  tis, Kzk.  tis,  Kırg.  tiĢ, Tar.  çiĢ, Sag.  tis, Alt.  tiĢ, Tel.  tiĢ, 

ġor  tiĢ, Yak.  tīs,  Çuv.  Ģăl  (TDES, 1999: 115), DLT.  tıĢ (Atalay, 1998: 618), E. Uyg.  tiĢ 

(Kurt, 2017: 51), Far.  dèndān, dèndāne, zèrs [diĢ, azı diĢi] (Olgun ve DrahĢan, 1967: 160, 235), Trkm. 

 dīĢ (TDES, 1999: 115), dı  Ģ (KTLS, 1991: 177), Gag.  diĢ [diĢ, akıl diĢi] (Baskakov, 1991: 76), Y. 

Uyg.  tiĢ, çiĢ, Kmk.  tiĢ, Krç.-Mlk.  tiĢ, Tat.  tiĢ, Tof.  diĢ, Hak.  tis (SĠGTY, 1997: 228). 

DĠZ: ―Uyluk ile baldırın birleĢtiği oynaklı yer ve özellikle bunun ön yanı‖ (TDES, 1999: 115). ―Diz‖ 

sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Trk.  diz, Az.  diz, BĢk.  tiȥ, Özb.  tizz , Tat.  tiz, 

Uyg.  tiz, Ru.  koleno (KTLS, 1991: 178-179),  Trkm.  dīz,  KKlp.  dize, Nog.  tiz, Kzk.  

tize,  Özb.  tiz, Tar.  tiz, Alt.  tis,  ġor  tize,  Kaça.  tis, Çuv.  çěr, OT.  tiz (TDES, 1999: 

115-116), DoğuT.  tiz , Hak.  tiz-ek, Yak.  tüs x, tüsürg s, tobuk, Blk.  tobuk, Moğ.  tür-ei 

(TTTSKBS, 2007: 291), DLT.  tiz (Atalay, 1998: 628), E. Uyg.  tiz (Kurt, 2017: 51), Sag.  tis 

(TDES, 1999: 115),  tizenek, tiz-gi (TTTSKBS, 2007: 291), Krg.  tize, tiz (TDES, 1999: 115), tomuk ve 

topuk [diz kapağı kemiği; aĢık kemiği] (TDES, 1999: 412), Tuv.  diskek (TDES, 1999: 115), dovuk [diz 

kapağı] (TDES, 1999: 412), Tel.  tis [diz], tomık [diz kapağı kemiği] (TDES, 1999: 115, 412), Gag.  

diz [diz], diz kapaa [diz kapağı] (Baskakov, 1991: 77).  

DOKU:  ― is. 1. anat. Bir vücudun veya bir organın yapı öğelerinden birini oluĢturan hücreler bütünü, 

nesiç.‖ (TDK, 2005: 552). ―Doku‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Trk.  doku, Az.  

toⱨuma, BĢk.  tukıma, Kzk.  tokıma, tkan', Kırg.  bulçuŋ, Özb.  toḳım , Tat.  tukıma, Trkm. 

 dokuma, Uyg.  tokuma, Ru.  tkan' (KTLS, 1991: 180-181), Gag.  doku [doku] (Baskakov, 1991: 

77). 

DÖL: ―is. 1. Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya bireylerin bütünü, zürriyet, nesil‖ 

(TDK, 2005: 565). ―Döl‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Trk.  döl, Az.  döl, BĢk.  tül, 

n sil, bıvın, Kırg.  tukum, töl, Özb.  puĢt, hàmil , Tat.  tül, n sil, buın, Uyg.  töl, Ru.   plod, 

potomstvo (KTLS, 1991: 186-187), Alt.  töl, Tel.  töl, Sag.  töl, Tar.  töl, Alt.  töl, Tel.  töl, 

Kuğ.  töl,  Sag.  töl,  Koy.  töl,  Kaça.  töl, Küer.  töl, ET.  töl,  OT.  töl [(Oğuzca) 

‗yavrulama zamanı; yavru‘ olarak geçer.] (TDES, 1999: 120), E. Uyg.  töl (Kurt, 2017: 51), Uyg.  töl, 

Çağ.  töl, DoğuT.   töl, Tar.  töl, Oyr.  töl, Koyb.  töl, TatK.  tül (TTTSKBS, 2007: 302), 

Far.  rehèm [döl yatağı, rahim], zohdān [rahim, döl yatağı] (Olgun ve DrahĢan, 1967: 170, 188), Y. Uyg. 

 anilik [diĢi, dölyatağı], balayatķu [rahim, döl yatağı] (YUTS, 1995: 13, 29), Kzk.  (TDES, 1999: 
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120), urık (KTLS, 1991: 180-181), Trkm.  döl [sperma, atmık] (TDES, 1999: 120),  züryāt (KTLS, 

1991: 187). 

DÖġ: ―is. hlk. 1. göğüs, bağır: ―Bu bana yastık olsun döĢlerin güzel.‖ –AĢık Veysel. 2 ‗kaburga altı‘‖ 

(TDK, 2005: 570), ―DöĢ‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Az.  döĢ, TatK.  tüĢ, Trkm.  

dȫĢ, Nog.  tös, BĢk.  tüĢ, Kzk.  tös, KKlp.  tös, Tel.  töĢ, Alt.   töĢ, Küer.  töĢ, ġor  töĢ, 

Sag.  tös, Koy.  tös, Özb.  toĢ, Tuv.   töĢ, Karag.  döiĢ, töiĢ, Yak.  tüös, Çuv.  tüĢ (TDES, 

1999: 122) [Not: ―Yeni Diyalektlerin bir bölümünde döş (<töş) yanında kökrek biçimide geçer.‖ (TDES, 

1999: 122)], Y. Uyg.  töĢ [göğüs], Kmk.  töĢ [göğüs], Krç.-Mlk.  töĢ [göğüs], Tat.  tüĢ [göğüs], 

Nog.  mös [göğüs], Hak.  tös [göğüs], Tof.  döĢ [göğüs] (SĠGTY, 1997: 271-272). 

DUDAK: ―-ğı is. 1. Ağzın, diĢleri örten ve dıĢarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her 

biri‖ (TDK, 2005: 574), ―Dudak‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Trk.  dudak, BĢk.   iri 

[ȥ r], Özb.  l b, Tat.  irin [l r], Uyg.  kalpuk, l v, Ru.  gubı (KTLS, 1991: 190-191), Az.  

dodag, Trkm.  dōdak,  Y. Uyg.  totak [kadınlarda diĢilik organı], Kumancada  totak, tödak, E. 

kıpç.  erin, dodak,  OT.  erin, ÇağdaĢ diyalektlerde  erin, Eski diyalektlerde  erin, Nog.  

erin, Kzk.  erin, KKlp.  erin, Blk.  erin, Kmk.  erin, Krg.  erin, Alt.  erin,  Tel.  erin,  

Kuğ.  erin, ġor  erin, Soy.  erin, Küer.  erin, Tuv.  erin (TDES, 1999: 122), E. Uyg.  ärin, 

irin (Kurt, 2017: 51), Çağ.  dudag, Y. Uyg.  totak, Sal.  tutah (TTTSKBS, 2007: 306), DLT.   

érin, ir(i)n (dudaklar, ağız) (Atalay, 1998: 189), Gag.  dudak [adudak] (Baskakov, 1991: 83). Çuv.  

tuta [dudak] (TDES, 1999: 122), tota (TTTSKBS, 2007: 306), tuDă (SĠGTY, 1997: 226). 

DULUK (ġAKAK): ― -ğı is. hlk. 1. Yüz. 2. ġakak. 3. Yüzün Ģakakla çene arasındaki yanı.‖ (TDK, 2005: 

575). ―Duluk (ġakak)‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Yerel ağızlarda  yanak, zülüf, 

Ağızlarda  duluk [~ tuluk], dulum [~ tulum], dulun [~ tulun], tulup, Eski Sözlüklerde  duluŋ 

[<tuluŋ], Trkm.  duluk, Kırg.  tulum [saç örgüsü], Nog.  tulım [saç örgüsü], OT.  tuluŋ [Ģakak], 

Alt.  tuluŋ [saç örgüsü],Tel.  tuluŋ [saç örgüsü], ġor  tuluŋ [saç örgüsü], sag.  tuluŋ [saç örgüsü], 

Harezm alanında  zülüf [Ģakak], E. Kıpç.  tuluŋ, Anadolu’da  duluk, dulum, dulup (TDES, 1999: 

123). 

EĞE < EYE: ―is. anat. Göğüs kafesini oluĢturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen 

uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga‖ (TDK, 2005: 604). ―Eğe‖ sözcüğünün Türk 

lehçelerindeki değiĢkeleri: Yerel ağızlarda  eye, eyeği, Tuv.  egi,  OT.  eyegü,  E. Kıpç.  eyegü 

(TDES, 1999: 130) [Not: Yazı dilimizde ve yerel ağızlarda eğe‘nin yerini kaburga almıĢtır. ÇağdaĢ 

diyalektlerde de eyeği‘nin yerine de kaburga almıĢtır.]. 

EL: ―is. 1. anat. Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iĢ yapmaya yarayan bölümü‖ 

(TDK, 2005: 615). ―El‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Trk.  el, Az.   l, BĢk.  kul, kul 

suğı, Kzk.  kol, Kırg.  kol, Özb.  ḳol, Tat.  kul, kul çuğı, Trkm.  el, Uyg.   l, kol, ruka 

[kist'] (KTLS, 1991: 208-209), DLT.  eliğ (Atalay, 1998: 176), Kzk.  kol, el (Ġsmail, s. 38), Far.  

dèst [el, kol] (Olgun ve DrahĢan, 1967: 154), Gag.  el [el] (Baskakov, 1991: 89), Yak.  oyoğos, Tof. 

 e:gi, Çuv.  ayăk (SĠGTY, 1997: 275). 

ELMACIK KEMĠĞĠ: ―Elmacık kemiği‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Trk.  

elmacık [kemiği], Az.  almacıg [sümüyü], BĢk.  bit almahı, Kzk.  bet süyegi, Kırg.  bet sȫk, Özb. 

 yànàk, Tat.  bit alması, Trkm.  çekge, süŋki, Uyg.  m ŋiz, Ru.  skula (KTLS, 1991: 210-211). 

ENSE: ―is. anat. Boynun arkası‖ (TDK, 2005. 6389. ―Ense‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: 

Trk.  ense, Tat.  cilk , Ru.  zatılok (KTLS, 218-219), Eski kaynaklarda  eŋse, Nog.  eŋse, 

KKlp.  eŋse,  TatK.  iŋse [1. ‗omuz‘; 2. yer. ‗ense‘.], Kumd.  eŋze,  E. Kıpç.  eŋse (TDES, 

1999: 136),  Az.  eŋse (TDES, 1999: 136),  ns  (TTTSKBS, 2007: 335), boyun ardı (KTLS, 1991: 218), 

Özb.  ensa,  (TDES, 1999: 136), ens , yelk  (TTTSKBS, 2007: 335), Trkm.  eŋse, (TDES, 1999: 

136), yeŋse (TTTSKBS, 2007: 335), BĢk.  yilk , TatK.  cilk  (TTTSKBS, 2007: 335), Krg.  eŋse 

(TDES, 1999: 136), celke (TTTSKBS, 2007: 335), Kzk.  eŋse (TDES, 1999: 136), jelke (TTTSKBS, 

2007: 335), Uyg.  y lk  (TTTSKBS, 2007: 335), g rd n (KTLS, 1991: 219), Tat.  ins  [ense], Çuv. 

 ĕņse [ense, boyun] (SĠGTY, 1997: 237), Kmk.  yelke [ense], yeŋse [ense], (SĠGTY, 1997: 236, 237),  
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Y. Uyg.  yėlkė [ense, yele], Krç.-Mlk.  jelke, celke, [ense], Tat.  jilke [ense ve omuzun bir kısmı] 

(SĠGTY, 1997: 236). Çuv.  inse [Tatarcadan alınmıĢtır] (TDES, 1999: 136), çilki [yele] (SĠGTY, 1997: 

236). 

GEĞREK: ― -iğ is. anat. Kaburganın alt yanında bulunan boĢluklardan her biri‖ (TDK, 2005: 740). 

―Geğrek‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Trkm.  geyrek (TTTSKBS, 2007: 360), 

Ağızlarda  geyrek [olarak geçer] (TDES, 1999: 151). 

GIRTLAK: ― -ığ is. 1. anat. Soluk borusunun üst bölümü, ümük, imik, hançere‖ (TDK, 2005: 760).     

―Gırtlak‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Trk.  gırtlak, BĢk.  tamak töbö, Kzk.   

kömey, Özb.  hiḳılàk, Tat.  tamak töbi, Trkm.  boğaz, Uyg.  gekirt k, Ru.  górtan'  (KTLS, 

1991: 272-273), Ker.  ķırtlağ, xírtleğ, Kırg.  kekirtlek, Özb.  hikıldåk, Uyg.  gekirt k, Az.  

gırtlag (TTTSKBS, 2007: 371), Far.  ḫer-ḫere (Olgun ve DrahĢan, 1967: 136), Hlk.  geğirtlek [gırtlak 

kemiği] (TTTSKBS, 2007: 360), EAT.  ünük [gırtlak] (Kanar, 2011: 710), Gag.  gırtlak [1. Gırtlak. 2. 

Adem elması. 3. Yemek borusu] (Baskakov, 1991: 104). 

GÖBEK: ― –ği is. 1. Ġnsan ve memeli hayvanlarda göbek bağının düĢmesinden sonra karnın ortasında 

bulunan çukurluk‖ (TDK, 2005. 768). ―Göbek‖ sözcüğünün Türk diyalektlerindeki değiĢkeleri:  Trk.  

göbek, Az.  göb k,  BĢk.  kindik, Kırg.  kindik, Uyg.  kindik, Ru.  pupók; pupovina (KTLS, 

1991: 275-276).  Çuv.  kăvapa, Tat.  kendek, BĢk.  kendek, Nog.  kindik, Kzk.  kindik, Blk. 

 kindik, KKlp.  kindik, Özb.  kindik, Tar.  kindik, Y. Uyg.  kindik, Alt.  kindik, Tel.  

kindik, kin, ġor  kindik, Kaça.  kindik, Yakutlar  kīn, Alt.  kin, Sag.  kin (TDES, 1999: 156), 

E. Uyg.  kindik (Kurt, 2017: 51), Far.  nāf (Olgun ve DrahĢan, 1967: 356), Az.  göbək (TDES, 

1999: 156),  gübek, göbek (TTTSKBS, 2007: 373), Ker.  köbek ~ köbeg, Er.  çöbeç, Tuv.  köbeg, 

Çuv.  kěvaBa (TTTSKBS, 2007: 373), Kırg.  kindik (TDES, 1999: 156), köböŋ (TTTSKBS, 2007: 

373), S. Uyg.  kendek, kındık [göbek çukuru], Krç.-Mlk.  kindik [göbek çukuru], Tuv.  hindik, 

Hak.  kindik, (SĠGTY, 1997: 279-280), Trkm.  göbek (TDES, 1999: 156), gö:bek (TTTSKBS, 2007: 

373), Trkm.  gȫbek (KTLS, 1991: 277), EAT.  göbeg [göbek] (Kanar, 2011: 302), Gag.  göbek [1) 

Göbek. 2) Meyvenin ortası, 3) Nehir içinde küçük ada] (Baskakov, 1991: 105).  

GÖĞÜS: ― –ğsü is. 1.  Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve kalp, akciğer, vb. organları içine alan 

bölümü, sine.‖ (TDK, 2005: 771). Buna  ―göğüs boĢluğu da denir. Omurlar dıĢında gögüs kemiğinde 25 

kemik bulunur. Bunların 12 çifti kaburga, l'i göğüs kemiğidir.‖ (Semiz, 1990: 39) ―Göğüs‖ sözcüğünün 

Türk lehçelerindeki değiĢkeleri:  Trk.  göbek, BĢk.  tüĢ, Kzk.  tös, kevde, kökirek, Kırg.  

kökürök, Tat.  kükr k, tüĢ, Uyg.  köks , kökr k, Ru.  grud'; büst (KTLS, 1991: 278-279), ET.  

kögüz ~ kögüs, OT.  kögüz ~ kögüs, DoğuT.   kögüs, Hak.  kögis, Oyr.  kogus, Tel.  kogus, 

Leb.  kogus, Kırg.  kökürök, Az.  köks, Kzk.  kökrek, Nog.  kökirek, TatK.  kükr k, BĢk. 

 kükr k, Trkm.  kükrek, gövüs, Ker.  kösk, Çuv.  kăkăr/kǐkǐr (TTTSKBS, 2007: 376-377), EAT 

.  gögüs, gögüz (Kanar, 2011: 304), Gag.  güüs [göğüs, göğüs kafesi] (Çebotar, 1992: 125), Hak.  

kögis, (SĠGTY, 1997: 272), Y. Uyg.  köksü, kökrek, köks  (TTTSKBS, 2007: 376), köküs, kökis 

(SĠGTY, 1997: 272), Özb.  kökr k (TTTSKBS, 2007: 376), küks (SĠGTY, 1997: 272), Yak.  köġüs 

(TTTSKBS, 2007: 376), kögüs (SĠGTY, 1997: 272), Alt.   kögüspek (TTTSKBS, 2007: 376), kögüs, 

köküs, kükse (SĠGTY, 1997: 272), ġor  kogus (TTTSKBS, 2007: 376), köküs (SĠGTY, 1997: 272). 

GÖZ:  ―is. 1. anat. Görme organı.‖ (TDK, 2005: 786). ―Göz‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: 

Trk.  göz, Az.  göz, Tat.  küz, Uyg.  kōz, Ru.  glaz; óko (KTLS, 1991: 284-285), ET.  köz, 

OT.  köz (TTTSKBS, 2007: 389), Az.  göz (Karaca, 2011: 1343), göz b b yi [göz bebeği], göz gapağı 

[göz kapağı] (TTTSKBS, 2007: 389), Trkm.  göz, (Karaca, 2011: 1343), göreç [göz bebeği], gābak [göz 

kapağı] (TTTSKBS, 2007: 389), Tat.  küz  (Karaca, 2011: 1343), küz karası [göz bebeği], küz kabağı 

[göz kapağı] (TTTSKBS, 2007: 389), DLT.  köz (Atalay, 1998: 369), E. Uyg.  köz (Kurt, 2017: 51), 

Ker.  göz, Yak.  kös, Çuv.  kuś, BĢk.  küz, küz karahı [göz bebeği], küz kabağı [göz kapağı] 

(TTTSKBS, 2007: 389),  E. Uyg.  ķabaķ, ķapaķ  [göz kapağı], akıġ [gözyaĢı], ķaraġ [göz bebeği] (Kurt, 

2017: 51), Kzk.  köz (Karaca, 2011: 1343), karaĢık [göz bebeği], kabak [göz kapağı] (TTTSKBS, 2007: 

389), Krg.  köz (Karaca, 2011: 1343), karek [göz bebeği], köz terisi [göz kapağı] (TTTSKBS, 2007: 

389),  Özb.  köz (Karaca, 2011: 1343), kàr çık [göz bebeği], kàvàk [göz kapağı], ķår çık [göz bebeği] 

(TTTSKBS, 2007: 389-390),  Y. Uyg.  köznin karçiği [göz bebeği], köz kapiği [göz kapağı] (TTTSKBS, 

2007: 389),TatK.  küz karası (TTTSKBS, 2007: 389), Far.   èbsèr, āb-e s yāh [göz perdes ],  èĢk 
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[gözyaĢı], cèfn [göz kapığı], çèĢm [göz], dı  de, ‘eyn, moltèhemè [göz kapağının  ç kısmı]  (Olgun ve 

DrahĢan, 1967: 2, 25, 53, 108, 118, 163, 251, 342), Eski Anadolu Tü.  göz (Kanar, 2011: 315), Gag.  

göz [1. Göz. 2. Bölme, odacık] (Baskakov, 1991: 106), Y. Uyg.  köz, S. Uyg.   köz, küz, Kmk.  göz, 

KKlp.  köz, Krç.-Mlk.  ginci [gözbebeği], Alt.  köz, Tuv.  kös (SĠGTY, 1997: 209). 

ĠNCĠK: ―Bacağın diz kapağından topuğa kadar olan bölümü‘. ‗Diz‘, ‘ayak bileği‘, ‗baldır‘ veya ‗kaval 

kemiği‘ olarak da kullanılır. (TDES, 1999: 191). ―Ġncik‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Eski 

kaynaklarda   incük, Trkm.  incik [1. ‗ayağın topuk ile baldır arasındaki bölümü‘; 2. ‗ayağın topuk 

ile diz arasındaki kalın kemik‘], Blk.  inçik [incik] (TDES, 1999: 191). 

KABURGA: ―kaburga ‗eğe kamiği‘ (TDES, 1999: 199). ―Kaburga‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki 

değiĢkeleri: Trkm.  gapırga, BĢk.  kabırga, (TDES, 1999: 199), kabırğa (TTTSKBS, 2007: 449), 

KKlp.  kabırtka [―t‖ ünsüzü sonradan türemiĢtir.], kawırtka, Alt.  kabırga, Tel.  kabırga, ġor  

kabırga, Sag.  kabırga, Moğ.  qabirġa, qabisun Tac.  qaburya [Özbekçeden alınmıĢtır.], Trk.  

kaburga, eğe (TDES, 1999: 199), Kmk.  kaburga, Blk.  kabırğa, Krç.  kabırğa, Uyg.  kovurga, 

Yak.  h,abarga, h,abırga, TatK.  kabırğa, Hak.  h,abırga, Tac.  kaburga (TTTSKBS, 2007: 449), 

Çağ.  eyegu,  kaburga (TTTSKBS, 2007: 350, 449), Tuv.  egi (TTTSKBS, 2007: 350), Kzk.  

kabırga (TDES, 1999: 199), kabırğa (TTTSKBS, 2007: 350, 449), Krg.  kabırga (TDES, 1999: 199), 

kabırğa (TTTSKBS, 2007: 449),  Özb.  kovurga (TDES, 1999: 199), kåvurğa (TTTSKBS, 2007: 449), 

Far.  dènde [kaburga kemiği] (Olgun ve DrahĢan, 1967: 160). 

KALÇA: ―Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü‖ (TDES, 1999: 202). 

―Kalça‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Anadolu Ağızlarında  oma (< homa) da [kalça 

kemiği, uyluk kemiği] olarak kullanılır. Azerî alanında kalçaya omba < omma < oma) adı verilir. (TDES, 

1999: 202), E. Uyg.  yan (Kurt, 2017: 51), Far.  vèrèk [kalça kemiği, kıç kemiği] (Olgun ve DrahĢan, 

1967: 373), Y. Uyg.  bikin, bekin, Özb.  bikin, Krç.-Mlk.  bığın [karın], BĢk.  bığım, Tat.  

bığın, Kırg.  mıkın, Kzk.  mıkın, Alt.  bıkın, mıkın, beken, Hak.  pıhtı, Tuv.  bığın (SĠGTY, 

1997: 280). 

KALP (YÜREK): ― –bi (I) is. kalb. anat. 1. Göğüs boĢluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her 

yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek.‖ (TDK, 2005: 

1049). ―Kalp (Yürek)‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: DLT.  yürek (Atalay, 1998: 825), 

E. Uyg.  köngül, yüräk (Kurt, 2017: 51), Far.  del (Olgun ve DrahĢan, 1967: 157), Az.  ürek, Krç. 

 cürek, Blk.  zürek, KKrg.  yürök, Oyr.  yürök, Bar.  yürök (TTTSKBS, 2007: 993),  ET.  

yürek(g), OT.  yürek(g), E. Kıpç.  yürek, Çağ.  yürek, Trkm.  yürek, Özb.  yür k, Alt.  

yürök, Küer.  yürök, Tel.  yürök, Kuğ.  yürök, Çuv.  çěre, ġor  çürek, Sag.  çürek, Kzk.  

jürek, jürik, KKlp.  jürek, Ker.  üreg, ürek (TTTSKBS, 2007: 1194), Uyg.  yür k, jür k 

(TTTSKBS, 2007: 993, 1194), Yak.  sür h (TTTSKBS, 2007: 993),  sür x (TDES, 1999: 462), sürah 

(SĠGTY, 1997: 276), EAT.  yüreg [yürek] (Kanar, 2011: 802), Gag.  kalp [kalp], ürek [yürek, kalp] 

(Baskakov, 1991: 130, 251), Y. Uyg.  yürėk, Özb.  yürėk, S. Uyg.  yörek, Kmk.  yürek, Tat.  

yür k, BĢk.  yür k, Tuv.  çürek (SĠGTY, 1997: 276), Kırg.  cürök (TTTSKBS, 2007: 1194), jürök, 

(SĠGTY, 1997: 276). 

KAN: ― is. 1. Atardamar ve toplardamarların içinde dolaĢarak hücrelerde özümleme, yadımlama 

görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan oluĢmuĢ kırmızı renkli sıvı‖ (TDK, 2005: 1056). ―Kan‖ 

sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Az.  ġan, Eski Çuv.  ķān, Çuv.  yun (TTTSKBS, 

2007: 457), Kzk.  qan (Ġsmail, s. 74), Far.  ḫūn (Olgun ve DrahĢan, 1967: 146), Trkm.  ġān 

(TTTSKBS, 2007: 457), kān (TDES, 1999: 205), Yak.  h,ān (TTTSKBS, 2007: 457), xān (TDES, 1999: 

205), OT.  kān, E. Kıpç.  kān (TDES, 1999: 205). [Not: Eski Türkeden beri kullanılır.], Gag.  kan 

[kan] (Baskakov, 1991: 131). 

KARACA:  ― is. anat. Üst kol‖ (TDK, 2005: 1075). ―Karaca‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki 

değiĢkeleri: Eski kaynaklarda  karıca [kolun dirsek ile omuz arasındaki bölümü], OT.  karı [kolun 

dirsekle omuz arasındaki kısmı; eski bir ölçü], Alt.  karı [kolun üst bölümü], Kırg.  karı [kolun 

dirsekle omuz arasındaki bölümü; omuz], Tel.  karı [kolun üst bölümü], Trkm.  garı [koyun ve keçi 

gibi hayvanların dizinden tırnağına kadar olan bölümü, incik] (TDES, 1999: 210). 
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KARACĠĞER: ―is. anat. Karın boĢluğunun sağında, bulunan, öd salgılayan, Ģeker depolayan, iri, açık 

kahverengi organ‖ (TDK, 2005: 1075-1076). ―Karaciğer‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: 

Kzk.  bawır (Ġsmail, s. 75), Far.  cegèr-siyār (Olgun ve DrahĢan, 1967: 108), Nog.  bavır, Trkm. 

 bağır, TatK.  baur, Kırg.  bōr, ġor  pağır, pār, Alt.  pūr, Tel.  pūr, Sag.  pār, ET.  bağır 

(TDES, 1999: 72). 

KARIN: ―-rnı is. 1. Ġnsan ve havyanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön 

bölgesi‖ (TDK, 2005: 1087). ―Karın‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Trkm.  garın [mide, 

karın, göbek, döl yatağı, rahim] (TDES, 1999: 213), ġarın (TTTSKBS, 2007: 469), TatK.  karın, BĢk.  

karın, Nog.  karın, Kzk.  karın, (TDES, 1999: 213), ķarın (Karaca, 211: 1343),  KKlp.  karın, Krg. 

 karın (TDES, 1999: 213),  ķårın (Karaca, 2011: 1343), Alt.  karın, Tel.  karın, ġor  karın, Sag. 

 karın, Koy.  karın, Kaça.  karın, Küer.  karın (TDES, 1999: 213), Az.  ġarın (Karaca, 211: 

1343), ET.  karın, OT.  karın, E. kıpç.  karın (TDES, 1999: 214), E. Uyg.  ķarın (Kurt, 2017: 51), 

EAT.  karın [mide] (Kanar, 2011: 424), Özb.  korin,  (TDES, 1999: 213), karin (SĠGTY, 1997: 277), 

Tat.  ķarın (Karaca, 211: 1343), karın (SĠGTY, 1997: 277), Çuv.  xırăm (TDES, 1999: 213), hırăm 

(SĠGTY, 1997: 277), Yak.   xarın (TDES, 1999: 213), Yak.  harın (SĠGTY, 1997: 277), S. Uyg.  

karın, Kmk.  karın, Krç.-Mlk.  karın (SĠGTY, 1997: 277), Hak.  xırın (TDES, 1999: 213), harın 

(SĠGTY, 1997: 277), Tuv.  xırın (TDES, 1999: 213), hırın (SĠGTY, 1997: 277), Tof.  hırın (SĠGTY, 

1997: 277), hırım (TDES, 1999: 213).  

KASIK: ―Kasık‖  sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Az.  gasıg, TatK.  kasık, Trkm.  

gàsık, BĢk.  kasık (Ercilasun, 1991: 447).  

KAġ: ― is. anat. 1. Gözlerinin üzerinde kemerli birer çizgi oluĢturan kısa kıllar‖ (TDK, 2005: 1100).      

―KaĢ‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: E. Uyg.  ķas, ķaĢ (Kurt, 2017: 51), Kzk.  qas 

(Ġsmail, s. 77), Trkm.  ġāĢ, Har.  kās, Tar.  ķaĢ, Y. Uyg.  ķaĢ, Hlç.  kāaĢ (TTTSKBS, 2007: 

473), Özb.  koĢ, Krç.-Mlk.  kaĢ, Tat.  kaĢ, BĢk.  kaĢ, Kırg.  kaĢ, Nog.  kaĢ, KKlp.  kaĢ, 

Alt. kaĢ, ġor  k:aĢ, Hak.  has, Tof.  haĢ, Çuv.  huĢ (SĠGTY, 1997: 212), Yak.  xās 

(TTTSKBS, 2007: 473), ha:s (SĠGTY, 1997: 212). 

KEBZE: ―is hlk. Kürek kemiği‖ (TDK, 2005: 1125). Kebze‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri:  

―Kebze‖ sözcüğünün Türk diyalektlerindeki değiĢkeleri:  Az.  gəbzə, Trkm.  kebze, Kzk.  kebze, 

köüzö, [diyalektlerde kürek kemiğine ―yağrın‖ adı verilir.] (TDES, 1999: 225), Moğ.  dalu [kürek 

kemiği] (TTTSKBS, 2007: 261), Kzk.  cawırın [kürek kemiği] (Ġsmail, s. 95). 

KEMĠK: “-ği is. anat. 1. Ġnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluĢturan türlü biçimindeki sert 

organların genel adı‖ (TDK, 2005: 1133). ―Kemik‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Trk.  

uca [metin] [TTTSKBS, 2007: 953),  Ma.  kemük,  Osm.  kemik, gemik, Krm.  kemik, Tel.  

kemik, Bar.  kemük,  Doğu Tü.  gevik, Uyg.  süy k, söŋ k, BĢk.  höy k, Moğ.  kemi, Man.  

kemin (TTTSKBS, 2007: 495), Özb.  süyäk, Krg.  söök, Tat.  söyek (Karaca, 2011: 1343), E. Uyg. 

 söngük, süngük (Kurt, 2017: 51), Trkm.  süŋk (TTTSKBS, 2007: 495), süñk, (Gökçür, 2015: 150), 

süŋk  (TTTSKBS, 2007: 820), ūca [kuyruk sokumu kemiği] [TTTSKBS, 2007: 953),   Çağ.  süyek, 

Osm.  sömük, söyük, Ker.  sümüg, sümük, sümig, sümik, KarT.  süwek, śüŵak, Er.  sĭmıç, MiĢ. 

 süw k, Çuv.  šəmə/šənə, šθmθ, Yak.  uŋuox/umuox, Krç.  süyek, Blk.  süyek, Kmk.  süyek 

(TTTSKBS, 2007: 820),  Kzk.  süyek, süök, süyök (TTTSKBS, 2007: 495, 820), E. Uyg.  ilik [ilik, 

kemik], Far.  osteḫān (Olgun ve DrahĢan, 1967: 21). Az.  sümük, sömük (TTTSKBS, 2007: 820), 

TatK.  söy k, sθy k (TTTSKBS, 2007: 495, 820), Gag.  kemik [kemik] (Baskakov, 1991: 143), 

kemik (Çebotar, 1992: 263), Oyr.  kemik, sö:k (TTTSKBS, 2007: 495, 820). ET.  süngük(g), uça 

[kuyruk sokumu kemiği] (TTTSKBS, 2007: 820, 953),  OT.  süngük(g), uça [kuruk sokumu kemiği] 

(TTTSKBS, 2007: 820, 953), Moğ.  uguça [kuyruk sokumu, arka, kıç] (TTTSKBS, 2007: 1187), Nog. 

 süyek, KKlp. süyek, Tuv.  söök, Hak.  söök, Alt.  söök, sög, Yak.  söök, Çuv.  Ģămăm, 

Ģăm, Tof.  söök (SĠGTY, 1997: 261). 

KIL: ―is. 1.  Bazı hayvanların derisinde, insan vücudunun belli yerlerinde çıkan ipliksi uzantı‖ (TDK, 

2005: 1151). ―Kıl‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Trkm.  gıl, Nog.  kıl, Krg.  kıl, 

TatK.  kıl, Alt.  kıl, Tel.  kıl, ġor  kıl, Sag.   kıl. Yak.  kıl, OT.  kıl, E. Kıpç.  kıl, Moğ. 

 kilğasun (TDES, 1999: 236), Kzk.  kıl (TDES, 1999: 236), qıl (Ġsmail, s. 82), Far.  Ģè‘r  [tüy, kıl] 

(Olgun ve DrahĢan, 1967: 220), BĢk.  kıl, s s, Kzk.  kıl, Özb.  kıl, Uyg.  kıl, Az.  gıl, TatK.  
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ç ç, Moğ.  kil-ga-sun, Kore  kkįl, Fin.  kalki (TTTSKBS, 2007: 506-507), [Not: Eski çağlardan 

baĢlayarak kullunanıldığı bilinmektedir.], EAT.  kıl [saç teli] (Kanar, 2011: 447), Gag.  kıl [kıl] 

(Baskakov, 1991: 145), Hak.  hıl (SĠGTY, 1997: 196). Çuv.  xělěx [Sonundaki -x küçültme ekidir] 

(TDES, 1999: 236),  hĕlĕh (SĠGTY, 1997: 196). 

KĠRPĠK: ―-ği is. 1. Göz kapağının kenarındaki kıllar veya bu kıllardan herbiri‖ (TDK, 2005: 1187).     

―Kirpik‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Az.  kirpik, BĢk.  kirpik, Kzk.  kirpik, Krg. 

 kirpik, Trkm.  kirpik, Uyg.  kirpik, Tel.  kirbik, Blk.  kirfik, S. Uyg.  kirmik, kermık, TatK. 

 kirtik, Özb.  kiprik, Ker.  kiprik, kíprík, Han.  kıprık, Kif.  kıprık, Hts.  kerpik, Er.  

çípriç (TTTSKBS, 2007: 527), E. Uyg.  kirpik (Kurt, 2017: 51), Gag.  kirpik [kirpik] (Baskakov, 

1991: 152), Y. Uyg.  kirmik, kırmık, Karay.  kirpik, Kmk.  kirpik, Tat.  kirfik, Nog.  kirpik, 

KKlp.  kirpik, Alt.   kirpik, Tuv.  kirbik,  Hak.  kırbık, (SĠGTY, 1997: 213), Çuv.  h,ȨrβȨk 

(TTTSKBS, 2007: 527), hărpăh (SĠGTY, 1997: 213). 

KOL: “Omuz eklemi ile dirsek eklemi arasında kalan vücut parçasına kol denir.‖ (Semiz, 1990: 43) ―Kol‖ 

sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: ET. (Uyg.)  ķool, OT.  ķol (DLT) < 
*
 ķōl,  KaĢ.  kūl, 

Kzk.  kol, Kırg.  kol, Özb.   kol, Uyg.  kol, BĢk.  kul, TatK.   kul, Az.  gol, Trkm.  gol 

(TTTSKBS, 2007: 534),  Far.  bāzū, bāhū,‘èzod [kol, pazı] (Olgun ve DrahĢan, 1967: 44, 46, 246), Gag. 

 kol [1. Kol. 2. Dal.] (Baskakov, 1991: 161), Y. Uyg.  kol, S. Uyg.  kul, kol, Kmk.  kol, Krç.-

Mlk.  kol, Tat.  kol, kul, Nog.  kol, KKlp.  kol, Alt.  kol, Tuv.  hol, kol, ġor  kol, Hak. 

 hol, Yak.  hol, Tof.  kol, Çuv.  hul (SĠGTY, 1997: 244). 

KOLTUK: ―-ğu is. 1. Omuz baĢının altında, kolun gövde ile birleiĢtiği yer‖ (TDK, 2005: 1202). ―Koltuk‖ 

sözcüğünün Türk diyalektlerindeki değiĢkeleri: Kırg.  koltuk, Özb.   koltuk, Uyg.  koltuk, Az.  

koltık, ġoltuġ, Kzk.  koltık, TatK.  koltık, Y. Uyg.  koltok, Trkm.   ġoltuk (TTTSKBS, 2007: 

536), E. Uyg.  ķolbıç [koltukaltı] (Kurt, 2017: 51), Gag.  koltuk [1) koltuk. 2) Mobilya olarak koltuk. 

3) Körfez, koy] (Baskakov, 1991: 161). 

KULAK: ―-ğı is. 1. anat. Kulak ‗baĢın her iki yanında bulunan iĢitme organı‖ (TDK, 2005: 1248). 

―Kulak‖  sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Az.  gulag, Trkm.  gulak, TatK.  kolak, 

BĢk.  kolak, Nog.  kulak, KKlp.   kulak,  Krg.  kulak, Sart.  kulak, Tar.  kulak, Alt.  

kulak, Tel.  kulak, Kuğ.  kulak, ġor  kulak, Sag.  kulak, Koy.  kulak, Kaça.  kulak, Küer. 

 kulak, Hak.  xulax, Tuv.  kulak, ET.  kulgak, kulkak, OT.  kulak, E. Kıpç.  kulağ, kulak 

(TDES, 1999: 264), DLT.  kulxak, kulkak,  kulak (Atalay, 1998: 376), E. Uyg.  ĥulġak, ķulaķ ķolġaķ, 

ķulġaķ, ķolķaķ, ķulķaķ, ķulġäķ (Kurt, 2017: 51), Kzk.  kulak  (TDES, 1999: 264), qulaq (Ġsmail, s. 91),  

Uyg.  kulak, Koyb.  kulak, Özb.  kulàk, BĢk.  kolak, Az.  ġulaġ, Moğ.  kulku, Hak.  

hulhu, Çuv.  xȨlxa/xălxa, xolġa (TTTSKBS, 2007: 565), Far.  gūĢ (Olgun ve DrahĢan, 1967: 293), 

Yak.  kulgāx (TDES, 1999: 264), kulġāh (TTTSKBS, 2007: 565), Gag.  kulak (Çebotar, 1992: 293), 

Y. Uyg.  kulak, S. Uyg.  kulak, Kmk.  kulak, Tat.  kulak (SĠGTY, 1997: 204-205). 

OMURGA: ―is. (omu'rga) 1. Birbirleriyle eklemlendiklerinde kafatasından kuyruk sokumuna kadar 

uzanan bir kemik eksen oluĢturan omurların bütünü, bel kemiği.‖ (TDK, 2005: 1501). ―Omurga‖ 

sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Eski kaynaklarda  orŋurg, Nog.  omırtka, Kzk.  

omırtka, KKlp.  omırtka, omırtka süyek, Krg.   omurtka, Alt.  omurtka, ġor  ōrtka, Soy.  

orŋarga, Tuv.  ōrga sȫgü, Yak.  uorğa (TDES, 1999: 307), Kzk.  omırtqa (Ġsmail, s. 123), ET.  

oġurķa, Çağ.  oŋurķa, omurtka, Bar.  omırtka, Osm.  oŋurġa, BĢk.  umırtka, TatK.  umırtka, 

Hak.  omırtxa, omırxa, orxa,  Kırg.  omurtķa, Özb.  umurtka, Tar.  omutka, Küer.  omurga, 

Soy.  oŋarga, ōrga, Uyg.  oġurķa (TTTSKBS, 2007: 623-624), Az.  onurga (TDES, 1999: 307),  

onurġa (TTTSKBS, 2007: 624), Tel.  omurtka (TDES, 1999: 307),  omurtķa (TTTSKBS, 2007: 624), 

Trkm.  oŋurga (TDES, 1999: 307), oŋurġa (TTTSKBS, 2007: 624), Far.  solb [omurga, belkemiği] 

(Olgun ve DrahĢan, 1967: 233), 

OMURĠLĠK: ―-ği is. anat. Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden 

oluĢan sinir dokus, murdar ilik.‖ (TDK, 2005: 1501). ―Omurilik‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki 

değiĢkeleri: Kzk.  culın (Ġsmail, s. 123). 

OMUZ:  ―-mzu, -uzu is. anat. Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm.‖ (TDK, 2005: 

1501).  ―Omuz‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: E. Uyg.  ängin, ķar, yara (Kurt, 2017: 51), 
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Y. Uyg.  mur , Trkm.  omuz, omurdan, çiğin, Az.  omuz, çiyin, Özb.  omiz, yelk , BĢk.  

kulbaĢ, iŋbaĢ, yavrın, yilka, TatK.  kulbaĢ, iŋbaĢ, cilk , Kırg.  iyin  (TTTSKBS, 2007: 624), Far.  

dūĢ [Omuz, duĢ] (Olgun ve DrahĢan, 1967: 161), Kzk.  ıyıq (Ġsmail, s. 123), ıyık (TTTSKBS, 2007: 

624), Gag.  omuz (Baskakov, 1991: 186). 

ÖD: ―Karaciğerin salgıladığı sarı renkte acı sıvı safra‖ (TTTSKBS, 2007: 647), ―Öd‖ sözcüğünün Türk 

lehçelerindeki değiĢkeleri: Az.  öd, Kzk.  öt, Kırg.  öt, Özb.  öt, Trkm.  ö:t, BĢk.  üt, TatK. 

 üt, Yak.  üös, S. Uyg.  yöt (TTTSKBS, 2007: 647), Eski Anadolu Tü.  öd [öd, safra kesesi, 2. 

Edep] (Kanar, 2011: 547). 

ÖPKE : ―Akciğer ve Karaciğer‖ (TTTSKBS, 2007: 665). ―Öpke‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki 

değiĢkeleri: Trk.  akciğer, Az.  ağciy r, BĢk.  üpk , Kzk.  ökpe, Özb.  öpk , Tat.  üpk , 

Trkm.  öyken, Uyg.  öpk , Ru.  lögkiye (KTLS, 1991: 10-11), Nog.  öpke, KKlp.  ökpe, Kırg. 

 öpkö [>ökpe], Alt.  ökpö, [Not: Bugünkü Türkçede bu isim << öfke >>  olarak kullanılır.] (TDES, 

1999: 72), Tat.  açu/üpké, Kzk.  aĢuv/kér/kahar, Uyg.  üpké/rénciĢ (Ercilasun, 1991: 672-673). 

PARMAK: ―-ğı is. 1. anat. Ġnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluĢturan, 

boğumlu, oynak, uzunca organların her biri‖ (TDK, 2005: 1577). ―Parmak‖  sözcüğünün Türk 

lehçelerindeki değiĢkeleri: Az.  barmag, BĢk.  barmak, Kzk.  barmak, TatK.  barmak, Trkm.  

barmak, Uyg.  barmak, Blk.  barmak, KKlp.  barmak, Nog.  barmak, Kırg.  barmak, manca, 

Tel.  parmak, Küer.  mermek [baĢ parmak], Çuv.  pürne, Far.  pençe, Hak.  ergek, Tuv.  

ergek, Kzk.  savsak (TTTSKBS, 2007: 687), DLT.  ernek~ernek (Atalay, 1998: 191), Far.  esbè‘ , 

ènāmel [parmal uçları], ḫenser [serçe parmak, küçük parmak] (Olgun ve DrahĢan, 1967: 34, 142), ET.  

erŋek, OT.  ernek [erŋek] (TDES, 1999: 325),  Gag.  parmak [1. Parmak. 2. Tekerlek parmağı. 3. 

Teknik anlamlarda parmak] (Çebotar, 1992: 362), Kmk  barmak, Y. Uyg.  barmak, Krç.-Mlk.  

barmak, Nog.  barmak, Tat.  barmak, barnak, marmak, barmak (SĠGTY, 1997: 254), Özb.  barmåk 

(TTTSKBS, 2007: 687),  Özb.  barmak, barmok, barmo‘ (SĠGTY, 1997: 254). 

SAÇ: ―is. BaĢ derisini kaplayan kıllar‖ (TDK, 2005: 1673). ―Saç‖  sözcüğünün Türk lehçelerindeki 

değiĢkeleri: Az.  saç, Çağ.  saç, EAT.  saç, Trkm.  saç, Özb.  såç, Uyg.  saç,  Sag.  sas, 

Hak.  sas, Koyb.  sas, BĢk.  s s, Kzk.  ĢaĢ, ġor  ĢaĢ, Nog.  ĢaĢ, Tar.  çaç, Kırg.  çaç, 

Uyg.  çaç, TatK.  ç ç, Kzl.  yaç, Yak.  as, Çuv.  śüś, ET.  saç, OT.  saç  (TTTSKBS, 

2007: 709),  DLT.  saç (Atalay, 1998: 477), Kzk.  ĢaĢ (Ġsmail, s. 140). KKlp.  tük [saç, tüy, kuĢ 

tüyü], Tat.  tök [yün, saçtaki tüy, kuĢların küçük tüyleri], t‘uk [yün, tüy], Tof.   dük (SĠGTY, 1997: 

197-198), [Not: Eski çağlardan baĢlayarak kullanılır]. 

SAKAK: ―-ğı is. ―Çene altı‖ (TDK, 2005: 1684). ―Sagak‖  sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: 

OT.  saķaķ, Eski Kıpç.  saġak, Kzk.  saġak,  Kırg.  saġak [1. çene altı, 2. (hayvanlarda) döĢ bağı; 

3. küpeleri birbirine bağlayan gümüĢ zincir; 4. baĢlığın çene altından bağlanan bağı], Trkm.  sakak 

[çene, çene kayıĢı, baĢlıkta çene altından geçirilerek bağlanan bağ]  (TTTSKBS, 2007: 717).  

SAKAL: ―Sakal‖  sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Oyr.  sagal, sāl, Az.  saġġal, Kırg.  

sakal, Kzk.  sakal, TatK.  sakal, Uyg.  sakal, Blk.  sakal, Nog.  sakal, Özb.  såkål, Hlç.  

saķķil, Soy.  sal, Ker.  seķķel, Çuv.  suxal, suGal, BĢk.  hakal, Moğ.  saķal (TTTSKBS, 2007: 

717), DLT.  sakal (Atalay, 1998: 483), E. Uyg.  sakal (Kurt, 2017: 51), Kzk.  saqal (Ġsmail, s. 141), 

Trkm.  sakal, sakġal (TTTSKBS, 2007: 717), sagkal (TDES, 1999: 350), Tel.  sagal (TTTSKBS, 

2007: 717), sağal (TDES, 1999: 350), Alt.  sağal, Sag.  sağal, Kumanca  sakal, Kıpç.  sakal, OT. 

 sakal, Hak.  sağal (TDES, 1999: 350), DLT.   sakal (Atalay, 1998: 483), Gag.  sakal [sakal] 

(Baskakov, 1991: 206) 

SERE: ―is. hlk. Açık duran baĢparmağın ucundan iĢaret parmağının ucuna kadar olan uzaklık, sele‖ (TDK, 

2005: 1733). ―Sere‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Trkm.  sere, Kırg.  sere, Kzk.  

sere (TTTSKBS, 2007: 755), 

SIRT: ―is. 1.  anat.  Omurgalı veya Omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst 

bölüm‖ (TDK, 2005: 1759). ―Sırt‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Gag.  sırt [1. Sırt, omuz 

arkası. 2. Dağın sırtı] (Çebotar, 1992: 219), ―Sırt‖ sözcüğünün Türk diyalektlerindeki değiĢkeleri: Trkm. 

 sırt [1. ‗arka, sırt‘; 2. ‗dağ sırtı‘], Alt.  sırt [arka, sırt], Sag.  sırt [arka, sırt], Nog.  sırt [dıĢ yan; 

arka yan], Kırg.  sırt [1. ‗dıĢ yan; arka‘, 2. ‗taĢra‘; 3. ‗arka, sırt, dövdü‘; 4. ‗dağ sırtı‘, OT.  sırt [kıl, 
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kalın kıl], Tuv.  sirt [1. ‗dağ sırtı‘; 2. ‗sırt, arka‘], Kzk.  [1. ‗dıĢ yan; 2. ‗tepe‘] (TDES, 1999: 366), 

Özb.  sirt, Kmk.  sırt, Tat.  sırt, Kırg.  sıırt, Tuv.  sirt, Hak.  sırt, Çuv.  Ģărt (SĠGTY, 

1997: 268). 

SĠNĠR: ―is. anat. 1. Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı 

teller ve bu tellerin oluĢturtuğu demet‖ (TDK, 2005: 1773). ―Sinir‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki 

değiĢkeleri: Az.   sinir , damar, Trkm.  siŋir [sinir; damar], damar, Kırg.  siŋir, Blk.  siŋir, Kzk. 

 siŋir, Nog.  siŋir, taramıs, KKlp.  siŋir, taramıĢ, TatK.  sıŋır, Alt.  siŋir, Tel.  siŋir, Yak.  

iŋir, Çuv.  Ģănăr, Eski Çağlarda  siŋir, OT.  siŋir, Kıpç.  siŋir, Kumanca  siŋir  (TDES, 1999: 

369), E. Uyg.  singir (Kurt, 2017: 51), Gag.  sinir [sinir] (Baskakov, 1991: 218). 

SOLUK: ―-ğu (I) is. 1. Akciğerlere çekilen, akciğerlereden atılan hava veya ciğerlere hava alıp verme, 

nefes.‖ (TDK, 2005: 1788). ―Soluk‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Az.  soluġ, TatK.  

solıĢ, BĢk.  hulıĢ (TTTSKBS, 2007: 797), Gag.  soluk [hava] (Baskakov, 1991: 221). 

TER: ―is. Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapıĢkan, renksiz, tuzlu sıvı‖ 

(TDK, 2005: 1956). ―Ter‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Trkm.  der, TatK.  tir, Nog. 

 ter, Kırg.  ter, Özb.  ter, KKlp.  ter, Küer.  ter, ġor  ter, Kuğ.  ter, Tel.  ter, Alt.  ter, 

Tuv.  der, Çuv.  tar, Kzk.  ter, Uyg.  ter, OT.  tēr, Eski Kıpç.  ter (TDES, 1999: 403). 

TIRNAK: ―-ğı is. 1. anat. Ġnsanda ve birçok omurgalı hayvanda parmak uçlarının dıĢ bölümünü örten 

boynuzsu tabaka‖ (TDK, 2005: 1979). ―Tırnak‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Trkm.  

dırnak, Özb.  tırnåk, Krg.  tırmak, Tat.  tırnaķ (Karaca, 2011: 1343), E. Uyg.  tırnaķ, tırngaķ, 

tırangak, tıngraķ (Kurt, 2017: 51),  Kzk.  tırnaķ, (Kurt, 2017: 51),   tırnaq (Ġsmail, s. 175), tırnak (TDES, 

1999: 407), Far.  zerf (Olgun ve DrahĢan, 1967: 241), Az.  dırnaġ (Karaca, 2011: 1343), dırnax 

(TDES, 1999: 407), TatK.  tırnak, Nog.  tırnak, Özb.  tirnok, KKlp.  tırnak, Say.  tırgak, Koy. 

 tırgak, Kaça.  tırgak, Küer.  tırgak, Kuğ.  tırbak, ġor  tırbak, Sag.  tırbak, Tuv.  dırbak, 

dırgak, Çuv.  çěrne, OT.  tırŋak, E. Kıpç  dırgak [dırŋak?] tırnak (TDES, 1999: 407), Gag.  

tırnak [tırnak] (Baskakov, 1991: 243), ġor  tırğak, tırbak, Hak.  tırğah, tırbak, Yak.  tıŋırah, Tof.  

dırgak, dırbak (SĠGTY, 1997: 258). 

TOPUK: ―-ğu is. anat. 1. ayağın yuvarlakça olan alt bölümü‖ (TDK, 2005: 1996). ―Topuk‖ sözcüğünün 

Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: E. Uyg.  tobıķ (Kurt, 2017: 51), Az.  topux, TatK.  tubık [aĢık], 

KKlp.  tobık, Alt.  tomuk, Tel.  tomuk, Sag.  tobık, Kaça.  tobık (TDES, 1999: 412), Gag.  

topuk [topuk] (Baskakov, 1991: 245), Özb.  tupik, Y. Uyg.  topuk, tobuk, Kmk  tobuk, S. Uyg.  

to:k, Krç.-Mlk.  tobuk, Tat.  tubuk, BĢk.  tubuk, Kzk.  tobık, Kırg.  topuk, tomuk, Nog.  

tobık, Alt.  topuk, tomuk, KKlp.  tobık, Tuv.  dovuk, Yak.  tobuk, Hak.  tomıh (SĠGTY, 1997: 

286). 

UYLUK:  ―-ğu is. anat. Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü‖ (TDK, 2005: 2045). ―Uyluk‖ 

sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Trkm.  omaca (uyluk kemiği, kol kemiği)  (Gökçür, 2015: 

148), ET.  ođluk [kol kemiğinin kalın yeri] uđluġ (TTTSKBS, 2007: 641, 979), udluk (TDES, 1999: 

426),  Trkm.  uyluk, uvluk, ġor.  ustuk [diz], OT.  uđluġ (TTTSKBS, 2007: 979), udluk [kol 

kemiğinin kalın yeri] (TDES, 1999: 426), Y. Uyg.  yuta (TTTSKBS, 2007: 979), utuk (SĠGTY, 1997: 

282), Yak.  uluk (TTTSKBS, 2007: 979), ulluk (SĠGTY, 1997: 282), Hak.  ustuh (SĠGTY, 1997: 

282). 

VÜCUT: ―-du is. (vücu:t) Ar. vucūd  1. Ġnsan veya hayvan gövdesi, beden.‖ (TDK, 2005: 1099). ―Vücut‖ 

sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: Kzk.  dene (Ġsmail, s. 186), Hlk.  eyin   (TTTSKBS, 

2007: 351).  

YAĞRIN: ―is. hlk. Kürek Kemiği‖ (TDK, 2005: 2108). ―Yağrın‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki 

değiĢkeleri: OT.  yārın [kürek kemiği, çiğin kemiği], Alt.  yarın, Kuğ.  yarın, Tel.  yarın, Kumd. 

 yarın, Özb.  yağrin, Trkm.  yağırnı [sırt], TatK.  yaurın, ġor  carın [kürek kemiği], Kırg.  

cōrın, Tuv.  çarın, Kzk.  jaurın, Yak.  sarın [omuz], Çuv.  śuram [sırt] (TTTSKBS, 2007: 1032).   

YANAK: ― –ğı is. 1. Yüzün göz, kulak ve burun arasındaki bölümü‖ (TDK, 2005: 2121). ―Yanak‖ 

sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: ET.  yangġak, yıngak, Uyg.  yıŋak, OT.   yangak 

[ağzın iki yanında diĢlerin oturduğu kemik; her Ģeyin yanı], Çağ.  yanak, yaŋaġ, Az.  yanag (ğ) Ker. 
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 yanag(ğ), yavağ, BĢk.  yaŋak, TatK.  yaŋak, Trkm.  yaŋak, Uyg.  yaŋak, Özb.  yånåk, Alt. 

 caak, Kırg.  caak, cāk, Yak.  sıŋāh, sıŋyax (TTTSKBS, 2007: 1053), DLT.  eŋ [yanak] (Ercilsun 

ve Akkoyunlu, 2014: 640), EAT.  yanah, yanak (Kanar, 2011: 733), Gag.  yanak [yanak] (Çebotar, 

1992: 213), Tuv.  ca:k, Hak.  na:h, ġor  na:k, Yak.  sıŋah, KKlp.  jak (SĠGTY, 1997: 219-

220). 

YÜZ: ―is. 1. BaĢta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm‖ (TDK, 2005: 2212). 

―Yüz‖ sözcüğünün Türk lehçelerindeki değiĢkeleri: DLT.  yüz (Atalay, 1998: 826), E. Uyg.  yüz, 

yüüz, önglük  (Kurt, 2017: 51), Hlk.  bet (yüz, surat), Trkm.  yüz, Uyg.  yüz (TTTSKBS, 2007: 

135), Az.  üz (TTTSKBS, 2007: 1005), Trkm.  yüz [yüz, çehre, surat], Kırg.  cüz, bet, üst(ü), Az. 

 üz, Ker.  üz, Yak.  sǖs [<
*
 yǖz],  Moğ.  nigor, Halh.  nǖr, Kalm.  nǖr, (TTTSKBS, 2007: 

1197), Uyg.  yüz, çiray, (TTTSKBS, 2007: 135, 1197), Far.  çehre, dı  m, roḫ [yüz, yanak], surèt [sûret, 

Ģek l, yüz],  ezār [yanak, yüz], gūne [yanak, yüz] (Olgun ve DrahĢan, 1967: 121, 164, 170, 234, 244, 293), 

TatK.  bit, yüz [yüz, çehre, surat], yöz, çıray, yθz, cθz, ös(t), Özb.  yüz [yüz, çehre, surat],üst, Kzk.  

bet [yüz, surat], jüz, üst, cüz, BĢk.  bit, yöz [yüz, surat], ös(t) (TTTSKBS, 2007: 135, 1197), EAT.  

beniz [1. yüz, çehre, 2. yüz rengi], yüz [1. yan, taraf, yön, 2. karĢı, kat, yan, 3. yüz, surat, çehre]  (Kanar, 

2011: 111, 804), Gag.  üz [yüz] (Baskakov, 1991: 252), KKlp.  bet [yüz, hayvan yüzü], Nog.  bet 

[yüz, yanak; gurur; taraf, sayfa], Alt.  bet [yüz], Çuv.  pit [yüz, ön taraf] (SĠGTY, 1997: 207). 

3. SONUÇ 

ÇağdaĢ Türk Lehçeleri düzleminde incelenen Türk Lehçelerinde Ġnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Bağlı 

Terimlerinin kullanımıyla ilgili yapmıĢ olduğumuz bu çalıĢmada sonuç olarak diyebiliriz ki, ÇağdaĢ Türk 

Lehçelerindeki terimlerin kullanım ayrı ayrı Ģekilleri, telaffuzları ve adlandırmaları bulunmaktadır. 

Yukarıdaki örneklerden anlaĢılacağı gibi, organ adlarının çağdaĢ Türk Lehçelerinin söz varlığı içinde yer 

alarak, bu türk lehçelerinde fonetik insan anatomisi ve fizyolojisine bağlı  (sessel) değiĢime uğradığı ve 

çeĢitlilik kazandığı açık bir biçimde görülmektedir.  

ġunu da belirtmemiz gerekir ki, ülkemizde Ġnsan Anatomisi Ve Fizyolojisine Bağlı Terimleriyle alakalı 

çalıĢma bilim araĢtırmacılarının gereksinimlerini karĢılayacak sözlük eksikliği hâlâ oluĢturulmuĢ değildir. 

Organ adlarıyla ilgili yapılmıĢ kitap ve makalelerin taranması sonucunda oluĢturulan bu çalıĢma, bu dalda 

çalıĢacak olanların gereksinimini bir nebzede olsa karĢılamak ve gelecekte bu gibi çalıĢmaların geniĢ 

kapsamlı bir biçimde devam ettirilmesine kaynaklık etmektir. 
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KISALTMALAR 

Alt.   : Altay Türkçesi 

Az.   : Azerice (Azerbaycan Türkçesi) 

Blk.   : Balkarca (Balkar Türkçesi) 

Bar.   : Baraba Türkçesi (diyalekti) 

BĢk.   : BaĢkurt Türkçesi 

Çağ.   : Çağatay Türkçesi 

Çuv.   :ÇuvaĢça (ÇuvaĢ Türkçesi) 

DoğuT.  : Doğu Türkçesi 

EAT.   : Esi Anadolu Türkçesi 

Eski Çuv.  : Eski ÇuvaĢça 

E. Kıpç.  : Eski Kıpçakça 
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E. Moğ.  : Eski Moğolca 

Er.   : Ermenice 

E. Uyg.  : Eski Uygur Türkçesi 

ET.   : Eski Türkçe 

Far.   : Farsça 

Gag.   : Gagauzca (Gagauz Türkçesi) 

Hak.   : Hakasça (Hakas Türkçesi) 

Hal.   : Halaçça 

Halh.   : Halha Moğocası 

Hlç.   : Halaç Türkçesi 

Hlk.   : Halk Ağzı (Anadolu Ağızları) 

Kaça   : Kaça Diyalekti 

Kalm.   :  Kalmuk Moğolcası 

Kar.   : Karayca (Karayim Türkçes) 

KarT.   : Karay/Karayim Türkçesi (Troki) 

Ker.   : Kerkük Türkçesi (Irak Türkmen) 

Kırg.   : Kırgızca (Kırgız Türkçesi) 

Koy.   : Koybalca 

Koyb.   : Koybal Türkçesi 

Kuğ.   : Kuğuca 

Kumd.  : Kumandıca 

Küer.   : Küerikçe 

KKlp.   : KaraKalpakça (KaraKalpak Türkçesi) 

Kmk.   : Kumuk Türkçesi 

Krg.   : Kırgızca (Kırgız Türkçesi) 

Kzk.   : Kazakça (Kazak Türkçesi) 

Krç.   : Karaçay Türkçesi 

Krç.-Mlk.  : Karçay-Malkar Türkçesi 

Leb.   : Lebed Ağzı 

Man.   : Mançuca 

MiĢ.   : MiĢer Türkçesi 

MiĢer Tat.  : MiĢer Türkçesi 

Moğ.   : Moğolca 

Nog.   : Nogayca (Nogay Türkçesi) 

Osm   : Osmanlıca 

Oyr.   : Oyrat Türkçesi 

OT.   : Orta Türkçe 

Özb.   : Özbekçe (Özbek Türkçesi) 

Ru.   : Rusça 
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Sag.   : Sagayca 

Sal.   : Salarca 

Sart.   : Sartça 

Soy.   : Soyotça 

S. Uyg.  : Sarı Uygurca (Sarı Uygur Türkçesi) 

ġor   : ġorca (ġor Türkçesi) 

Tac.   : Tacikçe 

Tar.   : Tarançi 

Tat.   : Tatar Türkçesi 

TatK.   : Kazan Tatarcası 

Tel.   : Teleüt Ağzı 

Telf.   : Tellafer Ağzı (Irak Türkmen) 

Tof.   : Tofaca (Tofalar Türkçesi) 

Tuv.   : Tuvaca (Tuva Türkçesi) 

Tü.   : Türkçesi 

Trk.   : Türkiye Türkçesi 

Trkm.   : Türmence (Türkmen Türkçesi) 

Uyg.   : Uygur Türkçesi 

Yak.   : Yakutça (Yakut Türkçesi) 

Y. Uyg.  : Yeni Uygurca (Yeni Uygur Türkçesi) 

DĠĞER KISALTMALAR 

DLT.   : Divanü Lûgat-it-Türk 

YTS.   : Yeni Türkçe Sözlüğü 

KTLS.   : KarĢılaĢtırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü 

TDK.   : Türk Dil Kurumu 

TDES.   : Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü 

SĠGTY.  : Sravnitelno-Ġstoriçeskaya Grammatika Turkiskih Yazıkov 

TTTSKBS  : Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü 

ÇEVĠRĠYAZI (TRANSCRĠPTĠON) ĠġARETLERĠ 

ȧ =  

ä = açık ve geniĢ e ünlüsü 

å = yarı yuvarlak a ünlüsü 

â = kapalı a ünlüsü 

ă = kısa a ünlüsü 

ā = uzun a ünlüsü 

é = kapalı e ünlüsü 

è =  

ě = e‘den farklı ünlü (kısa e ünlüsü) 

ē = uzun e ünlüsü 



Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) 2019 Vol:5 Issue:34 pp:2200-2222 

 

sssjournal.com Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) sssjournal.info@gmail.com 

2222 

ə =  

Ȩ = 

į = Uzun i ünlüsü 

ó = Yunan alfabesinde iĢlenilen bir o ünlüsü 

ō = uzun o ünlüsü 

ǒ = kısa o ünlüsü 

ọ =  

θ = o ö‘den farklı ünlü 

ő = 

ȫ = uzun ö ünlüsü 

ǖ = uzun ü ünlüsü 

ǔ = kısa u ünlüsü 

ū = uzun u ünlüsü 

ī = ı‘dan farklı ünlü 

ı   = uzun i ünlüsü 

ĭ = ı‘dan farklı ünlü (kısa ı ünlüsü) 

= ön Türkçedeki d sesi 

đ =  

ḫ = arka ve orta damak ünsüzü 

ġ = arka ve orta damak, kalın g ünsüzü 

ŋ = nazal n ünsüzü 

ᶇ = damak n ünsüzü 

ź = Arapçada kullanılan bir zı sesi 

š = Ģ‘ye karĢılık gelen bir ünsüz 

ś = s‘den farklı ünsüz ―peltek s‖ 

č = ç‘ye karĢılık gelen bir ünsüz 

ḳ = arka damakta çıkan kalın k ünsüzü 

ķ = Kalın k ünsüzü 

x = hırıltılı h 

w = çift dudak v ünsüzü 

ŵ = 

χ = hırıltılı h 

ḏ = 

q = arka damak  ķ üznsüzü 

΄΄ = 

ʹ = 

 = Ünlüler üzerinde yarı yuvarlaklaĢma iĢareti 

 


