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TRAKYA AĞIZLARINDA YER ALAN ALET VE EŞYA ADLARI 
NAMES OF TOOLS AND POSSESSIONS USED IN THRACIAN ACCENTS 

Muharrem ÖZDEN• 
Öz 
İnsanlık tarihi boyunca insanların temel ihtiyaçları üç ana başlık etrafında toplanmıştır. Bunlar yeme- içme, giyinme ve 

barınmadır. Doğal olarak bu ihtiyaçları karşılamak için tarih boyunca insanoğlu alet ve eşyaya ihtiyaç duymuştur. Alet ve eşyanın 
görüntüsü değişse bile ilk insandan bu yana bu materyalin işlevsel özelliği hemen hemen hiç değişmemiştir. Türkler, tarih sahnesine 
çıkışından itibaren göçebe ve savaşçı bir topluluk olması sebebiyle bu alanlarla ilgili eşyayı çok büyük bir zenginlikle kullanmıştır. 
Yerleşik hayata geçen Türk topluluklarının ilgilendiği alanların farklılaşması ile beraber alet ve eşya kullanımlarında da değişim 
meydana gelmiştir. Trakya bölgesi Türklerin Anadolu coğrafyasında kurmuş olduğu medeniyetin bir devamı olması nedeniyle kültürel 
olarak bir devamı niteliğindedir. Bu bölgede yaşayan Türklerin kullandığı alet ve eşya isimlerinin sınıflandırıldığı bu çalışmamız 
Türkçenin söz varlığı ile ilgili zenginliğini ortaya koyması açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Trakya Bölgesi, Alet ve Eşya, Türk, Anadolu. 
 

Abstract 
Throughout human history, the basic human needs have been gathered around three main themes. These are food (including 

water), clothing, and shelter. Naturally, mankind has needed tools and possessions throughout history to meet those needs. Even 
though the images of the tools and possessions have changed, the functional properties of these materials have remained almost the 
same since the beginning of human kind. The Turks have been a nomadic and warrior community since they appeared in human 
history. They have used the materials related to war and migration with great enrichment. By the period Turks settled down and a 
change in the interest fields they have been involved in was recorded, the use of tools and possessions has also changed. Since Thrace 
region is a continuation of an established civilization of Turks in the Anatolian geography, it is also a kind of continuation in cultural 
perspective. This study, which classifies the names of tools and possessions used by the Turks living in this region, is of a great 
importance in terms of revealing the richness of Turkish vocabulary. 

Keywords: Thracian Region, Tools and Possessions, Turkish, Anatolian. 
 
 
 
GİRİŞ 
Tarih boyunca insanoğlu günlük hayatını kolay hale getirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için alet ve 

eşya kullanmıştır. İlk çağlardan bu yana kullanılan alet ve eşyaların görüntüsü değişse de yerine getirdikleri 
işlevler de bir değişiklik olmamıştır. İnsanoğlunun temel ihtiyaçları aslında ilk insandan bu yana hemen 
hemen hiç değişmemiştir. Birincil ihtiyaçlar: yaşamsal nitelikte önemli olan ihtiyaçlardır. Her insan hava, su 
ve gıda maddelerine ihtiyaç duyar. Giderilmediği taktirde insan yaşamını devam ettiremeyebilir. Birincil 
ihtiyaçlara yeme, içme, giyinme ve barınma gibi ihtiyaçları örnek verebiliriz. İkincil ihtiyaçlar: İnsanların 
toplumsal ilişkilerinden meydana gelen ihtiyaçlar olduğundan bu tür ihtiyaçlara sosyal ve kişisel 
ihtiyaçlarda denilmektedir. Sevme, sevilme, beğenilme, üstün olma gibi ihtiyaçlar bu gruba girmektedir. 
Ünlü Amerikalı psikolog Abraham Maslow, birincil ve ikincil ihtiyaçları yeterli bulmayarak, temel insan 
ihtiyaçlarının hiyerarşisini ortaya çıkarmıştır. Maslow insan ihtiyaçlarını bir piramit gibi birbiri üstüne 
merdiven basamağı şeklinde çıkan bir şekilde düşünmüştür. Bu yaklaşım iki temel varsayıma 
dayanmaktadır. Bunlardan birincisine göre ihtiyaçlar davranışa yön vermede önemli etkendir. İkincisi ise 
ihtiyaçlar belirli bir sıraya sahiptir. Alt kademedeki ihtiyaç giderilmeden, üst kademe deki ihtiyaçlar kişiyi 
herhangi bir davranışta bulunmaya sevk etmez. Doğal olarak insanların temel ihtiyaçlarını gidermesi için 
alet ve eşya kullanması bir zorunluluktur. Türklerin tarih sahnesine çıkışı ile beraber gözlemlediğimiz en 
önemli özellikleri göçebe bir topluluk olmalarıdır. Göçebe toplulukların temel geçim kaynağı ve sosyal 
yaşam felsefesi hayvancılık ve hayvana bağlı diğer faaliyetlerdir. Örneğin dokumacılıkla ilgili bir özgün 
kullanım ve alet ve eşya zenginliğinin altında bu faaliyetlerin etkisi vardır. Bu nedenle bu alanlarda 
kullanılan alet ve eşyaların çeşitliliği doğal bir sonuç olarak görünmektedir. Barınma alanı olarak otağ ve 
çadır kültürü ile başlayan serüvenin yerleşik hayata geçişle beraber daha modern yapılarla devam etmesi 
evle ilgili ve buna bağlı olarak inşaatla ilgili alet ve eşya kullanımlarının zenginleşmesini beraberinde 
getirmiştir. Yerleşik hayata geçişle beraber tarımsal faaliyetlere yoğunlaşan Türk toplulukları bu alanda da 
çok değişik coğrafyalarda farklı tarımsal ürünleri yetiştirme faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Bu uğraş 
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tarımla ilgili alet ve eşya kullanımlarındaki zenginliği beraberinde getirmiştir. Tarih sahnesinde savaşçı bir 
millet özelliği ile bilinen Türklerin savaş ve askerlikle ilgili alet ve eşya kullanımlarındaki zenginlik de gayet 
doğal bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Halk hekimliği ve şifalı otlarla insanların sağlıkla ilgili sorunlarını 
çözmedeki maharetleri, Türklerin bu alanla ilgili olarak da alet ve eşya kullanımlarındaki zenginliği 
beraberinde getirmiştir. Çalışma sahamız olan Trakya bölgesi Anadolu kültürünün ve sosyal hayatının bir 
devamı olması nedeniyle hemen hemen aynı özellikleri üzerinde barındırmaktadır. Bölgeyle ilgili alet ve 
eşya isimlerini bir araya getirdiğimiz bu çalışmada derleme sözlüğünün yanı sıra 25 farklı akademik 
çalışmadan faydalanılmıştır. Bu saha çalışmalarının sözlük bölümlerinin taraması yapılarak eserlerde 
bulunan alet ve eşya isimleri 16 başlık altında toplanmıştır. Bu çalışmamızın temel çıkış noktası Trakya 
bölgesindeki alet ve eşya isimlerinin tasnifini yaparak kültür hayatımıza bu söz varlığının zenginliği 
hakkında bir not düşmektir. 

1. Evle İlgili Alet-Eşya Adları 
açacak (DRTAS.2; DS:Kayapa -Ed.; Çavuşköy, Babaeski, Lüleburgaz ve çevresi -Krk.;ÖDTAS. 48. Deliorman),açcak/aççak 

(DRTAS.2; DS:Kayapa -Ed.),açıcak (DS:Kayapa -Ed.), açkı (DS: -Ed.; Kadıköy, Sofular, Tatarlı, Saray -Tk.;ÖDTAS. 48. 
Deliorman),açkıç (DS: Malkara -Tk.),āda (DRTAS. 2),ağış (DS:-Ed.), ağzı dolu (DS:-Çkl.), ak çiçek (DRTAS.5), akbes (DRTAS.5), 
akca bārdak/akça bārdak (DRTAS.5), akca/akça (DRTAS.5), akyūrt (DRTAS.6), alabakır (ÖDTAS. 51. Deliorman), alārına 
(DRTAS.7), aldangaç (ÖDTAS. 51. Deliorman), alettirik (ÖDTAS. 52. Deliorman), altı dökmelik (DRTAS.11), ampül (KA. 
Kofçaz), anāntar (ÖDTAS. 54. Deliorman), anātar (BTGA. 312:Gümülcine-Uysallı; DRTAS.12; KİASV.; ÖDTAS.54. 
Deliorman),anātır (BTGA.146: Gümülcine-Yuvacılı), antena (DRTAS.13), aparat (DRTAS.13), āpolye (KİASV.), asacak (DRTAS. 
17), asgı/askı (DRTAS.17), ateş (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 57. Deliorman), ateşlik (ÖDTAS. 58. Deliorman), 
avanas (ÖDTAS. 155. Deliorman), avıl (ÖDTAS. 58. Deliorman; RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.), avlı (DRTAS.22), avlu (BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.),avruz (DS: Kayapa , Lalapaşa -Ed.; DS: Çavuşköy,  Babaeski -Krk.), avulluk (KİMİKA.), aṽulu(KA. 
Kofçaz), ayağ eskisi (DRTAS.23), ayak (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 59. Deliorman; ÖDTAS. 59. Deliorman), 
ayākab (AKA. Akıncılar -Vize), ayakkap (HİKA. Hayrabolu; RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.),ayazlık (BTGA.204:Gümülcine-
Üşekdere; ÖDTAS. 60. Deliorman), aygaz (4/113 BSYD.–Ahmetbey/Lüleburgaz–Krk.), ayırt (DS: Gelibolu -Çkl.),azırapış: (BTGA. 
262:Gümülcine-Palazlı), azlık (ÖDTAS. 62. Deliorman), āzlık/āzdık (DRTAS.27), bā  (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 
63. Deliorman), babıç (DRTAS.28), bacalık (DS:Türkgücü, Çorlu -Tk., BTGA. 71: Gümülcine-Kardere; DS:Lüleburgaz ve çevresi -
Krk.; DRTAS.29), bādak (ÖDTAS. 63. Deliorman), badiye (DS: -Ed.),baduç (DS:Germeyan, Çorlu -Tk.), bağbazan 
(DS:Gümülcine-Yunanistan), bağırdak (DS:Lapseki -Çkl.; -Ed.), bakacak (DRTAS.29; DS:Lapseki -Çkl.),bakır (DS:Fili, Biga, 
Evreşe, Gelibolu -Çkl.; Çavuşköy, Babaeski -Krk.; Saray -Tk.), bakır ağacı (DS:Avarız -Ed.), bakırācı. (KİASV. Hamidiye –
Demirköy; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), bakıraç (BTGA.32: Gümülcine-Bayatlı), bakıraş (BTGA.282:Gümülcine-
Payamdere),bakırcık (BSYD. –Demirköy/ Lalapaşa –Ed.; DS:Ceylanköy, Lüleburgaz -Krk.), baklava sinisi (DRTAS.29),bakraç 
(TMİKA. 318/386), bakraş (BTGA.57:Gümülcine-Gerdeme), baksa (ÖDTAS. 66. Deliorman), bāllık (DRTAS. 31), baltay 
(KBMİKAİ.66/12), bardak (DS:Karabiga, Biga, Ayvacık, Bayramiç -Çkl.; Lüleburgaz ve çevresi -Krk.), bārdak (DRTAS.31), 
basdun (BTGA.175:Gümülcine-Müsellimköy), basdun/ bastun (DRTAS.32),bastun(BTGA.394:Gümülcine-Mehrikoz), batara 
(BTGA.356:Gümülcine-Demirbeyli), batlak (DS:Mudanya göçmenleri -Brs.; Büyükkılıçlı göçmenleri, Silivri -İst.; Sirkeli göçmenleri 
-Ada.;-Ed. göçmenleri; Kadıköy , Saray –Tk; DS: Karamandere göçmenleri –İst.; ÖDTAS. 67. Deliorman),batuş (DRTAS.34), 
bebek emicį (KBMİKAİ.56/11), benter (DS:-Tk.), bıyçak (KPMİKAİ. 16/40), bilda (DS:Kayalar, Sarıgöl, Rumeli), bilezik (BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.), bindallı (DRTAS.43), biton (BTGA. 396:Gümülcine-Mehrikoz),  bōça (KİASV.; 12/11 BSYD. -
Karamesutlu/ Babaeski –BKŞÇ.;  VYAÖ. Vize; HİKA. Hayrabolu; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), boduç (DS: Uzunköprü -Ed.; 
Lüleburgaz -Krk.; DS:Çavuşköy, Babaeski -Krk.; DS:Çorlu -Tk.; DS:Bergaz, Ezine -Çkl.; DS:Bulgaristan göçmenleri), bokluğ 
arabası (DRTAS.47), bomba (DRTAS.47; DS:Fili, Biga -Çkl.), bordo (KİMİKA.), boru (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 
72. Deliorman; ÖDTAS. 72. Deliorman; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 72. Deliorman), boş (BSYD. –Demirköy/ 
Lalapaşa–Ed.;ÖDTAS.72.Deliorman),botuş(DRTAS.49),  bovazlı susak (buğazlı susak) (KİVİYA./ KİASV.Vize),boyler (ÖDTAS. 
73. Deliorman), brasnaçga/ brasnaçka (DRTAS.51), buçuklu (DS: Gülpınar, Ezine -Çkl.), bǖgü (ÖDTAS. 76. Deliorman), bulduk 
(DS:Ed.), bulka (DS: Ed.), bullur (DS:Gelibolu -Çkl.), burkan (DRTAS.53; ÖDTAS. 75. Deliorman), butilka (ÖDTAS. 75. 
Deliorman), butima (KİASV.), butun (KİASV.), buzara (BTGA.365:Gümülcine-Tuscuköy), buzele (BTGA. 253:Gümülcine-
Lefeciler), buzene (BTGA. 30:Gümülcine-Bayatlı), buzēra (BTGA. 400: Gümülcine-Kalanca), buzere (BTGA. 208: Gümülcine-
Üşekdere), bürgü (DS: Ayvacık -Çkl.; Selanik göçmenleri, İpsala -Ed.; Çavuşköy, Babaeski, Lüleburgaz -Krk.; Yağköy -Tk.), bürük 
(DS:-Çkl.),cak (DS: Bulgaristan; (DS: Çavuşköy, Babaeski -Krk.), camal (ÖDTAS. 79. Deliorman; DS:-Çkl.; Türkgücü, Muratlı, 
Çorlu -Tk.),caman (KİMİKA.),cendere(DS:-Ed.; Lüleburgaz –Krk.; DS:Kadıköy, Saray -Tk.), cevizle/cevizde/cevze (DRTAS.60), 
cıbır (DS:-Ed.; Çavuşköy,  Babaeski, Lüleburgaz -Krk.), cıngır (KİASV.),cıngırık (DRTAS.60), cimbiz (ÖDTAS. 81. 
Deliorman),cinkil (DS:Beyçayır, Ezine -Çkl.), civil (DS:Bayramiç -Çkl.), conbul (DS:İpsala -Ed.), çabıt (DS:Fili, Biga -Çkl.), 
çādak (ÖDTAS. 83. Deliorman), çadır (DS:Fili, Biga -Çkl.; -Ed.; Kemaller, Rusçuk, Bulgaristan), çadīr (ÖDTAS. 83. Deliorman; 
ÖDTAS. 83. Deliorman),çakacak (ÖDTAS. 83. Deliorman),çakmak (BSYD.–Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 83. Deliorman),çalı 
süpǖgesi (ÖDTAS. 84. Deliorman), çalpara (DS:-Ed.), çamçak (DS:Çavuşköy, Babaeski -Krk.), çampara (DS:Muratçalı -Ed.), 
çanak (HİKA. Hayrabolu; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 85. Deliorman), çanakçık 
(BKÖBTGA), çanakpara (DS:Tavaklı, Ezine -Çkl.), çanga (DRTAS.67; DS:Dikmen, Biga -Çkl.; Havsa -Ed.; Çorlu -Tk.; Deveçatağı 
-Krk.),çanka (DS:-Ed.), çāpak (ÖDTAS. 85.Deliorman),çapçak (DS:Gelibolu -Çkl.; -Ed.;Yayla -Krk.), çapıt 
(DRTAS.68),çarakman (KİASV.), çarpak (KİASV. Deliorman), çārşaf (DRTAS.68), çasdık/çastık (DRTAS.68), çaşa (ÖDTAS. 85.), 
çāşaf (KİASV.; AKA. Akıncılar -Vize; RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.; ÖDTAS. 85. Deliorman), çatal kaşî (DRTAS. 69) çay gǖmü 
(DRTAS.70), çaylık (DRTAS.70),çaymık (DS: -Ed.), Çēge (ÖDTAS. 87. Deliorman; RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.), çekel (DS: 
Bolayır -Çkl.; Büyükaltıağaç -Ed.), çeki (BTGA. 400: Gümülcine-Kalanca), çelebne (DS: Çavuşköy, Babaeski -Krk.), çelepne (DS: -
Ed.), çelǵa (KİMİKA.), çelpene (DS: -Ed.), çeltik (ÖDTAS. 88. Deliorman), çendele (DS: Tepeköy, Torbalı -İz.; -Ed.;  Lüleburgaz -
Krk.; Saray -Tk.), çendil  (DS: Çardak, Lâpseki, Kepez, Kumarlar, Bayramiç -Çkl.; DRTAS.72),çendile (BTGA.275:Gümülcine-
Küçük Doğanca), çenepe (DS:-Krk.), çentik (DS:Ezine -Çkl.), çepük (DS:Çkl.), çerepene (DS:-Çkl.; BTGA.48:Gümülcine-
Hacıören), çerepne (DS:Manastır göçmenleri -İst.; İpsala -Ed.; Çorlu, Hayrabolu -Tk.), çerge (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), 
çeripene (DS:-Çkl.), çetka (ÖDTAS. 89. Deliorman), çıbır (DS:Evreşe, Gelibolu -Çkl.), çıgırık (KPMİKAİ.37/71), çıkı (21/12 
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BSYD. -Karabayır/Babaeski –BKŞÇ.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 89. Deliorman; DS:Fili, Biga -Çkl.; -Ed.; 
Çavuşköy, Babaeski, Ceylanköy, Lüleburgaz, -Krk.; Saray -Tk.; Kemaller, Rusçuk, Bulgaristan; BTGA.357:Gümülcine-Demirbeyli), 
çıkıcık (BTGA.380:Gümülcine-Mastanlı Mahallesi), çıkırık (KBMİKAİ.11/57; BSYD. –Demirköy/ Lalapaşa –Ed.),çıkma 
(DS:Çardak, Lapseki -Çkl.), çımbar (BTGA.15:Gümülcine-Eşekçili), çımkı (DS:Çerkeş, Kurşunlu -Çkl.), çırabana (DS:Rumeli 
göçmenleri -İst.), çırakma (DS:Lapseki -Çkl.), çırpak (DS:Pınarbaşı, Bayramiç -Çkl.), çırpı (Gümülcine/ BSYD), çifne (DS:Çorlu -
Tk.), çimbor (DS:-Çkl.), çinepene (BTGA.77:Gümülcine-Aralıkburun), çini bakır (ÖDTAS. 93. Deliorman), çini tabak (ÖDTAS. 
93. Deliorman),çira (DRTAS.75),çiregene (KİASV.), çirepene (BTGA.178:Gümülcine-Kezviran), çirepeni (BTGA. 56: Gümülcine-
Gerdeme), çirepne (DS:Ceylânköy -Krk.), çirik (DS: Bayramiç ve köyleri -Çkl.), çirpak (DRTAS.76),çişe (KBMİKAİ. 58/15),çitem 
(DS:Çorlu -Tk.),çiten(DRTAS.76),çokal (DS:-Ed.), çokalca (DS:-Ed.), çolşaf (RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.), çorab 
(DRTAS.78), çorfalık (BTGA. 202:Gümülcine-Üşekdere), çota (DS:-Ed.), çotuk (ÖDTAS. 94. Deliorman),çöğen (DS: Büyükmanika, 
Saray- Tk.), çölmek (BTGA. 258: Gümülcine- Yardımlı; DRTAS.79),çömçe (DS:-Çkl.; -Ed.), çömçü. (DS:Çayhan -Çkl.), çömlek 
(ÖDTAS. 94. Deliorman; RKABKA. Kubrat–Razgrad/Bul.), çöpür (DS:-Çkl.; DS:-Ed.), çöven (RKABKA.Kubrat–Razgrad/Bul.), 
çual (BTGA.88:Gümülcine-Çukaköy), çul (BTGA. 128: Gümülcine-Karacalköy), çulfa (BTGA. 209:Gümülcine-Üşekdere), çumbul 
(DS:Enez, Keşan -Ed.), çuta (DS:-Ed.), çülmek (BTGA. 394: Gümülcine-Mehrikoz), çümçe(DS:Lapseki -Çkl.), çürük sünger 
(DS:Gelibolu -Çkl.), çüven (ÖDTAS. 95. Deliorman), dabak (BTGA.122:Gümülcine-Durhasanlar), dağar (DS: Kavaklı -Ed.; DS: 
Geyikli , Bozcaada, Yiğitaliler, Bayramiç –Çkl.),dalak (DRTAS.82), damaska (KİASV.), dambalık (DRTAS. 84) damlalık 
(DRTAS.85), damnalık (DRTAS.85), damsalık (DRTAS. 85), dar/ dâr (DS: Temrezli, Hayrabolu, Kozyörük, Malkara -Tk.), dāra 
(BTGA. 213: Gümülcine-Karacaoğlan), darak (BTGA. 25:Gümülcine-Evrenköy; KA. Kofçaz), darb (BTGA. 409: Gümülcine-
Bekirköy),dava (BTGA. 237: Gümülcine-Basırlıköy), davıl (BTGA. 15:Gümülcine-Eşekçili), davlambaz (DS:Ağaç, Bayramiç -Çkl.), 
davlumbaz (DS: Vize -Krk.), dayanak. (DRTAS. 90), dereme (DRTAS. 93),devele (DS: -Çkl.), dığan (DS: Kestanbul, Ezine -Çkl.), 
dıngıl (DS: Bergas, Ezine -Çkl.), dibek (DRTAS.96), dikren (DS: Yugoslavya göçmenleri -İç.), dil (DS: Bayramiç -Çkl.), dimi (DS: 
-Ed. Göçmenleri; DS: Kemaller, Rusçuk, Bulgaristan), dînecik (DRTAS.97), dînek (DRTAS.98), dīrbazan (DRTAS.95), 
dizlik/dizdik (DRTAS.101),dizme (DS: Saray -Tk.; DS: -Ed.; DRTAS.101), domuz arabası (DRTAS. 103), donışığı (DS:Gümülcine 
göçmenleri -İst.), döğüç (DS: -Ed. göçmenleri.), dört köşeli mendil (BTGA. 365: Gümülcine-Tuscuköy), dulap (BTGA. 202: 
Gümülcine-Üşekdere, KBMİKAİ.4/41), dǖme (KA. Kofçaz), duzluk/duzduk (DRTAS. 108), dübek (EİA –Ed.),  düldül 
(ÖDTAS.106. Deliorman), düren (DS: Silistre göçmenleri, Üsküdar -İst.), düşek (BTGA. 60: Gümülcine-Gerdeme), düzenge (DS: 
Selanik göçmenleri -İst.), düzünge (DS: Bulgaristan göçmenleri, Pınarhisar -Krk.), düzüngeh (DS: Yugoslavya göçmenleri, Tirilye -
Brs.), düzüngü (DS: Gümülcine göçmenleri, Rumelihisar -İst.), ecza (DS: Bayramiç, Keper, -Çkl.), eğsiran (DS: -Çkl.), ekmek 
kapağı (KİMİKA.),ekmek tātası (DRTAS.114),ekmeklik (ÖDTAS. 110. Deliorman; ÖDTAS. 110. Deliorman),el tava (BTGA. 
294:Gümülcine-Menetler), el tavası (DRTAS. 115), elbaşta (DS: -Çkl.),eldirben (DRTAS. 114),elecek (ÖDTAS. 111. Deliorman), 
elinkörü (DS: Uçmakdere , Şarköy -Tk.), elpāze (DRTAS. 115),enteşe (DRTAS.116), erende (BTGA. 311: Gümülcine-Uysallı), 
erendir (BKÖBTGA), ereze (BTGA.190: Gümülcine-Büyük Doğanca), ereze (KİASV.), ersanı. (DS: Gelibolu -Çkl.), esgi/eski. 
(DRTAS.117), esran (DS: Fili , Biga, Gelibolu -Çkl.), eşek (DS: Fili , Biga -Çkl.), eşşā (KA. Kofçaz), falaku (DS: Fili, Biga -Çkl.), 
fandı (BTGA. 26:Gümülcine-Evrenköy), farfulu filcan (DRTAS.121),fasunka (DRTAS.121), fedire (DS: Hasköy -Ed.), fener 
(ÖDTAS. 116. Deliorman), fıka (DS: İpkaiye, Danişment, Biga -Çkl.), fırın süpǖgesi (ÖDTAS. 116. Deliorman), fırka (DS: 
Kumarlar, Bayramiç -Çkl.), fīça (ÖDTAS. 116. Deliorman), fil (DS:Hamitabat, Lüleburgaz -Krk.; DS: Kıranbergaz -Çkl.; 
DRTAS.123), filcan  (BSYD. –Demirköy/ Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 117. Deliorman; DRTAS. 123), filcannık (DRTAS.123), fili 
(DRTAS.123; ÖDTAS. 117. Deliorman), fini (DRTAS.123), finye (ÖDTAS. 117. Deliorman),fiske (DS: Kepez -Çkl.), fok (DS: 
Ayancık -Çkl.), gabara (ÖDTAS. 119. Deliorman), gada (DRTAS.128), gadalık (DRTAS. 128), gade (DRTAS.128), 
gadelik(DRTAS.128),galbır(BTGA.124:Gümülcine-Durhasanlar), galete (ÖDTAS. 120. Deliorman), gap (DRTAS. 134), gapcık/ 
gapçık (DRTAS. 134), garafa (ÖDTAS. 120. Deliorman),gavan(ÖDTAS. 120. Deliorman), gavata (DS: -Ed.; DS: Malkara -Tk.), 
gavruk (DRTAS.146), gazan (DRTAS.150; KA. Kofçaz), gecere (DRTAS. 151),  gege (DRTAS.152; KİASV.), gelberi (DS:  Biga -Çkl 
, Zeytinli -Ed. , Lüleburgaz, Babaeski -Krk.; Büyükmarika , Saray -Tk.; Kemaller, Rusçuk, Bulgaristan), gerdel (BSYD–Demirköy/ 
Lalapaşa –Ed.; DS: Lüleburgaz -Krk.; Karacakılavuz, Şahbaz, Çorlu, Saray -Tk.), gerdele (DS: Şahin, Malkara -Tk.), germe (DS: -
Çkl.), gērme (DRTAS.155), gılgıl (DS: Lâhna , Hayrabolu -Tk.), gılıf (DRTAS. 157),gıravat (DRTAS.159), goltuk (DRTAS.171), 
goltuk dinē (DRTAS. 171), gombak (DRTAS. 171),gōrdele (DRTAS.173),göse (DS: Karakoca, Biga -Çkl.), gözdük. (DRTAS.180), 
gǖm (BTGA. 219:Gümülcine-Bayatlı, KBMİKAİ. 58/96,TMİKA. 291/ 38; DRTAS.191;KİASV.; BSYD. –Demirköy/ Lalapaşa –
Ed.),gumguma (DS: Kızılköy, Ezine -Çkl.; Sazlı, Ayvacık -Çkl.), guva (BTGA. 94: Gümülcine-Kozlukebir; DRTAS. 187), 
guyacak/guycak (DRTAS. 188),güdüş (DS: Büyükmanika , Saray -Tk.), gülk (DS: Lapseki -Çkl.), gün gözlî/gün gözdî/ gün 
gözlǖ/gün gözdǖ (DRTAS. 191), gürük (DRTAS.192), güüm (BTGA. 41: Gümülcine-Bulatköy), güzengi (DRTAS.193),güzünge 
(DRTAS.193),halaslar (DS: Gelibolu -Çkl.), halat(DS: -Çkl.; -Tk.),hamī teknesi (ÖDTAS. 130. Deliorman), haral (DS: Fili, Biga -
Çkl.; Rumeli göçmenleri –Ank.), harana (DRTAS.197;DS: Bulgaristan göçmenleri -Tk.), haranı (DS: -Ed.; Lüleburgaz -Krk.;  
Malkara, Saray -Tk.; Kemaller, Rusçuk, Bulgaristan; Çavuşköy, Babaeski -Krk.;ÖDTAS. 131. Deliorman),havrız (DS: Hezergrat 
göçmenleri, Zeytinli -Ba.), havşa (DS: -Ed.), hecirget (DS: Kumarlar, Bayramiç -Çkl.), heğ (DS: Bayramiç -Çkl.), heleter 
(DS:Rumeli göçmenleri -İst.), helke (DS: -Ed.), hınıs (DS: Rumeli göçmenleri, Büyükçekmece -İst.), hınka (DS:Selanik göçmenleri, 
Menemen -İz.), hilke (DS:Rumeli göçmenleri -İst.), hingil (DS:Rumeli göçmenleri –İst.), hurun (BTGA.83:Gümülcine-Çukaköy), 
ıçak (DRTAS. 308),ımka (DS: Galata , Gelibolu -Çkl.), ırım (DS: Deveci, Malkara -Tk.), ırkalık (KA. Kofçaz), ısıran (DS: 
Uçmakdere, Şarköy -Tk.; BTGA.328 :Gümülcine-Bıyıklıköy), ısran (DRTAS. 209;BSYD.–Demirköy/Lalapaşa –Ed.;DS: Cevizköy, 
Pınarhisar -Krk.), ışbers/ışpers (DRTAS.209), ışdanga/ıştanga(DRTAS.209), ışgaf/ ışkaf/ışgav/ışkav (DRTAS. 209), ışkaf (ÖDTAS. 
138. Deliorman),  ışkı (DS: Karahoca , Biga -Çkl.; Ceylan, Lüleburgaz -Krk.; Saray -Tk.), ibrik (BSYD. –Demirköy/ Lalapaşa –Ed.; 
BKÇTA. Kırcāli –Bul.; TMİKA.318/390), iç (DRTAS. 211),içirik (DS: Lüleburgaz -Krk.),içlik (DS: Fili , Biga -Çkl.), ilān 
(KİASV.),ilâzımnık (ÖDTAS. 140. Deliorman), ilekmen (DS: Çorlu -Tk.), ilēn (BTGA. 187:Gümülcine-Kırvakıfköy, KBMİKAİ. 
18/23; ÖDTAS. 141. Deliorman; DRTAS.213),ilēn teknesi (BTGA.354:Gümülcine-Demirbeyli), ilēne (KİASV. Topçular –Kofçaz; 
DRTAS.213),ilerik (DS :-Ed.),ileyen (BTGA. 88: Gümülcine-Çukaköy, EİA.33-93; EİA –Ed.), ilistir (DS: Keşan -Ed.),ilistre 
(KİASV. Malkoçlar -Kofçaz), įne(ÖDTAS. 142. Deliorman),inka (DS: Rumeli göçmenleri -İst.; Selanik ve köyleri, 
Yunanistan;KİASV. Topçular -Kofçaz),irbik (EİA. 6-13),įrende (ÖDTAS. 142. Deliorman), isgembe/ iskembe (DRTAS. 219; BTGA. 
236:Gümülcine-Basırlıköy; ÖDTAS. 143. Deliorman), iskemba (KİASV.), iskemle (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; RKABKA. 
Kubrat –Razgrad/Bul.), ispirt lambası (DRTAS.219), isram (DS: -Ed.), israni (DS: İpsala -Ed.), istirani (DS: Ceylan, Lüleburgaz -
Krk.), işdanga/iştanga (DRTAS.220), iye (DS: Lüleburgaz -Krk.), iyne (KBMİKAİ.35/2), kade (KİASV.;ÖDTAS. 149. 
Deliorman),kadıs  (ÖDTAS. 149. Deliorman),  kadız (DS:Karamehmet, Çorlu-Tk.), kaduz (DS: Ed.), kakala (DS:Biga -Çkl.), 
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kalafer (HİKA. Hayrabolu),kalyon (DS:Koruoba , Biga -Çkl.), kama (KİASV. Topçular -Kofçaz; BSYD. –Demirköy/ Lalapaşa –Ed.; 
BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 151. Deliorman),kamış (DS:Muratlı -Tk.), kana (DS:Karaağaç -Ed.; -Tk; ÖDTAS. 151. 
Deliorman; DRTAS. 226),kanavaz (EİA –Ed.), kançe (BKÇTA. Kırcāli –Bul.;DRTAS. 226),kanopa (BTGA.200:Gümülcine-
Üşekdere), kapanca (DS: Gelibolu,Kumarlar, Bayramiç,  Biga -Çkl.), kapıncak (DS:Germeyan , Çorlu, Muratlı, -Tk.),kaplama 
(DS:-Krk.), kapsa (DS:Fili, Biga -Çkl.), kaptırka (DS: -Krk.; BTGA.423:Gümülcine-Aşağıköy), karağı (DS: Lüleburgaz -Krk.), 
karentıraş (BTGA. 289: Gümülcine-Yabacıklı), kasnak (BTGA. 26: Gümülcine-Evrenköy), kaşıkgık/kaşıkkık (DRTAS. 
230),kaşıklık (KİASV.Malkoçlar -Kofçaz; BSYD.– Demirköy/Lalapaşa –Ed.),kaşmak (DS: Çırpılar , Bayramiç –Çkl.),katacak (DS: 
-Ed.), katma (DS: Gelibolu -Çkl.), kavanaz (BTGA. 346: Gümülcine-Çalabıköy),kāve çotū (ÖDTAS. 155. Deliorman),  kāve filcanı 
(ÖDTAS. 155. Deliorman), kāve kaşī (ÖDTAS. 155. Deliorman),  kāve tablası (ÖDTAS. 155. Deliorman), kāve takımı (ÖDTAS. 
155. Deliorman), kaves (DRTAS. 231), kaviyor (DRTAS. 232), kaz lambası (DRTAS. 233),kazgalaç (ÖDTAS. 157. Deliorman), 
kazıycak (BSYD. –Demirköy/ Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 157. Deliorman),kebe (DRTAS. 233),kederiç  (DS: Lâpseki -Çkl.), 
keleter (DS: Fili , Biga -Çkl.; İpsala -Ed.), keleve (DS: Büyükdöllük -Ed.; Lüleburgaz -Krk.;Saray -Tk.), ken (DS: Bozcaada –Çkl.), 
kenet (DS: Gelibolu -Çkl.),kepçe (ÖDTAS. 159. Deliorman),kepçi (BTGA. 397:Gümülcine-Kalanca),kepe (DRTAS. 236), kēpeden 
(ÖDTAS. 159. Deliorman),kerevet (BTGA. 357:Gümülcine-Demirbeyli),kerpeten (BKÖBTGA), kērsen (DRTAS. 236),kersen (DS: 
Kırcasalih-Ed.),kese(DRTAS.236), kınnap (ÖDTAS. 162. Deliorman),kırım (KİASV.), kırma (BTGA. 261: Gümülcine-Palazlı), 
kırtık (DS: Lüleburgaz -Krk.),kırvat (BKÇTA. Kırcāli –Bul.; DRTAS. 241), kısgı/kıskı(DRTAS. 242),kıskıç(BSYD.–
Demirköy/Lalapaşa –Ed.;KBMİKAİ/ BSYD., KPMİKAİ/ BSYD), kıskış (DRTAS. 242), 
kıstıracak(ÖDTAS.163.Deliorman),kıstıraç(ÖDTAS. 163. Deliorman), kıstırgaç (BTGA. 156:Gümülcine-Kovanlık), kıtık (ÖDTAS. 
164. Deliorman),kızma (DS: Hediyeli , Hayrabolu -Tk.),kilden.  (DS:-Biga -Çkl.),kilitperi (DS: Lapseki -Çkl.), kīma mindē 
(RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.),kirbid (KİASV.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.),kirbit (BTGA. 38: Gümülcine- 
Bulatköy),kobisa (TMİKA.318/474),kofa  (KİASV.;DRTAS. 247),kol demiri (DS: Lapseki, Çkl.),kona (DS: Yanbolu göçmenleri -
Ba.; Filibe göçmenleri, İnegöl -Brs.),kopana (DS: Lüleburgaz, Çavuşköy , Babaeski, Pınarhisar -Krk.; Bulgaristan göçmenleri, 
Evreşe, Gelibolu -Çkl.; -Ed.;Krk.), koranza (BTGA.80:Gümülcine-Yeniköy),korunza (BTGA. 80: Gümülcine-Yeniköy), kota 
(KİASV. Avcılar-Demirköy),kotlan/kotdan/kottan (DRTAS. 251; ÖDTAS. 169. Deliorman),kovor (ÖDTAS. 
169.Deliorman),koyacak(BTGA.248:Gümülcine-Lefeciler),köse(BTGA.142:Gümülcine-Kalenderköy), kösē (KİASV.),kösek (DS: 
Kemallı , Ezine, -Çkl.), kösenği (DS: Pehlivanköy , Babaeski , Krk.),kösere (DS: Ed; RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.),köteşi 
(ÖDTAS. 170. Deliorman), kıravat (DRTAS. 254),kırıvat (RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.),kuruşga/kuruşka (DRTAS. 254),  
kufa (BTGA. 400: Gümülcine-Kalanca; KEİYKAD; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 170. Deliorman; BKÇTA. Kırcāli –
Bul.;DRTAS. 254),kufar (DRTAS. 254;ÖDTAS. 171. Deliorman),kufin (BTGA. 200:Gümülcine-Üşekdere),kuka(KİASV. Topçular -
Kofçaz), kumpara (DRTAS. 255), kurna (BSYD.–Demirköy/Lalapaşa Ed.;DS: Lüleburgaz -Krk.),kurunzı (BTGA.80:Gümülcine-
Yeniköy), kuruşga/ kuruşka (DRTAS. 256),kuşak (DS: Çavuşköy , Babaeski,  Lüleburgaz, Krk.),kuva (DRTAS. 257; 
BTGA.258:Gümülcine-Yardımlı),kuvār (DRTAS. 257),kuzine (KA. Kofçaz),külden (ÖDTAS. 174. Deliorman),kümbe 
(DS:Fili,Biga,Lapseki,Çkl.),kümbet (DS: Ceylan , Lüleburgaz , Krk.), küpeşte (ÖDTAS.174.Deliorman),küple 
(KBMİKAİ.60/69),küptü (DS:Fili,Biga,Çkl.), küpü (DS: Lüleburgaz, Krk.),kürēcek (KİASV.),küskü (TMİKA. 242/ 526),küsük 
(DS: Kumarlar, Gölcük , Bayramiç , Çkl.) ,lamba (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 178. Deliorman), lamba şişesi 
(ÖDTAS. 178. Deliorman),laplak (DS: -Ed.), lapurdak (DS:-Ed.),latka (DS: Kavala göçmenleri -Sm.),laylon (KİASV.), len 
(DRTAS. 262), lēn (KA. Kofçaz; KPMİKAİ.5/22), lungur (DS: Bayramiç -Çkl.), lüküs (Gümülcine/ BSYD),lüküz: 
(BTGA.44:Gümülcine-Büyük Sirkeli),macar (DS:-Ed.; Ceylan, Lüleburgaz -Krk.;ÖDTAS. 181. Deliorman;DS: Güleç, Biga -Çkl.), 
maga (DS: Lüleburgaz -Krk.),makalak (RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.),malata (DS: Galata, Gelibolu -Çkl.),mancak (DS: 
Karabiga, Biga -Çkl.),mandal (DS: Fili, Biga -Çkl.),mangal (ÖDTAS. 183. Deliorman),marşaf (DS: Çorlu -Tk.), masaf 
(BTGA.15:Gümülcine-Eşekçili),matan (DS: Selanik, Yunanistan), matara (BTGA. 56: Gümülcine-Gerdeme),mazgal(DRTAS. 273), 
medre (DS:-Ed.), mevlak (DS: -Ed.),mīladıs (ÖDTAS. 187.Deliorman),mindē (RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.), miren (DS: 
Paşaköy, İpsala -Krk.), moruk (DS: Lüleburgaz -Krk.; Şumnu, Bulgaristan),mum(BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 190. 
Deliorman),mumnuk (ÖDTAS. 190. Deliorman; DRTAS. 282),musandra (KİASV. Beğendik -Demirköy),mutun (KİASV),nanni 
(TVMA), naşdırpa/ naştırpa /naşdrapa/ naştrapa/ naşdurpa/ naşturpa(DRTAS. 286),naşį (BTGA. 108:Gümülcine-Hebilköy), 
naştarapa (ÖDTAS. 192. Deliorman),nazālık (ÖDTAS. 192. Deliorman),nerbeki (DS: Rumeli göçmenleri -İst.),nodul (Gümülcine/ 
BSYD),, nünü (DRTAS. 288),ocakgık/ocakkık (DRTAS. 289),ocakkocası (DS: Rumeli göçmenleri -Ant.), odun (BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 195. Deliorman),oklā (BTGA. 292:Gümülcine-Küçüren; VYAÖ. Vize;  KA. Kofçaz; BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed; ÖDTAS. 196. Deliorman), oklā/ okgā/okkā(DRTAS. 290),oklālık (ÖDTAS. 196. Deliorman),ōrtum (AKA. 
Akıncılar -Vize), orum (DS:Ed.),oturag (DS:Lüleburgaz -Krk.),oturak (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; DRTAS. 293),ötü 
(KİASV. Terzidere -Kofçaz), pādı (ÖDTAS. 205. Deliorman),pala (DS: Fili, Biga -Çkl.; Karanfil -Ed.; Ceylân, Lüleburgaz -Krk.;DS: 
Dayakadın -Ed.; Lüleburgaz; -Krk.; KPMİKAİ.35/24),palta(BTGA. 24:Gümülcine-Dolapçılar;DRTAS. 301),pāmaklık (ÖDTAS. 
206. Deliorman),pangak (BKÖBTGA, BTGA:BSYD),panta(ÖDTAS. 207. Deliorman), parsal (DS: Lüleburgaz -Krk.), partal 
(BTGA. 118: Gümülcine-Işıklar),pasa (DS: -Çkl),pate (DS: Rumeli göçmenleri -Ank.),peçga/peçka(DRTAS. 306), peçka (KİMİKA.; 
KİASV.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS.210.Deliorman),peçkir 
(KBMİKAİ.50/29),peçko  (KA. Kofçaz), peki (DS: Rumeli göçmenleri -İz.;Kavaklıköy -Krk.),pençira  (KİASV.),penter (DS: Ortaca, 
Gelibolu -Çkl.; Haralaköy, İpsala -Ed.; Lüleburgaz -Krk.; Karacakılavuz, Vize, Hayrabolu -Tk.;TMİKA.318/388),perdüç (DS: -
Çkl.), peşkil (KPMİKAİ. 13/78),peşkir (BTGA. 24:Gümülcine-Dolapçılar),peşkun (DS: -Ed.) petkin (DS: İpsala, Keşan -Ed.), 
petrogaz (BTGA. 328:Gümülcine-Bıyıklıköy),pıçak (BTGA. 166: Gümülcine-Kalfa, KBMİKAİ. 62/19;DRTAS. 316), pınka (DS: 
Dombay -Ed.),pısı (TVMA), pileki (DS: Ulupınar -Çkl.), pinavut (DS: Bozcaada -Çkl.),pinet (DS: Karabiga, Biga -Çkl.),pinevet 
(DS: Hayrabolu, Malkara -Tk.),piren sübürgesi (BTGA.244:Gümülcine-Omurluköy), pişgir (BTGA. 21:Gümülcine-Dolapçılar), 
pişirgeç (DS: Bozcaada -Çkl.),poduç (DS: Lüleburgaz -Krk.),porta (BTGA. 101:Gümülcine-Dündarlı, TMİKA.327/204), pufu (DS: 
Ezine -Çkl.),pulluk pıçā/pulluk sacā(DRTAS. 321), pulus (DS: Karacakılavuz, Rumeli göçmenleri -Tk.),punka (DS: -
Ed.),pürgü(BTGA.414:Gümülcine-Sofular), radiva (ÖDTAS. 217. Deliorman), radiyo (HİKA. Hayrabolu), rādya  (AKA. Akıncılar -
Vize), radye(KA. Kofçaz),rāle (BTGA. 217: Gümülcine-Bayatlı),rayber  (ÖDTAS. 218. Deliorman), reze (TVMA), saan (BTGA. 
429:Gümülcine-Nurçalı),sabınnık  (ÖDTAS. 221. Deliorman),sac ayā   (KİASV.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), sacā (BTGA. 
41:Gümülcine-Bulatköy), sacāy (BTGA. 370:Gümülcine-Sarancına),sacyā (sacaya) (KİASV.), sacyak (ÖDTAS. 221. 
Deliorman),saçkaya (BTGA. 237:Gümülcine-Basırlıköy),saçkēy (BTGA. 416:Gümülcine-Sofular),safa (DS: Lüleburgaz -Krk.; 
Karakarlı, Hayrabolu -Tk. ),sağrak (DS: -Çkl.),saka (TMİKA.318/388; DS: Tk.),salak (DS: Ezine, Gelibolu, -Çkl.),salk (DS: Sofya, 
Bulgaristan),sān (KİASV.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.;BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 224. Deliorman),sandāle 



 - 114 - 

(BTGA. 100:Gümülcine-Dündarlı),sapşak (DS: Konyar, Katransa, Kayalar, Selanik),sāsı (DRTAS. 327), saş(BTGA. 373: 
Gümülcine-Taşkınlar),sava (DS: Gelibolu -Çkl.;DRTAS. 328),savacık (DS: Korucu -Ed.;DRTAS. 328),sebet(DRTAS. 330),sediy 
(BTGA. 131:Gümülcine-Payamlar),seğek (DS: -Çkl.), seke (DS: Bergaz, Ezine -Çkl.),seki (DS: Hamitabat, Lüleburgaz –Krk.; 
Rumeli göçmenleri -İst.),seklâm (DS: -Çkl.),sele (DS: Bergaz, Ezine -Çkl.),sele sepeti (BTGA. 252:Gümülcine-Lefeciler),sendēle 
(BTGA. 288:Gümülcine-Yabacıklı), senek (DS: -Çkl.),seren (DS: Bulgaristan göçmenleri -Ed.),serenni (DS: Bulgaristan göçmenleri 
-Ed.),sergel (DS:Rumeli, Drama göçmenleri -İz.),sergen (DS: Lapseki, Bayramiç -Çkl.; -Ed.; Lüleburgaz -Krk.; Malkara -Tk.; 
BTGA. 387:Gümülcine-Kayrak; DS: Rumeli göçmenleri -İst.),sernik (DS DS: Bulgaristan göçmenleri, Saray -Tk.),setil (DS: Lapseki 
-Çkl.), seybet(DRTAS. 335), sındı(DRTAS. 336),sındılık (DRTAS. 337),sıngıç(DRTAS. 337), sıraan (DS: Biga -Çkl.), sıranı (DS: 
Kepez -Çkl.; Lüleburgaz -Krk. ),sırça (DS:Konyar, Katransa, Kayalar, Selanik),silbiç (DS: -Çkl.), silgeç (DS: Bulgaristan 
göçmenleri -Ed.),sini (KA. Kofçaz; 4/101 BSYD. –Ahmetbey/Lüleburgaz–Krk.;BSYD.–Demirköy/Lalapaşa–Ed.; RKABKA. Kubrat –
Razgrad/ Bul. DRTAS.340),sinialtı (DRTAS. 340), siren (DS: -Ed.),sitre (DS: Ezine -Çkl.),siyil (DS: Gölcük, Bayramiç, Biga -
Çkl.),sofa (DRTAS. 342),sokatika   (ÖDTAS. 231. Deliorman), sokur(DS: Malkara -Tk.),soldan (DS: Yiğitaliler, Bayramiç -
Çkl.),sōra(DRTAS. 343), sorā (KİASV.),sovdan (DS: Bergaz, Ezine -Çkl.),soyqa/ soyka (1)DS: İbriktepe, Keşan -Ed.),söbe (DS: 
Vize -Krk.),söbü (DS: Sarıcaeli -Çkl.; Lüleburgaz -Krk.; Karamehmet, Çorlu -Tk.),su bakırı (DRTAS. 345), su bārdā (DRTAS. 
345),su kabā (BTGA. 427:Gümülcine-Nurçalı),su tası (DRTAS. 346),sufra (BTGA. 109:Gümülcine-Hebilköy),sumak (BTGA. 
144:Gümülcine-Yuvacılı),supa (BTGA. 83:Gümülcine-Çukaköy),suriç (DS: Kulfalı, Biga -Çkl.),susak (DS: Fili, Biga -Çkl.; 
Büyükaltıağaç, Kavaklı -Ed.; Lüleburgaz -Krk.; Lahme, Hayrabolu -Tk.),sübek (DS: -Çkl.),sübürge (BTGA. 244:Gümülcine-
Omurluköy;DRTAS. 347),sürēç   (ÖDTAS. 234. Deliorman),süreç (DS: Biga -Çkl.),sürgeç (DS: -Ed.), sürgü (DS: Rumeli 
göçmenleri -İst.),sürtme (DS: Bahadırlı, Bayramiç Karabiga, Biga -Çkl.; -Tk.), sürtünbeç (DS: Kabaklı -Çkl.),süzecek (ÖDTAS. 
235. Deliorman;BTGA. 355:Gümülcine-Demirciler;DRTAS. 350), süzēç (DRTAS.350),süzek  (RKABKA. Kubrat –Razgrad/ Bul.; 
DRTAS. 350),süzgeş (BTGA. 153: Gümülcine-Kovanlık),süzgü (BTGA. 159:Gümülcine-Üntüren;KrkKA./KİASV.),süzmen (DRTAS. 
350),şama (DS:- Ed.),şapçak (DS: İğridere, Bulgaristan),şapşak (ÖDTAS. 238. Deliorman; DS: Bayramiç,Ezine -Çkl.;Lüleburgaz -
Krk..; Pirinççeşme, Malkara -Tk.;İpsala -Ed.;DRTAS. 352), şapşap (DS:Kömürköy -Krk.),şase (BKÖBTGA),şemsa (DRTAS. 
354),şemşiye (DRTAS. 354), şerbetdik/ şerbettik (DRTAS. 354),şerepene(BTGA.389:Gümülcine-Kızılağaç),şıratava (BTGA. 274: 
Gümülcine-Küçük Doğanca), şibete (DS: Rumeli göçmenleri -Ed.),şije (BTGA. 166:Gümülcine-Kalfa),şilapşi (DS: Karaağaç -
Ed.),şilte (BTGA. 419:Gümülcine-Karagözlü),şimşi (DRTAS. 356),şinana (DS: -Ed.), şinanay (DS -Çkl.),şirepene (BTGA. 
195:Gümülcine-Kuzuren), şirvata (DS: Bakırköy, Galata, Gelibolu -Çkl.), şirvete (DS: Selanik, Yunanistan),şulke (DS: Rumeli 
göçmenleri -İst.), şuvata (DS: İbriktepe,İpsala-Ed.),tabaka(BTGA.343:Gümülcine-Balafar),tabıka (BTGA. 61:Gümülcine-
Gerdeme), tabla (BTGA. 26:Gümülcine-Evrenköy),tağar (DS: Ezine –Çkl), tak tak (KİASV. Topçular -Kofçaz; BSYD.–
Demirköy/Lalapaşa –Ed.),taka (KBMİKAİ.5/12;DS: Kumarlar, Bayramiç -Çkl.), takatuka (DS: Rumeli göçmenleri-Tr.),taktak 
(BSYD.–Demirköy/Lalapaşa–Ed.),tamtır(BTGA. 421: Gümülcine -Karagözlü),tantır (BTGA. 408: Gümülcine-Bekirköy),tapa 
(DRTAS. 361),taper (BTGA. 160: Gümülcine-Üntüren),tarak (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 245. Deliorman),tas 
(BSYD.–Demirköy/Lalapaşa–Ed.;ÖDTAS.246.Deliorman;DRTAS.363),tava(BTGA.159: Gümülcine- Üntüren), teber (ÖDTAS. 247. 
Deliorman),tekne(KA. Kofçaz;KrkKA./KİASV.; BSYD. –Demirköy/ Lalapaşa –Ed.;DRTAS.365),tencerekurbu (KA. Kofçaz), tencire 
(BTGA. 278:Gümülcine-Örpek; DRTAS. 367; KA. Kofçaz),tenciri (BTGA. 220:Gümülcine-Bayatlı),teneki (ÖDTAS. 248. 
Deliorman; BTGA. 162: Gümülcine-Üntüren, KPMİKAİ.30/31; KEİYKAD; DRTAS. 367),tenika (BTGA. 309: Gümülcine-
Yanıkköy),tenike (BTGA. 39:Gümülcine-Bulatköy), teniki (BTGA. 191:Gümülcine-Büyük Doğanca), tenjira (KİASV.),tenki (BTGA. 
410:Gümülcine-Bekirköy),tepisi (KA. Kofçaz),tepse (BTGA. 296: Gümülcine-Yalımlı),tepür (DS: Lâpseki -Çkl.), terek (DS: 
Gelibolu –Çkl.; Çorlu, Hayrabolu -Tk), termus (8/2 BSYD. –Hamitabat/Lüleburgaz –Krk.),testi (4/13 BSYD. –Ahmetbey/Lüleburgaz 
–Krk.;BSYD.–Demirköy/Lalapaşa–Ed.),testira(KİASV.),teş (DS: Bayramiç -Çkl.),tılgaz (DS: Gülpınar -Çkl.), tımışkı (DS: Bergaz, 
Ezine -Çkl.),tırakas (DS: Drama göçmenleri, Beykoz -İst.),tırka (DS: Kumarlar, Bayramiç -Çkl.),tırkaz (DS: -Ed.), tī (BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.;ÖDTAS. 249. Deliorman),tilar (DS: Kumarlar, Bayramiç -Çkl.),tįnek (DRTAS. 371),tipir (DS: Lâpseki -
Çkl.),tirki (DS: Sarayözü, Ezine -Çkl.),tōba (DRTAS. 371),topana (DS: -Çkl.),topçıka (DS: Bergaz, Ezine -Çkl.),toplama (DS: -
Ed.)tostak (DS: -Çkl.),toyaga (DS: Üsküp, Yugoslavya),tıraka (DRTAS. 375),tuç (ÖDTAS. 253. Deliorman), tuka (BTGA. 269: 
Gümülcine-Kozlardere),tuluğ (DS: Lâpseki –Çkl.),tumba: (RKABKA.Kubrat –Razgrad/ Bul.),tutaç (DS: Kulfal, Ezine, Biga -
Çkl.),tutanka (DS: Rumeli göçmenleri -Ed.), tutaş(DS: Ezine -Çkl.),ȫtü (ÖDTAS. 203. Deliorman), tüflek (DS: Şumnu, 
Bulgaristan),uğurluk (DS: İbriktepe, İpsala -Ed.),umacaşı (DRTAS. 382), urgan (18/13 BSYD. –Yeniköy/Babaeski –BKŞÇ.;BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.),urmak(DS: Muratlar -Çkl.), uşnur (DRTAS. 384),uzluk (DS:-Çkl.), ürmük (DS: Çorlu -Tk.), ürtü 
(BTGA. 204:Gümülcine-Üşekdere), üsküre (DS: Saray -Tk.),vana (ÖDTAS. 265. Deliorman),varel (ÖDTAS. 265. Deliorman), 
vayvay (DS: Varna göçmenleri -İst.),vaza (ÖDTAS. 265. Deliorman),vedere (DRTAS. 393),vedre (DRTAS. 366), veriga 
(DS:Ulupınar -Çkl.), veruga (DS: Fili, Biga -Çkl.),vidala (DRTAS. 394),yā şişesi (DRTAS. 405), yaarık (DS: Ceylân, Lüleburgaz -
Krk.), yadak (AKA. Akıncılar -Vize), yādannık (ÖDTAS. 267. Deliorman), yağlıq/ yağlık (DS: Bayır, Gelibolu, Tavaklı, Ezine, -
Çkl.; Fili, Biga, Bayramiç -Çkl.; Lüleburgaz  -Krk.; Çorlu -Tk.),yağrık (DS: -Ed.; Lüleburgaz -Krk.),yālama (ÖDTAS. 268. 
Deliorman),yālık (BTGA. 315:Gümülcine-Yalanca),yanbol (DS: Rumeli göçmenleri -İst.),yārık (DRTAS. 403; DS: Seymen, Çorlu, 
Hereke, Malkara -Tk.),yarlık (DS: Sarıcaeli -Çkl.),yasdık (DRTAS. 404), yaslahaç (BTGA. 14:Gümülcine-Eşekçili),yastaaç (DS: 
Ceylân, Çengelli, Lüleburgaz -Krk.; Türkgücü, Çorlu -Tk.),yastāç (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.); Tahta sini, sofra. (BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.;ÖDTAS. 272. Deliorman; BTGA. 254:Gümülcine-Yardımlı),yastaç (DS: Biga -Çkl.; -Ed.),yastāş (BTGA. 
271:Gümülcine-Küçük Doğanca), yastıağacı (DS: Bulgaristan), yatık (ÖDTAS. 273. Deliorman),yayman (DRTAS. 407),yayvan 
(DS: Hamitabat, Lüleburgaz -Krk.;BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.),yayyı (KBMİKAİ.53/9),yazgı (DS: Lüleburgaz –Krk; BTGA. 
203:Gümülcine-Üşekdere), yazı taşı (DS: -Çkl.), yaztaç (DS: Ezine -Çkl.),yelguvan (DRTAS. 408), yıbrık (TVMA),yıbrıq (DS: 
Çengelli, Lüleburgaz -Krk.),yıprık (DS: Çengell,  Lüleburgaz -Krk.), yōgan (DRTAS. 413),yōgannık (ÖDTAS. 278. 
Deliorman),yolluk (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.;ÖDTAS. 278. Deliorman),yurgan (BTGA. 207:Gümülcine-Üşekdere),yüklük 
(BSYD. –Demirköy/ Lalapaşa –Ed.;ÖDTAS. 280. Deliorman; BTGA. 166:Gümülcine-Kalfa),yüzünge (DS: Hayrabolu -Tk. İbriktepe, 
Selanik Türkleri), yüzüngü (DS: Bulgaristan),zaka çalka (DRTAS. 419), zembil (DRTAS. 421),zıngırdak (DRTAS. 422), zoba 
(DRTAS. 423) 

2.Tarımla İlgili Alet-Eşya Adları 
āç sabanı (DRTAS.2), ak götüren (BTGA.306:Gümülcine-Sınırdere), alik (BTGA.322:Gümülcine-Değirmendere),  an 

(ÖDTAS. 54. Deliorman), anadut (DS: -Ed.), angıç (DS: Biga, Kumkale -Çkl.; Uzunköprü, Kayapa, Lalapaşa -Ed.; Lüleburgaz ve 
köyleri -Krk.; Şahin, Malkara, Büyükmanika , Saray -Tk.), argalaç (DS: Kayapa, Küçünlü -Ed.), ārık (DS:Karaağaç -Tk.), artıcan 
(HİKA. Hayrabolu), aşlama tenekisi (DRTAS.20), ayak (EİA –Ed.), ayna (BTGA.144:Gümülcine-Yuvacılı, BKÖBTGA), ayrı (DS: 
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Dereköy, Kafcağız -Krk.), bā (BSYD.–Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 63. Deliorman), bābazen (Gümülcine/ BSYD), bāçıbī 
(BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 63. Deliorman), baçonka (ÖDTAS. 63. Deliorman), bağrızan (BKÖBTGA, 
BTGA:BSYD), bālık (BTGA. 162:Gümülcine-Üntüren),balle (DRTAS.31), balta (DS:Ezine -Çkl.), batos (DS:Ed.), bansig (ÖDTAS. 
65. Deliorman), batoz (İİA), batuza (BTGA.233:Gümülcine-Büyük Doğanca), bek (Gümülcine/ BSYD),bıyık (KİASV.; BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.),biç kavrama (KBMİKAİ.4/32), biçendüven (BTGA.174:Gümülcine-Müsellimköy), biçerbālar (KİASV.; 
BSYD. –Demirköy/ Lalapaşa –Ed.), biçerdüver (HİKA. Hayrabolu; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; İİA), biçgi/ biçki (DRTAS. 
42), biçimnik (DRTAS.42), boğcık (DS:AyvacıkÇkl.), bōndulĺuk (BTGA. 268:Gümülcine,Kozlardere), borulu(DRTAS.48), 
bosdan/bostan (DRTAS.48), botoza (BTGA.164:Gümülcine-Kalfa), bulgur taşı (BSYD.–Demirköy/Lalapaşa –Ed;TMİKA.196/186), 
bunker (ÖDTAS. 75. Deliorman), buranya (DS:Galata, Gelibolu-Çkl.), buylu (DS:-Ed.),caga(ÖDTAS.79.Deliorman), cepin 
(DS:İpsala -Ed.), cıbır (ÖDTAS. 81.Deliorman), citen (DS:Malkara -Tk.), çakıldak (DS:Pınarhisar -Krk.), çakmak (KİASV.; BSYD. 
–Demirköy/ Lalapaşa –Ed.), çapa(4/8 BSYD. –Ahmetbey/Lüleburgaz –Krk.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 85. Deliorman), çapa (TMİKA. 196/173), çapıt (DS:-Tk.), çapras (KİASV.), çapraz (DS:Fili, 
Biga -Çkl.), çavdar sazı (BTGA.195:Gümülcine-Kuzuren), çeğel (DS:-Çkl.), çehkel (TMİKA.214/39), çekel (DS: Yunanistan 
göçmenleri -İz.; -Çkl.; İpsala, Keşan, İskender -Ed.; Çavuşköy, Babaeski, Ceylanköy, Lüleburgaz, Dolan -Krk.; Ballı, Çorlu, Saray -
Tk.), çekme (DS:  Kepez -Çkl.; Lüleburgaz -Krk.), çene (DS: Paşaköy, İpsala -Ed.), çepin (DS: Gelibolu, Biga, Kepez -Çkl.; 
Sarıcaali, İpsala, Umurca -Ed.; Lüleburgaz -Krk.; -Tk.),çereşme (DS:Fili, Biga -Çkl.), çereşne(DS:-Ed.), çerkel(DS:Sarıçalı -Çkl.; 
Lüleburgaz -Krk.), çeykel (DS:Bayramiç -Çkl.), çıldırık (DS:Kuzucu -Ed.),çılga (DS:-Çkl.), çırasla (TVMA), çırnık (DS:Lapseki -
Çkl.), çıta (DS:-Ed.), çıten (DS:Malkara -Tk.), çıvgar (ÖDTAS. 91. Deliorman), çîne çapası (DRTAS.75),çirçel (DS: Bozcaada -
Çkl.),çirçene (DS:Bulgaristan göçmenleri, Değirmenci, Uzunköprü -Ed.), çiten (DS:Fili, Biga -Çkl.; -Ed.; Lüleburgaz, Çavuşköy, 
Babaeski -Krk.; Şahin, Malkara, Saray -Tk.; Kemaller, Rusçuk, Bulgaristan), çomaça (DS:Karayusuflu, Kavaklı -Ed.), çökel (DS:-
Ed.),çöp (DRTAS.79), çördek (DS:-Çkl.), çüven (ÖDTAS. 95. Deliorman), diren (KİASV. Beğendik-Demirköy), denk galıbı 
(DRTAS.93), deyren (DS: Lüleburgaz -Krk.), dırmık (BTGA. 440: Gümülcine-Hacıköy), dike (BTGA.389:Gümülcine-Kızılağaç), 
dikel (DS: Lüleburgaz –Krk.;  Ezine -Çkl.; Malkara -Tk.;BTGA.390:Gümülcine-Kızılağaç), dikeleş (BTGA.306:Gümülcine-
Sınırdere), dikilaç (BTGA.296:Gümülcine-Yalımlı), dikileş (BTGA.225:Gümülcine-Koyundere), dikkel (DS: Gelibolu -Çkl.),  dink/ 
diñk (DS: Ceylanköy,  Lüleburgaz -Krk.; DS: -Çkl.), direktur (DRTAS.98), dįren (BTGA.65:Gümülcine-Bekirli), diren (Gümülcine/ 
BSYD; RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.), dirgen (DS: Dereköy, Lüleburgaz -Krk.), diricen (ÖDTAS. 102. Deliorman), dirmen 
kayası (BTGA.24:Gümülcine-Dolapçılar), diyren (DRTAS.101), dize (DS: Bahadırlı, Bayramiç -Çkl.), dömen (ÖDTAS. 105. 
Deliorman), dönmece (DS: Sarıçalı, Balıklıçeşme, Biga - Yenice -Çkl.; Ed.;Çavuşköy, Babaeski, Lüleburgaz -Krk.), dūru kürek 
(DRTAS.107), düen (BTGA.440:Gümülcine-Hacıköy), düğen (DS: Çavuşköy, Babaeski –Krk.), düğensilik (DS: Çavuşköy, Babaeski 
-Krk.), dühen (BTGA.277:Gümülcine-Örpek), dürtlengiç (DS: Ed.), dürü (Gümülcine/ BSYD), düven (BTGA. 164: Gümülcine-
Kalfa), düven (ÖDTAS. 107. Deliorman), düvensilik (DS: Biga, Evciler, Gelibolu -Çkl.; Lüleburgaz -Krk.), düyen (BTGA. 368: 
Gümülcine-Mehrikoz), eğek (DS: Sarayözü , Ezine –Çkl.), ekim düzeni (BTGA. 268: Gümülcine-Kozlardere), el kaya 
(BTGA.282:Gümülcine-Payamdere), el kayası (BTGA. 438: Gümülcine-Hacıköy), ellik (DS: Kızılköy, Ezine, Fili, Biga -Çkl.; -Ed.; 
Ceylanköy, Lüleburgaz, Çavuşköy, Babaeski -Krk.; BTGA.306:Gümülcine-Sınırdere; DS: Keper -Çkl.; BTGA. 202: Gümülcine-
Üşekdere; KİASV.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 111. Deliorman), enek (DS: Ed.; Çorlu -Tk.; DS: Paşaköy, İpsala -
Ed.;Lüleburgaz, Çavuşköy, Babaeski –Krk.; DRTAS.116), esek (DS: -Ed.), gater (ÖDTAS. 120. Deliorman), gazık 
(BTGA.440:Gümülcine-Hacıköy; DRTAS.151), gazma (DRTAS.151), gedavla (DS: Evreşe, Gelibolu, Kangırlı, Lapseki -Çkl.; 
Kavaklı -Ed.), germe  (DS: Ceylan, Lüleburgaz, Çavuşköy, Babaeski -Krk.; Bulgaristan göçmenleri, Kozyörük, Malkara, Saray -
Tk.), gıcıva (DS: Lüleburgaz -Krk.; ÖDTAS. 122. Deliorman), girinti (DS:-Çkl.),gollama (DRTAS.171), golluk (DRTAS.171), 
gōrkuluk (DRTAS.174), gölecen (DS: Ezine -Çkl.), gön (DS: Ayvacık -Çkl.), gözen (TMİKA.221/235), gözer (DS: Fili, Biga -Çkl.; 
Ceylan, Lüleburgaz, Çavuşköy, Babaeski -Krk.; Saray -Tk.; BTGA.245:Gümülcine-Omurluköy), guga (TVMA),güme 
(BTGA.327:Gümülcine-Bıyıklıköy), hıra (ÖDTAS. 133. Deliorman), hışkı (DS: Rumeli göçmenleri-Brs.), hotul (DRTAS.204), 
hotulcuk (DRTAS.204), hurak (BTGA.389:Gümülcine-Kızılağaç), ızgara (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; TMİKA.252/134), iki 
diş (BTGA.389:Gümülcine-Kızılağaç), iskele (BTGA.144:Gümülcine-Yuvacılı, BKÖBTGA), kalem (TMİKA.270/250), kaleştir 
(BTGA. 191:Gümülcine-Büyük Doğanca), kalistir (BTGA.268:Gümülcine-Kozlardere), kapak (DS:Ceylan , Lüleburgaz -Krk.), 
kapu (DS: Gelibolu -Çkl.), kapurcak (DS: Evreşe , Gelibolu -Çkl.), kascak (BTGA.65:Gümülcine-Bekirli), katırtırnā 
(TMİKA.331/384), katsa (DS:-Ed.), kavrama (21/17 BSYD. -Karabayır/Babaeski –BKŞÇ.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; DS: 
Hamitli -Ed.; Çavuşköy , Babaeski,  Lüleburgaz -Krk.;  Saray -Tk.), kaya (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 156. 
Deliorman), kayış (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 157. Deliorman), kazaç (DS: Muratlar, Gölcük -Çkl.), kazalaç (DS: 
Bolayır -Çkl.), kazaya (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kazayā (KBMİKAİ.61/53), kazma (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; 
ÖDTAS. 157. Deliorman), keleve (DS: Çavuşköy , Babaeski -Krk.), keser (TMİKA.220/204), keser çapası (DRTAS. 236), kılıç (DS: 
Lüleburgaz -Krk.), kırkma (DS: Hamitli , Uzunköprü -Ed. , Lüleburgaz -Krk.), kırpma (KİASV.), kile (KİASV. Topçular -Kofçaz; 
EİA –Ed.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kirka (ÖDTAS. 165. Deliorman; DRTAS. 246), kombay, kombayne (RKABKA. 
Kubrat –Razgrad/Bul.), kombay/kombayın (DRTAS. 248), kombayna (ÖDTAS. 167. Deliorman), kombina (BKÖBTGA), kopala 
(TMİKA.214/19), kora (DS: Fili , Biga , Çkl.), kosa (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; BSYD. –Demirköy/ Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 
168. Deliorman; DS: Bergaz , Ezine, Bakacak, Ergine , Biga -Çkl.; Çavuşköy , Babaeski,  Lüleburgaz -Krk. Tk.; 
BTGA.140:Gümülcine-Kalenderköy; DRTAS. 250), kosa taşı (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 168. Deliorman), kosari 
bondulluk (BTGA. 400:Gümülcine-Kalanca), kozā (BTGA.301:Gümülcine-Sarancına), kök çapası (BTGA. 282:Gümülcine-
Payamdere), körek (BTGA.48:Gümülcine-Hacıören), kösere (ÖDTAS. 170. Deliorman), kulak (DS: Ed , Lüleburgaz, Çavuşköy , 
Babaeski, -Krk., Saray, Tk.), kusa (BTGA. 86: Gümülcine-Çukaköy), kutla (DS: Gelibolu , Çkl, Malkoç , Ed.), künt (KİASV. 
Malkoçlar -Kofçaz; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 174. Deliorman), kürepe (DS:Hurma , Bayramiç , Çkl.), küskü 
(ÖDTAS. 175. Deliorman), küt (DS: Bayramiç , Çkl.), lopāta (ÖDTAS. 179. Deliorman), man (DS: -Ed.), mandal (DS: Muratlar, 
Bayramiç -Çkl.), motal (BTGA.224:Gümülcine-Koyundere), motollu (BTGA.241:Gümülcine-Hemetli), motor (HİKA. Hayrabolu; 
BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.;TMİKA.234/237), motoza (BTGA. 310:Gümülcine-Yanıkköy; (BKÖBTGA), nislik (DS: Deliorman 
göçmenleri -İst.; -Ed.; Lüleburgaz -Krk.; Kızılpınar, Saray -Tk.), nodul (DS: -Çkl.; İpsala -Ed.; Ceylân, Lüleburgaz -Krk.; 
Hayrabolu, Saray, -Tk.), nodulla (DS: Ayvacık -Çkl.), nudul (DS: Sergen, Vize -Krk.), orak (DRTAS. 292), oyuk (DS: Enez, Keşan 
Ed.), paça (ÖDTAS. 205. Deliorman), paner  (KrkKA./KİASV.), papara (DS: Evciler, Bayramiç, Biga -Çkl.), per (DS: -Çkl.), 
pēsenk (ÖDTAS. 210. Deliorman), pıçgı/pıçkı (DRTAS. 308), pır pır (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; TMİKA.230/83), 
piçgi/piçki (DRTAS. 310), pires  (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.),  poyra (DS: Ayvacık -Çkl.), puluk (BTGA. 412:Gümülcine-
Bekirköy), puylu  (ÖDTAS. 215. Deliorman; DS: İpkaiye, Biga -Çkl.; Bulgaristan göçmenleri -İst.; Korucu, Keşan -Ed.), römok 
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(TMİKA.199/266), saban (BTGA. 268: Gümülcine-Kozlardere), saban pullū (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; RKABKA. Kubrat –
Razgrad/ Bul.), sarad (DS: Hayrabolu, -Tk.), savacak (DRTAS. 328; (DS: Lapseki -Çkl.; Korucuköy -Ed.),savak(DS:Lapseki-
Çkl.;Çorlu -Tk.;ÖDTAS. 224. Deliorman), savurga (BTGA. 153: Gümülcine-Kovanlık), saya (DS: Bahadırlı, Bayramiç -Çkl.; -Ed.), 
sebetlik/sebetdik/sebettik (DRTAS. 330), septreç (DRTAS. 333), sıpkın (DS: Bulgaristan göçmenleri, Nilüfer -Brs.), sırgı (DS: 
Ceylan, Lüleburgaz -Krk.), sıyırgı  (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed; DS: Çardak, Lâpseki -Çkl.; Vize, Lüleburgaz -Krk.; Bıyıkali, 
Türkgücü, Çorlu -Tk.; DS: -Ed.; DS: Lapseki -Çkl.), silgi (DS: -Ed.), simedor (DS: Ezine -Çkl.), soban  (KA. Kofçaz), sohu (DS: 
Lâpseki -Çkl.; -Ed.), soku (DS: Lâpseki -Çkl.; -Ed.; DS: Bergaz, Ezine -Çkl.), söğen (DS: Lüleburgaz -Krk.), sǖgü (ÖDTAS. 233. 
Deliorman), sümen (DS: -Çkl.),  süreğeç (DS: Krk.), sürgü (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; DS: Fİli, Biga -Çkl.; Lüleburgaz –
Krk.; DS: Lüleburgaz -Krk.; BTGA. 421:Gümülcine-Karagözlü), süven (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; (KİASV.; BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 235. Deliorman), şinik (KrkKA./KİASV.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 241. Deliorman), şiş (DRTAS. 357), tāga (ÖDTAS. 244. Deliorman), tağra (DS: Kumbağ -Tk.), 
tahra (DS: Lüleburgaz -Krk.; İlyas, Hayrabolu, Dolu, Malkara -Tk.), takla (DS: Fili, Biga -Çkl.),  tapan (DS: Lüleburgaz -Krk.; 
Alacaoğlu, Hayrabolu -Tk.), tapıncak (ÖDTAS. 245. Deliorman), tara (DS: Ortaköy Gelibolu -Çkl.;-Ed.; DS: -Tk.), taraba (DS: 
Gelibolu -Çkl.;Rumeli göçmenleri-Ed.), tarter (BTGA. 154:Gümülcine-Kovanlık), taş dibek (ÖDTAS. 246. Deliorman), taş 
dirmeni. (BTGA. 162:Gümülcine-Üntüren), tıraktel(BTGA.25:Gümülcine-Evrenköy), tırakter (BTGA. 276: Gümülcine-Örpek), 
tırakyel (BTGA. 325:Gümülcine-Musacık), tırektor (KA. Kofçaz), topur (DS: Hamitler, Rumeli göçmenleri, Konurlar, İnegöl -Brs.; 
-Ed. ; Hamitabat, Lüleburgaz -Krk.), tȫpü (ÖDTAS. 253. Deliorman), traktȫ (RKABKA.Kubrat –Razgrad/Bul.), tumba (DS: Fili, 
Biga -Çkl.), tupur (DS: Rumeli göçmenleri, Dombay -Ed.), turoho (BTGA. 331:Gümülcine-Kardere), tutak (DS: Bahadırlı, 
Bayramiç, Fili, Biga –Çkl.; Lüleburgaz -Krk.), tülevka. (DS: Rumeli göçmenleri -İst.), türen (DS: Şumnu, Bulgaristan), urak 
(BTGA. 47:Gümülcine-Hacıören), üsküdar (ÖDTAS. 264. Deliorman), vārşaçka (DRTAS. 392), yaba (BTGA. 402:Gümülcine-
Kalanca), yalman (DS: Kızılkeçili -Çkl.),  yanlama (DS: -Ed.), yaslı çapa/yasdı çapa/yastı çapa (DRTAS. 405), yedavla (DS: 
Bolayır, Gelibolu Çkl.), yedekce/yedekçe (DRTAS. 407), yeldēmeni (ÖDTAS. 274. Deliorman; RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.), 
yığımsa (DS: Karacaviran  -Çkl.), yılgı (DS: Kabriya, Malkara, Kızılcaterzi, Şarköy -Tk.; BTGA. 251: Gümülcine-Lefeciler), yıvgı 
(DRTAS. 411; DS: Bayırköy, Gelibolu –Çkl.), yuvālak (ÖDTAS. 280. Deliorman), yuvarlak (KİASV.),  

3.Hayvancılıkla İlgili Alet-Eşya Adları 
ağız bağı (DS: Ayvacık -Çkl.),ahır (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed;ÖDTAS. 50. Deliorman; BSYD.–Demirköy/Lalapaşa –

Ed;ÖDTAS. 50. Deliorman), akrap (DS:Evreşe, Gelibolu, -Çkl.),arantı (DRTAS.14),azı (DRTAS.27), basarna (DS:-Çkl.), batan 
(DS:Çengelli, Lüleburgaz -Krk.),belleme (DRTAS.37), bıkā (DRTAS.40), binim (DS:Lapseki -Çkl.), boaç (BTGA.20:Gümülcine-
Baraklı), boğmak (DS:Lapseki -Çkl.), boyundulluk (BTGA. 162: Gümülcine-Üntüren), boyunduruk (BTGA. 77:Gümülcine-
Aralıkburun), burunsuluk (DS: Ceylanköy, Lüleburgaz -Krk.; Saray -Tk.),cendere (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), cıba (DS:-
Çkl. ve ilçeleri), cılbır (DS:Çengelli, Lüleburgaz -Krk.; DS:Çavuşköy, Babaeski -Krk.), cop (DRTAS.63), cügen (DS:Karaağaç -Tk.), 
çakmak kesesi (ÖDTAS. 83. Deliorman), çan (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 85. Deliorman), çeki (DS:Keper –
Çkl;KrkİS.), çendele (KİASV;BSYD.–Demirköy/Lalapaşa–Ed.,ÖDTAS. 88. Deliorman), çılbır (DRTAS. 74;DS:Sazlı, Ezine, 
Mecidiye, Lapseki -Çkl.; Büyükdoğanca, Kavaklı -Ed.; Lüleburgaz, Çavuşköy, Babaeski -Krk.; Çorlu, Hayrabolu -Tk.; 
BTGA.142:Gümülcine-Kalenderköy), çomak (KA. Kofçaz), damakca/damakça (DRTAS.84), darak(DRTAS.86), dizgor (DS: -Çkl.), 
duzlak/duzdak (DRTAS. 108), düzen (DS: -Çkl.),eldeve (DS: -Çkl.), emeç (BTGA. 220:Gümülcine-Bayatlı),ezgâne (DS: Ezine -
Çkl.), fok (DS: Ayancık -Çkl.), gavalata (DS:-Ed.), gege (DS: Burgaz, Ezine, Bayramiç -Çkl.; Saydere, İpsala -Ed.; Lüleburgaz, 
Çavuşköy, Babaeski -Krk.; Karacakılavuz,  Saray -Tk. ;BSYD. –Edirne; DRTAS.152), gem damağı (DS: Lapseki -Çkl.), gırbaç 
(DRTAS.159), gırbaş (EİA –Ed.;EİA. 25-209), gībaç (ÖDTAS. 122. Deliorman), goca (DRTAS.168), gōn (DRTAS.172),halta 
(ÖDTAS. 130. Deliorman), hamıt. (ÖDTAS. 131. Deliorman), here (DS: Çardak, Lapseki -Çkl.), hįbe (BTGA. 31: Gümülcine-
Bayatlı, EİA.30-34; KEİYKAD;KİASV. Beğendik -Demirköy; EİA –Ed.; BSYD. –Demirköy /Lalapaşa –Ed.;ÖDTAS. 134. Deliorman), 
hiybe (BTGA.393: Gümülcine-Mehrikoz; ÇVYAÖ), holluk (DRTAS.203; ÖDTAS.134.Deliorman), hotul (ÖDTAS. 135. Deliorman), 
įbe (ÖDTAS. 139. Deliorman), iyef (DS:-Ed.), kaçına (DS:Gelibolu -Çkl.), kantāma (ÖDTAS. 152. Deliorman), kasak (DS: Gölcük 
, Bayramiç -Çkl.), kasalı (DS: Gölcük , Bayramiç -Çkl.), kaş (DS:Germeyan , Çorlu -Tk.), kaşā (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; 
ÖDTAS. 154. Deliorman), kaşā (DRTAS. 230;KİASV.; BSYD. –Demirköy/ Lalapaşa –Ed.), kemeldirek (DS: Lapseki -Çkl.),kemer 
(DS:Rumeli göçmenleri -İst.), kırklık(DS: Biga –Çkl ), kībaç (ÖDTAS. 160. Deliorman), kīklık (ÖDTAS. 161. Deliorman), kilindar 
(DS: Çkl.),kobak (DS: Çkl.),koşum (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 169. Deliorman), köfün (KİASV. Devletliağaç -
Kofçaz), kör sepet (DS: Kocahıdır , İpsala , Ed.), kuka (DS: Çkl.), kurbacık (DS: Çkl.),kuvan (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; 
ÖDTAS. 174. Deliorman;BSYD. –Demirköy /Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 174. Deliorman;KPMİKAİ.22/45; İİA), küpcük (DS: Lapseki , 
Çkl.), küpe (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.;TMİKA.259/422), lopka (DS: Lüleburgaz -Krk.; Saray -Tk.), löbürdek (DS: Tavaklı, 
Ezine -Çkl.), lömbürdek (DRTAS. 263), löngürdek (DS: Saray -Tk.), manyat (DS:Gelibolu -Çkl.), mengeme (ÖDTAS. 186. 
Deliorman), muf (DRTAS. 281;DRTAS. 281), nal (BSYD.–Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 191. Deliorman), olluk (ÖDTAS. 197. 
Deliorman), otul (ÖDTAS.199. Deliorman), ögrendre (DS: -Ed.), örende (DS: Bulgaristan göçmenleri, Gölcük -İz.; Lüleburgaz -
Krk.), pasal (DS:Rumeli göçmenleri, Siği, Mudanya -Brs.), pirdöndü (DS -Çkl.), ȫrende (ÖDTAS. 203. Deliorman), sele (DS:Fili, 
Biga -Çkl.), semē  (KA. Kofçaz), serpme (DS: Fili, Biga -Çkl.; -Krk.), sertme (DS: Fili, Biga -Çkl.), sırık   (KrkKA./KİASV.; BSYD. 
–Demirköy/Lalapaşa –Ed.), sırıngaç (DS: -Çkl.), sıvık    (13/6 BSYD. –Kırıkköy/Lüleburgaz –Krk.), sikke (DS: Kirişhane -Ed.), 
sineklik/sinekgik/sinekkik (DRTAS. 340), sömeke (BTGA. 50:Gümülcine-Hacıören),sunturaç (DS: -Ed.;BTGA. 329:Gümülcine-
Kardere),sümeke (BTGA. 50: Gümülcine-Hacıören), süzgü (DS: Gelibolu -Çkl.),şebeş (DS: -Ed.), takırdak (DRTAS. 359), tekelti 
(DS: Lâpseki -Çkl.), tepenk (DS: -Çkl.),tezgere (ÖDTAS. 249. Deliorman), tıkırdak (DRTAS. 369), tıkīdak (ÖDTAS. 249. 
Deliorman), tımışkı (DS: -Çkl.), tıngırak (DS: Vize -Krk.), tıngırdak (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), tıraka (DS:Fili,Biga-
Çkl.;Çengelli, Lüleburgaz -Krk.;ÖDTAS. 250. Deliorman), toka (BSYD. –Demirköy /Lalapaşa –Ed;DS: Lüleburgaz -Krk.), 
tokurdak (DRTAS. 372), tort (DS: Gölcük, Bayramiç –Çkl.), tufana (DS: Rumeli göçmenleri, Nilüfer -Brs.), tümbüldek (DS: 
Bulgaristan göçmenleri -İst.), ǖrende (ÖDTAS. 264. Deliorman), ürende (DS: Lüleburgaz -Krk.), üvendere (Gümülcine/ BSYD), 
vağan (DS: Rumeli göçmenleri -İst.), vedre (DS: Rumeli), vendire (DS:Çorlu -Tk.;BTGA. 400:Gümülcine-Kalanca),yalak 
(KEİYKAD;KİASV.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), yalaq/ yalak (DS: Lâpseki, -Çkl.), yancık (DS: -Krk.), yanköstek (DS: Fili, 
Biga -Çkl.), yargı (DS: -Ed.), yasla (DS: Biga köyleri -Çkl.;-Ed.; Ceylân, Lüleburgaz, Vize -Krk.; Çorlu, Karamurat -Tk.), yavaşa 
(DS:  Lâpseki, Bayramiç -Çkl.;Vize-Krk.),yavaşlık(DS: -Çkl.;-Ed.), yavru (DS: Fili, Biga -Çkl.), yedek (BSYD. –Demirköy 
/Lalapaşa –Ed.;ÖDTAS. 273. Deliorman), zil çanı (DRTAS. 422) 

4.Sağlıkla İlgili Alet-Eşya Adları 
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ap (11/16 BSYD. -Oruçlu/Babaeski –BKŞÇ.;  VYAÖ. Vize;  AKA. Akıncılar -Vize; KA. Kofçaz.; HİKA. Hayrabolu), ayna 
(BTGA.417:Gümülcine-Sofular), hayna (BTGA.238:Gümülcine-Basırlıköy), ıslancık (BTGA.157:Gümülcine-Kovanlık), įne 
(ÖDTAS. 142. Deliorman), ranitsa (ÖDTAS. 217. Deliorman), sal (BTGA.369:Gümülcine-Mehrikoz), sıngıç 
(ÖDTAS.228.Deliorman), sübek (ÖDTAS. 233. Deliorman; RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.), şiringa (BTGA. 393:Gümülcine-
Mehrikoz) 

5.Eğitim ile İlgili Alet-Eşya Adları 
açkı (Çırpılar, Bayramiç -Çkl.), arita (KİMİKA.), biti (DS:Lapseki -Çkl.),cönk (DS:-Ed.), galem (KA. Kofçaz;DRTAS.130), 

kad (HİKA. Hayrabolu), kalem (ÖDTAS. 150. Deliorman), kārton (DRTAS. 229),kat (KİASV.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –
Ed.),kāt (DRTAS. 230;EİA –Ed.), katacak (DS: Çukurköy , Babaeski -Krk.), kayat (DRTAS. 232),kıyat (DRTAS. 244), pene 
(DRTAS. 307),yazacak (DS: Lâpseki -Çkl.), yazboz (DS: Lapseki -Çkl.) 

6.Savaş ve Askerlikle İlgili Alet-Eşya Adları 
carcurlu (DS:Fili, Biga -Çkl.), dağlıkundağı (DS: Bolayır -Çkl.), ıstavrot (TMİKA.340/592), kapçık 

(DS:Lüleburgaz,Çavuşköy,Babaeski-Krk.), kapsol (BTGA. 140:Gümülcine-Kalenderköy), kepi (DS: Ezine -Çkl.), kırma (DS: 
Çavuşköy , Babaeski,  Lüleburgaz -Krk.; Saray -Tk.), küsküs (BKÖBTGA), main silāsı (BTGA.310:Gümülcine-Yanıkköy), mavser 
(BTGA.394:Gümülcine Mehrikoz), mavzē (TMİKA.218/154), narka çanā (BTGA.140:Gümülcine-Kalenderköy), pim 
(TMİKA.340/632), sadağ (DS:Çkl.), sancar (DS: Rumeli göçmenleri -İst.), savut (DS:Büyükdoğanca, Kavaklı -Ed.), silā (BTGA. 
35:Gümülcine-Bayatlı, KBMİKAİ.47/21, KPMİKAİ.30/29), sükü (DS: Lapseki -Çkl.),  süngü (BTGA. 34:Gümülcine-Bayatlı), 
sürgün (BTGA. 145:Gümülcine-Yuvacılı), şerit (TMİKA.325/98), tapanca (KEİYKAD),tārip tānesi (TMİKA.338/557),tepkiç 
(DS:Mormat,Ezine-Çkl.), tepme (BTGA. 98: Gümülcine-Dündarlı), tomruk (DS:Lapseki -Çkl.),türbün (KEİYKAD), altıpatlak/ 
altıpatdak/ altıpattak(DRTAS.11), barıt (DRTAS.32), barıtlık/barıtdık/barıttık (DRTAS. 32), bilekce/bilekçe (DRTAS.42), 
bumba (DRTAS.52), dabanca (DRTAS.81), dokuzpatlak/ dakuzpatdak/dokuzpattak (DRTAS.102), düldül (DRTAS.109), gılıç 
(DRTAS.157), gubur (DRTAS.181), gūrşum (DRTAS.185), hancar(DRTAS.196), ışmayzer(DRTAS.210), pişdaf/ 
piştaf/pişdav/piştav (DRTAS. 312), silaf(DRTAS. 339), silav(DRTAS.339), tüvek (DRTAS. 379), üşek(DRTAS.390),vişek(DRTAS. 
395), vüşek (DRTAS. 396), altıpatlar (KİASV.), ançer (KA. Kofçaz), barıt (KİASV. Malkoçlar –Kofçaz; ÖDTAS. 66. Deliorman), 
cuda (ÖDTAS.81.Deliorman), kaska (ÖDTAS. 154. Deliorman), kılış (KA. Kofçaz), kūşun (ÖDTAS. 173. Deliorman), mavzer 
(20/14 BSYD. – Erikleryurdu/Babaeski –BKŞÇ.), ok (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 196. Deliorman), palaska 
(ÖDTAS. 206. Deliorman), patlak  (ÖDTAS. 209. Deliorman), patron (ÖDTAS. 209. Deliorman), piştav (KİASV. Malkoçlar -
Kofçaz; BSYD.–Demirköy/Lalapaşa–Ed.), piştof (ÖDTAS. 213. Deliorman), raket (ÖDTAS. 217. Deliorman), saçma 
(BSYD.Demirköy/LalapaşaEd.; ÖDTAS.222.Deliorman), silā (14/24.BSYD.Pancarköy/Babaeski–BKŞÇ.; 20/26 BSYD.–
Erikleryurdu/Babaeski–BKŞÇ.; BSYD.–Demirköy/Lalapaşa–Ed.; ÖDTAS. 229. Deliorman), sila (KİMİKA.;HİKA.Hayrabolu), sükü 
(KİMİKA.), şinel (ÖDTAS. 241. Deliorman) 

7.Müzikle İlgili Alet-Eşya Adları 
cıylâk (ÖDTAS. 81. Deliorman), cimbokoz (BTGA.224:Gümülcine-Koyundere), cimbokus (BTGA. 174: Gümülcine- 

Müsellimköy), cimbokuz (BTGA. 218: Gümülcine- Bayatlı), çıtma (ÖDTAS. 91. Deliorman), çimbokoz (BTGA.281:Gümülcine-
Küçük Sirkeli), dabrıka (VYAÖ. Vize), dabruka (DRTAS.81), dabruka (KİASV.), dambara (DRTAS.84),  dārbıka 
(BTGA.363:Gümülcine-Tuscuköy), darbỉka (KA. Kofçaz), dāre (BTGA. 212: Gümülcine-Karacaoğlan, KBMİKAİ. 45/3, 
TMİKA.196/169, EİA.4-15, KPMİKAİ.47/25; EİA –Ed.; BKÇTA. Kırcāli –Bul.), dare (DS: Balıklıçeşme, Biga -Çkl.;  Lüleburgaz -
Krk.), dāriye (KA. Kofçaz), daul (BTGA.307:Gümülcine-Sınırdere; DRTAS.89), davıl (DRTAS.90; KİASV.; 12/12 BSYD. –
Eskitaşlı/Lüleburgaz –Krk.; ÖDTAS. 99. Deliorman; RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.), davȯl (KPMİKAİ.11/19), davol (KA. 
Kofçaz), davul (HİKA. Hayrabolu), dayrer (KPMİKAİ.32/22), dil (ÖDTAS. 101. Deliorman), dili düdük (DS: Çavuşköy, Babaeski -
Krk., Çengelli göçmenleri, Lüleburgaz -Krk.; Büyükmanika, Saray -Tk. ), dilli düdük (DS: Çengelli göçmenleri, Lüleburgaz -Krk.; 
Büyükmanika, Saray -Tk.), dümbelek (BTGA.361:Gümülcine-Seymen), düplük (DS: Lapseki -Çkl.), gaval (DRTAS.145),  gayda 
(ÖDTAS. 120. Deliorman), germe (DS: Tavaklı, Ezine -Çkl.), gıramafon (BTGA.236:Gümülcine-Basırlıköy), gıravan (DRTAS.159), 
gırnata (DS: Fili, Biga -Çkl.; Lüleburgaz -Krk.; KİASV. Hamidiye -Demirköy), gıygı (DS: Deliorman göçmenleri -Ed. , Lüleburgaz -
Krk.; KİASV.;  ÖDTAS. 123. Deliorman), govoritel (DRTAS.175), kemāne (ÖDTAS. 158. Deliorman), kılānet (TMİKA.178/83), 
kitara (DRTAS. 246), lüple (RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.), lüver (DRTAS. 263), meçik (DS: Lüleburgaz -Krk.; ÖDTAS. 185. 
Deliorman), mįrap (DRTAS. 279), mįver (DRTAS. 279), sipsi (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; KİASV. Avcılar –Demirk6öy; 
BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 230. Deliorman; DS: Suluca, Lapseki –Çkl; Çorlu -Tk.; Lüleburgaz -Krk.; DS:Konyar, 
Katransa, Kayalar, Selanik; DS: Çukuryurt -Tk.), tıranpet (2/10 BSYD. –Sakızköy/Lüleburgaz –Krk.;BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –
Ed.), tümbelek (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.;ÖDTAS. 256. Deliorman), tümbürdek (KİASV.), zūna (ÖDTAS. 286. 
Deliorman), 

8.İletişimle İlgili Alet-Eşya Adları 
batariyā radyo (BTGA.221:Gümülcine-Bayatlı), kamara (BTGA.324:Gümülcine-Musacık), kāt (DRTAS. 230), kayat 

(DRTAS. 232), kıyat (DRTAS. 244), megafona (BKÖBTGA), metdup/ mettup/ metdüp/ mettüp (DRTAS. 276), mētup (DRTAS. 
276), radiva/ radiya/ radiye/ raduva/ raduya/ radva/radya(DRTAS.318), radya(BTGA. 103:Gümülcine-Çalabıköy), radye 
(BTGA. 371: Gümülcine-Sarancına), telefan (BTGA. 187:Gümülcine-Kırvakıfköy), telefun (BTGA. 395:Gümülcine-Mehrikoz), 
televizen (BTGA. 370:Gümülcine-Sarancına), televiziye (ÖDTAS. 248. Deliorman), televizon (AKA. Akıncılar-Vize),televon 
(DRTAS. 365), televze (RKABKA.Kubrat –Razgrad/Bul.), telfon (KA. Kofçaz), telifon (RKABKA.Kubrat–Razgrad/Bul.), telvon 
(DRTAS. 366), teyip (BTGA. 74: Gümülcine-Ayazma), uzumşık (DS:-Ed.;Çorlu-Tk.), zāf (ÖDTAS. 283. Deliorman) 

9.İnançlarla İlgili Alet-Eşya Adları 
çan (ÖDTAS. 85. Deliorman;DRTAS.67) ,guran (DRTAS.184), mısaf (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 187. 

Deliorman), namazlā/namazdā (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.;BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 192. 
Deliorman;DRTAS. 285), namazla (DS: Lüleburgaz -Krk.; BTGA.54:Gümülcine-Çepelli), namazlağ (DS: Lüleburgaz -
Krk.),namazlağı (DS: Kavaklı, Hasırcıarnavut -Ed.; Saray -Tk.), tapıt/taput (DRTAS. 361) 

10.Oyunla İlgili Alet-Eşya Adları  
armudiye (DS: -Ed.), ayakman (DS:Bayramiç, Çan –Çkl.), bālama(KİASV.; KA. Kofçaz; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –

Ed.), belet(ÖDTAS.68.Deliorman), cacala (KİASV. Malkoçlar –Kofçaz), çerken (DS:-Tk.),çıkırancık (DS:Saray -Tk.), çıkracık 
(DS:Çıplak -Çkl.), çıkrancık (DS:Lüleburgaz, Çavuşköy, Babaeski -Krk.), çıkrık (TMİKA.307/154), dada (DRTAS.81), dandirik 
(DS: -Ed.; İslâmiye göçmenleri -Ba.), döndirek (DS: Kilitbahir, Gelibolu -Çkl.),  dönek (DS: Hayrabolu -Tk.), gādaş (DRTAS.128), 
gıcırancık (DS: Bulgaristan göçmenleri -İst.; Çengelli, Lüleburgaz, Çavuşköy, Babaeski -Krk.), gıngıraç (DS: Korucu -Ed.), istifan 
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(DS: -Ed.),  iştiban (DS: -Ed.),  kani (DS: Büyükmanika, Saray -Tk.), karağı (DS: Lapseki -Çkl.), kobak (DS: Dombay -Ed.; DS: 
Bayramiç, Gelibolu, Çkl.), kuratak (DS: Varna göçmenleri -İst.), layla (DS: Kargılı, Sarıca, Gümülcine; Bulgaristan), mılı (DS: 
Haralaköy, İpsala -Ed.), mıli (DRTAS. 277), milicik (DRTAS. 278), muli (DRTAS. 282), okleyli (DS:Ed.), palatka (ÖDTAS. 206. 
Deliorman), pate (DS:-Ed.; KİASV.; BSYD.–Demirköy/Lalapaşa –Ed.),  patlangıç (ÖDTAS. 209. Deliorman), pırıldak (ÖDTAS. 
211. Deliorman), pırlankaç (DS: Lâpseki -Çkl.), piçtırpan (DS: Rumeli göçmenleri, Sarıyer -İst.), salancık (KA. Kofçaz), salıngaç 
(BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.; ÖDTAS. 223. Deliorman), sancak (BKÇTA. Kırcāli –Bul.), 
sangaç (KİASV.; KİVİYA./KİASV. Vize; ÖDTAS. 224. Deliorman), şatra (ÖDTAS. 238. Deliorman), uçurgan (DS: -Ed.)  

11.Takıyla İlgili Alet-Eşya Adları 
atgı/atkı (DRTAS.20), başlık (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 67. Deliorman), beşibilik/beşibillik (DRTAS.38), 

biĺāzik (BTGA.319:Gümülcine-Çelebiköy; KEİYKAD), bileyzik (HİKA.Hayrabolu;BSYD.–Demirköy/Lalapaşa–Ed.), bilēzzik (AKA. 
Akıncılar -Vize), bombe (ÖDTAS. 72. Deliorman), būma (ÖDTAS. 74. Deliorman), cafāil taşı (BTGA.186:Gümülcine-Kırvakıfköy), 
cübeden (DS:Gölcük, Bayramiç-Çkl.), çakışdırmak/ çakıştırmak (DRTAS.65), çıngıl (BTGA. 342: Gümülcine-Gebecili; 
DS:Çengelli, Lüleburgaz -Krk.), dakı (KİASV.; ÖDTAS. 97. Deliorman), dakım (DRTAS.82), dilgoz (DS: Karabiga, Biga -Çkl.), 
dilgöz (DS: Lüleburgaz göçmenleri -Krk.), elmaz (DRTAS.115), eşek boncū (DRTAS.118), gēdana (ÖDTAS. 120. Deliorman), 
gēdannık (ÖDTAS. 120.Deliorman), hatem (KA. Kofçaz) hatı (ÖDTAS. 132. Deliorman), hotoz (BSYD. –Demirköy/ Lalapaşa –Ed.; 
ÖDTAS. 135. Deliorman), kayış (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 157. Deliorman), kıskı (DS: Ezine, Bayramiç -Çkl.), 
kolan (DS: Fili , Biga , Çkl.), ösük (BTGA. 131: Gümülcine-Payamlar), pīpır küpe (ÖDTAS. 211. Deliorman), sahat (BTGA. 
82:Gümülcine-Çukaköy), sallama (DS: Bayramiç -Çkl.), sāt (BTGA. 377:Gümülcine-Satıköy, BKÖBTGA, KPMİKAİ. 16/57), şeve 
(DS: -Çkl.), şiri (BTGA. 161:Gümülcine-Üntüren),  takıntı (DS: -Ed.), tana (DS: Rumeli göçmenleri -İst.), tasma (DS: Fili, Biga -
Çkl.), telli çiçek (BTGA. 342:Gümülcine-Gebecili), telli meşe (BTGA. 299:Gümülcine-Sarancına), tellicik (BTGA. 160:Gümülcine-
Üntüren), tevkür (DS: Gelibolu -Çkl.), türepe (BTGA. 21:Gümülcine-Dolapçılar), ǖsük (BTGA. 437:Gümülcine-Hacıköy), üfürük 
boncuğu (DS: Lapseki -Çkl.), varak teli (BTGA. 283:Gümülcine-Payamdere), yǖsük (6BTGA.219:Gümülcine-Bayatlı), yüksük 
(HİKA. Hayrabolu; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), yüsik (İİA), yüzzük (AKA. Akıncılar -Vize),  

12.Esnaflıkla İlgili Alet-Eşya Adları 
aba (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 47. Deliorman), abalık (ÖDTAS. 47. Deliorman), āşar (ÖDTAS. 57. 

Deliorman), bakī (RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.), biçki (DS:-Çkl.), bilē taşı (KİASV. Malkoçlar –Kofçaz), boru (ÖDTAS. 72. 
Deliorman), būgu (ÖDTAS. 74. Deliorman;KA. Kofçaz), çenepe (DRTAS.72), çenepe kapā (DRTAS.72), çerepe (DRTAS.72), 
çerpene (DRTAS. 72), çırakman (DS:Bulgaristan göçmenleri -Ed.; Lüleburgaz -Krk.), çimbar (DRTAS.75), dālambaz 
(DRTAS.82),damacan (DRTAS.84), daş yā (DRTAS.88), davlum (DRTAS.90), delecek (DRTAS.91), delgiç (DRTAS.92), dırandık  
(DS: Karakavak, Hayrabolu -Tk.), el āşını (DRTAS.114), gelberi (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), hayva (DS: Fili, Biga -Çkl.), 
ışkı (ÖDTAS. 138. Deliorman), iğdemiri (DS: Saray -Tk.), įne (ÖDTAS. 142. Deliorman;ÖDTAS. 142. Deliorman), iskefe (DS: 
Ezine, -Çkl.), iyē (ÖDTAS. 145. Deliorman), iye (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), kandil (DS:Ezine -Çkl.), karā (ÖDTAS. 153. 
Deliorman), kāve dēmeni (ÖDTAS. 155. Deliorman),  kāve dolabı (ÖDTAS. 155. Deliorman), kepezenk (DS: Gelibolu -Çkl.), 
kılabadan (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 162. Deliorman), kıskaç (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 163. 
Deliorman), mafrak  (DS: Ezine -Çkl.),mahat  (DS: Lapseki -Çkl.),masur (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), nalıncı keseri 
(ÖDTAS. 191. Deliorman), nallama (DS: -Çkl.), ökçe (ÖDTAS. 201. Deliorman), öreke (KİASV.; KA. Kofçaz; BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.), palanza (DRTAS. 300), peş (ÖDTAS. 210. Deliorman), puh  (DS: -Ed.),pul (DS: Rumeli göçmenleri, 
İbriktepe, İpsala -Ed.), purnal (BTGA. 59:Gümülcine-Gerdeme), ȫs (ÖDTAS. 203. Deliorman), selim (DRTAS. 331), selvi (DRTAS. 
332), sepetçik (DS: Lüleburgaz -Krk.), sepki (DS: -Çkl.),sersem (DS: Büyük Döllük  -Ed.), sincir (ÖDTAS. 230. Deliorman; 
RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.), söngüye (DS: Lapseki -Çkl.), şaplak (KİASV.), şıpşıp (KİASV.), şinel (KİASV. Avcılar -
Demirköy), şįtan kantarı (BTGA. 55:Gümülcine-Çepelli), şiytan kantarı (BTGA. 55:Gümülcine-Çepelli), tāga (ÖDTAS. 244. 
Deliorman), tarama (DRTAS. 361), tāta gözenek (BTGA. 355:Gümülcine-Demirciler), tokmaklı kantar (BTGA. 55: Gümülcine-
Çepelli),usdara (BTGA. 24:Gümülcine-Dolapçılar), ustara (BTGA. 270:Gümülcine-Kozlardere uyguç: Tahta kaşık yapmak için 
kullanılan gereç. (DS: Dombay -Ed.), ustara (AKA. Akıncılar -Vize; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.;ÖDTAS. 259. Deliorman), 
yasdāç/yastāç (DRTAS. 404), yedek (DS: -Çkl.), yedek tahtası (DS: -Çkl.), yonak (DRTAS. 414), yorak  (DS: Tavaklı, Ezine, 
Ağaç-Çkl.), yurak (DS: Ezine- Çkl.), yülüme (DS: Geyikli, Ezine -Çkl.) 

13.İnşaatla İlgili Alet-Eşya Adları 
aykacı (KİMİKA.),aykırdak (DS: İpsala -Ed.), baba (DS:Evreşe, Gelibolu, Ayvacık -Çkl.), belleme (ÖDTAS. 68. 

Deliorman), bıkā (ÖDTAS. 69. Deliorman), biton (KİASV.), bolt (DRTAS.47), boyacı mērdiveni (DRTAS.49),būgalaç (ÖDTAS. 74. 
Deliorman), burgu (Gümülcine/ BSYD), burma (Gümülcine/BSYD), buyunduruk(KİASV.Terzidere–Kofçaz), cöp (DS:Biga -
Çkl.),çatma (BTGA. 144: Gümülcine-Yuvacılı), çatmalık (DRTAS.69), çivi (DRTAS.77), çölen (DS:Tavaklı, Ezine -Çkl.), çörten  
(DS:-Ed.), çörtlen  (DS:-Adala, Salihli, Tavaklı, Ezine -Çkl.), dikeç  (DS:Selanik göçmenleri, Ulucak, Menemen -İz.), dikeleç  (DS: 
-Ed. İskeçe göçmenleri; BTGA.141:Gümülcine-Kalenderköy), dökme  (DS: -Ed.),enser  (DS: Fili, Biga, Bayramiç -Çkl.; -Ed.; 
Ceylanköy, Lüleburgaz, Çavuşköy, Babaeski -Krk.; Karamurat, Malkara -Tk.; İskeçe, Yunanistan; BTGA.192:Gümülcine-Büyük 
Doğanca, EİA. 4-76; TVMA), eşek (DS:Saray -Tk.), fīrça (DRTAS.122), fransıs kilidi (DRTAS.124), gabara (DRTAS.125), gadak 
(DS: -Tk.), gama (DRTAS.131), ganca (DRTAS.133), germe (DS: Karamurat -Tk.), göğüsleme ( DS: -Ed.), ineme (DS: Altınoluk -
Ed.),işkep  (DS: -Ed.), kapakkaya (DRTAS.227), kapaklık/kapakgık/kapakkık (DRTAS. 228), kelpiden  (BTGA. 226:Gümülcine-
Koyundere), kepeden (BTGA.177:Gümülcine-Kezviran), kēpiç  (ÖDTAS. 159. Deliorman ; RKABKA. Kubrat–Razgrad/Bul.), 
keremit (BTGA.331:Gümülcine-Kardere, TMİKA.289/177),kerimit (RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.), kerpiş (KA. Kofçaz), 
kērteben (DRTAS. 236), kesiki (DS:Lapseki -Çkl.;DS: Lapseki -Çkl.),kıran(ÖDTAS.163. Deliorman), kötürge: (DS: Piravadi, 
Lalapaşa , Ed.), kuliçga/ kuliçka (DRTAS. 254), küskü (DS: Çavuşköy, Babaeski ,Krk., Malkara ,Tk.), ĺamarina (BTGA. 
196:Gümülcine-Kuzuren), lökedirecen (DS:Rumeli göçmenleri -Brs.), madırga (DS: Gelibolu -Çkl.), makas (DS: -Ed.), mancılık  
(DS: Saray -Tk.), mancınık (DS: Ceylan, Lüleburgaz -Krk.), mastar (ÖDTAS. 184. Deliorman), ok (DS: Lâpseki -Çkl.), öz (DS: 
Fili, Biga -Çkl), pardı (DS: Değirmenci Uzunköprü -Ed.; Banarlı -Tk.), pēçin  (ÖDTAS. 209. Deliorman), saçak (BTGA. 
415:Gümülcine-Sofular),salma (BTGA. 218:Gümülcine-Bayatlı), sistira: Düz kepçe, spatula. (TVMA), su terezesi (DRTAS.346), su 
yirimi (DS: Yalova, Eceabat -Çkl.), sulina (BTGA: BSYD), sumpara   (ÖDTAS. 232. Deliorman), şavlı (ÖDTAS. 238. Deliorman), 
şayka (DS: Evreşe, Gelibolu –Çkl, Muratçalı –Ed..; Rumeli göçmenleri, Lüleburgaz -Krk..; BTGA. 315: Gümülcine-Yalanca), şaykı 
(BTGA. 229: Gümülcine-Üçgaziler), şeyke (DS: Rumeli Göçmenleri -İst.), talpa (DS: Drama göçmenleri, Beykoz -İst.; Lüleburgaz -
Krk.),targa (DS: Fili, Biga –Çkl.; Balabanca, Malkara –Tk.; Çengelli, Lüleburgaz -Krk.), tāta (BTGA. 166:Gümülcine-
Kalfa,KBMİKAİ.31/47,KPMİKAİ.34/44, TMİKA.219/160), tikla (BTGA. 205:Gümülcine-Üşekdere),tukmak(BTGA.209:Gümülcine-
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Üşekdere),tūla(BSYD.–Demirköy/ Lalapaşa –Ed.;ÖDTAS. 253. Deliorman ;KA. Kofçaz; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa–Ed.; 
RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.), uluk (BTGA. 209:Gümülcine-Üşekdere),varyoz (DS: Lâpseki-Çkl.), vint (DRTAS.395), yurgu 
(DS: -Çkl.), yuvarlak (DS. Değirmenci, Uzunköprü Ed.; Ceylân Lüleburgaz; Krk.), zampara (DRTAS.419) 

14.Dokuma ve Terzilikle İlgili Alet-Eşya Adları 
āgaç (DRTAS.3), āgaşlık/āgaşdık/āgaştık (DRTAS.4),ārgaşlık/ārgaşdık/argaştık (DRTAS.15),arşak (DS: Çan, Bayramiç, 

Biga -Çkl.; Meriç, -Ed.; Çavuşköy , Babaeski, Hamitabat , Krk.; Saray -Tk.. Lüleburgaz), arşın (EİA.4-70), asdallık/atsallık 
(DRTAS.17), asdar/astar (DRTAS.17), ayak maşinası(DRTAS.23), ayakçık (ÖDTAS. 59. Deliorman), ayakçılık(DS: Korucu -
Ed.),bāret (DRTAS. 31), batan (DS:Bolayır göçmenleri -Tk.), bēz(KİASV.),cacala (DS:Evreşe, Gelibolu -Çkl.), carcur 
(DS:Kadıköy, Saray -Tk.),cimbar (DS:Ezine -Çkl.),cimbir(DS:-Çkl.),cinbaz (DS:Lapseki -Çkl.), cinber (DS:Lapseki -Çkl.), 
çatı(DS:Biga, Gelibolu -Çkl.; Kavaklıkazanı -Ed.; Çavuşköy, Babaeski -Krk.;ÖDTAS. 86. Deliorman), çeki tahtası (DS:-Çkl.), 
çekim dįnē (ÖDTAS. 87. Deliorman), çenber (12/14 BSYD. -Karamesutlu/Babaeski –BKŞÇ.), çerge(DS:Lüleburgaz -Krk.; Çorlu ve 
köyleri -Tk.),çergi (DS:Manika, Çorlu, Karamurat, Malkara -Tk.), çerke (DS:Ezine -Çkl.),çevre(ÖDTAS. 89. Deliorman; RKABKA. 
Kubrat–Razgrad/Bul.), çıkırık (BTGA. 177:Gümülcine-Kezviran), çımbar (DS: Lüleburgaz -Krk; Şarköy -Tk.), çınbar (DS:Çardak, 
Lapseki -Çkl.; Kemaller, Rusçuk, Bulgaristan), çinbar (DS:İpsala -Ed.), çözgü (KBMİKAİ.), çufalık (DS:-Ed.;ÖDTAS. 95. 
Deliorman; RKABKA. Kubrat–Razgrad/Bul.), çurfalık (BTGA.202:Gümülcine-Üşekdere), çuva(DRTAS.80), çuvalık (DRTAS. 80), 
din (DRTAS.97), direzin (DRTAS.99), döner (DS: Ezine -Çkl.), dǖme (DRTAS. 108; DRTAS. 109), dǖmelik (DRTAS.109), 
düzen(KBMİKAİ.11/35,KPMİKAİ.40/23;DS: Paşaköy, İpsala -Ed.;-Krk.), eğirgeç (DS: Kostanbul , Ezine -Çkl.), elemge 
(KBMİKAİ.), elemne (DS: Çavuşköy , Babaeski–Krk; ÖDTAS. 111. Deliorman), elemya(DS: Umurbey, Lapseki -Çkl.; Manastır, 
Yugoslavya), elendiğe (DS:-Ed.), eleycek (DS:Fili,Biga-Çkl.), elį (KİASV.Malkoçlar–Kofçaz;ÖDTAS.111. Deliorman), elicek 
(DS:Kuzucu -Ed.), eliğ (DS: Kuzucu –Ed.  Lüleburgaz -Krk.), eliğisi (DS: Kemaller, Rusçuk, Bulgaristan), 
etekgik/etekkik(DRTAS.119), eybe (KA.Kofçaz), fālik (BTGA.406: Gümülcine: Ortakışla), fallık (BTGA. 157:Gümülcine; 
Kovanlık), fereke (DRTAS. 122), fıkana(ÖDTAS. 116. Deliorman), gadfe (DRTAS.128), gadve (DRTAS.128), gecere (KPMİKAİ/ 
BSYD;DS: Gelibolu -Çkl.; ÖDTAS. 120. Deliorman), geleve (KİASV.), gerere ( DS: Rumeli göçmenleri -Çkl.), gergef (BTGA. 
308:Gümülcine-Sınırdere),gergev (KPMİKAİ. 3/76),gıcıra (BTGA.175:Gümülcine-Müsellimköy), gılabadan (EİA –Ed.), göt tātası 
(ÖDTAS. 126. Deliorman), gücü (DS: -Çkl.;KBMİKAİ.11/37, KPMİKAİ.33/42), ılız (DS: Deveçatağı -Krk.;BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed;BSYD. –Demirköy/ Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 139. Deliorman), ibrişim (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed; 
KPMİKAİ.6/39), içindirik (ÖDTAS. 140. Deliorman), ilgi înesi (DRTAS. 214), ilgiçliiğne (DS: Lüleburgaz -Krk.), īlınç (KİASV. 
Beğendik -Demirköy), ilik (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed;DS: Fili, Biga –Çkl.; Lüleburgaz -Krk.), įna (KİASV.),  įne(ÖDTAS. 
142. Deliorman; BTGA. 333: Gümülcine-Kargılı Sarıca, KPMİKAİ. 28/ 19; KİMİKA.; KA. Kofçaz; KrkKA./KİASV.; 4/29 BSYD. –
Ahmetbey/Lüleburgaz –Krk.; HİKA. Hayrabolu; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.), įnelik (ÖDTAS. 142. Deliorman), įni (BTGA. 
308: Gümülcine-Sınırdere), ipbik/ippik (1),(DRTAS.217), irkip (DS: Lapseki -Çkl.), iy (KA. Kofçaz), (DS: Lüleburgaz -Krk.), 
kalem (ÖDTAS. 150. Deliorman), kasnak (BTGA. 95:Gümülcine-Kozlukebir), kelebe (DS: -Çkl.;-Ed.),kelep (DS: -Çkl., Saray -Tk.), 
keleve (DS:Sarıyer, Malkara -Tk.; BTGA. 51:Gümülcine-Hacıören), keser (BSYD. –Demirköy/ Lalapaşa –Ed.), kesev (13/44 BSYD. 
–Kırıkköy/ Lüleburgaz –Krk.), kıcıra (BTGA. 175:Gümülcine-Müsellimköy), kındap (BTGA.136:Gümülcine-Kalenderköy, 
KPMİKAİ.46/26), kınişka (ÖDTAS. 162. Deliorman), kıyat:(KİASV.), kirman (DS: Bayramiç , Lapseki,Çkl , Çerkezköy , Saray ,-
Tk.), kopce/kopça (DRTAS. 250;BTGA.247:Gümülcine-Omurluköy; BTGA. 255:Gümülcine-Yardımlı), koramsa (DS:Rumeli 
göçmenleri-To.), köprü (DS: Rumeli göçmenleri ,Ed.), körįna: (DRTAS. 253), kurdela (DRTAS. 256), kuş lastį(KİASV.), kyat 
(RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.), ling (DS: Fili, Biga -Çkl.), link (DS: -Çkl.), makaz (BTGA. 74: Gümülcine-Ayazma), marmar 
(KBMİKAİ.11/32), masara (KPMİKAİ.13/86), masıran (KPMİKAİ. 13/86), masur (KBMİKAİ.11/60, KPMİKAİ. 33/36), mekik 
(BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 185. Deliorman), mora (DS: Şumnu, Bulgaristan), mǖr (KİASV.), oğurcak (DS: Rumeli 
göçmenleri -İst.), öreke (BTGA. 361:Gümülcine-Seymen, TMİKA.213/2), pamkāke (ÖDTAS. 207. Deliorman), pul (DS: Fili, Biga -
Çkl.), selmen (KPMİKAİ.3/23;DS: Büyükanafartalar -Çkl.; Rumeli göçmenleri -İst.), selmin (DS: -Çkl.; Kuruköy –
Ed;ÖDTAS.226.Deliorman), selmin dįnē (ÖDTAS. 226. Deliorman), selve (ÖDTAS. 226. Deliorman), sındı (DS: Bayramiç -Çkl.; 
Tatarlı, Saray -Tk.), sili (DS: Yahşieli, Bayramiç- Çkl.), sümek (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed; KBMİKAİ.11 /15, 
KPMİKAİ.33/15), şıp (ÖDTAS. 240. Deliorman), şimşire (DS: -Çkl.), tapıncak (ÖDTAS. 245. Deliorman), tarak (ÖDTAS. 245. 
Deliorman;BSYD. –Demirköy/ Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 245. Deliorman), tasma (ÖDTAS. 246. Deliorman;DS: Lüleburgaz -Krk.), 
tefe kolları (ÖDTAS. 247. Deliorman), tefe (DS: Eceabat, Fili Biga -Çkl.; Şumnu, Bulgaristan.; KPMİKAİ/ BSYD), teki (ÖDTAS. 
247. Deliorman), telce (DS: Çkl.), tī (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.;ÖDTAS. 249. Deliorman), ti (BTGA. 296:Gümülcine-
Yalımlı), tī (DRTAS. 369), tufalık (BTGA. 235:Gümülcine-Basırlıköy), tura(DS: -Ed.), turfalık (BTGA. 235: Gümülcine-Basırlıköy), 
üskülü bez (DS: Lâpseki -Çkl.), yanbol (DS: Gevgeli, Mayadağ, Selanik göçmenleri -Tk.), yanbul (DS: Selanik göçmenleri -Tk.), 
yatırma (DS: Kavaklı, Ezine -Çkl.), yırçan (DS: Umurca -Ed.), yip (BTGA. 83:Gümülcine-Çukaköy) 

15.Taşımacılıkla İlgili Alet-Eşya Adları 
aftobus (DRTAS.3), amut (DS:Fili, Biga -Çkl.), angıç arabası (DRTAS.12),  angıç(ÖDTAS. 54. Deliorman), 

angışlı/angışdı/angıştı araba (DRTAS.12), araba (DRTAS.14), arba (AKA. Akıncılar -Vize; ÖDTAS. 56. Deliorman; RKABKA. 
Kubrat –Razgrad/Bul.), argıç (KİASV. Avcılar –Demirköy), arış (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 56. Deliorman;  DS: 
Fili , Biga, Gelibolu, Kepez -Çkl.;Hamitli,Uzunköprü, Lalapaşa -Ed.; Ceylanköy, Lüleburgaz -Krk.; Kadıköy, Osmanlı, Ahırköy, 
Tatarlı, Sofular, Saray -Tk.), aşırtmaç (DRTAS.19), ayak (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 59. Deliorman), aygīcık 
(ÖDTAS. 60. Deliorman,), badalak (DS:- Vize -Krk.; Saray -Tk.), bārgıç (KİASV. Malkoçlar –Kofçaz), baskı (TMİKA.271/285), 
başlık (ÖDTAS. 67. Deliorman), belleme (DS:Saray ve köyleri -Tk.), boyunduruk (KİMİKA.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; 
ÖDTAS. 75. Deliorman), buldozer (ÖDTAS. 74. Deliorman), but (ÖDTAS. 75. Deliorman), canta (ÖDTAS. 80. Deliorman), çāk 
(ÖDTAS. 83. Deliorman), çampara (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 84. Deliorman; DS:Babaeski, Lüleburgaz -Krk.), 
çamurluk (DS:Saray -Tk.; Lüleburgaz -Krk.), çene çivisi (DS: Korucuköy, İpsala -Ed.), çitan (KİASV.), çiten (ÖDTAS. 93. 
Deliorman), dıngıldak (DS: İnecik -Tk.), dıranvay (DRTAS.95), domuz arabası (DS: Ceylanköy, Lüleburgaz -Krk; BTGA. 338: 
Gümülcine-Çalabı), eksen (DS: Anafarta -Çkl.), elespit (KİASV.), emeç (BTGA.319:Gümülcine-Çelebiköy), epsit (DS: Çorlu -Tk.), 
espit (DS: Lüleburgaz, Çavuşköy, Babaeski -Krk.; Saray -Tk.; KPMİKAİ.13/20), fagana (BTGA.367:Gümülcine-Mehrikoz, 
BTGA:BSYD), fener (ÖDTAS. 116. Deliorman), gayık (BKÇTA. Kırcāli –Bul.; DRTAS.147), gelberi (DS: Fili, Biga -Çkl.), gızak 
(DRTAS.165),  gızan arabası (DRTAS.165),  göç (ÖDTAS. 124. Deliorman),  gönder (DS: Gelibolu -Çkl.), guma (ÖDTAS. 126. 
Deliorman), gücük (DS: Malkara -Tk.), güçcüg/güççüg araba (DRTAS. 189), gürük (DRTAS.192), hamıt (DS: Lüleburgaz -Krk.), 
harba (DS: Hayrabolu -Tk.), hārış (TMİKA.BSYD), işkence (DS:-Çkl.), kālangıç (ÖDTAS. 150. Deliorman), kaltak (EİA.13-40), 
kamyen (BTGA.339:Gümülcine-Çalabıköy), kamyun (BTGA.85:Gümülcine-Çukaköy), kannı (ÖDTAS. 152. Deliorman), kapla 
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(ÖDTAS. 152. Deliorman), karakaçan (KİASV. Topçular -Kofçaz), karsa (DRTAS. 229), karti (DS: Lapseki -Çkl.), karutsa 
(DRTAS. 229), komyonet/komyonot (DRTAS. 249), kotika (ÖDTAS. 169. Deliorman; TMİKA.199/265; TVMA), köstek (DS: Saray, 
Tk.), lekakola (DRTAS. 261), lineyka (ÖDTAS. 179. Deliorman), manış (ÖDTAS. 183. Deliorman), maşna (RKABKA. Kubrat –
Razgrad/Bul.), matō (RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.), mator (ÖDTAS. 184. Deliorman), mazak (DS: Hoşap -Çkl.; DS: Bahadırlı, 
Bayramiç -Çkl.), motır (DRTAS. 280), münübüz (AKA. Akıncılar -Vize), nerene (DS: Tavaklı, Ezine -Çkl.), odomobil (DRTAS. 
289), ok (BTGA.422:Gümülcine-Karagözlü; TVMA), otobız (HİKA. Hayrabolu), otobüz (HİKA. Hayrabolu), öreçe (BTGA. 
233:Gümülcine-Büyük Doğanca), öreçe arabası (BTGA. 233:Gümülcine-Büyük Doğanca), özek (DS: -Ed.; Lüleburgaz –Krk; 
Hayrabolu -Tk. ; DS: Kepez -Çkl.), pakta (DS:-Çkl.), pampır/ pampir/ pampur (DRTAS. 302), papak (BTGA. 369:Gümülcine-
Mehrikoz), patırdak (DRTAS. 305), patpat (KİASV. Topçular -Kofçaz), patpat arabası (ÖDTAS. 209. Deliorman), payton (DRTAS. 
305; ÖDTAS. 209. Deliorman), paytun (BTGA. 283:Gümülcine-Payamdere), pırvan (DS: Uzunköprü -Ed.), pinek (KİASV.), pinek 
daşı (KA. Kofçaz), pinek taşı (ÖDTAS. 212. Deliorman), porya (DS: -Ed.), poyra (ÖDTAS. 214. Deliorman), reiz (DRTAS. 319), 
remarke (ÖDTAS. 218. Deliorman), respit (DRTAS. 319), reyiz (DRTAS. 320), savak (DS: Biga -Çkl.), süve (KrkKA./ KİASV.; 
ÖDTAS. 235. Deliorman), şeytan arabası (DS: Biga –Çkl, Lüleburgaz -Krk.; DRTAS. 355), şına (ÖDTAS. 240. Deliorman; DS: 
Lüleburgaz -Krk.; DS: Karucu, Pıravadı -Ed.), şītan arabası  (ÖDTAS. 240. Deliorman), şįtan arabası (DRTAS. 357), takavil 
(TMİKA.185/370), taklaka (DRTAS. 360), taliga (DRTAS. 360; DS: Fili, Biga -Çkl.; Ceylân, Lüleburgaz -Krk.; KİMİKA.; ÖDTAS. 
244. Deliorman; HİKA. Hayrabolu),  taliga göçü (DS: Bulgaristan göçmenleri, Gölcük -Kc.; Lüleburgaz -Krk.), talika (DS: -Krk.; 
BTGA. 302:Gümülcine-Sarancına, BKÖBTGA; ÇVYAÖ), tangirik   (ÖDTAS. 245.Deliorman), tas (ÖDTAS. 246. Deliorman), 
tekālek  (KİASV.),tekēlek  (ÖDTAS. 247. Deliorman; RKABKA.Kubrat –Razgrad/Bul.; DRTAS. 364), tekellek (DRTAS. 364), 
tekildek (DRTAS. 365), tekni (BTGA. 168:Gümülcine-Salmanlı),  tenyāre (DRTAS. 367), teyāre (DRTAS. 368), teyare (KBMİKAİ. 
17/45), tıramboy (VYAÖ. Vize),tıren (HİKA. Hayrabolu), tiren (BKÇTA. Kırcāli –Bul.), tiyāre (BTGA. 99:Gümülcine-Dündarlı), 
tomafil (DRTAS. 372), tomavil (DRTAS. 372), tomofil (DRTAS. 372), uçkaç (DS:Çorlu ,Tk.), ufağaraba (DRTAS. 381), vapır 
(DRTAS. 392), vapor (ÖDTAS. 265.Deliorman), velesbit/velespit (DRTAS.393), velespit (BTGA. 308:Gümülcine-Sınırdere),  
veresbit/ verespit (DRTAS. 393), verespit (BTGA. 67: Gümülcine-Musacık, BKÖBTGA), volan (ÖDTAS. 266.Deliorman), yastık 
(DS:Fili, Biga -Çkl.; Ceylân, Lüleburgaz  -Krk.),  yedekçe (DS: Hamitli -Ed.; Lüleburgaz -Krk.), zanga (DS:Rumeli göçmenleri -
İst.) 

16. Demircilikle İlgili Alet-Eşya Adları 
baskı (DS:Saray -Tk.), çakmak (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 83. Deliorman), çireşne (DS:Lüleburgaz, 

Çavuşköy,  Babaeski, Paşaköy,  İpsala –Ed..; Saray -Tk.; Kemaller, Rusçuk, Bulgaristan),çüven (ÖDTAS. 95. Deliorman), damak 
(DS: Lapseki -Çkl.), düzbaskı (DS: -Çkl.), eldirek (DS: -Çkl.), erezene (DS: Lapseki -Çkl.), ganca (KEİYKAD), gayka (ÖDTAS. 
120. Deliorman), gege (RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.;ÖDTAS. 120. Deliorman), gegeli maşa (DRTAS.152), gelberi (ÖDTAS. 
120. Deliorman), iser (DS: Şumnu, Bulgaristan;ÖDTAS. 143. Deliorman), kālangıç çivisi (ÖDTAS. 150. Deliorman), kalay (BSYD. 
–Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 150. Deliorman), kanca (BSYD. –Demirköy/ Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 151. Deliorman), kırıvı 
celazu (DRTAS. 240), kısaç (ÖDTAS. 163. Deliorman;DRTAS. 241), kıskaç (DS: Fili, Biga -Çkl.; - Lüleburgaz -Krk.; Büyükmanika, 
Saray-Tk.), kiye (DRTAS. 246), köse (BTGA.71:Gümülcine-Kardere), kösere (DS: Lüleburgaz , Krk.), kurtağzı (DS: Fili, Biga, 
Çkl.), mī (BSYD.-Demirköy/ Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 187. Deliorman), muhladıs (DRTAS. 281), pires (TMİKA.250/44), plaçga/ 
plaçka (DRTAS.313), sincir (DRTAS. 340), susta (BTGA. 331:Gümülcine-Kardere;Gümülcine/ BSYD), tam (DS:Rumeligöçmenleri-
Brs.), tel(ÖDTAS.248.Deliorman), teneki (KrkKA./KİASV.;ÖDTAS. 248. Deliorman;ÖDTAS. 248. Deliorman), tıraka (DS:-Çkl.), tī 
(ÖDTAS. 249. Deliorman), toka (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.;ÖDTAS. 251. Deliorman), yankulak (DS: Rumeli göçmenleri -
İst.), yaprak (DS: Fili, Biga -Çkl.), yastık çivisi (ÖDTAS. 273. Deliorman) 

 
KISALTMALAR 
AKA – Akıncılar Köyü Ağızları – Lisans Tezi – (Elif IŞIKTEKİN) 
BKÇTA – Bulgaristan Kırcaali ve Çevresi Türk Ağzı – Lisans Tezi – (Naylem Salih MEHMED) 
BKÖBTGA - Bulat Köyü Örneğinde Batı Trakya Gümülcine Ağzı- ( İsmail DOĞAN- Okt. Derya Yeşim BENLİ) 
BSYD – Bölgede Serbest Olarak Yapılan Derlemeler - 
BTGA - Batı Trakya Gümülcine Ağzı-  (Muharrem ÖZDEN) 
ÇVYAÖ – Çorlu ve Yöresinin Ağız Özellikleri- Bitirme Tezi- (Derya AKDUR) 
DRTAS – Doğu Rodop Türk Ağızlarının Sözlüğü – (Mefküre Rıza MOLLAVA) 
DS – Derleme Sözlüğü 
EİA - Edirne İli Ağızları- (Emin KALAY) 
HİKA – Hayrabolu İlçesi Köy Ağızları – Lisans Tezi – (Fatma AYDEMİR) 
İİA – İpsala İlçesi Ağızları- Bitirme Tezi- (Aslı TOP) 
KA – Kofçaz Ağzı (İnceleme- Metin- Sözlük) – Bitirme Tezi – (Dilek ATICI) 
KBMİKAİ - Kırklareli Bababeski Merkez İlçesi ve Köyleri Ağız İncelemesi- (Bülent  HÜNERLİ) 
KEİYKAD - Edirne İli Keşan, Enez İlçeleri ve Yenice Köyü Ağız Derlemeleri- Bitirme Tezi- (Nurcan AKCAN) 
KİASV – Kırklareli İli Ağızları Söz Varlığı – Yüksek Lisans Tezi – (Hakkı ÖZKAYA) 
KİLİKA – Kırklareli Lüleburgaz İlçesi ve Köyleri (İnceleme – Metin) – Lisans Tezi – (Belgin TURAN) 
KİMİKA  – Kırklareli İli Merkez İlçe Köyleri Ağızları – Yüksek Lisans Tezi – (Cevdet ŞANLI) 
KİVİYA – Kırklareli İli ve Vize İlçesi Yöresinin Ağız Özellikleri – Bitirme Tezi – (Ergun ÇELİK) 
KPMİKAİ - Kırklareli Pınarhisar Merkez İlçesi ve Köyleri Ağız İncelemesi- (Gizem DEMİRAY) 
KrkKA – Kırklareli Ağzı – Lisans Tezi – (Hatice ÇALIŞKAN) 
ÖDTAS  – Örneklerle Deliorman Türk Ağzı Sözlüğü – (İsa CEBECİ) 
RKABKA – Razgrad İli Kubrat İlçesi Alevi- Bektaşi Köyleri Ağzı (İnceleme-Metin- Sözlük) – Bitirme Tezi- (Durgyul Metin 
MURTAZA)  
SİYA - Silistre (Silistra) İli ve Yöresi Ağızları – Yüksek Lisans Tezi – (Bahtışen KARAŞİNİK) 
TMİKA - Tekirdağ Merkez İlçe ve Köyleri Ağızları- ( İlker TOSUN) 
TVMA -Velimeşe Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar-Türkiyat Araştırmaları Dergisi - (Nursel ÖZDARENDELİ) 
VYAÖ – Vize Yöresinin Ağız Özellikleri – (Coşkun Muslu) 
 

SONUÇ 
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Trakya ağızlarında kullanılan alet ve eşya adlarıyla ilgili sınıflandırma çalışmamızla ilgili olarak ortaya çıkan sonuçları 
değerlendirecek olursak şu şekilde sonuçlara ulaşılabilir: Bölgeyle ilgili yapılan saha çalışmaları neticesinde ortaya çıkan söz varlığı 
alet ve eşya adları bakımından 16 başlık altında toplanmıştır. Bu başlıkların önemli bir bölümünün Türklerin hayat tarzı ile ilgili 
maddeler olduğu görünmektedir. Göçebe kültürünün doğal etkisi ve bunun neticesinde kullanılan alet ve eşya adlarındaki zenginlik 
bilhassa hayvancılıkla ilgili alet ve eşya isimlerindeki yoğunlukla karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel süreçte savaşçı olarak bilinen Türk 
topluluklarının savaş ve askerlikle ilgili alet-eşya adlarındaki çeşitlilik de doğal bir sonuç olarak görünmektedir. Yerleşik hayata 
geçen Türk topluluklarının hem tarımla hem de evle ilgili kullandıkları alet ve eşya adlarının zenginliği ayrıca karşılaştığımız bir 
başka durumdur. Yine yerleşik hayatla beraber kullanılmaya başlayan yerleşik kültüre ait inşaat ve esnaflık dallarıyla ilgili 
kullanımlara da çok yoğun bir şekilde rastlanmaktadır. Modern toplumların sosyal hayatla ilgili olarak vazgeçilmez gördüğü eğitim, 
sağlık ve güzel sanatlarla ilgili kullanımlar da Trakya ağızlarında yoğun kullanımlarına rastladığımız alanlar olmuştur. Bunun 
yanısıra inançlarla ilgili kullanımlar da bölge ağızlarında alet ve eşya adları bakımından önemli bir çeşitliliğe sahiptir. Hem yetişkin 
hem de çocuk oyunlarıyla ilgili alet ve eşya isimlerindeki zenginlik yine rastladığımız bir başka ana başlık olmuştur. Türk kültüründe 
kadına verilen değer ve kadın figürü takıyla ilgili alet ve eşya adlarındaki yoğunlukla daha da belirgin bir hal sergilemektedir. 
Anadolu kültürünün bir uzantısı ve devamı niteliğini taşıyan Trakya bölgesindeki bu söz varlığı, Türkçe söz varlığının zenginliği ve 
kapasitesi hakkında önemli bir ipucu niteliğindedir. Ortaya koyduğumuz bölgeyle ilgili bu söz haznesinin Türkçenin ağızlardaki 
kullanım zenginliği hakkında önemli bir fikir vereceği kanaatini taşımaktayız. 

 
SÖZLÜK 
aba: Kaba ve kalın yün kumaş. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; 
ÖDTAS. 47. Deliorman) 
abalık: Yün kumaş, aba. (ÖDTAS. 47. Deliorman) 
āç sabanı: Kara saban. (DRTAS.2) 
açacak (1): Anahtar yerine kullanılan taklit alet. (ÖDTAS. 48. 
Deliorman)  
açacak (2): Anahtar. (DRTAS.2; DS:Kayapa -Ed.; Çavuşköy, 
Babaeski, Lüleburgaz ve çevresi -Krk.) 
açcak/aççak (1): Açacak. (DRTAS.2) 
aççak (2): Anahtar. (DS:Kayapa -Ed.) 
açıcak: Anahtar. (DS:Kayapa -Ed.) 
ağız bağı: Güreşlerde devenin ağzını bağlamakta kullanılan ip. (DS: 
Ayvacık -Çkl.) 
ağzı dolu: Teneke kesmeye yarıyan bir çeşit makas. (DS:-Çkl.) 
açkı (1): Anahtar. (DS: -Ed.; Kadıköy, Sofular, Tatarlı, Saray -Tk.; 
ÖDTAS. 48. Deliorman) 
açkı (2): Kalem açacağı. (Çırpılar, Bayramiç -Çkl.) 
açkı (3): Tabaklanmış derinin yüzünü parlatmaya yarıyan 
kalıncamdan, silindir şeklinde bir alet. (DS:Ezine -Çkl.; -Ed.) 
açkıç: Anahtar. (DS: Malkara -Tk.) 
āda: Ağda. (DRTAS.2) 
aftobus: Otobüs. (DRTAS.3) 
āgaç: Argaç. (DRTAS.3) 
āgaşlık/āgaşdık/āgaştık: Arga 
ağış: Gümeçten bal çıkarmakta kullanılan alet. (DS:-Ed.) 
ahır (1): Evcil büyükbaş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan 
damı (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed. 
ahır (2): Yem oluğu, yemlik. (ÖDTAS. 50. Deliorman) 
ak götüren: Düvenle ezilen ekinlerin kalıntılarını rüzgarda savurarak 
samanı ve taneyi ayırmak için kullanılan uzun saplı, ucu parmaklı bir 
alet, yaba. (BTGA.306:Gümülcine-Sınırdere) 
akbes: Kundak. (DRTAS.5) 
akca/akça: Akçe (DRTAS.5) 
akrap: Hayvanların yularlarında, yanak kısmına takılan ve hayvanın 
hızlı yürümesini sağlıyan üç veya dört dişli demir parçası. 
(DS:Evreşe, Gelibolu, -Çkl.) 
akyūrt: Akça bardak. (DRTAS.6) 
alabakır: Bakır madeninden yapma su bakırı. (ÖDTAS. 51. 
Deliorman) 
alārına: Alarm. (DRTAS.7) 
aldangaç: Oyuncak, aldatıcı. (ÖDTAS. 51. Deliorman) 
alettirik: Cep feneri. (ÖDTAS. 52. Deliorman) 
alik: Kalbur. (BTGA.322:Gümülcine-Değirmendere) 
altı dökmelik: Liradan büyük ve ince altın olup lira ile denk gelir. 
(DRTAS.11) 
altıpatlak/altıpatdak/altıpattak: Altıpatlar. (DRTAS.11) 
altıpatlar: Tabanca. (KİASV.) 
ampül: Ampul. (KA. Kofçaz) 
amut: Deve semeri, havut. (DS:Fili, Biga -Çkl.) 
an: Bağ çubuklarında bulunan budak eklerinden her biri. (ÖDTAS. 
54. Deliorman) 
anadut: Ekin demetlerini arabaya koymaya ve harmanı aktarmaya 
yarıyan, üç, dört, beş, yedi çatallı olabilen, uzun saplı aygıt, dirgen, 
yaba. (DS: -Ed.) 
anāntar: Anahtar, açkı. (ÖDTAS. 54. Deliorman) 
anātar(1): Anahtar, açkı. (ÖDTAS. 54. 
Deliorman;BTGA.312:Gümülcine-Uysallı; KİASV.) 
anātar(2): Kilit. (DRTAS.12) 

anātır: Anahtar. (BTGA.146:Gümülcine-Yuvacılı) 
ançer: Hançer. (KA. Kofçaz) 
angıç arabası: Yük arabası. (DRTAS.12) 
angıç: Harman zamanı, fazla sap yüklemek için öküz ve at 
arabalarının iki tarafına konan tahta, parmaklıklı kanat. (DS: Biga, 
Kumkale -Çkl.; Uzunköprü, Kayapa, Lalapaşa -Ed.; Lüleburgaz ve 
köyleri -Krk.; Şahin, Malkara, Büyükmanika , Saray –Tk.; ÖDTAS. 
54. Deliorman) 
angışlı/angışdı/angıştı araba: Yük arabası. (DRTAS.12) 
antena: Anten. (DRTAS.13) 
ap: Hap. (11/16 BSYD. -Oruçlu/Babaeski –BKŞÇ.;  VYAÖ. Vize;  
AKA. Akıncılar -Vize; KA. Kofçaz.; HİKA. Hayrabolu) 
aparat (1): Fotoğraf makinesi. (DRTAS.13) 
aparat (2): Saç kıvırma makinesi. (DRTAS.13) 
āpolye: Hoparlör. Elektrik dalgalarını ses dalgasına çeviren ve 
gerektikçe sesi yükselten alet. (KİASV.) 
araba: Araba. (DRTAS.14) 
arantı: Ahırlarda iki hayvan arasına konan kalın ve uzun sırık. 
(DRTAS.14) 
arba: Araba. (AKA. Akıncılar -Vize; ÖDTAS. 56. Deliorman; 
RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.) 
argalaç: Hamal semeri, sırta yük alınacağı zaman konulan çul, çuval, 
keçe parçası, altlık. (DS: Kayapa, Küçünlü -Ed.) 
ārgaşlık/ārgaşdık/argaştık: Argaçlık.  (DRTAS.15) 
argıç: Ön dingille çatala bağlanmış, ucuna boyunduruk bağlanan, 
çekme kolu, çekme ekseni, ārıç. (KİASV. Avcılar –Demirköy) 
ārık: Saman taşımak için yapılmış bir çeşit küfe, sepet. 
(DS:Karaağaç -Tk.) 
arış: Araba, kağnı oku. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 
56. Deliorman; DS: Fili , Biga, Gelibolu, Kepez -
Çkl.;Hamitli,Uzunköprü, Lalapaşa -Ed.; Ceylanköy, Lüleburgaz -
Krk.; Kadıköy, Osmanlı, Ahırköy, Tatarlı, Sofular, Saray -Tk.) 
arita: Harita. Coğrafya, tarih, dil, nüfus vb. konularla ilgili 
yeryüzünün veya bir parçasının, belli bir orana göre küçültülerek 
düzlem üzerine çizilen taslağı. (KİMİKA.) 
armudiye: Armut biçiminde olan uçurtma. (DS: -Ed.) 
arşak: İplik eğirmede kullanılan iğin altında bulunan yarım küre 
şeklindeki topçuk, ağırşak. (DS: Çan, Bayramiç, Biga -Çkl.; Meriç, -
Ed.; Çavuşköy , Babaeski, Hamitabat , Lüleburgaz -Krk.; Saray -Tk.) 
arşın: İki ucu çatallı, ip dolamaya yarayan çubuk. (EİA.4-70) 
artıcan: Artezyen çeşmesi. (HİKA. Hayrabolu) 
asacak: Duvara su kovalarını, ocak içine tencereleri veya kapı 
arkasına giyecekleri asmaya yarayan ağaç çivi. (DRTAS.17) 
asdallık/astallık: Astarlık. (DRTAS.17) 
asdar/astar: Astar. (DRTAS.17) 
asgı/askı: Askı. (DRTAS.17) 
āşar: Katkı maddesi, maya veya ilâç. (ÖDTAS. 57. Deliorman) 
aşırtmaç: Koşu hayvanının kuyryğu altından geçirilen paldum. 
(DRTAS.19) 
aşlama tenekisi: Sulamaç. (DRTAS.20) 
ateş: Ocak. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 57. 
Deliorman)  
ateşlik: Sobanın ateş yanan kısmı. (ÖDTAS. 58. Deliorman) 
atgı/atkı: Atkı. (DRTAS.20) 
avıl: Çit, duvar. (ÖDTAS. 58. Deliorman; RKABKA. Kubrat –
Razgrad/Bul.) 
avlı: Avlu duvarı. (DRTAS.22) 
avlu: Bahçelerin etrafına ağaç ve ince dallardan yapılan çit, engel. 
(BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.)  
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avruz (1):Lâzımlık, oturak. (DS: Kayapa , Lalapaşa -Ed.) 
avruz (2): Dibi dar, ağzı geniş, iki kulplu, yoğurt mayalanan toprak 
kap. (DS: Çavuşköy,  Babaeski -Krk.) 
avulluk: Avlu, evin dış kısmı: bubasının evine sokmayallar da dǖnü 
çingene avullūna soktular. (KİMİKA.) 
aṽulu: Avlu, bahçe. (KA. Kofçaz) 
ayağ eskisi: Bebebğin ayaklarını saran bez. (DRTAS.23) 
ayak (1): Araba tekerinin ayakları. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –
Ed.; ÖDTAS. 59. Deliorman)  
ayak (2): Kızak ayakları. (ÖDTAS. 59. Deliorman)  
ayak (3): Sandalye ve masa ayakları. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –
Ed.; ÖDTAS. 59. Deliorman)  
ayak (4): Sacayak ayakları. (ÖDTAS. 59. Deliorman) 
ayak (5): Su kanalı. (EİA –Ed.) 
ayak maşinası: Ayaklı dikiş makinesi. (DRTAS.23) 
ayākab: Ayakkabı. (AKA. Akıncılar -Vize) 
ayakçık: Dokuma tezgâhında (çufalık) dokuyanın ayak bastığı 
tahtacık. (ÖDTAS. 59. Deliorman) 
ayakçılık: Dokuma tezgâhı pedalı. (DS: Korucu -Ed.) 
ayakkap: Ayakkabı. (HİKA. Hayrabolu; RKABKA. Kubrat –
Razgrad/Bul.) 
ayakman: Çocukların ve cambazların boylarını yükseltmek için 
ayaklarına takıp gezdikleri sırık. (DS:Bayramiç, Çan –Çkl.)  
ayazlık (1): Aydınlatıcı, ışıldak. (ÖDTAS. 60. Deliorman) 
ayazlık (2): Gece perdesi, geceleyin pencereleri kapatmak için 
kullanılan kalın kumaştan yapılan perde.(BTGA.204:Gümülcine-
Üşekdere) 
aygaz: Ocak. (4/113 BSYD. –Ahmetbey/Lüleburgaz –Krk.) 
aygīcık: At arabasının terazileri üzerindeki kısım, aygırcık. (ÖDTAS. 
60. Deliorman) 
ayırt: Süzgeç, kevgir. (DS: Gelibolu -Çkl.)  
aykacı: Avcılıkta avın ortaya çıkması için taklidi sesler çıkaran 
kimse veya kimseler. gittik pusunun yerine durduk orayı tabi 
aykacılar başladı aylama. (KİMİKA.) 
aykırdak: Damı dayayan direk, mertek. (DS: İpsala -Ed.) 
ayna(1): Röntgen cihazı. (BTGA.417:Gümülcine-Sofular) 
ayna(2): Tütün dizilerinin ipte asıldığı tahta 
iskele.(BTGA.144:Gümülcine-Yuvacılı, BKÖBTGA) 
ayrı: Çalı ya da başak demetlerini toplamak, kaldırmak için yapılmış 
çatal ağaç. (DS: Dereköy, Kafcağız -Krk.) 
azı: Köpek boyun kayışı, tasma. (DRTAS.27) 
azırapış: Bebeklerin altına bağlanan bir kullanımlık 
bez.(BTGA.262:Gümülcine-Palazlı) 
āzlık/āzdık: Ağızlık. (DRTAS.27) 
azlık: Ağızlık. (ÖDTAS. 62. Deliorman) 
bā (1): İki nesneyi birleştiren ip. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; 
ÖDTAS. 63. Deliorman) 
bā (2): Demet bağı. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 63. 
Deliorman) 
bā çıbī: Bağ çubuğu. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 
63. Deliorman) 
baba: Çatılarda, makas ağaçlarının birer ucunun çivilendiği, iki 
metre kadar uzunlukta ve tam ortada bulunan kalın direk, omurga 
direği. (DS:Evreşe, Gelibolu, Ayvacık -Çkl.) 
bābazen: Kabuklu söğüt dalından örülen, dibi dar ağzı geniş ve 
bağcıların kullandığı iki kulplu büyükçe sepet, bir çeşit 
küfe.(Gümülcine/ BSYD) 
babıç: Pabuç. (DRTAS.28) 
bacalık (1): Eskiden köy evlerinde bulunan ocak. 
(DS:Türkgücü,Çorlu -Tk., BTGA.71:Gümülcine-Kardere) 
bacalık (2): Ocağın yan veya üst tarafına yapılan lamba, kibrit vb. 
şeyleri koymaya yarayan raf. (DS:Lüleburgaz ve çevresi -Krk.) 
bacalık (3): Baca. (DRTAS.29) 
baçonka: /Bul.i./ Baçvonka. Fıçı. (ÖDTAS. 63. Deliorman) 
bādak: Emzikli küçük su destisi. Küçük çocuklar için kullanılır. 
(ÖDTAS. 63. Deliorman) 
badalak: At arabasında koşum kayışlarının bağlandığı ağaç. (DS:- 
Vize -Krk.; Saray -Tk.) 
badiye: Yayvan, kulpsuz toprak çanak. (DS: -Ed.) 
baduç:Toprak, çam ağacı veya madenden yapılmış ibrik, emzikli 
testi. (DS:Germeyan, Çorlu -Tk.) 
bağbazan: Kabuklu söğüt dalından örülen, dibi dar ağzı geniş ve 
bağcıların kullandığı iki kulplu büyükçe sepet, bir çeşit küfe. 
(DS:Gümülcine-Yunanistan) 
bağırdak: Çocuğun düşmemesi için beşiğe veya salıncağa bağlanan 
enli kuşak. (DS:Lapseki -Çkl.; -Ed.) 
bağrızan: Üzüm veya tütün sepeti.(BKÖBTGA, BTGA:BSYD) 
bakacak: Ayna. (DRTAS.29; DS:Lapseki -Çkl.) 

bakır ağacı: Omuzda bakraçla su taşımak için kullanılan ağaç. 
(DS:Avarız -Ed.) 
bakır: Bakraç, kova, helke. (DS:Fili, Biga, Evreşe, Gelibolu -Çkl.; 
Çavuşköy, Babaeski -Krk.; Saray -Tk.) 
bakırācı: Bakırağacı. Omuzda su taşımak için kullanılan sağına 
soluna bakır asılan bir sopa. (KİASV. Hamidiye –Demirköy; BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.)  
bakıraç: Su taşımaya yarayan kap, bakraç. (BTGA.32:Gümülcine-
Bayatlı) 
bakıraş: Su taşımaya yarayan kap, bakraç. (BTGA.282:Gümülcine-
Payamdere) 
bakırcık: Küçük bakraç. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; 
DS:Ceylanköy, Lüleburgaz -Krk.) 
bakī: Bakır. (RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.) 
baklava sinisi: Büyük sini. (DRTAS.29) 
bakraç: Su taşımaya yarayan kap. (TMİKA.318/386) 
bakraş: Su taşımaya yarayan kap, bakraç. (BTGA.57:Gümülcine-
Gerdeme) 
baksa: Sipersiz şapka, bere. (ÖDTAS. 66. Deliorman) 
bālama: Bağlama. Üç çift telli olan ve mızrapla çalınan bir saz. 
(KİASV.; KA. Kofçaz; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
bālık: Ekinleri bağlamak için yine uzun saplı ekinlerden yapılan 
bağlama düzeneği. (BTGA.162:Gümülcine-Üntüren) 
balle: Balya. (DRTAS.31) 
bāllık: Baharatlık. (DRTAS.31) 
balta: Değirmen taşının ortasında bulunan ve onu döndüren demir, 
haç şeklindeki aygıt. (DS:Ezine -Çkl.) 
baltay: Balta. (KBMİKAİ.66/12) 
bansig: /Bul.i./ bantsig. Elektrikli bıçkı. (ÖDTAS. 65. Deliorman) 
bardak: Toprak testi, küçük testi. (DS:Karabiga, Biga, Ayvacık, 
Bayramiç -Çkl.; Lüleburgaz ve çevresi -Krk.) 
bārdak: Vantuz. (DRTAS.31) 
bāret: İçi havlu bir çeşit pamuklu kumaş. (DRTAS.31) 
bārgıç: Bağargaç. Hayvanlarla çekilen arabalarda yastık ve dingil 
arasında kalan, ara ahşap aksam. (KİASV. Malkoçlar –Kofçaz) 
barıt: Barut. Ateşli silahla bir merminin atılmasına veya herhangi bir 
aracın fırlatılmasına yarayan, patlayıcı madde. (KİASV. Malkoçlar –
Kofçaz; ÖDTAS. 66. Deliorman; DRTAS.32) 
barıtlık/barıtdık/barıttık: Barutluk. (DRTAS.32) 
basarna: Dalyan kazığı. (DS:-Çkl.) 
basdun/bastun: Baston. (DRTAS.32) 
basdun: Baston. (BTGA.175:Gümülcine-Müsellimköy) 
baskı (1):Demir sıcakken düzeltmeye, şekil vermeye yarayan bir 
demirci aleti, avadanlık. (DS:Saray -Tk.) 
baskı (2): Kamyon motorunun bir parçası. (TMİKA.271/285) 
bastun: Baston. (BTGA.394:Gümülcine-Mehrikoz) 
başlık (1): Başa takılan eşyalar: şapka, bere, takke. (BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 67. Deliorman)  
başlık (2): Tekerleğin başa benzeyen kısmı, ortası. (ÖDTAS. 67. 
Deliorman) 
batan (1): Çoban köpeklerini, kurt ve başka köpeklerden korumak 
için boyunlarına takılan dikenli tasma. (DS:Çengelli, Lüleburgaz -
Krk.) 
batan (2): Dokunmuş kumaşı sıkıştırarak düzgün hale getiren dolap. 
(DS:Bolayır göçmenleri -Tk.) 
batara: Matara, su kabı. (BTGA.356:Gümülcine-Demirbeyli) 
batariyā radyo: /yun.i/ Pille çalışan radyo.(BTGA.221:Gümülcine-
Bayatlı) 
batlak (1): Büyük şarap fıçısı, fıçı. (DS:Mudanya göçmenleri -Brs.; 
Büyükkılıçlı göçmenleri , Silivri -İst.; Sirkeli göçmenleri -Ada.; -Ed. 
göçmenleri; Kadıköy , Saray -Tk.; ÖDTAS. 67. Deliorman) 
batlak (2): Testi. (DS: Karamandere göçmenleri -İst.) 
batos: Harman makinesi. (DS:Ed.) 
batoz: Harman makinesi. (İİA) 
batuş: Çizme. (DRTAS.34) 
batuza: Harman makinesi. (BTGA.233:Gümülcine-Büyük Doğanca) 
bebek emicį: Biberon.(KBMİKAİ.56/11) 
bek: Sulama yapılırken su borularının ucundaki dönen 
alet.(Gümülcine/ BSYD) 
belet: Bilet, kupon. (ÖDTAS. 68. Deliorman) 
belleme (1): Belleme, aşırma. Ahşap tavanlı evlerde kirişleri 
tutundurmak için üstten konan kalın ağaç, aşırma veya belleme. 
(ÖDTAS. 68. Deliorman) 
belleme (2): Binek hayvanını soğuktan korumak için beline sarılan 
veya eyerin altına konulan keçe, meşinlenmiş keçe. (DS:Saray ve 
köyleri -Tk.) 
belleme (3): Koşum kolanı. (DRTAS.37) 
benter: Testi. (DS:-Tk.) 
beşibilik/beşibillik:Beşibirlik. (DRTAS.38) 
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bēz: Bez. Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma, çaput. 
(KİASV.) 
bıkā: Bukağı, at ayağına takılan halkalı bir pranga. (ÖDTAS. 69. 
Deliorman; DRTAS.40) 
bıyçak:Bıçak. (KPMİKAİ.16/40) 
bıyık: Asma vb. bitkilerde, sarılıp tutunmaya yarayan sürgün. 
(KİASV.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.)  
biç kavrama: Bir çeşit tarım aleti. (KBMİKAİ.4/32) 
biçendüven: Biçerdöver, ekin biçen, döven, taneleri ayıran, samanı 
deste veya balya durumuna getiren makine. (BTGA.174:Gümülcine-
Müsellimköy) 
biçerbālar: Biçerbağlar. Ekini hem biçen hem de bağ durumuna 
getiren makine. (KİASV.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
biçerdüver: Biçerdöver, ekin biçen, döven, taneleri ayıran, samanı 
deste veya balya durumuna getiren makine. (İİA HİKA. Hayrabolu; 
BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
biçgi/biçki: Bıçkı. (DRTAS.42) 
biçimnik: Biçmeye yarayan. (DRTAS.42) 
biçki: Deri ve kösele kesmek için ayakkabıcı ve saraçların kullandığı 
bir aygıt. (DS:-Çkl.) 
biĺāzik: Bilezik. (BTGA.319:Gümülcine-Çelebiköy; KEİYKAD) 
bilda: Ekmek tahtası. (DS:Kayalar, Sarıgöl, Rumeli) 
bilē taşı: Bilek taşı. Bilemek için kullanılan bir taş. (KİASV. 
Malkoçlar –Kofçaz) 
bilekce/bilekçe: Kelepçe. (DRTAS.42) 
bileyzik: Bilezik.(HİKA. Hayrabolu; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –
Ed.) 
bilezik: Kuyu ağzına konulan ortası delik taş. (BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
bilēzzik: Bilezik. (AKA. Akıncılar -Vize) 
bindallı: Sırmalı kadın elbisesi beya yastık, duvar yastığı veya yatak 
örtüsü. (DRTAS.43) 
binim: Eyer, semer ve yular. (DS:Lapseki -Çkl.) 
biti: Kitap. (DS:Lapseki -Çkl.) 
biton: Beton. Çimentonun su yardımıyla kum, çakıl vb. maddelerle 
karışması sonucu oluşan sert, dayanıklı, bağlayıcı yapı malzemesi. 
(KİASV.) 
biton: Bidon, sıvıların taşındığı kap. (BTGA.396:Gümülcine-
Mehrikoz) 
boaç: Büyükbaş hayvanların boğazına takılan zincir. 
(BTGA.20:Gümülcine-Baraklı) 
bōça: İçine çamaşır, elbise vb. koyup sarılan dört köşe kumaş. 
(KİASV.; 12/11 BSYD. -Karamesutlu/Babaeski –BKŞÇ.;  VYAÖ. 
Vize; HİKA. Hayrabolu; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.)  
boduç (1): Çam ağacı veya topraktan yapılmış küçük testi, yuvarlak, 
kulpsuz testi. (DS: Uzunköprü -Ed.; Lüleburgaz –Krk.; 
(DS:Çavuşköy, Babaeski -Krk.) 
boduç (2): Çömlek. (DS:Çorlu -Tk.) 
boduç (3): Küp. (DS:Bergaz, Ezine -Çkl.) 
boduç (4): Manda boynuzundan yapılmış katran kabı. 
(DS:Bulgaristan göçmenleri) 
boğcık:  Biçilmiş demetleri bağlamaya yarayan saptan bağ. 
(DS:Ayvacık -Çkl.) 
boğmak: Hayvanların boyunlarına takılan halka. (DS:Lapseki -Çkl.) 
bokluğ arabası: El arabası. (DRTAS.47) 
bolt: Çivi, somunlu vida. (DRTAS.47) 
bomba (1) : Un fıçısı. (DRTAS.47) 
bomba (2) : Varil. (DS:Fili, Biga -Çkl.) 
bombe: /Bul.i./ bombe. Fötür şapka. (ÖDTAS. 72. Deliorman) 
bōndulĺuk: Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte 
yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç 
çember, boyunduruk. (BTGA.268:Gümülcine-Kozlardere) 
bordo: Porto. Büyük sokak kapısı, porto.: Bordoyu gāvur kapamış 
dükānı çekmiş perdeyi indirmiş (KİMİKA.) 
boru (1): Türlü sıvıları taşıyan silindir. (BSYD.–Demirköy/Lalapaşa 
–Ed.; ÖDTAS. 72. Deliorman)  
boru (2): Çeşme borusu. (ÖDTAS. 72. Deliorman)  
boru (3): Petrol borusu. (ÖDTAS. 72. Deliorman)  
boru (4): Soba borusu. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 
72. Deliorman)  
borulu: Sulamaç. (DRTAS.48) 
bosdan/bostan : Bostan. (DRTAS.48) 
boş: İçinde bir şey olmayan kap. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; 
ÖDTAS. 72. Deliorman)  
botoza: Harman makinesi. (BTGA.164:Gümülcine-Kalfa) 
botuş: Çizme. (DRTAS.49) 
bovazlı susak (buğazlı susak): Kabaktan matara. (KİVİYA./KİASV. 
Vize) 
boyacı mērdiveni: Çift merdiven. (DRTAS.49) 

boyler: /Bul.i./ boyler. Şofben. (ÖDTAS. 73. Deliorman)  
boyundulluk: Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte 
yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç 
çember. (BTGA.162:Gümülcine-Üntüren) 
boyunduruk: Arabaya koşulan hayvanların boyunlarına takılan ağaç 
bağlantı. (KİMİKA.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 75. 
Deliorman; BTGA.77:Gümülcine-Aralıkburun) 
bırasnaçga/bırasnaçka: Tıraş bıçağı. (DRTAS.51) 
buçuklu: İki kulplu çömlek. (DS:Gülpınar, Ezine -Çkl.) 
būgalaç: Ağaç çiviye yapılmış vida. (ÖDTAS. 74. Deliorman) 
būgu: Burgu. (KA. Kofçaz; ÖDTAS. 74. Deliorman) 
bǖgü: Bürgü. (ÖDTAS. 76. Deliorman) 
buldozer: /Bul.i./ buldozer. Dozer. (ÖDTAS. 74. Deliorman) 
bulduk: Çömlek. (DS:Ed.) 
bulgur taşı: Tahıl öğütmek için kullanılan el değirmeni. (BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.; TMİKA.196/186) 
bulka: Yayık, ayran yapmakta kullanılan küp. (DS:Ed.) 
bullur: Bardak. (DS:Gelibolu -Çkl.) 
būma: Kızların takındığı kol bağları, burma. (ÖDTAS. 74. 
Deliorman)  
bumba: Bomba. (DRTAS.52) 
bunker: /Bul.i./ bunker. Biçerdöverin deposu. (ÖDTAS. 75. 
Deliorman) 
buranya: Tarlayı sürmek için kullanılan alet. (DS:Galata, Gelibolu -
Çkl.) 
burgu: Delik açmaya yarayan alet.(Gümülcine/ BSYD) 
burkan: /Bul.i./ burkan. Kavanoz. (ÖDTAS. 75. Deliorman) 
burkan: Kavanoz. (DRTAS.53) 
burma: Küçük vida.(Gümülcine/ BSYD) 
burunsuluk: Hayvanın yem yemesine engel olmak için başına 
takılan aygıt. (DS:Ceylanköy, Lüleburgaz -Krk.; Saray -Tk.) 
but: At arabasından bir parça. (ÖDTAS. 75. Deliorman) 
butilka: /Bul.i./ butilka. Şişe. (ÖDTAS. 75. Deliorman) 
butima: Yayık. (KİASV.) 
butun: Yayık. Tereyağı çıkarmak için sütün, yoğurdun içinde 
çalkalandığı kap veya makine. (KİASV.) 
buylu: Sabanın kıvrık yerine konulan ve toprağı dağıtmaya yarayan 
çatal. (DS:-Ed.) 
buyunduruk: Boyunduruk. Çift süren veya arabaya koşulan 
hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen 
bir tür ağaç çember. (KİASV. Terzidere –Kofçaz) 
buzara: Buzdolabı. (BTGA.365:Gümülcine-Tuscuköy) 
buzele: Buzdolabı. (BTGA.253:Gümülcine-Lefeciler) 
buzene: Buzdolabı. (BTGA.30:Gümülcine-Bayatlı) 
buzēra: Buzdolabı. (BTGA.400:Gümülcine-Kalanca) 
buzere: Buzdolabı. (BTGA.208:Gümülcine-Üşekdere) 
bürgü: Çarşaf, çar. (DS: Ayvacık -Çkl.; Selanik göçmenleri, İpsala -
Ed.; Çavuşköy, Babaeski, Lüleburgaz -Krk.; Yağköy -Tk.) 
bürük: Çarşaf. (DS:-Çkl.) 
cacala (1): Bilye. Çocuk oyunları için camdan yapılmış bir tür oyun 
aracı, bilye. (KİASV. Malkoçlar –Kofçaz) 
cacala (2): İnce dokunmuş kilim. (DS:Evreşe, Gelibolu -Çkl.) 
cafāil taşı: Elmas, yakut vb. değerli taşlar, mücevher, cevahir taşı. 
(BTGA.186:Gümülcine-Kırvakıfköy) 
caga: Kundaksız bıçkı. (ÖDTAS. 79. Deliorman) 
cak (1): Büyük bez veya deri torba, tuluk. (DS:Bulgaristan) 
cak (2): Büyük çuval. (DS:Çavuşköy, Babaeski -Krk.) 
camal (1): Bir çeşit soba, şömine. (ÖDTAS. 79. Deliorman) 
camal (2): Kümbet denilen ısınma aracı. (DS:-Çkl.; Türkgücü, 
Muratlı, Çorlu -Tk.) 
caman: Damacana, küp vs. içine konulan büyük kavanoz.: Camanın 
içinden çıkarsana u kızılcıkları 
can/çan: Can. (DRTAS.58) 
canta: /Bul.i./ djanta. Cant. (ÖDTAS. 80. Deliorman) 
carcur: Fermuar. (DS:Kadıköy, Saray -Tk.) 
carcurlu: Otomatik, ileri geri hareketli (tabanca). (DS:Fili, Biga -
Çkl.) 
cendere: Taze peynirin suyunu süzmek ve kalıba koymak için 
kullanılan sık dokumadan yapılmış torba. (DS:-Ed.; Lüleburgaz -
Krk.; DS:Kadıköy, Saray -Tk.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
cepin: Küçük çapa. (DS:İpsala -Ed.) 
cevizle/cevizde/cevze: Cezve. (DRTAS.60) 
cıba:Kağnı ve boyundurukta kullanılan ağaç çivi. (DS:-Çkl. ve 
ilçeleri) 
cıbır: Küçük tahta fıçı. (DS:-Ed.; Çavuşköy,  Babaeski, Lüleburgaz -
Krk.; ÖDTAS. 81. Deliorman) 
cılbır: Manda ve öküzleri yürütmek için çenelerinin altına gelecek 
şekilde konulan sivri demir. (DS:Çengelli, Lüleburgaz -Krk.; 
DS:Çavuşköy, Babaeski -Krk.) 
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cıngır: Çıngır. Su veya süt taşınan kap, kova, bakraç.: Geçarlā şindi 
kāşısına kalan, boydaşları onun, elini öptürē bi santin cıngır salē. 
(KİASV.) 
cıngırık: Kuyudan su çekmek için iki direk arasına uzatılan sırık, 
asmalı kuyu. 
cıylâk: Küçük zurna, cura zurna. (ÖDTAS. 81. Deliorman) 
cimbar: Dokuma tezgâhlarında bezi gerdirmek için kullanılan iki 
tarafı dişli bir aygıt. (DS:Ezine -Çkl.) 
cimbir: Dokuma tezgâhlarında bezi gerdirmek için kullanılan iki 
tarafı dişli bir aygıt. (DS:-Çkl.) 
cimbiz: Cımbız. (ÖDTAS. 81. Deliorman) 
cimbokoz: Para atılarak çalıştırılan müzik kutusu. 
(BTGA.224:Gümülcine-Koyundere) 
cimbokus: Para atılarak çalıştırılan müzik kutusu. 
(BTGA.174:Gümülcine-Müsellimköy) 
cimbokuz: Para atılarak çalıştırılan müzik kutusu. 
(BTGA.218:Gümülcine-Bayatlı) 
cinbaz: Dokuyucuların çizgi çizmekte kullandıkları cetvele benzer 
demir. (DS:Lapseki -Çkl.) 
cinber: Dokuma tezgâhlarında bezi gerdirmek için kullanılan iki 
tarafı dişli bir aygıt. (DS:Lapseki -Çkl.) 
cinkil: Su veya süt taşınan kap, kova, bakraç.  (DS:Beyçayır, Ezine -
Çkl.) 
citen: Saman taşımak için kağnılara konulan büyük sepet. 
(DS:Malkara -Tk.) 
civil: Yağ, peynir, bezir koymağa yarayan küçük toprak çömlek. 
(DS:Bayramiç -Çkl.) 
conbul: Su güğümü. (DS:İpsala -Ed.) 
cop: Hayvan yedecek değnek. (DRTAS.63) 
cönk: Uzunlamasına açılan eski şiir ve destan dergisi.(DS:-Ed.) 
cöp: Ağaç çivi. (DS:Biga -Çkl.) 
cuda: Baldıran sapından yapılıp fırlatılan ok, çıda. (ÖDTAS. 81. 
Deliorman)  
cübeden: Aralarına boncuk konularak dizilen altın 
kolye.(DS:Gölcük, Bayramiç -Çkl.) 
cügen: At başlığı. (DS:Karaağaç -Tk.) 
çabıt: Paçavra, eski bez parçası. (DS:Fili, Biga -Çkl. 
çādak (1): Dört veya daha çok direk üzerine yapılan üstünde 
oturulup yatılabilen gölgelik veya düzlem. Çardak. (ÖDTAS. 83. 
Deliorman; ÖDTAS. 83. Deliorman; RKABKA. Kubrat –
Razgrad/Bul.) 
çādak (2): Yabancılar geçmesin diye çit veya duvarların üstüne 
yapılan engel. (ÖDTAS. 83. Deliorman) 
çādaklı avıl: Çardaklı duvar. Çalıyla veya kerpiçle örülmüş ve 
üstüne yabancılar geçmesin diye çardak yapılmış duvar. (ÖDTAS. 83. 
Deliorman) 
çadır: Şemsiye. (DS:Fili, Biga -Çkl.; -Ed.; Kemaller, Rusçuk, 
Bulgaristan) 
çadī(r) (1): Çadır. (ÖDTAS. 83. Deliorman) 
çadī(r) (2): Şemsiye. (ÖDTAS. 83. Deliorman) 
çāk: Çark. (ÖDTAS. 83. Deliorman) 
çakacak: Elektrik kilidi. (ÖDTAS. 83. Deliorman) 
çakıldak: Rüzgârda ses çıkararak kuşları kovalamağa yarayan bir 
alet. (DS:Pınarhisar -Krk.) 
çakışdırmak/çakıştırmak: Çakmak. (DRTAS.65) 
çakmak (1): Döven taşı.; Harmanda ekinlerin sapı ve tanelerini 
ayırmak için kullanılan, önüne koşulan hayvanlarla çekilen, alt 
yüzünde keskin çakmak taşları dikine çakılı bulunan, kızak 
biçiminde araç. (KİASV.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
çakmak (2): Kıvılcım çıkartmaya yarayan çelik demir. (BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 83. Deliorman) 
çakmak (3): Gazlı çakmak. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; 
ÖDTAS. 83. Deliorman) 
çakmak kesesi: Çobanların çakmak demiri, çakmak taşı ve kav 
koydukları kese. (ÖDTAS. 83. Deliorman) 
çalı süpǖgesi: Çalı dallarından yapma süpürge. Ev dışı alanları 
süpürmekte kullanılır. (ÖDTAS. 84. Deliorman) 
çalpara: Dibi dar ağzı geniş kap. (DS:-Ed.) 
çamçak: Çamdan oyularak yapılmış su kabı. (DS:Çavuşköy, 
Babaeski -Krk.) 
çampara (1): Mısır kavurmağa yarayan araç. (DS:Muratçalı -Ed.) 
çampara (2): At arabalarında dingile takılan ve ses yapan çelik 
levhalar, çalpara. (ÖDTAS. 84. Deliorman; BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed; DS:Babaeski, Lüleburgaz -Krk.) 
çampara (3): Deflerin kasnağına takılan ve metalik sesler çıkaran 
sac levhalar. (ÖDTAS. 84. Deliorman)   
çamurluk: Arışın yere değmemesi için ucuna yapılan ayak. (BSYD. 
–Demirköy/Lalapaşa –Ed.; DS:Saray -Tk.; Lüleburgaz -Krk.) 

çan (1): Hayvanların boynuna takılan ses aleti, zil veya çıngırak. 
(BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 85. Deliorman)  
çan (2): Kilise çanı. (ÖDTAS. 85. Deliorman) 
çanak: Yeme içme kabı. (HİKA. Hayrabolu; BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; 
ÖDTAS. 85. Deliorman) 
çanakçık: Tabak. (BKÖBTGA) 
çanakpara: Üzüm sıkmağa yarayan araç. (DS:Tavaklı, Ezine -Çkl.) 
çanga (1): Kulplu çömlek. (DRTAS.67) 
çanga (2): Kova, küçük bakraç. (DS:Dikmen, Biga -Çkl.; Havsa -
Ed.; Çorlu -Tk.; Deveçatağı –Krk; DRTAS.67) 
çanka: Kova, küçük bakraç.  (DS:-Ed.) 
çapa: Toprak eşme veya kazma aleti, kazma. (BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 85. Deliorman; 4/8 BSYD. –
Ahmetbey/Lüleburgaz –Krk.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; 
TMİKA. 196/173) 
çāpak: /Bul.i./ çerpak. Yemek kepçesi. (ÖDTAS. 85. Deliorman) 
çapçak: Çamdan oyularak yapılmış su kabı. (DS:Gelibolu -Çkl.; -
Ed.;Yayla -Krk.) 
çapıt (1): Çaput. (DRTAS.68) 
çapıt (2): Çiftçilerin işe giderken ayaklarına sardıkları aba parçası. 
(DS:-Tk.) 
çapras: Bıçkı dişlerini ters yatırmaya yarayan ayar aleti. (KİASV.) 
çapraz: Kolan tokası. (DS:Fili, Biga -Çkl.) 
çarakman: Şamdan. Mum, kandil, lamba vb. ışık veren araç, çırağ. 
(KİASV.) 
çarpak: Kepçe. (KİASV.) 
çārşaf (1): Çarşaf. (DRTAS.68) 
çārşaf (2): Örtü. (DRTAS.68) 
çasdık/çastık: Odun kesme sahası, baltalık. (DRTAS.68) 
çaşa: /Bul.i./ Çaşa. Su bardağı. (ÖDTAS. 85. Deliorman) 
çāşaf: Çarşaf. Yatağın üstüne serilen veya yorgan kaplanan bez örtü. 
(KİASV.; AKA. Akıncılar -Vize; RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.; 
ÖDTAS. 85. Deliorman) 
çatal kaşî: Yemek çatalı. (DRTAS.69) 
çatı: İp, urgan, kordon. (DS:Biga, Gelibolu -Çkl.; Kavaklıkazanı -
Ed.; Çavuşköy, Babaeski -Krk.; ÖDTAS. 86. Deliorman) 
çatma: Ahşap yapılarda ağaç iskeletin temel parçaları, Tütün 
kurutmak için kurulan ağaçtan yapılmış düzenek. 
(BTGA.144:Gümülcine-Yuvacılı) 
çatmalık: Çatı için malzeme. (DRTAS.69) 
çavdar sazı: Eskiden samanlıkların üstünü örtmek için kulanılan 
çavdar sapı. (BTGA.195:Gümülcine-Kuzuren) 
çay gǖmü: Çaydanlık. (DRTAS.70) 
çaylık: Çaydanlık. (DRTAS.70) 
çaymık: Çaydanlık. (DS: -Ed.) 
çēge (1): Çerge, kilim. (RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.) 
çēge (2): Yaygı. /Bul.i./ çerga. (ÖDTAS. 87. Deliorman) 
çeğel: Çiftin çamurunu kazımak için yapılan demir. (DS:-Çkl.) 
çehkel: Pulluklara yapışan çamurlu toprağı sıyırmak için kullanılan, 
ucunda üçgen şeklinde bir demir parçası olan değnek, kopala. 
(TMİKA.214/39) 
çekel (1): Öğendirenin alt ucundaki demir sıyırgı. (DS: Yunanistan 
göçmenleri -İz.; -Çkl.; İpsala, Keşan, İskender -Ed.; Çavuşköy, 
Babaeski, Ceylanköy, Lüleburgaz, Dolan -Krk.; Ballı, Çorlu, Saray -
Tk.) 
çekel (2): İnce, uzun ve yuvarlak değnek. (DS: Bolayır -Çkl.; 
Büyükaltıağaç -Ed.) 
çeki (1): Boyunduruğu oka bağlayan ağaç çivi. (DS:Keper -Çkl.) 
çeki (2): Hayvanların beline bağlanan ip. (KrkİS.) 
çeki (3): Bir çeşit kesici alet, çakı. (BTGA.400:Gümülcine-Kalanca) 
çeki çivisi: Çekme çivisi. Boyunduruk ile arışı bağlayan çivi. 
(ÖDTAS. 87. Deliorman) 
çeki tahtası: Gömlek yapılırken elde tutulan tahta. (DS:-Çkl.) 
çekim dįnē: Çuhalıkta selmini çeviren kumaşı sarmaya yarayan 
değnek, çekim değneği. (ÖDTAS. 87. Deliorman) 
çekme: Ağzı testereli bağ bıçağı, bıçkı. (DS:  Kepez -Çkl.; 
Lüleburgaz -Krk.) 
çelebne: Üstünde gözleme pişirilen veya ocakta pişirilen ekmeğin 
üstüne kapanan toprak saç : Ekmeğin üstüne çelepne kapadım pek 
güzel pişti. (DS: Çavuşköy, Babaeski -Krk.) 
çelepne: Üstünde gözleme pişirilen veya ocakta pişirilen ekmeğin 
üstüne kapanan toprak saç : Ekmeğin üstüne çelepne kapadım pek 
güzel pişti. (DS: -Ed.) 
çelǵa: Çerge. Kilim, bir çeşit dokuma örtü.: o çekermiş çelǵayı bu 
çekermiş. (KİMİKA.) 
çelpene: Ekmek pişirmekte kullanılan saç. (DS: -Ed.) 
çeltik: Çeltik. Dal parçası, değnek. (ÖDTAS. 88. Deliorman) 
çenber: Çember. (12/14 BSYD. -Karamesutlu/Babaeski –BKŞÇ.) 
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çendele: Ekşimik veya peynir süzmek için kullanılan seyrek 
dokunuşlu bez. (DS: Tepeköy, Torbalı -İz.; -Ed.;  Lüleburgaz -Krk.; 
Saray -Tk.; ÖDTAS. 88. Deliorman; KİASV.; BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
çendil: Peynir süzmek için kullanılan seyrek dokunuşlu bez.  (DS: 
Çardak, Lâpseki, Kepez, Kumarlar, Bayramiç -Çkl.) 
çendil: Yaygı. (DRTAS.72) 
çendile: Minder. (BTGA.275:Gümülcine-Küçük Doğanca) 
çene çivisi: Arabanın tekerleğinin çıkmaması için dingile konulan 
çivi. (DS: Korucuköy, İpsala -Ed.) 
çene: Sabanın, sürgü demiri takılan ucu, eğek. (DS: Paşaköy, İpsala 
-Ed.) 
çenepe kapā: Külde pişirilen ekmeğin üstüne örtülen demir, toprak 
veya taştan kapak. (DRTAS.72) 
çenepe (1): Ekmek pişirmek için topraktan yapılan çanak. (DS:-Krk.) 
çenepe (2): Külde pişirilen ekmeğin üstüne örtülen demir, toprak 
veya taştan kapak. (DRTAS.72) 
çengel: Bir yere iliştirmeye yarayan eğri demir, kanca. (ÖDTAS. 88. 
Deliorman) 
çentik: Bez süzgeç. (DS:Ezine -Çkl.) 
çepin: Küçük çapa. (DS: Gelibolu, Biga, Kepez -Çkl.; Sarıcaali, 
İpsala, Umurca -Ed.; Lüleburgaz -Krk.; -Tk.) 
çepük: Meyve konulan sepet. (DS:Çkl.) 
çerepe: Külde pişirilen ekmeğin üstüne örtülen demir, toprak veya 
taştan kapak. (DRTAS.72) 
çerepene: Ekmek pişirmek için topraktan yapılan çanak, çirepene. 
(DS:-Çkl.;BTGA.48:Gümülcine-Hacıören) 
çerepne: Ekmek pişirmek için topraktan yapılan çanak. 
(DS:Manastır göçmenleri -İst.; İpsala -Ed.; Çorlu, Hayrabolu -Tk.) 
çereşme: Pulluk bıçağı. (DS:Fili,Biga -Çkl.) 
çereşne: Pulluk bıçağı. (DS:-Ed.) 
çerge: Kilim, bir çeşit dokuma örtü. (DS:Lüleburgaz -Krk.; Çorlu ve 
köyleri -Tk.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
çergi: Kilim, bir çeşit dokuma örtü. (DS:Manika, Çorlu, Karamurat, 
Malkara -Tk.) 
çeripene: Ekmek pişirmek için topraktan yapılan çanak. (DS:-Çkl.) 
çerke: Kilim, bir çeşit dokuma örtü. (DS:Ezine -Çkl.) 
çerkel: Öğendirenin alt ucundaki demir sıyırgı. (DS:Sarıçalı -Çkl.; 
Lüleburgaz -Krk.) 
çerken: Uçurtma. (DS:-Tk.) 
çerpene: Külde pişirilen ekmeğin üstüne örtülen demir, toprak veya 
taştan kapak. (DRTAS.72) 
çetka: /Bul.i./ çetka. Fırça. (ÖDTAS. 89. Deliorman)  
çevre (1): İşlemeli mendil. (ÖDTAS. 89. Deliorman) 
çevre (2): İşlemeli erkek bezi. (RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.) 
çeykel: Övenderenin ucunda bulunan çamur sıyırmağa yarayan üç 
köşeli demir. (DS:Bayramiç -Çkl.) 
çıbık: Ağızlık. (ÖDTAS. 89. Deliorman) 
çıbır: Küçük tahta fıçı. (DS:Evreşe, Gelibolu -Çkl.) 
çıgırık: Çıkrık, kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen 
araç. (KPMİKAİ.37/71) 
çıkı: Bohça, çıkın. (DS:Fili, Biga -Çkl.; -Ed.; Çavuşköy, Babaeski, 
Ceylanköy, Lüleburgaz, -Krk.; Saray -Tk.; Kemaller, Rusçuk, 
Bulgaristan; BTGA.357:Gümülcine-Demirbeyli; 21/12 BSYD. -
Karabayır/Babaeski–BKŞÇ.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; 
ÖDTAS. 89. Deliorman)   
çıkıcık: Bir beze sarılarak düğümlenmiş küçük bohça,çıkın. 
(BTGA.380:Gümülcine-Mastanlı Mahallesi) 
çıkırancık: Bir çeşit tahterevalli. (DS:Saray -Tk.) 
çıkırık (1): Çıkrık, kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile 
çevrilen araç. (KBMİKAİ.11/57) 
çıkırık (2): İplik bükme, iplik sarma vb. işlerde kullanılan, el veya 
ayakla çevrilen dolap, çıkrık. (BTGA.177:Gümülcine-Kezviran; 
BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
çıkma: Havlu. (DS:Çardak, Lapseki -Çkl.) 
çıkracık: Dönme dolap. (DS:Çıplak -Çkl.) 
çıkrancık: Bir çeşit tahterevalli. (DS:Lüleburgaz, Çavuşköy, 
Babaeski -Krk.) 
çıkrık: Atlıkarıncaya benzeyen bir eğlence aracı. (TMİKA.307/154) 
çılbır (1): Çılbır, yular. (DRTAS.74) 
çılbır (2): Hayvanların yular başlığının çene altındaki halkasına 
bağlanan ip veya takılan zincir. (DS:Sazlı, Ezine, Mecidiye, Lapseki -
Çkl.; Büyükdoğanca, Kavaklı -Ed.; Lüleburgaz, Çavuşköy, Babaeski 
-Krk.; Çorlu, Hayrabolu -Tk.; BTGA.142:Gümülcine-Kalenderköy) 
çıldırık: Pamuk atmakta kullanılan yay ve kirişin arasına geçirilen 
ince bir çubuk. (DS:Kuzucu -Ed.) 
çılga: Saban demiri. (DS:-Çkl.) 
çımbar(1): Dokuma tezgâhlarında bezi gerdirmek için kullanılan iki 
tarafı dişli bir aygıt. (DS:Lüleburgaz -Krk; Şarköy -Tk.) 

çımbar(2): Yayığın etrafında bulunan metal çember halkalara verilen 
isim. (BTGA.15:Gümülcine-Eşekçili) 
çımkı: İnce, uzun değnek. (DS:Çerkeş, Kurşunlu -Çkl.) 
çınbar: Dokuma tezgâhlarında bezi gerdirmek için kullanılan iki 
tarafı dişli bir aygıt. (DS:Çardak, Lapseki -Çkl.; Kemaller, Rusçuk, 
Bulgaristan) 
çıngıl (1): Boncuk, gümüş ya da altın parayla yapılmış, başlığa ya da 
giysiye takılan süs, cingil. (BTGA.342:Gümülcine-Gebecili) 
çıngıl (2): Nazarlık. (DS:Çengelli, Lüleburgaz -Krk.) 
çırabana: Ocak. (DS:Rumeli göçmenleri -İst.) 
çırakma: Kandil. (DS:Lapseki -Çkl.) 
çırakman: Saraçların veya tabakların üzerinde deri temizledikleri üç 
ayaklı bir aygıt. (DS:Bulgaristan göçmenleri -Ed.; Lüleburgaz -Krk.) 
çırasla: Toprağı yarması için pulluğa takılan önü keskin demir. 
(TVMA) 
çırnık: İki başı eğri balıkçı veya tahıl kayığı. (DS:Lapseki -Çkl.) 
çırpak: Çok ince değnek veya sopa. (DS:Pınarbaşı, Bayramiç -Çkl.) 
çırpı: İnce değnek veya odun. (Gümülcine/ BSYD) 
çıta: Bir tarafı çapa, bir tarafı tırmık olarak tarlada kullanılan bir 
araç. (DS:-Ed.) 
çıten: Saman taşımak için kağnılara konulan büyük sepet. 
(DS:Malkara -Tk.) 
çıtma: Çığırtma, küçük kaval. (ÖDTAS. 91. Deliorman) 
çıvgar: Arış. Öküz arabasında, öküz pulluğunda ve yel 
değirmenindeki ok. (ÖDTAS. 91. Deliorman) 
çifne: Erişte kesmekte kullanılan üç ayaklı tahta, hamur tahtası. 
(DS:Çorlu -Tk.) 
çimbar: Dibek, fıçı çemberi. (DRTAS.75) 
çimbokoz: Para atılarak çalıştırılan 
müzikkutusu.(BTGA.281:Gümülcine-Küçük Sirkeli) 
çimbor: Kapı kiliti. (DS:-Çkl.) 
çinbar: Dokuma tezgâhlarında bezi gerdirmek için kullanılan iki 
tarafı dişli bir aygıt. (DS:İpsala -Ed.) 
çîne çapası: Fıçıcı baltası. (DRTAS.75) 
çinepene: Ekmek pişirmek için topraktan yapılan çanak, çirepene. 
(BTGA.77:Gümülcine-Aralıkburun) 
çini bakır: Emaye kova. (ÖDTAS. 93. Deliorman) 
çini tabak: Emaye tabak. (ÖDTAS. 93. Deliorman) 
çira: Çıra. (DRTAS.75) 
çirçel: Üvendirenin ucundaki kıvrık demir. (DS: Bozcaada -Çkl.) 
çirçene: Üvendirenin ucundaki kıvrık demir. (DS:Bulgaristan 
göçmenleri, Değirmenci, Uzunköprü -Ed.) 
çiregene: Ekmek pişirilen kap. (KİASV.) 
çirepene: Ekmek pişirmek için topraktan yapılan çanak. 
(BTGA.178:Gümülcine-Kezviran) 
çirepeni: Ekmek pişirmek için topraktan yapılan çanak, çirepene. 
(BTGA.56:Gümülcine-Gerdeme) 
çirepne: Ekmek pişirmek için topraktan yapılan çanak. 
(DS:Ceylânköy -Krk.) 
çireşne: Saban demirinin önüne konan uzun demir. (DS:Lüleburgaz, 
Çavuşköy,  Babaeski, Paşaköy,  İpsala –Ed..; Saray -Tk.; Kemaller, 
Rusçuk, Bulgaristan) 
çirik: Kilim yerine kullanılan keçe. (DS: Bayramiç ve köyleri -Çkl.) 
çirpak: Kepçe. (DRTAS.76) 
çişe: Şişe. (KBMİKAİ. 58/15) 
çitan: İnce dallardan örülmüş sepet. (KİASV.) 
çitem: Çöp sepeti. (DS:Çorlu -Tk.) 
çiten (1): File. (DRTAS.76) 
çiten (2): Çiten. İnce çubuktan örme saman sepeti. (ÖDTAS. 93. 
Deliorman) 
çiten (3): Saman taşımak için kağnılara konulan büyük sepet. 
(DS:Fili, Biga -Çkl.; -Ed.; Lüleburgaz, Çavuşköy, Babaeski -Krk.; 
Şahin, Malkara, Saray -Tk.; Kemaller, Rusçuk, Bulgaristan) 
çivi (1): Büyük çivi, ekser. (DRTAS.77) 
çivi (1): Sert ağaçtan yapılmış bağlantı aracı. (BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 93. Deliorman)  
çokal: Toprak tencere, çömlek. (DS:-Ed.) 
çokalca: Toprak tencere, çömlek. (DS:-Ed.) 
çolşaf: Çarşaf. (RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.) 
çomaça: Dövenin oku ile boyunduruğu bağlayan çivi şeklindeki 
tahta aygıt. (DS:Karayusuflu, Kavaklı -Ed.) 
çomak: Küçük sopa. (KA. Kofçaz) 
çorab: Çorap. (DRTAS.78) 
çorfalık: Çul ve çuval dokuma tezgâhı, çulfalık, çuvallık. 
(BTGA.202:Gümülcine-Üşekdere) 
çota: Keser. (DS:-Ed.) 
çotuk: Ağaçtan oyma kap. (ÖDTAS. 94. Deliorman) 
çöğen:Özellikle Çerkezlerin pasta yapmakta kullandıkları dökme, 
dibi yuvarlak tencere. (DS:Büyükmanika,Saray -Tk.) 
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çökel: Sabana bulaşan toprakları temizlemek için uzun sopanın arka 
kısmına takılan demir kazıyacak. (DS:-Ed.) 
çölen: Pınar veya damdan su akıtan ağaç veya teneke oluk. 
(DS:Tavaklı, Ezine -Çkl.) 
çölmek: Çömlek. (BTGA.258:Gümülcine-Yardımlı; DRTAS.79; 
ÖDTAS. 94. Deliorman; RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.) 
çömçe: Kepçe, büyük tahta kaşık. (DS:-Çkl.; -Ed.) 
çömçü: Kepçe, büyük tahta kaşık. (DS:Çayhan -Çkl.) 
çöp: Sabanın kulaklarını açık tutmak için aralarına konan kazık. 
(DRTAS.79) 
çöpür (1): Keçi kılından yapılan çuval vb. (DS:-Çkl.) 
çöpür (2): Çopur. (DS:-Ed.) 
çördek: Dalyanlarda kullanılan bağlama aygıtı. (DS:-Çkl.) 
çörten: Pınar veya damdan su akıtan ağaç veya teneke oluk. (DS:-
Ed.) 
çörtlen: Pınar veya damdan su akıtan ağaç veya teneke oluk. (DS:-
Adala, Salihli, Tavaklı, Ezine -Çkl.) 
çöven: Toprak kap. (RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.) 
çözgü: Dokuma iplerini birbirinden ayırmak için kullanılan. 
(KBMİKAİ.) 
çual: Çuval. (BTGA.88:Gümülcine-Çukaköy) 
çufalık: Çuhalık. Çuha dokuma tezgâhı. (ÖDTAS. 95. Deliorman; 
RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.; DS:-Ed.) 
çul: Çuval parçası. (BTGA.128:Gümülcine-Karacalköy) 
çulfa: Çul ve çuval dokuma tezgâhı. (BTGA.209:Gümülcine-
Üşekdere)  
çumbul: Maşrapa. (DS:Enez, Keşan -Ed.) 
çurfalık: Çul ve çuval dokuma tezgâhı, çulfalık, çuvallık. 
(BTGA.202:Gümülcine-Üşekdere) 
çuta: Yüzü geniş keser. (DS:-Ed.) 
çuva: Çuha. (DRTAS.80) 
çuvalık (1): Çuhalık. (DRTAS.80) 
çuvalık (2): Dokuma tezgahı. (DRTAS.80) 
çülmek: Çömlek. (BTGA.394:Gümülcine-Mehrikoz) 
çümçe: Kepçe, büyük tahta kaşık. (DS:Lapseki -Çkl.) 
çürük sünger: Sapya süngeri denilen ve işe yaramayan bir sünger 
çeşidi. (DS:Gelibolu -Çkl.) 
çüven (1): Dökme demirden yapma bir tür tencere. (ÖDTAS. 95. 
Deliorman)  
çüven (2): Pulluktan bir parça. (ÖDTAS. 95. Deliorman) 
çüven (3): Dökme demir, tunç. (ÖDTAS. 95. Deliorman) 
diran: Çatal. Ekmāni koparıp, yudumna banādık. Diran, kaşık tā 
eskidan yokmuştur. (KİASV.) 
diren (1): Çatal. (KİASV.) 
diren (2): İki dişi olan otları arabaya ya da başka bir yere atmak için 
kullanılan tarım aleti. (KİASV. Beğendik -Demirköy)  
dabak: Tabak. (BTGA.122:Gümülcine-Durhasanlar) 
dabanca: Tabanca. (DRTAS.81) 
dabrıka: Darbuka, vurmalı çalgı. (VYAÖ. Vize) 
dabruka: Darbuka. Toprak veya madenden yapılan, bir yanı açık, 
vurmalı çalgı. (KİASV.; DRTAS.81) 
dada: Çocuk oyucağı; kukla. (DRTAS.81) 
dağar (1): Çömlek. (DS: Kavaklı -Ed.) 
dağar (2): Topraktan yapılmış, hamur yoğurmaya yarayan, iki kulplu 
büyük çanak. (DS: Geyikli , Bozcaada, Yiğitaliler, Bayramiç –Çkl.) 
dağlıkundağı: Çakmaklı tek tüfek. (DS: Bolayır -Çkl.) 
dakı: Takı. evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen 
küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü. (KİASV.; ÖDTAS. 97. 
Deliorman) 
dakım (1): Altın paralı kolye. (DRTAS.82) 
dakım (2): Takılan ziynet. (DRTAS.82) 
dakım (3): Kadın fesine takılan altın para. (DRTAS.82) 
dalak: Petek. (DRTAS.82) 
dālambaz: Odun ocağının tahta veya bez perdesi. (DRTAS.82) 
damacan: Damacana. (DRTAS.84) 
damak:  Kilit içindeki ince demir, dil (DS: Lapseki -Çkl.) 
damakca/damakça: Boyunduruğun hayvanın boynuna değdiği 
kısım. (DRTAS.84) 
damaska: Yatak örtüsü.: Erkes kuvetina göra ona orda bi şēlar verir 
bāşiş. Damaskadır, basmadır. (KİASV.) 
dambalık: Saçak oluğu. (DRTAS.84) 
dambara: Tambura. (DRTAS.84) 
damlalık: Saçak oluğu. (DRTAS.85) 
damnalık: Saçak oluğu. (DRTAS.85) 
damsalık: Saçak oluğu. (DRTAS.85) 
dandirik: Fırıldak, topaç. (DS: -Ed.; İslâmiye göçmenleri -Ba.) 
dar/dār: Küp. (DS: Temrezli, Hayrabolu, Kozyörük, Malkara -Tk.) 
dāra: Topraktan yapılmış büyük pekmez küpü. 
(BTGA.213:Gümülcine-Karacaoğlan) 

darak (1): Tarak. (BTGA.25:Gümülcine-Evrenköy; KA. Kofçaz) 
darak (2): Yünü yolunmuş deri. (DRTAS.86) 
darb: Tepsi. (BTGA.409:Gümülcine-Bekirköy) 
dārbıka: Darbuka. (BTGA.363:Gümülcine-Tuscuköy) 
darbỉka: Darbuka. (KA. Kofçaz) 
dāre: Dare. Çalgı aleti. Bir tür vurmalı çalgı, tef. (EİA –Ed.; BKÇTA. 
Kırcāli –Bul.; BTGA. 212: Gümülcine-Karacaoğlan, KBMİKAİ. 
45/3, TMİKA.196/169, EİA.4-15, KPMİKAİ.47/25) 
dare: Tef. (DS: Balıklıçeşme, Biga -Çkl.;  Lüleburgaz -Krk.) 
dāriye: Tef. (KA. Kofçaz) 
daş yā: Makine yağı. (DRTAS.88) 
daul: Davul. (BTGA.307:Gümülcine-Sınırdere; DRTAS.89) 
dava: Tava. (BTGA.237:Gümülcine-Basırlıköy) 
davıl: Davul. Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek 
yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı. (KİASV.; 12/12 BSYD. –
Eskitaşlı/Lüleburgaz –Krk.; ÖDTAS. 99. Deliorman; RKABKA. 
Kubrat –Razgrad/Bul.; BTGA.15:Gümülcine-Eşekçili; DRTAS.90) 
davȯl: Davul. (KPMİKAİ.11/19) 
davlambaz: Davlumbaz. (DS: Ağaç, Bayramiç -Çkl.) 
davlum: Kesilmiş çarık derisi. (DRTAS.90) 
davlumbaz: Ocağın üzerinde, eşya koymaya yarayan raf. (DS: Vize -
Krk.) 
davol: Davul. (KA. Kofçaz) 
davul: Davul. (HİKA. Hayrabolu) 
dayanak: Değnek. (DRTAS.90) 
dayrer: Dare, tef. (KPMİKAİ.32/22) 
delecek: Zımba. (DRTAS.91) 
delgiç: Zımba. (DRTAS.92) 
denk galıbı: Tütün dengi yapmaya yarayan kalıp. (DRTAS.93) 
dereme: Rende. (DRTAS.93) 
devele: Tabakhanede derileri kireçlemekte kullanılan aygıt. (DS: -
Çkl.) 
deyren: Harmanda sapları yaymaya yarayan demir ya da tahtadan 
yapılmış ucu çatallı tarım aygıtı. (DS: Lüleburgaz -Krk.) 
dığan: Yağ tavası. (DS: Kestanbul, Ezine -Çkl.) 
dıngıl: İki kulplu testi. (DS: Bergas, Ezine -Çkl.) 
dıngıldak: İki tekerlekli araba, kağnı. (DS: İnecik -Tk.) 
dırandık: Hallaçların pamuğu atmak için kullandıkları araç, yay. 
(DS: Karakavak, Hayrabolu -Tk.) 
dıranvay: Tramvay. (DRTAS.95) 
dırmık: Tırmık, kabartılmış toprağın taşını, çöpünü ayıklamak için 
kullanılan seyrek dişli, tarak biçiminde araç. (BTGA.440:Gümülcine-
Hacıköy) 
dibek: Yayık. (DRTAS.96) 
dike: Toprağı kazma, düzeltme vb. işlerde kullanılan ağaç saplı 
demir araç, küçük çapa. (BTGA.389:Gümülcine-Kızılağaç) 
dikeç: Bağ çubuğu dikmek için delik açmaya yarayan demir. 
(DS:Selanik göçmenleri, Ulucak, Menemen -İz.) 
dikel: Bel denilen tarım aracı, çapa. (DS: Lüleburgaz –Krk.;  Ezine -
Çkl.; Malkara -Tk.; BTGA. 390:Gümülcine-Kızılağaç) 
dikeleç: Küçük ve ucu sivri kazık. (DS: -Ed. İskeçe göçmenleri; 
BTGA.141:Gümülcine-Kalenderköy) 
dikeleş: Tütün ekmeye yarayan ucu sivri demirden, sapı tahtadan 
alet, dikeleç. (BTGA. 306: Gümülcine-Sınırdere) 
dikilaç: Tütün ekmeye yarayan ucu sivri demirden, sapı tahtadan 
alet, dikeleç. (BTGA. 296: Gümülcine-Yalımlı) 
dikileş: Tütün ekmeye yarayan ucu sivri demirden, sapı tahtadan 
alet, dikeleç. (BTGA. 225: Gümülcine-Koyundere) 
dikkel: Bağ çapası. (DS: Gelibolu -Çkl.) 
dikren: Çatal. (DS: Yugoslavya göçmenleri -İç.) 
dil (1): Nefesli çalgılardaki dil. (ÖDTAS. 101. Deliorman)  
dil (2): Anahtar. (DS: Bayramiç -Çkl.) 
dilgoz: Ortası yüzük gibi çok delik mavi katır boncuğu. (DS: 
Karabiga, Biga -Çkl.) 
dilgöz: Ufak, renkli boncuklardan örülerek yapılan nazarlık. (DS: 
Lüleburgaz göçmenleri -Krk.) 
dili düdük: Söğüt, kavak gibi ağaçların ince dallarından, kamıştan 
yapılan bir çeşit düdük.  (DS: Çavuşköy, Babaeski -Krk.; Çengelli 
göçmenleri, Lüleburgaz -Krk.; Büyükmanika, Saray -Tk. ) 
dilli düdük: Söğüt, kavak gibi ağaçların ince dallarından, kamıştan 
yapılan bir çeşit düdük. (DS: Çengelli göçmenleri, Lüleburgaz -Krk.; 
Büyükmanika, Saray -Tk.) 
dimi (1): Çeşitli renklerde düz ve desenli olabilen yerli dokuma bez, 
pamuklu. (DS: -Ed. Göçmenleri) 
dimi (2): Yünden dokunmuş kumaş. (DS: Kemaller, Rusçuk, 
Bulgaristan) 
din: Çorap ilmeği. (DRTAS.97) 
dînecik: Değnecik. (DRTAS.97) 
dînek: Değnek. (DRTAS.98) 
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dink/ diñk (1): Tahılın kabuğunu yumuşatmaya ve ayırmaya yarayan 
değirmen. (DS: Ceylanköy,  Lüleburgaz -Krk.) 
dink/ diñk (2): Tahılın kabuğunu ayırmaya yarayan büyük taş dibek. 
(DS: -Çkl.) 
dīrbazan (1): Tırabzan. (DRTAS.95) 
dīrbazan (2): Pencere kafesi. (DRTAS.95) 
direktur (2): Traktör. (DRTAS.98) 
diren: Çatallı tarım aygıtı, çatal. (RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.) 
diren: Toplayan,dirgen, genellikle harmanda sapları yaymaya 
yarayan demirden, çatallı bir tarım aracı. (Gümülcine/ BSYD) 
dįren: Toplayan,dirgen, genellikle harmanda sapları yaymaya 
yarayan demirden, çatallı bir tarım aracı. (BTGA.65:Gümülcine-
Bekirli) 
direzin: Hazır alınan bir ip. (DRTAS.99) 
dirgen: Harmanda sapları yaymaya yarayan demir ya da tahtadan 
yapılmış ucu çatallı tarım aygıtı. (DS: Dereköy, Lüleburgaz -Krk.) 
diricen: Öküz arabalarında dingil başı ile süveyi bağlayan ve 
destekleyen parça. (ÖDTAS. 102. Deliorman) 
dirmen kayası: Tahılları elde öğütmek için kullanılan taştan 
yapılmış alet, değirmen kayası. (BTGA.24:Gümülcine-Dolapçılar) 
diyren: Diren. (DRTAS.101) 
dize: Tahta tırmık. (DS: Bahadırlı, Bayramiç -Çkl.) 
dizgor: Güreşecek deveye takılan ufak çanlardan yapılmış süs. (DS: 
-Çkl.) 
dizlik/dizdik: Bebeğin dizlerini saran bez. (DRTAS.101) 
dizme (1): Üzerine tavan ya da taban çakılan ağaç direkler. (DS: 
Saray -Tk.) 
dizme (2): Bahçe ve tarla kenarındaki parmaklık, çit, tahta perde. 
(DS: -Ed.; DRTAS.101) 
dokuzpatlak/dakuzpatdak/dokuzpattak: Dokuz fişekli tapanca. 
(DRTAS.102) 
domuz arabası: El arabası. (DRTAS.103; DS: Ceylanköy, 
Lüleburgaz -Krk; BTGA.338:Gümülcine-Çalabı) 
donışığı: Fener. (DS:Gümülcine göçmenleri -İst.) 
döğüç: Çamaşırı döğerek yıkamaya yarayan ağaç tokaç. (DS: -Ed. 
göçmenleri.) 
dökme: Tavan ve tabanda kullanılan ağaç kiriş. (DS: -Ed.) 
dömen: Dümen. Pulluk ve tarım araçlarını çekmeye ve 
yönlendirmeye yarayan araç. (ÖDTAS. 105. Deliorman) 
döndirek: Topaç. (DS: Kilitbahir, Gelibolu -Çkl.) 
dönek: Topaç. (DS: Hayrabolu -Tk.) 
döner: Dokuma tezgâhlarında dokunan kumaşın sarılmasına yarayan 
yuvarlak ağaçlar. (DS: Ezine -Çkl.) 
dönmece: Ağaçtan yapılmış pulluk. (DS: Sarıçalı, Balıklıçeşme, 
Biga - Yenice -Çkl.; Ed.; Çavuşköy,  Babaeski,  Lüleburgaz -Krk.) 
dört köşeli mendil: Çeyiz için yapılan bir el işi. 
(BTGA.365:Gümülcine-Tuscuköy) 
dulap: Dolap. (BTGA.202:Gümülcine-Üşekdere, KBMİKAİ.4/41) 
dǖme (1): Düğme. (DRTAS.109; KA. Kofçaz) 
dǖme (2): Aba dolabından geçirilen kumaş. (DRTAS.109) 
dǖmelik: Aba dolabı için kumaş. (DRTAS.109) 
dūru kürek: Kazma. (DRTAS.107) 
duzlak/duzdak: Keçi ve koyunlara tuz verilen kap. (DRTAS.108) 
duzluk/duzduk: Tuzluk. (DRTAS.108) 
dübek: Dibek.İçinde kahve ya da bulgur dövülen oyuk taş, taş 
havan. (EİA –Ed.)  
düen: Düven, döğen, döven, yayılmış olan ekin üzerinde at ya da 
inek yardımıyla gezdirilerek ekinin tane ve saplarını ayıran, altına 
çakmak taşları çakılı araç. (BTGA.440:Gümülcine-Hacıköy) 
düğen: Döven. (DS: Çavuşköy, Babaeski –Krk.) 
düğensilik: Dövenin oku. (DS: Çavuşköy, Babaeski -Krk.) 
dühen: Düven, döğen, döven, yayılmış olan ekin üzerinde at ya da 
inek yardımıyla gezdirilerek ekinin tane ve saplarını ayıran, altına 
çakmak taşları çakılı araç. (BTGA.277:Gümülcine-Örpek) 
düldül: Dürbün. (DRTAS.109; ÖDTAS. 106. Deliorman) 
dümbelek: Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer 
bir çeşit çalgı. (BTGA.361:Gümülcine-Seymen) 
düplük: Küçük davul. (DS: Lapseki -Çkl.) 
düren: Tahta bakraç. (DS: Silistre göçmenleri,Üsküdar -İst.) 
dürtlengiç: Üvendire. (DS: Ed.) 
dürü: Toprağı bellemek için kullanılan alet. (Gümülcine/ BSYD) 
düşek: Döşek, yatak. (BTGA.60:Gümülcine-Gerdeme) 
düven: Döğen, döven, yayılmış olan ekin üzerinde at ya da inek 
yardımıyla gezdirilerek ekinin tane ve saplarını ayıran, altına çakmak 
taşları çakılı araç. (BTGA.164:Gümülcine-Kalfa; ÖDTAS. 107. 
Deliorman) 
düvensilik: Döveni boyunduruğa bağlayan araç, döven oku. (DS: 
Biga, Evciler, Gelibolu -Çkl.; Lüleburgaz -Krk.) 

düyen: Döğen, döven, yayılmış olan ekin üzerinde at ya da inek 
yardımıyla gezdirilerek ekinin tane ve saplarını ayıran, altına çakmak 
taşları çakılı araç. (BTGA.368:Gümülcine-Mehrikoz) 
düzbaskı: Arabacılıkta, demircilikte demire perdah vermek için 
kullanılan bir aygıt. (DS: -Çkl.) 
düzen (1): Dokuma aletlerinin tümüne verilen isim. 
(KBMİKAİ.11/35, KPMİKAİ.40/23) 
düzen (2): Bez dokuma tezgâhı. (DS: Paşaköy, İpsala -Ed.; -Krk.) 
düzen (3): Dalyanlarda kullanılan sırma tel. (DS: -Çkl.) 
düzenge: Ayna. (DS: Selanik göçmenleri -İst.) 
düzünge: Ayna. (DS: Bulgaristan göçmenleri, Pınarhisar -Krk.) 
düzüngeh: Ayna. (DS: Yugoslavya göçmenleri, Tirilye -Brs.) 
düzüngü: Ayna. (DS: Gümülcine göçmenleri, Rumelihisar -İst.) 
ecza: Kibrit. (DS: Bayramiç, Keper, -Çkl.) 
eğek: Kara sabanın en büyük ve asıl parçası. (DS: Sarayözü , Ezine –
Çkl. 
eğirgeç: Yün eğirmeye yarayan araç, kirmen. (DS: Kostanbul , Ezine 
-Çkl.) 
eğsiran: Kazan ya da teknedeki hamuru kazımaya ve kesmeye 
yarayan bir çeşit araç. (DS: -Çkl.) 
ekim düzeni: Tahılları ekmeyle ilgili aletlerin genel ismi. 
(BTGA.268:Gümülcine-Kozlardere) 
ekmek kapağı: Saç üzerinde pişirilen ekmekleri çevirmek için 
kullanılan tahta araç. fırın yok ise ekmek kapakları var. (KİMİKA.) 
ekmek tātası: Yastağaç. (DRTAS.114) 
ekmeklik (1): İçinde ekmek pişirilen soba fırını. (ÖDTAS. 110. 
Deliorman)  
ekmeklik (2): Eskiden ekmek hamurlarını koymaya yarayan 
ahşaptan oyma oluk. (ÖDTAS. 110. Deliorman) 
eksen: Araba dingili. (DS: Anafarta -Çkl.) 
el āşını: El arşını. (DRTAS.114) 
el kaya: El gücüyle çalıştırılan ve tahılları öğütmeye yarayan bir tür 
küçük değirmen. (BTGA.282:Gümülcine-Payamdere) 
el kayası: El gücüyle çalıştırılan ve tahılları öğütmeye yarayan bir tür 
küçük değirmen. (BTGA.438:Gümülcine-Hacıköy) 
el tava: Yağ kızdırma, yiyecek kızartma vb. işlere yarayan, uzun 
saplı yayvan kap, tava. (BTGA.294:Gümülcine-Menetler) 
el tavası: Saplı tava. (DRTAS.115) 
elbaşta: Tabaklanın kullandıkları tekne. (DS: -Çkl.) 
eldeve: Sahtiyan yağlamaya yarayan bir çeşit araç. (DS: -Çkl.) 
eldirben: Eldiven. (DRTAS.114) 
eldirek: Kalaycı kıskacı. (DS: -Çkl.) 
elecek: Kapı kolu, elle tutulan sap. (ÖDTAS. 111. Deliorman) 
elemge: İpliği yumak yapmak veya masuraya sarmak için kullanılan 
alet. (KBMİKAİ.) 
elemne: İplik sarmaya veya çözmeye yarayan artı şekline bir alet. 
(ÖDTAS. 111. Deliorman; DS: Çavuşköy , Babaeski -Krk.) 
elemya: İplik sarılan çıkrık. (DS: Umurbey, Lapseki -Çkl.; Manastır, 
Yugoslavya) 
elendiğe: İplik sarılan çıkrık. (DS: -Ed.) 
elespit: Bisiklet. Tekerlekleri pedal aracılığıyla ayakla döndürülen 
binek aracı, çiftteker, derrace, velespit. (KİASV.) 
eleycek: Yün bükmeğe yarayan araç. (DS: Fili, Biga -Çkl.) 
elį: İp ve yün eğirmek için kullanılan bir buçuk karış uzunluğunda 
yontulmuş ağaç parçası. (KİASV. Malkoçlar –Kofçaz; ÖDTAS. 111. 
Deliorman) 
elicek: Çıkrık. (DS: Kuzucu -Ed.) 
eliğ: Yün eğirmeye yarayan araç, kirmen. (DS: Kuzucu –Ed.  
Lüleburgaz -Krk.) 
eliğisi: Yün eğirmeye yarayan araç, kirmen.  (DS: Kemaller, Rusçuk, 
Bulgaristan) 
elinkörü: Büyük ocaklarda kullanılan bir çeşit sacayağı. (DS: 
Uçmakdere , Şarköy -Tk.) 
ellik (1): Orağın ağzına, biçilen ekinleri getiren araç. (DS: Keper -
Çkl.) 
ellik (2): Pamuk eğirme aletine verilen isim. (BTGA.202:Gümülcine-
Üşekdere) 
ellik(3): Orak biçerken sol elin parmaklarına geçirilen, eli 
kesilmekten koruyan eldiven şeklinde ahşap alet. (KİASV.; BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 111. Deliorman; (DS: Kızılköy, 
Ezine, Fili, Biga -Çkl.; -Ed.; Ceylanköy, Lüleburgaz, Çavuşköy, 
Babaeski -Krk.; BTGA.306:Gümülcine-Sınırdere) 
elmaz: Elmas. (DRTAS.115) 
elpāze: Yelpaze. (DRTAS.115) 
emeç (1): Düğünlerde gelin arabası olarak kullanılan öküz arabasının 
üzerinde yaş budaklarla örülen ve üstü kilimle örtülen bir düzenek. 
(BTGA.319:Gümülcine-Çelebiköy) 
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emeç (2): Kurban bayramında yapılan deve adetinde devenin üzerine 
yaş budaklarla örülen ve üstü kilimle örtülen bir düzenek. 
(BTGA.220:Gümülcine-Bayatlı) 
encekse: Enjeksiyon, iğne. (ÖDTAS. 111. Deliorman) 
enek (1): Sabanın el ile tutulan yerinden demir takılan yerine kadar 
olan gövde kısımı. (DS: Ed.; Çorlu –Tk.; DS: Paşaköy , İpsala -
Ed.;Lüleburgaz, Çavuşköy, Babaeski -Krk.) 
enek (2): Saban kulağı. (DRTAS.116) 
ensar: Bir nesneyi bir yere sabitlemek için çakılan, ucu sivri, başlı, 
metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk, mıh. (KİASV.) 
enser: Döğme ya da köşeli büyük çivi. (DS: Fili, Biga, Bayramiç -
Çkl.; -Ed.; Ceylanköy, Lüleburgaz, Çavuşköy, Babaeski -Krk.; 
Karamurat, Malkara -Tk.; İskeçe, Yunanistan; 
BTGA.192:Gümülcine-Büyük Doğanca, EİA. 4-76; TVMA) 
enteşe: Menteşe. (DRTAS.116) 
epsit: Kağnı tekerinin parçası. (DS: Çorlu -Tk.) 
erende: Rende. (BTGA.311:Gümülcine-Uysallı 
erendir: Rende. (BKÖBTGA) 
ereze (1): Eskiden kullanılan bir kapı kilidi. (KİASV.) 
ereze (2): Kapıyı kilitlemek için kullanılan yardımcı halka, ahırlarda 
bulunan hayvanları bağlamak için kullanılan halka. 
(BTGA.190:Gümülcine-Büyük Doğanca) 
erezene: Menteşe. (DS: Lapseki -Çkl.) 
ersanı: Tekneye yapışmış hamuru kazımağa yarayan demir araç. 
(DS: Gelibolu -Çkl.) 
esek: Sabanın bütün parçalarını taşıyan eğri sopa. (DS: -Ed.) 
esgi/eski: Eski bez. (DRTAS.117) 
espit (1): Araba tekerleğinin çember kısmını meydana getiren ağaç 
parçalardan herbiri. (DS: Lüleburgaz, Çavuşköy, Babaeski -Krk.; 
Saray -Tk.) 
espit (2): Araba tekerleği. (KPMİKAİ.13/20) 
esran: Kazan ya da teknedeki hamuru kazımaya ve kesmeye yarayan 
bir çeşit araç. (DS: Fili , Biga, Gelibolu -Çkl.) 
eşek (1): Duvar örmek ve sıva yapmak gibi işlerde kullanılan dört 
ayaklı sehpa. (DS:  Saray -Tk.) 
eşek (2): Üzerine herhangi bir şey koymaya yarayan destek. (DS: Fili 
, Biga -Çkl.) 
eşek boncū: Mavi boncuk, nazar boncuğu. (DRTAS.118) 
eşşā: Eşya. (KA. Kofçaz) 
etekgik/etekkik: Eteklik. (DRTAS.119) 
eybe: Heybe. (KA. Kofçaz) 
ezgâne: Keçi kıllarını kabartmak için dört urgandan yapılmış ve 
ucunda deynek bulunan bir çeşit mutaf aygıtı. (DS: Ezine -Çkl.) 
fagana: /Yun.i./ Dozer, kar küreme aracı, iş makinesi. 
(BTGA.367:Gümülcine-Mehrikoz, BTGA:BSYD) 
falaku: Süpürge yapılırken bağlamayı kolaylaştıran sıkıştırma aracı. 
(DS: Fili, Biga -Çkl.) 
fālik: Dokuma tezgahı.  (BTGA.406:Gümülcine-Ortakışla) 
fallık: Dokuma tezgahı. (BTGA.157:Gümülcine-Kovanlık) 
fandı: Mısır patlatmaya yarayan bir alet. (BTGA.26:Gümülcine-
Evrenköy) 
farfulu filcan: Faüfur fincan. (DRTAS.121) 
fasunka: Duy. (DRTAS.121) 
fedire: Tahta bakraç. (DS: Hasköy -Ed.) 
fener (1): Aydınlatma aracı. (ÖDTAS. 116. Deliorman)  
fener (2): Yel değirmeninde kayayı çeviren aygıt. (ÖDTAS. 116. 
Deliorman) 
fereke: Öreke. (DRTAS.122) 
fıka: Küçük su testisi. (DS: İpkaiye, Danişment, Biga -Çkl.) 
fıkana: Ucunda özel iğnesi olan yastık, döşek veya minder işleme 
aleti. (ÖDTAS. 116. Deliorman) 
fırın süpǖgesi: Mısır kabından yapılan süpürge. (ÖDTAS. 116. 
Deliorman) 
fırka: İki kulplu küçük testi. (DS: Kumarlar, Bayramiç -Çkl.) 
fīça: Fırça. (ÖDTAS. 116. Deliorman) 
fil(1): Kapı, pencere ve dolabın sürgüsü ya da mandalı. (DS: 
Hamitabat, Lüleburgaz -Krk.) 
fil(2):Kapızembereği.(DS:Kıranbergaz-Çkl.) 
fiske: Süzgeç. (DS: Kepez -Çkl.) 
fil: Sürgü, mandal. (DRTAS.123) 
filcan: Fincan. Seramik kahve kabı. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –
Ed.; ÖDTAS. 117. Deliorman; DRTAS.123) 
filcannık: Fincanlık. (DRTAS.123) 
fili (1): sürgü, mandal. (DRTAS.123) 
fili (2): Sokak kapısında dış taraftan tutamak görevini gören ip. 
(DRTAS.123) 
fili (3): Kapıyı bağlayan parça, menteşe. (ÖDTAS. 117. Deliorman) 
fini: Huni. (DRTAS.123) 
finye: Huni, şişelere su koyma aracı. (ÖDTAS. 117. Deliorman) 

fīrça: Fırça. (DRTAS.122) 
fok (1): Fare kapanı. (DS: Ayancık -Çkl.) 
fok (2): Kuş, tilki vb. hayvanları avlamak için kurulan tuzak. (DS: 
Ayancık -Çkl.) 
fransıs kilidi: İngiliz anahtar. (DRTAS.124) 
gabara (1): /Bul.i./ gabar. Raptiye. (ÖDTAS. 119. Deliorman) 
gabara (2): Tepesi yassı kağıt çivisi.  (DRTAS.125) 
gada: Kadeh. (DRTAS.128) 
gadak: Çivi. (DS: -Tk.) 
gadalık: Kadehlik. (DRTAS.128) 
gādaş: Kukla. (DRTAS.128) 
gade: Kadeh. (DRTAS.128) 
gadelik: Kadehlik. (DRTAS.128) 
gadfe: Kadife. (DRTAS.128) 
gadve: Kadife. (DRTAS.128) 
galbır: Kalbur, tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için 
kullanılan büyük delikli veya seyrek telli elek. 
(BTGA.124:Gümülcine-Durhasanlar) 
galem: Kalem. (DRTAS.130; KA. Kofçaz) 
galete: Ağzı dibinden daha geniş bir fıçı türü. (ÖDTAS. 120. 
Deliorman) 
gama: Kama. (DRTAS.131) 
ganca: Kanca, çengelli demir çubuk. (KEİYKAD; DRTAS.133) 
gap: Kap. (DRTAS.134) 
gapcık/gapçık: Kapçık. (DRTAS.134) 
garafa: /Bul.i./ garafa. Su şişesi, sürahi. (ÖDTAS. 120. Deliorman) 
gater: /Bul.i./ gater. Mekanik bıçkı. (ÖDTAS. 120. Deliorman) 
gaval: Kaval. (DRTAS.145) 
gavalata: Manda derisini temizlemeye yarayan araç. (DS:-Ed.) 
gavan: Torna ile ağaçtan oyma katık kutusu. (ÖDTAS. 120. 
Deliorman) 
gavata (1): Ağaç çömlek, içi oyuk kap. (DS: -Ed.) 
gavata (2): Küçük ağaç tekne (DS: Malkara -Tk.) 
gavruk: Kahve dolabı. (DRTAS.146) 
gayda: Deriden yapma çalgı, tulum. (ÖDTAS. 120. Deliorman) 
gayık (1): Kayık. (DRTAS.147; BKÇTA. Kırcāli –Bul.) 
gayık (2): Kızak. (DRTAS.147) 
gayka: Buylg. Gayka. Vida somunu. (ÖDTAS. 120. Deliorman) 
gazan: Kazan. (DRTAS.150; KA. Kofçaz) 
gazık: Kazık, tütün fidelerini ekmek için kullanılan ucu sivri bir 
tarım aleti. (BTGA.440:Gümülcine-Hacıköy; DRTAS.151) 
gazma: Kazma. (DRTAS.151) 
gecere (1): Renkli ipleri elde etmede kullanılan dokuma aleti. 
(KPMİKAİ/ BSYD) 
gecere (2): İplik çilesi takılan iplik çıkrığı, elemye. (DS: Gelibolu -
Çkl.) 
gecere (3): Kuyu çıkırığı. (DRTAS.151) 
gecere (4): Elde taşınan ve dönen iplik çözme aleti. (ÖDTAS. 120. 
Deliorman) 
gēdana: Toka, ayakkabı veya kayış tokası. (ÖDTAS. 120. 
Deliorman) 
gēdannık: Gerdan takısı, gerdanlık. (ÖDTAS. 120. Deliorman) 
gedavla: Saban oku ile saban tabanım birbirine bağlayan çivi. (DS: 
Evreşe, Gelibolu, Kangırlı, Lapseki -Çkl.; Kavaklı -Ed.) 
gege (1): Ağaç dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için 
kullanılan ucu çengelli uzun sırık. (DS: Burgaz, Ezine, Bayramiç -
Çkl.; Saydere, İpsala -Ed.; Lüleburgaz, Çavuşköy, Babaeski -Krk.; 
Karacakılavuz,  Saray -Tk.; BSYD. –Edirne; DRTAS.152) 
gege (2): Ucu kıvrık ağaç tığ. (DRTAS.152) 
gege (3): Bir ucu gagalı olan, gelberi yerine kullanılan, kömür, kar 
çekeceği. (KİASV.) 
gege (4): Çoban sopası. (DRTAS.152) 
gege (5): Çengel. (RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.) 
gege (6): Kanca. (ÖDTAS. 120. Deliorman) 
gegeli maşa: Demirci maşası. (DRTAS.152) 
gelberi (1): Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek, tıkanmış boru, 
ark vb. şeyleri temizlemek ya da harç, çamur, kireç karıştırmak için 
kullanılan uzun saplı demir araç. (DS:  Biga -Çkl , Zeytinli -Ed. , 
Lüleburgaz, Babaeski -Krk.; Büyükmarika , Saray -Tk.; Kemaller, 
Rusçuk, Bulgaristan; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
gelberi (2): Öküz arabalarında tekerin takılmamasını sağlayan ve 
kolluğa desteklik yapan kısım : Gelberi kırıldı. (DS: Fili, Biga -Çkl.) 
gelberi (3): Beygir arabasının arka kısmında bulunan bir parça, 
gelberi. (ÖDTAS. 120. Deliorman) 
geleve: İp eğrilen çıkrık. (KİASV.) 
gem damağı: Ata vurulan gemlerde atın ağzına giren çatal demir. 
(DS: Lapseki -Çkl.) 
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gerdel: Süt vb. şeyler koymaya ya da hayvanlara yem vermeye 
yarayan kova şeklinde tahta kap. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; 
DS: Lüleburgaz -Krk.; Karacakılavuz, Şahbaz, Çorlu, Saray -Tk.) 
gerdele: Süt vb. şeyler koymaya ya da hayvanlara yem vermeye 
yarayan kova şeklinde tahta kap. (DS: Şahin, Malkara -Tk.) 
gerere: İplik çıkrığı. ( DS: Rumeli göçmenleri -Çkl.) 
gergef: Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarayan çoğu 
dikdörtgen biçiminde olan çerçeve. (BTGA.308:Gümülcine-
Sınırdere) 
gergev: Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarayan çoğu 
dikdörtgen biçiminde olan çerçeve, gergef. (KPMİKAİ.3/76) 
germe (1): Bir çeşit tef. (DS: Tavaklı, Ezine -Çkl.) 
germe (2): Bir yeri bölmek, sınırı belli etmek için yapılan tahta 
perde. (DS: Ceylan, Lüleburgaz, Çavuşköy, Babaeski -Krk.; 
Bulgaristan göçmenleri, Kozyörük, Malkara, Saray -Tk.) 
germe (3): Ağaçtan yapılan su oluğu. (DS: -Çkl.) 
germe (4): Çatısız evlerde olan büyük kiriş. (DS: Karamurat -Tk.) 
gērme: Bahçe kapısı yerine,  üzerinden atlanarak geçilen yarım 
metre yüksekliğinde çit. (DRTAS.155) 
gıcıra: Dokuma tezgahında ipin sarılı olduğu çember şeklinde dönen 
düzenek. (BTGA.175:Gümülcine-Müsellimköy) 
gıcırancık: Tahterevalli ya da tahterevalliye benzeyen bir oyun aracı. 
(DS: Bulgaristan göçmenleri -İst.; Çengelli, Lüleburgaz, Çavuşköy, 
Babaeski -Krk.) 
gıcıva: Sabanla boyunduruğu bağlayan ve kızılcıktan burularak 
yapılmış bağcık. (ÖDTAS. 122. Deliorman; DS: Lüleburgaz -Krk.) 
gılabadan: Sim gibi gümüşlü işleme ipi. (EİA –Ed.) 
gılgıl: Su kabağından yapılmış testi. (DS: Lâhna , Hayrabolu -Tk.) 
gılıç: Kılıç. (DRTAS.157) 
gılıf: Kılıf. (DRTAS.157) 
gıngıraç: Tahterevalli ya da tahterevalliye benzeyen bir oyun aracı. 
(DS: Korucu -Ed.) 
gıramafon: Sesleri tel, plak, bant gibi herhangi bir cisim üzerine 
kaydedip, daha sonra bunları dinlemek için kullanılan cihaz, 
gramofon. (BTGA.236:Gümülcine-Basırlıköy) 
gıravan: Gramofon. (DRTAS.159) 
gıravat: Yatak. (DRTAS.159) 
gırbaç: Kırbaç. (DRTAS.159) 
gırbaş: Kırbaç. (EİA –Ed.; EİA. 25-209) 
gırnata: Tahtadan ya da metalden yapılan, metal perdeli, orkestrada 
önemli yeri olan bir üflemeli çalgı, Klarnet. (KİASV. Hamidiye –
Demirköy; DS: Fili, Biga -Çkl.; Lüleburgaz -Krk.) 
gıygı: Bir çeşit keman. (DS: Deliorman göçmenleri -Ed. , Lüleburgaz 
-Krk.; ÖDTAS. 123. Deliorman; KİASV.)  
gızak: Kızak. (DRTAS.165) 
gızan arabası: Kızan arabası. (DRTAS.165) 
gībaç: Kırbaç. (ÖDTAS. 122. Deliorman) 
girinti: Orak. (DS:-Çkl.) 
goca: Semerin arkasına takılan ay şeklinde demir. (DRTAS.168) 
gollama: Bir çeşit orak. (DRTAS.171) 
golluk: Orak. (DRTAS.171) 
goltuk dinē: Koltuk değneği. (DRTAS.171) 
goltuk: Koltuk. (DRTAS.171) 
gombak: Bilye. (DRTAS.171) 
gōn: Kovan. (DRTAS.172) 
gōrdele: Kurdele. (DRTAS.173) 
gōrkuluk: Korkuluk. (DRTAS.174) 
govoritel: Hoparlör. (DRTAS.175) 
göç: At arabası sandığı. (ÖDTAS. 124. Deliorman)  
göğüsleme: Dikili bir direğin yıkılmaması için, destek olarak konan 
direk. ( DS: -Ed.) 
gölecen: İpliği makaralara sarmak için çilenin geçirildiği araç. (DS: 
Ezine -Çkl.) 
gön: Harmanda kullanılan büyük kalbur. (DS: Ayvacık -Çkl.) 
gönder: Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, 4 -5 m, 
uzunluğunda ucu madenî ağaç sopa. (DS: Gelibolu -Çkl.) 
göse: Ev fırınlarını süpürmeğe yarayan bezden süpürge. (DS: 
Karakoca, Biga -Çkl.) 
göt tātası: Göt tahtası. Dokuma tezgâhında dokumacının oturduğu 
tahta. (ÖDTAS. 126. Deliorman) 
gözdük: Gözlük. (DRTAS.180) 
gözen: Buğday, toprak vb.nin elendiği iri gözlü kalbur.  
(TMİKA.221/235) 
gözer: Buğday, toprak vb. şeyler elenen iri gözlü büyük kalbur. (DS: 
Fili, Biga -Çkl.; Ceylan, Lüleburgaz, Çavuşköy, Babaeski -Krk.; 
Saray -Tk.; BTGA.245:Gümülcine-Omurluköy) 
gubur: Kubur (silah). (DRTAS.181) 
guga: Demet bağlamada kullanılan “L”biçiminde tahtadan alet. 
(TVMA) 

gǖm: Güğüm, yandan kulplu, boynu uzun, genellikle bakırdan su 
kabı. (BTGA.219:Gümülcine-Bayatlı, KBMİKAİ.58/96, TMİKA. 
291/38; KİASV.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; DRTAS.191) 
guma: Araba lâstiği. (ÖDTAS. 126. Deliorman)  
gumguma: Küçük toprak sürahi. (DS: Kızılköy, Ezine -Çkl.) 
gumgumu: Küçük toprak sürahi. (DS: Sazlı, Ayvacık -Çkl.) 
guran: Kuran. (DRTAS.184) 
gūrşum: Kurşun. (DRTAS.185) 
guva: Kova. (BTGA.94:Gümülcine-Kozlukebir; DRTAS.187) 
guyacak/guycak: Kap. (DRTAS.188) 
gücü (1): Tezgâhta ipliği ayarlayan tezgâh tarağı. (DS: -Çkl.) 
gücü(2):Çözgü iplerinin aşağı yukarı hareketini sağlayan 
mekanizma. (KBMİKAİ. 11/ 37, KPMİKAİ. 33/42) 
gücük: Semer ya da eğerin arka kısmı, terki: Ağabeyim semerine, 
ben gücüğüne bindim. (DS: Malkara -Tk.) 
güçcüg/güççüg araba: Otomobil. (DRTAS.189) 
güdüş: Emziği kırık ibrik. (DS: Büyükmanika , Saray -Tk.) 
gülk: Ağaçtan yapılmış kap. (DS: Lapseki -Çkl.) 
güme: Pastal yapılan tütünün istiflendiği etrafı hasır, iple bağlanmış 
düzeneğe verilen isim. (BTGA.327:Gümülcine-Bıyıklıköy) 
gün gözlî/gün gözdî/gün gözlǖ/gün gözdǖ: Güneş gözlüğü. 
(DRTAS.191) 
gürük: Körük. (DRTAS.192) 
güüm: Güğüm, yandan kulplu, boynu uzun, genellikle bakırdan su 
kabı. (BTGA.41:Gümülcine-Bulatköy) 
güzengi: Ayna. (DRTAS.193) 
güzünge: Ayna. (DRTAS.193) 
halaslar: Çay demliği, küçük güğüm. (DS: Gelibolu -Çkl.) 
halat (1): Küçük bakır tencere. (DS: -Çkl.) 
halat (2): Kap kacak. (DS: -Tk.) 
halta: Köpeklerin boynuna takılan ve sicim bağlamaya yarayan kayış 
çember. (ÖDTAS. 130. Deliorman) 
hamıt: Hamut. Arabaya koşulan at ve eşeklerin boynuna geçirilen 
koşum takımı. (ÖDTAS. 131. Deliorman; DS: Lüleburgaz -Krk.) 
hamī teknesi: içinde hamur karılan tekne. (ÖDTAS. 130. Deliorman) 
hancar: Hançer. (DRTAS.196) 
haral: Kıldan ya da ketenden yapılmış büyük çuval. (DS: Fili, Biga -
Çkl.; Rumeli göçmenleri –Ank.) 
harana (1): Büyük kazan. (DRTAS.197) 
harana (2): Tencere. (DS: Bulgaristan göçmenleri -Tk.) 
haranı (1): Kazan. (DS: -Ed.; Lüleburgaz -Krk.;  Malkara, Saray -
Tk.; Kemaller, Rusçuk, Bulgaristan) 
haranı (2): Tek kulplu büyük bakraç. (DS: Çavuşköy, Babaeski -
Krk.) 
haranı (3): Düğün, cenaze gibi törenlerde su ısıtmaya veya yahni 
pişirmeye yarayan büyük kap. (ÖDTAS. 131. Deliorman) 
harba: Tekerlek çamurunu kazımak için kullanılan bıçak, kama vb. 
şeyler. (DS: Hayrabolu -Tk.) 
hārış: Römorku traktöre ya da at arabasını ata bağlayan kol. 
(TMİKA.BSYD)  
hatem: Yüzük. (KA. Kofçaz) 
hatı: Öreke başlığına takılan bezden yapma kemer. (ÖDTAS. 132. 
Deliorman) 
havrız: Leğen. (DS: Hezergrat göçmenleri, Zeytinli -Ba.) 
havşa: Rendenin bıçağını sıkıştırmak için çakılan ağaç parçası. (DS: 
-Ed.) 
hayna: Röntgen cihazı, ayna. (BTGA.238:Gümülcine-Basırlıköy)  
hayva: Tenekeyi lehimlemek için kullanılan bakır ya da demir araç. 
(DS: Fili, Biga -Çkl.) 
hecirget: Tandır üzerine tencere koymaya yarayan, çeşitli biçimde 
olan demir ızgara. (DS: Kumarlar, Bayramiç -Çkl.) 
heğ: Meyve ya da sebze taşımaya yarayan büyük sepet, küfe. (DS: 
Bayramiç -Çkl.) 
heleter: Çamaşır sepeti. (DS:Rumeli göçmenleri -İst.) 
helke: Su, süt vb. şeyleri koymaya yarayan, çoğunlukla bakırdan 
yapılan, bakraçtan büyük bir çeşit kova. (DS: -Ed.) 
here: Midye, istiridye gibi deniz hayvanlarını avlamakta kullanılan, 
beş parmak biçiminde bir çeşit çengelli olta. (DS: Çardak, Lapseki -
Çkl.) 
hınıs: Topraktan yapılan yayık. (DS: Rumeli göçmenleri, 
Büyükçekmece -İst.) 
hınka: Huni. (DS:Selanik göçmenleri, Menemen -İz.) 
hıra: Eskiden zahire dolu şiniği düzlemeye (silmeye) yarayan tahta. 
(ÖDTAS. 133. Deliorman) 
hışkı: Ağaç yontmaya yarayan, iki tarafında tutulacak yeri olan, 
ortası madenî bir çeşit bıçak. (DS: Rumeli göçmenleri -Brs.) 
hįbe (1): Heybe, at, eşek vb. binek hayvanlarının eyeri üzerine 
geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim 
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veya halıdan yapılmış iki gözlü torba. (BTGA.31:Gümülcine-Bayatlı, 
EİA.30-34; KEİYKAD) 
hįbe (2): Heybe. Omza geçirilebilen tek gözlü bir tür çanta. (KİASV. 
Beğendik -Demirköy; EİA –Ed.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; 
ÖDTAS. 134. Deliorman) 
hilke: Çeşme ağızlığı. (DS:Rumeli göçmenleri -İst.) 
hingil: Su kovası. (DS:Rumeli göçmenleri –İst.) 
hiybe: Heybe, at, eşek vb. binek hayvanlarının eyeri üzerine 
geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim 
veya halıdan yapılmış iki gözlü torba. (BTGA.393:Gümülcine-
Mehrikoz; ÇVYAÖ) 
holluk: Folluk, tavukların yumurtlaması için yapılmış yer. (ÖDTAS. 
134. Deliorman; DRTAS.203) 
hotoz: Gelinlerin başına takılan süslü başlık. (BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 135. Deliorman) 
hotul (1): Bataklık yerde zapt edilen kaynak; kaynağı zapteden 
vasıta. (DRTAS.204) 
hotul (2): Koyunlara su veya yem koymaya yarayan ağaçtan oyma 
uzun tekne. (ÖDTAS. 135. Deliorman) 
hotulcuk: Küçük hotul. (DRTAS.204) 
hurak: Orak. (BTGA.389:Gümülcine-Kızılağaç) 
hurun: Fırın. (BTGA.83:Gümülcine-Çukaköy) 
ılız: İplik sarmaya yarayan bir çeşit ağaç araç. (DS: Deveçatağı -
Krk.) 
ımka: Sıvıları boşaltmaya yarayan huni. (DS: Galata , Gelibolu -
Çkl.) 
ırım: Dokuma peşkir, yüz havlusu. (DS: Deveci,Malkara -Tk.) 
ırkalık: Hırkalık. (KA. Kofçaz) 
ısıran (1): Ateş küreği. (DS: Uçmakdere, Şarköy -Tk.) 
ısıran (2): Ateşte pişen hamuru çevirmek için kullanılan bir tür 
büyük maşa.  (BTGA.328:Gümülcine-Bıyıklıköy) 
ıslancık: Halk hekimliğinde hastanın sırtına şişe kaparken şişenin 
içini ısıtmak için kullanılan ucu pamukla sarılmış  demir düzenek. 
(BTGA.157:Gümülcine-Kovanlık) 
ısran (1): Hamur çevirmeye yarayan küçük saptı ağaç aygıt. 
(DRTAS.209) 
ısran (2): Teknelerdeki hamuru kazımaya yarayan araç. (BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.; DS: Cevizköy, Pınarhisar –Krk; 
DRTAS.209; DS: Cevizköy, Pınarhisar -Krk.) 
ıstavrot: Zırhlı araç askeri araç. (TMİKA.340/592) 
ışbers/ışpers: Maymuncuk. (DRTAS.209) 
ışdanga/ıştanga: Meyve sandığı. (DRTAS.209) 
ışgaf/ışkaf/ışgav/ışkav: Hazır alınmış yemek dolabı. (DRTAS.209) 
ışkaf: /Bul.i./ şkaf. Küçük dolap. (ÖDTAS. 138. Deliorman) 
ışkı (1): Deri ya da tahta kazımakta kullanılan iki ucu saplı eğri 
bıçak. (DS: Karahoca , Biga -Çkl.; Ceylan, Lüleburgaz -Krk.; Saray 
-Tk.) 
ışkı (2): İki tutaklı doğramacı bıçağı. (ÖDTAS. 138. Deliorman) 
ışmayzer: Makineli tüfek. (DRTAS.210) 
ızgara: Tarlayı ekmeden önce sürüp düzeltmek için kullanılan tarım 
aleti. (TMİKA.252/134; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
į (1): İğ. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
į (2): İplik eğirme aracı, iğ veya eğirmen. (BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 139. Deliorman) 
įbe: Heybe. (ÖDTAS. 139. Deliorman) 
ibrik: Ucunda su dökmek için bir uzantısı bulunan testi. (BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.; BKÇTA. Kırcāli –Bul.; TMİKA.318/390) 
ibrişim:  Kalınca bükülmüş iplik. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; 
KPMİKAİ.6/39 
iç: Döşek ,yorgan , yastık içine konulan yün , pamuk. (DRTAS. 211) 
içindirik: Yorgan, yastık, döşek gibi eşyaların içlerinin konduğu 
kılıf. (ÖDTAS. 140. Deliorman) 
içirik: Yatak doldurmaya yarayan yün, pamuk, kıtık vb. şeyler. (DS: 
Lüleburgaz -Krk.) 
içlik: Yatak doldurmaya yarayan yün, pamuk, kıtık vb. şeyler. (DS: 
Fili , Biga -Çkl.) 
iğdemiri: Marangozlukta ağaç delmek için kullanılan çelik araç. 
(DS: Saray -Tk.) 
iki diş: Toprağı kazma, düzeltme vb. işlerde kullanılan ağaç saplı 
demir araç, küçük çapa. (BTGA.389:Gümülcine-Kızılağaç) 
ilān: Leğen. Genellikle, içinde bir şey yıkamak için kullanılan metal 
veya plastikten yayvan kap.: į ama gelinin şindi girejā eva, orē ilān 
gibi bįşē koyēlā, su dolu. (KİASV.) 
ilâzımnık: Tuvalet kabı, lâzımlık. (ÖDTAS. 140. Deliorman) 
ilekmen: İdare lambası. (DS: Çorlu -Tk.) 
ilēn teknesi: Leğen. (BTGA.354:Gümülcine-Demirbeyli) 
ilēn: Leğen. (BTGA.187:Gümülcine-Kırvakıfköy, KBMİKAİ.18/23; 
DRTAS.213) 
ÖDTAS. 141. Deliorman) 

ilēne: Leğen. Genellikle, içinde bir şey yıkamak için kullanılan metal 
veya plastikten yayvan kap. (DRTAS.213; KİASV. Topçular -Kofçaz) 
ilerik: İbrik. (DS :-Ed.) 
ileyen: Leğen. (BTGA.88:Gümülcine-Çukaköy, EİA.33-93; EİA –
Ed.) 
ilgi înesi: Çengelli iğne. (DRTAS. 214) 
ilgiçliiğne: Çengelliiğne. (DS: Lüleburgaz -Krk.) 
īlınç: Yün ipi dolayan çatallı odunsu alet. (KİASV. Beğendik -
Demirköy) 
ilik: Düğme. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; DS: Fili , Biga –
Çkl.; Lüleburgaz -Krk.) 
ilistir: Süzgeç, kevgir. (DS: Keşan -Ed.) 
ilistre: Uzun saplı, yayvan, derin kaplardan yiyecekleri süzerek 
almaya yarayan delikli kepçe, kevgir. (KİASV. Malkoçlar -Kofçaz) 
įna: İğne. Dikiş. dikmeye yarayan, ince, ucu sivri, bir ucunda iplik 
geçecek deliği bulunan çelik araç. (KİASV.) 
įne (1): İğne. (ÖDTAS. 142. Deliorman; BTGA.333:Gümülcine-
Kargılı Sarıca, KPMİKAİ.28/19) 
įne (2):  İğne. Dikiş dikmeye yarayan, ince, ucu sivri, bir ucunda 
iplik geçecek deliği bulunan çelik araç. (KİMİKA.; KA. Kofçaz; 
KrkKA./KİASV.; 4/29 BSYD. –Ahmetbey/Lüleburgaz –Krk.; HİKA. 
Hayrabolu; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 142. 
Deliorman) 
įne (3): Çāşaf inesi. Yorgan, döşek dikiminde kullanılır. (ÖDTAS. 
142. Deliorman) 
įne (4): Çatal įne. Tütün yapraklarını dizmekte kullanılır. (ÖDTAS. 
142. Deliorman) 
įne (5): Kitli įne (çengelli iğne). Geçici olarak bir şeyleri tutturmaya 
yarar. (ÖDTAS. 142. Deliorman) 
įne (6): Maşına įnesi. Dikiş makineleri içindir. (ÖDTAS. 142. 
Deliorman) 
įne (7): Topuzlu įne (toplu iğne). Ufak tefek şeyleri tutturur. 
(ÖDTAS. 142. Deliorman) 
įne (8): Tütün įnesi (tek iğne).  Tütün yapraklarının özünden geçer. 
(ÖDTAS. 142. Deliorman) 
įnelik: İğne saklanan yer, iğnelik. (ÖDTAS. 142. Deliorman) 
ineme: Tuğla. (DS: Altınoluk -Ed.) 
įni: İğne. (BTGA.308:Gümülcine-Sınırdere) 
inka: Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni 
biçimindeki araç, huni. (KİASV. Topçular -Kofçaz) 
inka: Sıvıları boşaltmaya yarayan huni. (DS: Rumeli göçmenleri -
İst.; Selanik ve köyleri, Yunanistan) 
ipbik/ippik: İplik. (DRTAS.217)  
irbik: /Ar.i./ İbrik. (EİA. 6-13) 
įrende: Rende. (ÖDTAS. 142. Deliorman) 
irkip: Meşin ve sahtiyan dikilen ip. (DS: Lapseki -Çkl.) 
įser: Demir çivi, inser. (ÖDTAS. 143. Deliorman) 
iser: Demircilerin yaptığı büyük çivi. (DS: Şumnu, Bulgaristan) 
isgembe/iskembe: İskemle. (DRTAS. 219) 
iskefe: Sahtiyanın dış yüzünü kazıyarak yumuşatmak için kullanılan 
araç. (DS: Ezine, -Çkl.) 
iskele: Tütün dizilerinin kuruması için asıldığı, sabit, ağaç veya 
demirden yapılmış çadır şeklinde bir düzenek. 
(BTGA.144:Gümülcine-Yuvacılı, BKÖBTGA) 
iskemba: Sandalye. Arkalıklı, kol koyacak yerleri olmayan, bir 
kişilik oturma eşyası. (KİASV.) 
iskembe: Sandaliye, iskemle. (ÖDTAS. 143. Deliorman; 
BTGA.236:Gümülcine-Basırlıköy) 
iskemle: Sandalye, koltuk. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; 
RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.) 
ispirt lambası: Asetilen lambası. (DRTAS.219)  
isram: Ateş küreği. (DS: -Ed.) 
israni: Hamur teknesini sıyırmaya, ya da saç üzerinde pişen ekmeği 
çevirmeye yarayan araç. (DS: İpsala -Ed.) 
istifan: Topaç. (DS: -Ed.) 
istirani: Teknelerdeki hamuru kazımaya yarayan araç. (DS: Ceylan, 
Lüleburgaz -Krk.) 
işdanga/iştanga: Meyve sandığı. (DRTAS.220) 
işkence: Semerlere yük sarmaya yarayan, boynuz biçimindeki ağaç 
çengel. (DS:-Çkl.) 
işkep: Kirişler üzerine köşeden köşeye çapraz atılan direkler. (DS: -
Ed.) 
iştiban: Topaç. (DS: -Ed.)  
iy: İğ. Pamuk, yün vb.nden iplik eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, 
iki ucu sivri ve çengelli olan, ağaçtan yapılmış araç, eğirmen, kirmen. 
(KA. Kofçaz; DS: Lüleburgaz -Krk.) 
iyē: Törpü. (ÖDTAS. 145. Deliorman) 
iye: Eğe. Törpü. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa–Ed.; DS: Lüleburgaz -
Krk.) 
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iyef: Boyunduruğu saban okuna bağlayan eğri ağaç. (DS:-Ed.)  
iyne: İğne. (KBMİKAİ.35/2) 
kaçına: Hayvanları sürmeye yarayan uzun sopa, üvendire. 
(DS:Gelibolu -Çkl.) 
kad: Kağıt. (HİKA. Hayrabolu) 
kade: Kadeh, bardak. (ÖDTAS. 149. Deliorman; KİASV.) 
kadıs: Geniş ağızlı büyük fıçı. Eskiden zahire koymak için de 
kullanılırdı. (ÖDTAS. 149. Deliorman) 
kadız: Büyük fıçı. (DS:Karamehmet, Çorlu -Tk.) 
kaduz: Büyük fıçı. (DS: Ed.) 
kakala: Toprak tencere. (DS:Biga -Çkl.) 
kalafer: Kalorifer. (HİKA. Hayrabolu) 
kālangıç çivisi: Karlangıcı kuyruğa bağlayan demirçivi. (ÖDTAS. 
150. Deliorman) 
kālangıç: Karlangıç. Öküz veya beygir arabasının arka kısmında  bir 
parçanın adı. (ÖDTAS. 150. Deliorman) 
kalay: Kalay. Gümüş renkli hafif ve yumuşak bir metal. (BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 150. Deliorman)  
kalem (1): Yazma aracı. (ÖDTAS. 150. Deliorman) 
kalem (2): Üzerine  iplik sarılan masura. (ÖDTAS. 150. Deliorman) 
kalem (3): Bağın çimlendiği, asmadan kesilmiş aşı çubuğu. 
(TMİKA.270/250) 
kaleştir: Karık açan pulluk. (BTGA.191:Gümülcine-Büyük Doğanca) 
kalistir: Karık açan pulluk. (BTGA.268:Gümülcine-Kozlardere) 
kaltak: Atın üzerine oturmak için konulan takım, eğer takımı. 
(EİA.13-40) 
kalyon: Bir çeşit pipo, lüleli çubuk, ağızlık. (DS:Koruoba , Biga -
Çkl.)  
kama (1): Ağaç yarma gereci. (KİASV. Topçular -Kofçaz; BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa–Ed.) 
kama (2): Bir tür bıçak. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 
151. Deliorman) 
kamara: Kamera. (BTGA.324:Gümülcine-Musacık) 
kamış: Sırlı sürahi (DS:Muratlı -Tk.) 
kamyen: Kamyon. (BTGA.339:Gümülcine-Çalabıköy) 
kamyun: Kamyon. (BTGA.85:Gümülcine-Çukaköy) 
kana: /Bul.i./ kana. Güğüm, sürahi. (ÖDTAS. 151. Deliorman; 
DS:Karaağaç -Ed.; -Tk; DRTAS. 226) 
kanavaz: Kavanoz. (EİA –Ed.) 
kanca: Çengel. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 151. 
Deliorman)  
kançe : /Bul.i./ Su kabı. (BKÇTA. Kırcāli –Bul.; DRTAS. 226) 
kandil: Kalaycıların lehim eritmek için kullandıkları küçük tava. 
(DS:Ezine -Çkl.) 
kani: Topaç.(DS:Büyükmanika, Saray -Tk.) 
kannı: İki tekerlekli öküz arabası, kağnı. (ÖDTAS. 152. Deliorman) 
kanopa: Tek kullanımlık hazır bebek bezi yerine kullanılan beyaz 
dokuma bez parçası. (BTGA.200:Gümülcine-Üşekdere) 
kantāma: Atlara vurulan gem, kantarma. (ÖDTAS. 152. Deliorman) 
kapak (2): Tarlayı sürmeye başlamadan önce sabanla ya da pullukla 
ayrılan bölümlerden biri. (DS:Ceylan ,Lüleburgaz -Krk.) 
kapakkaya: Kiremit yerine kullanılan ince ve geniş taş. (DRTAS. 
227) 
kapaklık/kapakgık/kapakkık: Kiremit yerine kullanılan taşların 
çıktığı yer. (DRTAS. 228) 
kapanca: Büyük kulplu ya da kulpsuz sepet, sele. (DS: Gelibolu, 
Kumarlar ,  Bayramiç,  Biga -Çkl.) 
kapçık: Boş mermi kovanı. (DS:Lüleburgaz, Çavuşköy , Babaeski -
Krk.) 
kapıncak: Tahta kutu. (DS:Germeyan , Çorlu, Muratlı, -Tk.) 
kapla: /Bul.i./ kapla. Bisiklet cantı. (ÖDTAS. 152. Deliorman) 
kaplama: Minder.(DS:-Krk.) 
kapsa: Kapaklı sepet. (DS:Fili, Biga -Çkl.) 
kapsol: Kapsül, ateşli silahlarda horozun veya iğnenin çarpmasıyla 
ateş alan, bir tür özel barutla dolu, küçük, yuvarlak metal parça. 
(BTGA.140:Gümülcine-Kalenderköy) 
kaptırka: Kutu. (DS: -Krk.; BTGA.423:Gümülcine-Aşağıköy) 
kapu: Harmanda tahıl toplamaya yarayan hayvanla çekilen kapı 
büyüklüğünde bir araç, sıyırgı. (DS: Gelibolu -Çkl.) 
kapurcak:  Tahıl konmak için yapılan kapaklı tahta kutu. (DS: 
Evreşe , Gelibolu -Çkl.) 
karā: Fırın karıştıma değneği, kara ağa. (ÖDTAS. 153. Deliorman) 
karağı (1): Fırın süpürgesi. (DS: Lüleburgaz -Krk.) 
karağı (2): Cirit oyununda kullanılan ucu eğri sopa, çevgen. (DS: 
Lapseki -Çkl.) 
karakaçan: Bisiklet. (KİASV. Topçular -Kofçaz) 
karentıraş: jilet. (BTGA.289:Gümülcine-Yabacıklı) 
karsa: Araba. (DRTAS. 229) 
karti: Gemici pusulası.(DS: Lapseki -Çkl.) 

kārton: Karton. (DRTAS. 229) 
karutsa: Araba. (DRTAS. 229)  
kasak: Semerin arka ağacına takılan ay biçimindeki demir ya da 
ağaç parça. (DS: Gölcük , Bayramiç -Çkl.) 
kasalı: Semerin arka ağacına takılan ay biçimindeki demir ya da 
ağaç parça. (DS: Gölcük , Bayramiç -Çkl.) 
kascak: Kazma. (BTGA.65:Gümülcine-Bekirli) 
kaska: Kask, miğfer. (ÖDTAS. 154. Deliorman) 
kasnak (1): Yer sofrasında yemek sinisinin üzerine konduğu tahta 
düzenek. (BTGA.26:Gümülcine-Evrenköy) 
kasnak (2): İşlemelerin gergin durumda işlenmesi için kullanılan 
yuvarlak bir gergi aleti. (BTGA. 95:Gümülcine-Kozlukebir) 
kaş: Semerin iki yanındaki ağaçlar. (DS:Germeyan , Çorlu -Tk.) 
kaşā: Hayvan tarama aleti, kaşağı. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –
Ed.; ÖDTAS. 154. Deliorman; DRTAS.230;KİASV.; BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
kaşıkgık/kaşıkkık: Kaşıklık (duvara asılan ve içine kaşık konan 
ağaç kap). (DRTAS. 230) 
kaşıklık: Kaşık koyulan kap. (KİASV. Malkoçlar -Kofçaz; BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
kaşmak: Ocağın kemeri (DS:Çırpılar , Bayramiç –Çkl.) 
kāt(1): Mektup. (DRTAS. 230) 
kāt (2): Kağıt. Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel 
maddelerden yapılan, yazı yazmaya, baskı yapmaya, bir şey sarmaya 
yarayan kuru, ince yaprak. (EİA –Ed.;DRTAS. 230;KİASV.; BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
katacak (1): Şarap boşaltmak için kullanılan bir ölçek. (DS: -Ed.) 
katacak (2): Sözcükleri kolayca izlemek için kullanılan, tahtadan 
yapılmış bir ders aracı. (DS:Çukurköy ,Babaeski -Krk.) 
katırtırnā: Bağın çimlendiği, asmadan kesilmiş aşı çubuğu. 
(TMİKA.331/384) 
katma: Kıldan, yünden yapılmış ip, sicim. (DS: Gelibolu -Çkl.) 
katsa: Kürek. (DS:-Ed.) 
kavanas: Kavanos. İçine süt kotarılan yaylacan seramik kap. 
(ÖDTAS. 155. Deliorman) 
kavanaz: Kavanoz. (BTGA.346:Gümülcine-Çalabıköy) 
kāve çotū: İçinde kahve saklanan tornadan yapılmış ahşap kap. 
(ÖDTAS. 155. Deliorman)  
kāve dēmeni: Kahveyi öğüten pirinçten yapma makine. (ÖDTAS. 
155. Deliorman)  
kāve dolabı: Kahve kavurmaya yarayan sac dolap. (ÖDTAS. 155. 
Deliorman)  
kāve filcanı: Kahve kotarılan porselen kap. (ÖDTAS. 155. 
Deliorman)  
kāve kaşī: Kahveyi karıştırmaya yarayan küçük kaşık. (ÖDTAS. 155. 
Deliorman)  
kāve tablası: Kahve servisi için kullanılan kap. (ÖDTAS. 155. 
Deliorman)  
kāve takımı: Yukarıda zikredilen araçların tamamı. (ÖDTAS. 155. 
Deliorman)  
kaves: Kafes. (DRTAS. 231) 
kaviyor: İşlenmiş duvar kilimi. (DRTAS. 232) 
kavrama: Küçük el orağı. (21/17 BSYD. -Karabayır/Babaeski –
BKŞÇ.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.;DS: Hamitli -Ed.; 
Çavuşköy , Babaeski,  Lüleburgaz -Krk.;  Saray -Tk.) 
kaya: Değirmenlerde un öğüten kaya, taş. (BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 156. Deliorman) 
kayat (1): Kâğıt. (DRTAS. 232) 
kayat (2): Mektup. (DRTAS. 232)  
kayış (1): Bel kemeri. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 
157. Deliorman) 
kayış (2): Saban kayışı. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 
157. Deliorman) 
kaz lambası: Lamba. (DRTAS. 233) 
kazaç: Harmanda sap toplamaya yarayan ucu eğri, ağaç araç. (DS: 
Muratlar, Gölcük -Çkl.) 
kazalaç: Sabanın ucunda kayışı tutmaya yarayan delikteki ağaç çivi. 
(DS: Bolayır -Çkl.) 
kazayā: Kaz ayağı, bir çeşit tarım aleti. (KBMİKAİ.61/53;BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa–Ed.) 
kazgalaç: Sopa ucuna keskin demir takılarak yapılan çamur kazıma 
aleti. (ÖDTAS. 157. Deliorman;ÖDTAS. 157. Deliorman) 
kazıycak: Genelde hamur teknesi veya sofra kazımak için yapılmış 
alet. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 157. Deliorman) 
kazma: Çapa. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 157. 
Deliorman) 
kebe: Yünden, kendirden, pamuktan tüylü kilim, örtü. (DRTAS. 233) 
kederiç : Yağ konulan kap. (DS: Lâpseki -Çkl.) 
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kelebe: Dokuma aygıtında ipliği masuraya sarmaya yarayan araç, 
çıkrık.(DS: -Çkl.;-Ed.) 
kelep: İplik çilesi.(DS: -Çkl., Saray -Tk.) 
keleter: İki kulplu küfe biçiminde büyük sepet. (DS: Fili , Biga -
Çkl.; İpsala -Ed.) 
keleve (1): İplik yumağı  (DS:Sarıyer,Malkara -Tk.; 
BTGA.51:Gümülcine-Hacıören) 
keleve (2): Kuyu çıkrığı. (DS: Büyükdöllük -Ed.; Lüleburgaz -
Krk.;Saray -Tk.) 
keleve (3): Değirmen çarkı. (DS: Çavuşköy , Babaeski -Krk.) 
kelpiden: Kerpeten, çivi sökmeye veya diş çekmeye yarayan, 
hareketli bir eksen çevresinde çapraz iki parçadan oluşmuş, kıskaç 
biçimindeki araç. (BTGA.226:Gümülcine-Koyundere) 
kemāne: Keman. (ÖDTAS. 158. Deliorman) 
kemeldirek: Palan ve eğerin kaymamasını sağlayan ve hayvan 
göğsüne gelen bölümü. (DS: Lapseki -Çkl.) 
kemer: Kağnı arabalarında arka yastık. (DS:Rumeli göçmenleri -İst.) 
ken: Ocak önüne konan büyük yassı taş. (DS: Bozcaada –Çkl.) 
kenet: Çamaşır sepeti. (DS: Gelibolu -Çkl.) 
kepçe: Büyük ahşap kaşık. (ÖDTAS. 159. Deliorman) 
kepçi: Kepçe. (BTGA.397:Gümülcine-Kalanca) 
kepe: Yünden, kendirden, pamuktan tüylü kilim, örtü. (DRTAS. 236) 
kepeden(1): Kerpeten, çivi sökmeye veya diş çekmeye yarayan, 
hareketli bir eksen çevresinde çapraz iki parçadan oluşmuş, kıskaç 
biçimindeki araç. (BTGA.177:Gümülcine-Kezviran) 
kēpeden(2): Kerpeten, pense. (ÖDTAS. 159. Deliorman) 
kepezenk: Ham deriyi yumuşatmakta kullanılan bir araç. (DS: 
Gelibolu -Çkl.) 
kepi: Av tüfeklerinde saçma barutu sıkılamak için konulan bez, keçe 
parçası, tıpa. (DS: Ezine -Çkl.) 
kēpiç: Kerpiç. Duvar örmeye yarayn kalıptan çıkma samanlı çamur 
blok. (ÖDTAS. 159. Deliorman;RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.) 
keremit: Kiremit. (BTGA.331:Gümülcine-Kardere, TMİKA.289/177) 
kerevet: Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, 
tahtadan seki, sedir, peyke. (BTGA.357:Gümülcine-Demirbeyli) 
kerimit: Kiremit. (RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.) 
kerpeten: Pense. (BKÖBTGA) 
kerpiş: Kerpiç. (KA. Kofçaz) 
kērsen: Hamur Teknesi. (DRTAS. 236) 
kesren: İçinde hamur yoğrulan, çamaşır yıkanan ağaç tekne. (DS: 
Kırcasalık -Ed.) 
kērteben: Kerpeten. (DRTAS. 236) 
kese: Porselen kâse. (DRTAS. 236) 
keser çapası: Çapa. (DRTAS. 236) 
keser: Ağaç kesmek ya da yontmak amacıyla kullanılan el aleti. 
(BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.;TMİKA.220/204) 
kesev: Ağaç kesmek ya da yontmak amacıyla kullanılan el aleti. 
(13/44 BSYD. –Kırıkköy/Lüleburgaz –Krk.) 
kesiki (1): Kerpiç. (DS:Lapseki -Çkl.) 
kesiki (2): Tuğla, kiremit. (DS: Lapseki -Çkl.) 
kıcıra: Dokuma tezgahında ipin sarılı olduğu çember şeklinde dönen 
düzenek.  
(BTGA.175:Gümülcine-Müsellimköy) 
kılabadan: Sim iplik. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 
162. Deliorman) 
kılānet: Klarnet, üflemeli bir tür çalgı. (TMİKA.178/83) 
kılıç: Saban ökçesini oka bağlayan ağaç parçası. (DS: Lüleburgaz -
Krk.) 
kılış: Kılıç. (KA. Kofçaz) 
kındap: Kalın iplik, tütün ipliği. (BTGA.136:Gümülcine-
Kalenderköy, KPMİKAİ.46/26) 
kınişka: /Bul.i./ knijka. Sürücü ehliyeti. (ÖDTAS. 162. Deliorman) 
kınnap: Kınnap. Keten lifinden yapma ip. (ÖDTAS. 162. Deliorman) 
kıran: /Bul.i./ kran. Vinç. (ÖDTAS. 163. Deliorman) 
kırım: Küçük el havlusu. (KİASV.) 
kırıvı celazu: Eğri demir (âlet). (DRTAS. 240) 
kırklık: Davar kırkılan makas.(DS: Biga –Çkl ) 
kırkma: Dişli, küçük orak. (DS: Hamitli , Uzunköprü -Ed. , 
Lüleburgaz -Krk.) 
kırma (1): Havlu. (BTGA.261:Gümülcine-Palazlı) 
kırma (2) : Bir çeşit av tüfeği. (DS: Çavuşköy , Babaeski,  
Lüleburgaz -Krk.; Saray -Tk.) 
kırpma: Yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir 
bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı, kavrama. 
(KİASV.) 
kırtık: Bez parçası. (DS: Lüleburgaz -Krk.) 
kırvat: Yatak. (BKÇTA. Kırcāli –Bul.;DRTAS. 241) 
kısaç: Demirci Maşası. (DRTAS. 241;ÖDTAS. 163. Deliorman) 
kısgı/kıskı: Mandal. (DRTAS. 242) 

kıskaç:  Demircilerin kızgın demiri tuttukları maşa gibi bir araç. 
(DS: Fili, Biga -Çkl.; - Lüleburgaz -Krk.; Büyükmanika , Saray -
Tk.;BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 163. Deliorman) 
kıskı: Altınlardan yapılan bir çeşit gerdanlık.  (DS: Ezine,  Bayramiç 
-Çkl.) 
kıskıç: Mandal. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed;KBMİKAİ/ 
BSYD.,KPMİKAİ/ BSYD) 
kıskış: Mandal. (DRTAS. 242) 
kıstıracak: Mandal, kıstıraç. (ÖDTAS. 163. Deliorman) 
kıstıraç: Kıskaç, mandal, kıstıracak. (ÖDTAS. 163. Deliorman) 
kıstırgaç: Mandal. (BTGA.156:Gümülcine-Kovanlık) 
kıtık: Yataklarda döşeğin altına konulan ek döşek. (ÖDTAS. 164. 
Deliorman) 
kıyat: Kağıt. Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden 
yapılan, yazı yazmaya, baskı yapmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, 
ince yaprak. (KİASV;DRTAS. 244) 
kızma: Soba (DS: Hediyeli , Hayrabolu -Tk.) 
kībaç: Kırbaç. (ÖDTAS. 160. Deliorman) 
kīklık: Kırklık. Koyun veya keçi kırkma makası. (ÖDTAS. 161. 
Deliorman) 
kilden: İçine sabun, kese, lif konulan, dibi süzgeçli bakır kap, 
hamamtası.  (DS:-Biga -Çkl.) 
kile: Genellikle tahıl ölçmede kullanılan belirli hacimdeki kap, ölçek. 
(KİASV. Topçular -Kofçaz; EİA –Ed.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –
Ed.)  
kilindar: Dalyanda balıkların sıkıştırıldığı köşe ağı. (DS: Çkl.) 
kilitperi: Kilitlerin içinde anahtarın geçtiği ince dil. (DS: Lapseki -
Çkl.) 
kīma mindē: Kırma motifli dokuma minder. (RKABKA. Kubrat –
Razgrad/Bul.) 
kirbid: Kibrit. Bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek birleşimde olan 
küçük tahta veya karton parçası. (KİASV.; BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
kirbit: Kibrit. (BTGA.38:Gümülcine-Bulatköy) 
kirka: /Bul.i./ kirka. Kazma, çapa. (ÖDTAS. 165. 
Deliorman;DRTAS. 246) 
kirman: Elde yün eğirmeye yarayan araç. (DS: Bayramiç , Lapseki 
,Çkl , Çerkezköy , Saray ,-Tk.) 
kitara: Gitar. (DRTAS. 246) 
kiye: Duvara çakılan demir çengil. (DRTAS. 246) 
kobak (1): Köylülerin yüzük oynamak için kullandıkları huni 
biçimindeki tenekeler. (DS: Dombay – 
Ed.) 
kobak (2): Topaç. (DS: Bayramiç, Gelibolu , Çkl.) 
kobak (3): Balık ağlarında kullanılan mantar. (DS: Çkl.) 
kobisa: Su taşımakta kullanılan ve her iki ucuna birer bakraç asılan 
değnek. (TMİKA.318/474) 
kofa: Kova. Genellikle su ve sulu şeyler taşımaya, kuyudan veya 
denizden su çekmeye yarayan üstünden kulplu kap. (KİASV;DRTAS. 
247) 
kol demiri: Kapının açılmaması için arkasına konulan demir destek. 
(DS:Lapseki , Çkl.) 
kolan:  Kayış, kuşak, kemer. (DS: Fili , Biga , Çkl.) 
kolbā: Kol bağı, bilezik. (ÖDTAS. 167. Deliorman) 
kombay/ kombayne/kombayın: Biçerdöver. (RKABKA. Kubrat –
Razgrad/Bul;DRTAS. 248) 
kombayna: /Bul.i./ kombayn. Biçerdöver. (ÖDTAS. 167. Deliorman) 
kombina: Biçerdöver. (BKÖBTGA) 
komyonet/komyonot: Kamyonet. (DRTAS. 249) 
kona: Hamur tahtası, sofra: Konayı getir de yufka açalım. (DS: 
Yanbolu göçmenleri -Ba.; Filibe göçmenleri, İnegöl -Brs.) 
kopala: Pulluklara yapışan çamurlu toprağı sıyırmak için kullanılan, 
ucunda üçgen şeklinde bir demir parçası olan değnek. 
(TMİKA.214/19) 
kopana (1): Ağaçtan oyularak yapılan karavanamsı kap, 
çanak,tekne, yalak.  (DS: Lüleburgaz, Çavuşköy , Babaeski, 
Pınarhisar –Krk;DS: Bulgaristan göçmenleri, Evreşe, Gelibolu -
Çkl.; -Ed.) 
kopana (2):  Ufak teneke. (DS:Krk.) 
kopça/kopce: Bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal 
bir halka ile bir çengelden oluşan araç, düğme. 
(BTGA.247:Gümülcine-Omurluköy;DRTAS. 
250;BTGA.255:Gümülcine-Yardımlı) 
kora: Tırpan. (DS: Fili , Biga , Çkl.) 
koranza: /Yun.i./ Resim çerçevesi (BTGA.80:Gümülcine-Yeniköy) 
korasma: Dokuma tezgâhlarında ipliği astıkları yer. (DS:Rumeli 
göçmenleri -To.) 
korunza: /Yun.i./ Resim çerçevesi (BTGA.80:Gümülcine-Yeniköy) 
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kosa (1): Tırpan, bir çeşit uzun saplı orak. (BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed; /Bul.i./ kosa.;BSYD. –Demirköy/Lalapaşa 
–Ed;ÖDTAS. 168. Deliorman;DS: Bergaz , Ezine, Bakacak, Ergine , 
Biga -Çkl.; Çavuşköy, Babaeski,  Lüleburgaz -Krk. Tk.; 
BTGA.140:Gümülcine-Kalenderköy;DRTAS. 250) 
kosa taşı: Tırpan bileme taşı. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; 
ÖDTAS. 168. Deliorman) 
kosari bondulluk: Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların 
birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen ağaç 
çember, bir tür boyunduruk. (BTGA.400:Gümülcine-Kalanca) 
koşum: Hayvan koşma takımı. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; 
ÖDTAS. 169. Deliorman) 
kota: Üzüm sıkmaya yarayan ağaç fıçı. (KİASV. Avcılar -Demirköy) 
kotika (1): Traktörlere takılan, yük taşımak için kullanılan 
tekerleksiz metal araç. (TMİKA.199/265) 
kotika (2): Eşek arabası. (TVMA) 
kotika(3): El arabası. (ÖDTAS. 169. Deliorman) 
kotlan/kotdan/kottan: Elektrik ocağı. (DRTAS. 251;ÖDTAS. 169. 
Deliorman) 
kovor: /Bul.i./ kovor. Duvar halısı. (ÖDTAS. 169. Deliorman) 
koyacak: Büyük yemek kabı. (BTGA.248:Gümülcine-Lefeciler) 
kozā: Ekin veya ot biçmeye yarayan kesici bir alet, kosa. 
(BTGA.301:Gümülcine-Sarancına) 
köfün: Büyük saman sepeti. (KİASV. Devletliağaç -Kofçaz) 
kök çapası: Tarlalarda toprağı işlemek için kullanılan ağaç veya 
demir saplı bir tür kazı aracı. (BTGA.282:Gümülcine-Payamdere) 
köprü (1): Dokuma aygıtında çözgü ipliklerinin geçtiği tahta ya da 
demir araç. (DS:Rumeli göçmenleri ,Ed.) 
kör sepet: Balık avlamakta kullanılan, çubuktan örülmüş, yumurta 
biçiminde bir çeşit sepet. (DS: Kocahıdır , İpsala ,Ed.) 
körek: Kürek. (BTGA.48:Gümülcine-Hacıören) 
körįna: Ucu küt iğne. (DRTAS. 253) 
köse (1): Ocaktan kızgın koru çekmek için kullanılan demirden 
yapılmış bir düzenek. (BTGA.71:Gümülcine-Kardere) 
köse (2): Eski ev kapılarında kilit için kullanılan demirden veya 
ağaçtan sürgü. (BTGA.142:Gümülcine-Kalenderköy) 
kösē: Fırınları karıştırmak için kullanılan ve külleri çekmeye yarayan 
sapının uzunluğu 1 metre; kıvrık olan ucunun uzunluğu 10 cm 
civarında olan üçgen bir demir. (KİASV.) 
kösek: Ateş karıştırmaya yarayan bir ucu yanmış odun, tahta.  (DS: 
Kemallı , Ezine -,Çkl.) 
kösenği: Ateş karıştırmaya yarayan bir ucu yanmış odun, tahta.  (DS: 
Pehlivanköy , Babaeski , Krk.) 
kösere (1): Fırın karıştırmaya yarayan çengelli bir araç. (DS: 
Ed;RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.) 
kösere (2): Kesici araçları bilemeye yarayan bir çeşit taş, bileği taşı. 
(DS: Lüleburgaz , Krk;ÖDTAS. 170. Deliorman) 
köstek: Arabanın hızlı gitmemesi için tekerleğin aralığına sokulan 
demir. (DS: Saray, Tk.) 
köteşi: Ağaca asılan ahşap bebek salıncağı. (ÖDTAS. 170. 
Deliorman) 
kötürge: Kaldıraç (DS: Piravadi, Lalapaşa , Ed.) 
kravat: Yatak. (DRTAS. 254) 
krıvat: Yatak. (RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.) 
kruşga/kruşka: Ampul. (DRTAS. 254) 
kufa: Ağaç su kabı, kova. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; 
ÖDTAS. 170. Deliorman; BKÇTA. Kırcāli –
Bul;BTGA.400:Gümülcine-Kalanca; KEİYKAD;DRTAS. 254) 
kufar: /Bul.i./ kufar. Bavul. (ÖDTAS. 171. Deliorman;DRTAS. 254) 
kufin: /Pom.i./Yayvan sepet, sele. (BTGA.200:Gümülcine-Üşekdere) 
kuka(1): Dalyanlarda kullanılan bir çeşit kanca. (DS: Çkl.) 
kuka(2): Rum kapılarında bulunan bir kilit türü. (KİASV. Topçular -
Kofçaz) 
kulak (1): Sabanın toprağa giren kısmının iki tarafında bulunan ve 
toprağı yanlara dökmeye yarayan parça. (DS: Ed , Lüleburgaz, 
Çavuşköy , Babaeski,-Krk., Saray,Tk.) 
kuliçga/kuliçka: El arabası. (DRTAS. 254) 
kumpara: Kumbara. (DRTAS. 255) 
kuratak: Bilye, zıpzıp. (DS: Varna göçmenleri -İst.) 
kurbacık: Semer dikerken çuvaldızı itmeye yarayan, ele takılan araç, 
semerci yüksüğü. (DS: Çkl.) 
kurdela: Kurdele. (DRTAS. 256) 
kurna: Musluk. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa–Ed;DS: Lüleburgaz -
Krk.) 
kurtağzı: Kırılan dingilin yerine çakılan iç içe geçirilmiş "u" 
biçiminde demir. (DS: Fili,Biga, Çkl.) 
kurunzı: /Yun.i./ Resim çerçevesi. (BTGA.80:Gümülcine-Yeniköy) 
kuruşga/kuruşka: Ampul. (DRTAS. 256) 

kusa: Ekin veya ot biçmeye yarayan kesici bir alet, kosa . 
(BTGA.86:Gümülcine-Çukaköy) 
kuş lastį: Kuş lastiği. Çocukların kuş avlamak için yaptıkları bir alet. 
Sapan. (KİASV.) 
kuşak: Tahta kapıların arkalarına yatay çakılan tahta parçası. (DS: 
Çavuşköy , Babaeski,  Lüleburgaz, Krk.) 
kūşun: Kurşun, mermi. (ÖDTAS. 173. Deliorman)  
kutla: On iki okkalık, ağaçtan yapılmış tahıl ölçeği, şinik. (DS: 
Gelibolu , Çkl, Malkoç ,Ed.) 
kuva: Kova. (BTGA.258:Gümülcine-Yardımlı;DRTAS. 257) 
kuva: Kova. (DRTAS. 257) 
kuvan: Kovan. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 174. 
Deliorman;KPMİKAİ.22/45; İİA) 
kuvār: Bavul. (DRTAS. 257) 
kuzine: Kuzine, soba. (KA. Kofçaz) 
külden: Geniş ağızlı seramik kap. (ÖDTAS. 174. Deliorman) 
kümbe (1):Topraktan yapılmış soba. (DS: Fili, Biga , Çkl.) 
kümbe (2): Ocak. (DS:Lapseki ,Çkl) 
kümbet: Topraktan yapılmış soba. (DS: Ceylan , Lüleburgaz , Krk.) 
künt: Künk. Pişmiş toprak veya betondan yapılmış kalın su borusu, 
büz. (KİASV. Malkoçlar -Kofçaz; BSYD.–Demirköy/Lalapaşa–
Ed.;ÖDTAS.174.Deliorman)  
küpcük: Eğerin üzerine konulan yastık. (DS: Lapseki , Çkl.) 
küpe: Büyükbaş hayvanların kulaklarına takılan kimlik özelliği 
taşıyan belge. (TMİKA.259/422;BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
küpeşte: Menteşe. (ÖDTAS. 174. Deliorman) 
küple: Baltanın baş kısmı, küp şeklinde olan yeri. (KBMİKAİ.60/69) 
küptü: Balta ve keserin kesmeyen kalın yanı. (DS: Fili , Biga , 
Çkl.) 
küpü: Balta ve keserin kesmeyen kalın yanı. (DS: Lüleburgaz , Krk.) 
kürēcek(1): Ekmek teknesini kazımak için kullanılan alet. (KİASV.) 
kürēcek (2): Ocaktan kül çekme aleti. (KİASV.) 
kürepe: Harmanda ekin saplarını çekip dağıtmaya yarayan ucu eğri 
(DS:Hurma , Bayramiç , Çkl.) 
küskü (1): Taş kaldırmakta kullanılan uzun demir çubuk ya da ağaç, 
basit kaldıraç. (DS: Çavuşköy, Babaeski ,Krk., Malkara ,Tk.) 
küskü (2): Kazma. (ÖDTAS. 175. Deliorman) 
küskü (2): Sopa. (TMİKA.242/526) 
küsküs: Süngü. (BKÖBTGA) 
küsük: Kapı sürgüsü. (DS: Kumarlar, Gölcük , Bayramiç , Çkl.)  
küt: Pulluk, saban. (DS: Bayramiç , Çkl.) 
kyat: Kağıt. (RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.) 
ĺamarina: /Yun.i./ Çatı örtmek için kullanılan plaka halinde ince 
alüminyum parça. (BTGA.196:Gümülcine-Kuzuren) 
lamba şişesi: Lâmba şişesi. (ÖDTAS. 178. Deliorman) 
lamba: /Bul.i./ lampa. Lâmba, fener. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –
Ed.; ÖDTAS. 178. Deliorman) 
lāna: Leğen. (DRTAS. 260) 
laplak: Ağaçtan oyularak yapılmış su tası. (DS: -Ed.) 
lapurdak: Su tası. (DS:-Ed.) 
latka: İki kulplu küçük küp, çömlek, testi. (DS: Kavala göçmenleri -
Sm.) 
layla: Uçurtma: Layla çok güzel havalandı. (DS: Kargılı, Sarıca, 
Gümülcine; Bulgaristan) 
laylon: Naylon. Dayanıklı ve esnek döküm maddesi. (KİASV.) 
lekakola: Otomobil. (DRTAS. 261) 
len: Leğen. (DRTAS. 262)  
lēn: Leğen. (KA. Kofçaz;KPMİKAİ.5/22) 
lineyka: /Bul.i./ lineyka. Ambulâns. (ÖDTAS. 179. Deliorman) 
ling: Dokuma tezgâhlarında tarağı tutan araç, tefe. (DS: Fili, Biga -
Çkl.) 
link: Dokuma cenderesi. (DS: -Çkl.) 
lopāta: /Bul.i./ lopata. Kürek. (ÖDTAS. 179. Deliorman) 
lopka: Hayvanlara takılan büyük çan. (DS: Lüleburgaz -Krk.; Saray 
-Tk.) 
löbürdek: Hayvanlara takılan büyük çan. (DS: Tavaklı, Ezine -Çkl.) 
lökedirecen: Üst ucu söveye, alt ucu dingile geçen ve sövelere 
dayanıklılık sağlayan eğri ağaç parçası. (DS:Rumeli göçmenleri -
Brs.) 
lömbürdek: Büyük, iki katlı hayvan çanı. (DRTAS. 263) 
löngürdek: Hayvanlara takılan büyük çan. (DS: Saray -Tk.) 
lungur: Huni. (DS: Bayramiç -Çkl.) 
lüküs: Tüplü gaz lambası. (Gümülcine/ BSYD) 
lüküz: Tüplü gaz lambası. (BTGA.44:Gümülcine-Büyük Sirkeli) 
lüple: Darbuka. (RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.) 
lüver: Revolver. (DRTAS. 263) 
macar (1): Kapı kilidi. İç kilit, kapıların içine konan kilit. (ÖDTAS. 
181. Deliorman;DS:-Ed.; Ceylan, Lüleburgaz -Krk.) 
macar (2): Anahtar. (DS: Güleç, Biga -Çkl.) 
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madırga: Yassı taşçı çekici. (DS: Gelibolu -Çkl.) 
mafrak: Leblebicilerin tavada kavrulan nohudu karıştırırken 
kullandıkları silindir biçimindeki ağaç. (DS: Ezine -Çkl.) 
maga: Sopa, baston. (DS: Lüleburgaz -Krk.) 
mahat: Derinin kıyısını çizmek için kullanılan, çift ağızlı, ağaçtan 
yapılmış bir saraç aracı. (DS: Lapseki -Çkl.) 
main silāsı: Mayın, mayın silahı. (BTGA.310:Gümülcine-Yanıkköy) 
makalak: Koltuk değneği. (RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.) 
makas: Çatılara eğik olarak konulan direk. (DS: -Ed.) 
makaz: Makas. (BTGA.74:Gümülcine-Ayazma) 
malata: Söğüt dalından yapılan çamaşır sepeti. (DS: Galata, 
Gelibolu -Çkl.) 
man: Yel değirmeninin tekerleklerine geçirilen demir. (DS: -Ed.) 
mancak: Eski kapıların dil biçimindeki kilidi. (DS: Karabiga, Biga -
Çkl.) 
mancılık: Kaldıraç. (DS: Saray -Tk.) 
mancınık: Kaldıraç. (DS: Ceylan, Lüleburgaz -Krk.) 
mandal (1): Demir ya da tahtadan yapılmış kapı sürgüsü. (DS: Fili, 
Biga -Çkl.) 
mandal (2): Ağaçtan yapılmış saban keskisi. (DS: Muratlar, 
Bayramiç -Çkl.) 
mangal: Ocak. (ÖDTAS. 183. Deliorman) 
manış: Saman taşımak için arabaya konan özel kanatlar. (ÖDTAS. 
183. Deliorman) 
manyat: Barbunya, tekir vb. balıkları avlamaya yarayan ince delikli 
dip ağı. (DS: Gelibolu -Çkl.) 
marmar: İpin sarıldığı iki tarafı delikli ağaç dalı. (KBMİKAİ.11/32) 
marşaf: Yatak bağı ve yatak sargısı. (DS: Çorlu -Tk.) 
masaf: Metal sini, büyük tepsi. (BTGA.15:Gümülcine-Eşekçili) 
masara: İpliklerin sarıldığı nesne, masura.  (KPMİKAİ.13/86) 
masıran: İpliklerin sarıldığı nesne, masura. (KPMİKAİ.13/86 
mastar: Sıvayı düzlemeye yarayan uzunca tahta alet. (ÖDTAS. 184. 
Deliorman)  
masur: İpliklerin sarıldığı nesne, 
masura.(KBMİKAİ.11/60,KPMİKAİ.33/36;BSYD. – 
Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
maşna: Makine. (RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.) 
matan: Ayran yapmak için tahtadan yapılmış yayık. (DS: Selanik, 
Yunanistan) 
matara: Su kabı. (BTGA.56:Gümülcine-Gerdeme) 
matō: Motor, motorsiklet. (RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.) 
mator: /Bul.i./ motor. Motosiklet. (ÖDTAS. 184. Deliorman)  
mavser: Mavzer, atış hızı dakikada ortalama altı mermi olan ve 
orduda kullanılan bir tüfek tipi. (BTGA.394:Gümülcine-Mehrikoz) 
mavzē: Mavzer, atış hızı dakikada ortalama altı mermi olan ve 
orduda kullanılan bir tüfek tipi. (TMİKA.218/154) 
mavzer: Mavzer, tüfek. (20/14 BSYD. – Erikleryurdu/Babaeski –
BKŞÇ.) 
mazak (1): Araba tekerleğinin ortasındaki göbek demiri. (DS: Hoşap 
-Çkl.) 
mazak (2): Araba ve sabana takılan ağaç çivi. (DS: Bahadırlı, 
Bayramiç -Çkl.) 
mazgal: Duvarda kapaksız dolap. (DRTAS. 273) 
meçik: Davul tokmağı. (DS: Lüleburgaz –Krk;ÖDTAS. 185. 
Deliorman)  
medre: Şarap güğümü. (DS:-Ed.) 
megafona: /Yun.i./  Hoparlör, mikrofon. (BKÖBTGA) 
mekik: İçinde masura bulunan ve dokuma tezgâhında kullanılan alet. 
(BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 185. Deliorman) 
mengeme: Mengene. (ÖDTAS. 186. Deliorman) 
mesel: Sıcak bir kabı tutmak için kullanılan bez, tutacak. (DS: 
Suluca -Ed.) 
metdup/mettup/metdüp/mettüp: Mektup. (DRTAS. 276) 
mētup: Mektup. (DRTAS. 276) 
mevlak: Ateş küreği. (DS: -Ed.) 
mılı: Topaç. (DS: Haralaköy, İpsala -Ed.) 
mıli: Topaç (oyuncak). (DRTAS. 277) 
mısaf: Mushaf, Kuran. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 
187. Deliorman) 
mī: Mıh, nal çivisi. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 187. 
Deliorman) 
mīladıs: Mıknatıs. (ÖDTAS. 187. Deliorman) 
milicik: Topaç (oyuncak). (DRTAS. 278) 
mindē: Minder. (RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.) 
mįrap: Mihrap. (DRTAS. 279) 
miren: Testi, küçük testi. (DS: Paşaköy, İpsala -Krk.) 
mįver: Mihver. (DRTAS. 279) 
mora: Yorgan, yatak yüzü, gömlek, çamaşırlık dokumak için 
kullanılan krem ya da beyaz renkte  

pamuk ipliği. (DS: Şumnu, Bulgaristan) 
moruk: Ucu topuzlu değnek. (DS: Lüleburgaz -Krk.; Şumnu, 
Bulgaristan) 
motal: Motor. (BTGA.224:Gümülcine-Koyundere) 
motır: Motosiklet. (DRTAS. 280) 
motollu: Motor. (BTGA.241:Gümülcine-Hemetli) 
motor: Traktör. (HİKA. Hayrabolu; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –
Ed;TMİKA.234/237) 
motoza (1): Harman makinesi, batoza. (BTGA.310:Gümülcine-
Yanıkköy) 
motoza (2): Tütün tarlasında kullanılan bir tür alet, motor. 
(BKÖBTGA) 
muf: Küçük mıh. (DRTAS. 281) 
muh: Küçük mıh. (DRTAS. 281) 
muhladıs: Mıknatıs. (DRTAS. 281) 
muli: Topaç (oyuncak). (DRTAS. 282) 
mum:  Işık aracı. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 190. 
Deliorman) 
mumnuk: Mumluk, şamdan. (ÖDTAS. 190. Deliorman;DRTAS. 282) 
mǖr: Mühür. Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının 
tersine kazılı bulunduğu, metal, lastik vb.nden yapılmış araç, damga, 
kaşe. (KİASV.) 
musandra: Gömme dolap. (KİASV. Beğendik -Demirköy) 
mutun: Tereyağı çıkarmak için sütün, yoğurdun içinde çalkalandığı 
kap veya makine. (KİASV.)  
münübüz: Minibüs. (AKA. Akıncılar -Vize) 
nal: At ayaklığı. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 191. 
Deliorman)  
nalıncı keseri: Nalıncılıkta kullanılan keser. (ÖDTAS. 191. 
Deliorman) 
nallama: Nal çakmaya yarayan küçük çekiç. (DS: -Çkl.) 
namazlā/namazdā : Üstünde namaz kılınan kilim, post vb. 
şeylerden yapılmış seccade. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed;BSYD. 
–Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 192. Deliorman;DRTAS. 285) 
namazla: Üstünde namaz kılınan kilim, post vb. şeylerden yapılmış 
seccade. (DS: Lüleburgaz -Krk.; BTGA.54:Gümülcine-Çepelli) 
namazlağ: Üstünde namaz kılınan kilim, post vb. şeylerden yapılmış 
seccade. (DS: Lüleburgaz -Krk.) 
namazlağı: Üstünde namaz kılınan kilim, post vb. şeylerden 
yapılmış seccade. (DS: Kavaklı, Hasırcıarnavut -Ed.; Saray -Tk.) 
nanni: Bebek salıncağı. (TVMA) 
narka çanā: Mayının içine oturduğu düzenek. 
(BTGA.140:Gümülcine-Kalenderköy) 
naşdırpa/naştırpa:/naşdrapa/naştrapa/naşdurpa/naşturpa: 
Maşrapa. (DRTAS. 286) 
naşį: Üzeri düz, ayrica bir de firin barindiran soba, maşınga. 
(BTGA.108:Gümülcine-Hebilköy) 
naştarapa: Maşrapa, su kabı. (ÖDTAS. 192. Deliorman) 
nazālık: Nazarlık, nazar boncuğu. (ÖDTAS. 192. Deliorman) 
nerbeki: Büyük sahan. (DS: Rumeli göçmenleri -İst.) 
nerene: Kervanda en arkadaki devenin dizine bağlanan çan. (DS: 
Tavaklı, Ezine -Çkl.) 
nislik: Bir tahıl ölçeği, şinik. (DS: Deliorman göçmenleri -İst.; -Ed.; 
Lüleburgaz -Krk.; Kızılpınar, Saray -Tk.) 
nodul (1): Üvendirenin ucundaki sivri demir. (DS: -Çkl.; İpsala -
Ed.; Ceylân, Lüleburgaz -Krk.; Hayrabolu, Saray, -Tk.) 
nodul (2): Sopa, değnek ucuna takılan madeni tel, çubuk. 
(Gümülcine/ BSYD) 
nodulla: Ucunda sivri demir olan değnek, üvendire. (DS: Ayvacık -
Çkl.) 
nudul: Üvendirenin ucundaki sivri demir. (DS: Sergen, Vize -Krk.) 
nünü: Huni. (DRTAS. 288) 
ocakgık/ocakkık: Ocak, büyük ocak. (DRTAS. 289) 
ocakkocası: Kışın ocağın arkasına konulan büyük kütük. (DS: 
Rumeli göçmenleri -Ant.) 
odomobil: Otomobil. (DRTAS. 289) 
odun: Isınma aracı. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 195. 
Deliorman)  
oğurcak: Yün bükmeye yarayan araç. (DS: Rumeli göçmenleri -İst.) 
ok(1): Öküz arabasında boyundurukla araba arasında bulunan 
bağlantı düzeneği. (BTGA.422:Gümülcine-Karagözlü) 
ok (2): At arabasında iki atın arasındaki uzun ağaç. (TVMA) 
ok (3): Ucunda demir olan ağaç çubuk. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa 
–Ed.; ÖDTAS. 196. Deliorman) 
ok (4): Kârgir yapılarda iki duvarın arasına çapraz konulan kalın 
direkler. (DS: Lâpseki -Çkl.) 
oklā/okgā/okkā: Oklava. hamur açmak için kullanılan gereç. 
(VYAÖ. Vize;  KA. Kofçaz; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed; 
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ÖDTAS. 196. Deliorman;DRTAS. 290;BTGA.292:Gümülcine-
Küçüren) 
oklālık: Oklavalık. (ÖDTAS. 196. Deliorman) 
okleyli: Uçurtma. (DS:Ed.) 
olluk: Folluk. (ÖDTAS. 197. Deliorman) 
orak: Dişli orak. (DRTAS. 292) 
ōrtum: Hortum. (AKA. Akıncılar -Vize) 
orum: Yatak. (DS:Ed.) 
otobız: Otobüs. (HİKA. Hayrabolu) 
otobüz: Otobüs. (HİKA. Hayrabolu) 
otul: Koyunlara su veya yem koymaya yarayan ağaçtan oyma uzun 
tekne. (ÖDTAS. 199. Deliorman) 
oturag: Tahtadan yapılmış arkalıksız sandalye. (DS:Lüleburgaz -
Krk.) 
oturak: Tahtadan yapılmış arkalıksız sandalye. (BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed;DRTAS. 293) 
oyuk: Bostan korkuluğu.(DS: Enez,Keşan Ed.) 
ögrendre: Hayvanları dürtmekte kullanılan ucu bizli değnek, 
üvendire. (DS: -Ed.) 
ökçe: Ayakkabı tabanının yüksekçe arka ksımı. (ÖDTAS. 201. 
Deliorman) 
öreçe: Öküz arabalarının kenarlarındaki parmaklıklı düzenek. 
(BTGA. 233:Gümülcine-Büyük Doğanca) 
öreçe arabası: Öküzlerin çektiği iki tekerlekli demet taşıma arabası. 
(BTGA. 233:Gümülcine-Büyük Doğanca) 
öreke (1): Eğrilmekte olan yün, keten vb. şeylerin tutturulduğu, bir 
ucu çatal değnek. (BTGA. 361:Gümülcine-Seymen, TMİKA.213/2) 
öreke (2): İp eğirmek için kullanılan bir çeşit sopa. (KİASV.; KA. 
Kofçaz; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.)  
örende: Hayvan dürtmeye yarayan ucu bizli değnek, üvendire. (DS: 
Bulgaristan göçmenleri, Gölcük -İz.; Lüleburgaz -Krk.) 
ösük: Yüzük. (BTGA. 131:Gümülcine-Payamlar) 
ötü: Ütü. Genellikle giysilerin buruşukluklarını gidermek için 
bunların üzerinden geçirilen kızgın demir araç. (KİASV. Terzidere -
Kofçaz) 
öz: Yapılarda kullanılan kalın ağaç, tomruk, direk. (DS: Fili, Biga -
Çkl) 
özek: Arabalarda ön ve arka dingili birbirine bağlayan uzun ağaç 
direk. (DS: -Ed.; Lüleburgaz –Krk; Hayrabolu -Tk.;DS: Kepez -Çkl.) 
paça: Saban demirinin demirsilik üzerine geçen kısmı. (ÖDTAS. 
205. Deliorman) 
pādı: Uzunca değnek, sopa, pardı. (ÖDTAS. 205. Deliorman) 
pakta: Arabacılıkta çeki demirinin ağzını açan araç. (DS:-Çkl.) 
pala (1): Paçavra, bez parçası. (DS: Fili, Biga -Çkl.; Karanfil -Ed.; 
Ceylân, Lüleburgaz -Krk.) 
pala (2): Bez parçalarından dokunan adi kilim, yaygı. (DS: 
Dayakadın -Ed.; Lüleburgaz; -Krk.; KPMİKAİ.35/24) 
palanza: Roberval Terazisi. (DRTAS. 300) 
palatka: /Bul.i./ palatka. Çadır. (ÖDTAS. 206. Deliorman) 
palta: Balta. (BTGA. 24:Gümülcine-Dolapçılar;DRTAS. 301) 
pāmaklık: Parmaklık. Demir çubuklardan yapılan pencere ısgarası. 
(ÖDTAS. 206. Deliorman) 
pamkāke: Goblen veya çevre işlemeye yarayan iplik. (ÖDTAS. 207. 
Deliorman)  
pampır/pampir/pampur: Vapur. (DRTAS. 302) 
paner: Kamıştan yahut sazdan yapılan sepet. (KrkKA./KİASV.; 
BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) Paneri aldım sırtıma be çücǖm 
ayvannara gircem te birasdan. (KrkKA./KİASV.) 
pangak: Oturak. (BKÖBTGA, BTGA:BSYD) 
panta: Kapı ve pencereleri çerçeveye bağlayan girdirmeli aygıt. 
(ÖDTAS. 207. Deliorman) 
papak: /Yun.i./ Küçük motosiklet, papaki. (BTGA. 369:Gümülcine-
Mehrikoz) 
papara: Pulluğa benzer, ağaçtan yapılmış bir tarım aracı. (DS: 
Evciler, Bayramiç, Biga -Çkl.) 
pardı: Toprak damlı evlerde tavana konulan ağaç, kiriş. (DS: 
Değirmenci Uzunköprü -Ed.; Banarlı -Tk.) 
parsal:  Bez, paçavra. (DS: Lüleburgaz -Krk.) 
partal: Pırtı, çaput,kumaş parçası. (BTGA. 118:Gümülcine-Işıklar) 
pasa: Ekmek pazısı konulan, uzun, göz göz tahta tabla. (DS: -Çkl) 
pasal: Hayvan bağlamak için yere çakılan kazık. (DS:Rumeli 
göçmenleri, Siği, Mudanya -Brs.) 
pate (1): Bilye. (DS: -Ed.) 
pate (2): Bardak. (DS: Rumeli göçmenleri -Ank.) 
pate (3): Çocukların oynamak için kullandığı taş, maden, toprak, 
cam vb.nden yapılmış küçük yuvarlak nesne, misket, cıncık, zıpzıp. 
(KİASV.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
patırdak: Motosiklet. (DRTAS. 305) 
patlak: Tabanca, piştov. (ÖDTAS. 209. Deliorman) 

patpat arabası: Motorsiklet, mopet. (ÖDTAS. 209. Deliorman) 
patpat: Su motorundan yapılmış, yük taşımak için kullanılan, dört 
tekerlekli bir çeşit araç. (KİASV. Topçular -Kofçaz) 
patron: /Bul.i./ patron. Fişek, mermi veya kurşun. (ÖDTAS. 209. 
Deliorman) 
payton: Fayton. Tek körüklü, dört tekerlekli, genellikle çift atlı binek 
arabası.. (ÖDTAS. 209. Deliorman;DRTAS. 305;KİASV.)   
paytun: Fayton, tek körüklü, dört tekerlekli, genellikle çift atlı binek 
arabası. (BTGA. 283:Gümülcine-Payamdere) 
peçat: /Bul.i./ Peçat. Mühür, damga. (ÖDTAS. 209. Deliorman) 
peçga/peçka: Soba. (DRTAS. 306) 
pēçin: Başı ezilebilen çivi, perçin. (ÖDTAS. 209. Deliorman) 
peçka (1): Soba, küllük, davul ve boruların haricinde toprak ve 
tuğladan yapılan, hem ısıtmaya hem de üzerinde veya içinde yemek 
pişirmeye yarayan büyük mutfak sobası. (KİMİKA.; KİASV.; BSYD. 
–Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
peçka (2): Ekmek sobası. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
peçka (3): /Bul.i./ peçka. Soba, tenekeden yapma ısıtma aracı. 
(BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 210. Deliorman) 
peçkir: Peşkir. (KBMİKAİ.50/29) 
peçko: Peçka, soba, kuzine. (KA. Kofçaz) 
peki: Bahçelerin çevresine çalı çırpıdan yapılan çit. (DS: Rumeli 
göçmenleri -İz.; Kavaklıköy -Krk.) 
pençira: Pencere. Yapıları veya tren, vapur vb. ulaşım araçlarını 
aydınlatmak, havalandırmak amacıyla yapılan, çerçeve, cam, panjur. 
(KİASV.) 
peş: Gömleklerin koltuklarında yen ile gövdeyi birleştiren parça. 
(ÖDTAS. 210. Deliorman) 
pene: Dolma kalem, stilo. (DRTAS. 307) 
penter: Küçük su Testisi.(DS: Ortaca, Gelibolu -Çkl.; Haralaköy, 
İpsala -Ed.; Lüleburgaz -Krk.; Karacakılavuz, Vize, Hayrabolu –
Tk;TMİKA.318/388) 
per: Çark, değirmen pervanesi. (DS: -Çkl.) 
perdüç: Fırın temizlemekte kullanılan ucuna bez takılmış sopa. (DS: 
-Çkl.) 
pēsenk: Kuyulardan su çekerken kova suya gömülsün diye kulağına 
takılan demir ağırlık. (ÖDTAS. 210. Deliorman) 
peşkil: Peşkir. (KPMİKAİ.13/78) 
peşkir: Havlu. (BTGA. 24:Gümülcine-Dolapçılar) 
peşkun: Sofra bezi. (DS: -Ed.) 
petkin: Lazımlık. (DS: İpsala, Keşan -Ed.) 
petrogaz: /Yun.i./  Gazlı ocak. (BTGA. 328:Gümülcine-Bıyıklıköy) 
pıçak: Bıçak. (BTGA.166:Gümülcine-Kalfa, 
KBMİKAİ.62/19;DRTAS. 308) 
pıçgı/pıçkı: Bıçkı. (DRTAS. 308) 
pınka: Deriden yapılan, çakmak, tütün kesesi. (DS: Dombay -Ed.) 
pır pır: Bir tür tarım aleti. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –
Ed;TMİKA.230/83) 
pırıldak: Fırıldak, pervane. (ÖDTAS. 211. Deliorman) 
pırlankaç: Topaç. (DS: Lâpseki -Çkl.) 
pırvan: At arabalarında bağlantı demiri. (DS: Uzunköprü -Ed.) 
pısı: Az ışık veren küçük lamba. (TVMA) 
piçgi/piçki: Bıçkı. (DRTAS. 310) 
piçtırpan: Topaç. (DS: Rumeli göçmenleri, Sarıyer -İst.) 
pileki: Mısır ekmeği pişirilen, toprak ya da taştan yapılmış yuvarlak 
tepsi gibi kap. (DS: Ulupınar -Çkl.) 
pim: Tank paletlerini birbirine tutturan emniyetli metal çivi. 
(TMİKA.340/632) 
pinavut: Mayalanmış ekmek hamurunu fırına götürmek için 
kullanılan sekiz, on gözlü, uzun ekmek tahtası. (DS: Bozcaada -Çkl.) 
pinek daşı: Binek taşı. (KA. Kofçaz) 
pinek taşı: Binek taşı. (ÖDTAS. 212. Deliorman) 
pinek: Binek. Binmeye yarayan otomobil, at vb. (KİASV.) 
pinet: Mayalanmış ekmek hamurunu fırına götürmek için kullanılan 
sekiz, on gözlü, uzun ekmek tahtası. (DS: Karabiga, Biga -Çkl.) 
pinevet: Mayalanmış ekmek hamurunu fırına götürmek için 
kullanılan sekiz, on gözlü, uzun ekmek tahtası. (DS: Hayrabolu, 
Malkara -Tk.) 
pīpır küpe: Yanar döner parlak küpe. (ÖDTAS. 211. Deliorman) 
pirdöndü: Koyun, keçi vb. hayvanların boynuna takılan kayıştaki 
ipin bağlandığı demir halka. (DS -Çkl.) 
piren sübürgesi: Pürenden yapılan çalı süpürgesi. 
(BTGA.244:Gümülcine-Omurluköy) 
pires: Pres, yağ çıkartırken baskı uygulayan alet. 
(TMİKA.250/44;BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
pişdaf/piştaf/pişdav/piştav: Piştov. (DRTAS. 312) 
pişgir: Peşgir, el havlusu. (BTGA. 21:Gümülcine-Dolapçılar) 
pişirgeç: Sac üzerinde pişirilen ekmeği çevirmeye yarayan kürek 
biçiminde tahta araç. (DS: Bozcaada -Çkl.) 
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piştav: İçine barutla sıkıştırılmış kurşun bilyeyi atan, kısa namlulu, 
tek atış yapılabilen bir tür tabanca. (KİASV. Malkoçlar -Kofçaz; 
BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
piştof: Tabanca, altıpatlar. (ÖDTAS. 213. Deliorman) 
plaçga/plaçka: Demir halka. (DRTAS. 313) 
poduç: İki kulplu büyük testi. (DS: Lüleburgaz -Krk.) 
porta: /Yun.i./ Kapı. (BTGA. 101:Gümülcine-Dündarlı, 
TMİKA.327/204) 
porya: Araba tekerleğinin ortasındaki demir. (DS: -Ed.) 
poyra (1): Araba tekerleği başlığının içine konan ve dingili saran 
demir silindir. (ÖDTAS. 214. Deliorman) 
poyra (2): Su değirmeninde çarka su çıkması için değirmen 
oluğunun ucuna takılan yuvarlak parça. (DS: Ayvacık -Çkl.) 
pufu: Ayaklı, taşınır ocak, maltız. (DS: Ezine -Çkl.) 
puh: Berberlerin tıraştan sonra ense pudraladıkları, yumuşak tüylü 
fırça. (DS: -Ed.) 
pul (1): Düğme. (DS: Fili, Biga -Çkl.) 
pul (2): Küçük ayakkabı çivisi. (DS: Rumeli göçmenleri, İbriktepe, 
İpsala -Ed.) 
pulluk pıçā/pulluk pıçayı: Bıçak. (DRTAS. 316) 
puluk: Pulluk. (BTGA. 412:Gümülcine-Bekirköy) 
pulus: Bebeklerin altına muşamba yerine konulan yuvarlak keçe 
parçası. (DS: Karacakılavuz, Rumeli göçmenleri -Tk.) 
punka: Meşinden yapılmış çakmak kesesi. (DS: -Ed.) 
purnal: Genellikle ekmek fırınlarını yakmak için kullanılan ve 
balkanda yetişen bir çalı türü, pırnal. (BTGA. 59:Gümülcine-
Gerdeme) 
puylu (1): Ağaç sabanın bir parçası. (ÖDTAS. 215. Deliorman) 
puylu (2): Saban demirinin iki yanında bulunan ve toprağı 
devirmeye yarayan, kanat gibi yassı tahta, saban kulağı. (DS: İpkaiye, 
Biga -Çkl.; Bulgaristan göçmenleri -İst.; Korucu, Keşan -Ed.) 
pürgü: Bebekler için yapağıdan yapılan kenarları işlemeli battaniye. 
(BTGA.414:Gümülcine-Sofular) 
radiva/radiya/radiye/raduva/raduya/radva/radya: Radyo. 
(DRTAS. 318) 
radiva: Radyo. (ÖDTAS. 217. Deliorman) 
radiyo: Radyo. (HİKA. Hayrabolu) 
rādya: Radyo. (AKA. Akıncılar -Vize) 
radya: Radyo. (BTGA. 103:Gümülcine-Çalabıköy) 
radye: Radyo. (BTGA. 371:Gümülcine-Sarancına) 
radye: Radyo. (KA. Kofçaz) 
raket: Roket, füze. (ÖDTAS. 217. Deliorman) 
rāle: Rahle, üzerinde kitap okunan, yazı yazılan, bazıları açılıp 
kapanabilen alçak, küçük masa. (BTGA. 217:Gümülcine-Bayatlı) 
ranitsa: /Bul.i./ ranitsa. Sırt torbası. (ÖDTAS. 217. Deliorman) 
rayber: /Bul.i./ rayber. Kapı, pencere sürgüsü. (ÖDTAS. 218. 
Deliorman) 
reiz: Otobüs. (DRTAS. 319) 
remarke: /Bul.i./ remarke. Römork, motor arabası. (ÖDTAS. 218. 
Deliorman) 
ȫrende: Hayvan dürteleme sopası, övendire. (ÖDTAS. 203. 
Deliorman) 
palaska: İçine mermi konan meşinden kutu. (ÖDTAS. 206. 
Deliorman) 
reno: Fransız malı tank. (TMİKA.340/592) 
respit: Bisiklet. (DRTAS. 319) 
reyiz: Otobüs. (DRTAS. 320) 
reze: Kapı kasasındaki demir parçasına takılmak suretiyle kapının 
kapanmasını sağlayan sallantılı, demir kapı kolu. (TVMA) 
römok: Römork, traktör arabası.  (TMİKA.199/266) 
ȫs: Örs. Üzerinde demir dövülen alet. (ÖDTAS. 203. Deliorman) 
saan: Sahan, İçinde yemek ısıtılan ya da yumurta pişirilen, derinliği 
az metal kap. (BTGA. 429:Gümülcine-Nurçalı) 
saban pullū: Saban pulluğu. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; 
RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.) 
saban: Pulluk. (BTGA. 268:Gümülcine-Kozlardere) 
sabınnık: Sabun koyma yeri. (ÖDTAS. 221. Deliorman) 
sac ayā: Sacayağı. Ekmek pişirmek için kullanılan demirden 
yapılmış bir çeşit ocak. koyardık sac ayānın üstüne ısınırdı. (KİASV.; 
BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
sacā: Ateşe konulan metal saç levhanın altına yerleştirilen üç ayaklı 
demir düzenek, saç ayağı. (BTGA. 41:Gümülcine-Bulatköy;DRTAS. 
321) 
sacāy: Ateşe konulan metal saç levhanın altına yerleştirilen üç ayaklı 
demir düzenek, saç ayağı. (BTGA. 370:Gümülcine-Sarancına) 
sacyā (sacaya): bk. sac ayā. (KİASV.) 
sacyak: Üstüne tencere veya sac konan ocak ayaklığı, sacayak. 
(ÖDTAS. 221. Deliorman) 

saçak: Bir yapının herhangi bir bölümünü güneş ve yağmurdan 
koruması için, o bölümden dışa taşkın ve altı boşta olarak yapılan 
örtü. (BTGA. 415:Gümülcine-Sofular) 
saçkaya: Akıtma yapmak için kullanılan tavaya benzer,taştan bir 
mutfak aleti. (BTGA. 237:Gümülcine-Basırlıköy) 
saçkēy: Saçkaya, akıtma yapmak için kullanılan tavaya benzer,taştan 
bir mutfak aleti. (BTGA. 416:Gümülcine-Sofular) 
saçma (1): Av fişeklerinin içine konan yuvarlak kurşun taneleri. Kuş 
saçması, domuz saçması gibi türleri vardır. (BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 222. Deliorman) 
saçma (2): Bilyelere konan farklı boydaki yuvarlak çelik taneleri. 
(BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 222. Deliorman) 
sadağ: Ok koymaya yarayan meşin torba, koruncak. (DS: Çkl.) 
safa: Topraktan yapılmış su kabı, maşrapa. (DS: Lüleburgaz -Krk.; 
Karakarlı, Hayrabolu -Tk. ) 
sağrak: Bardak, kadeh. (DS: -Çkl.) 
sahat: Saat. (BTGA. 82:Gümülcine-Çukaköy) 
saka (1): Büyük testi. (TMİKA.318/388) 
saka (2): İki kulplu su testisi. (DS: Tk.) 
sal: Köyde hastalananların taşındığı ilkel sedye. 
(BTGA.369:Gümülcine-Mehrikoz) 
salak: Baston, sopa. (DS: Ezine, Gelibolu, -Çkl.) 
salancık: Salıncak. (KA. Kofçaz) 
salıngaç: Salıncak. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; RKABKA. 
Kubrat –Razgrad/Bul.; ÖDTAS. 223. Deliorman) 
salk: Üzüm vb. meyvelerin suyunu çıkarmaya yarayan araç. (DS: 
Sofya, Bulgaristan) 
sallama: Saat kordonu. (DS: Bayramiç -Çkl.) 
salma: Yapıların çatılarında kullanılan dört köşeli kalınca kereste. 
(BTGA. 218:Gümülcine-Bayatlı) 
sān (1): İçinde yemek ısıtılan veya yumurta gibi şeyler pişirilen, 
derinliği az metal kap. (KİASV.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
sān (2): Sahan, tabak. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 
224. Deliorman) 
sancak: Salıncak. (BKÇTA. Kırcāli –Bul.) 
sancar:  Kısa kama. (DS: Rumeli göçmenleri -İst.) 
sandāle: Sandalye. (BTGA. 100:Gümülcine-Dündarlı) 
sangaç: Salıncak.,salıngaç, İki ucundan iki iple veya zincirle yüksek 
bir yere asılan ve üzerine oturulup sallanılan eğlence aracı. (KİASV.; 
KİVİYA./KİASV. Vize;ÖDTAS. 224. Deliorman) 
sapşak: Maşrapa, su tası. (DS: Konyar, Katransa, Kayalar, Selanik) 
sarad: Büyük delikli kalbur. (DS: Hayrabolu, -Tk.) 
sāsı: Saksı. (DRTAS. 327) 
saş: Saç, üzerinde ekmek ya da yufka pişirilen yuvarlak metal levha. 
(BTGA. 373:Gümülcine-Taşkınlar) 
sāt: Saat. (BTGA. 377:Gümülcine-Satıköy, 
BKÖBTGA,KPMİKAİ.16/57) 
sava (1): Topraktan yapılan yağ tavası. (DS: Gelibolu -Çkl.) 
sava (2): Maşrapa. (DRTAS. 328) 
savacak:  Değirmen suyunu başka yöne çevirmek için oluk önüne 
konulan tahta.(DS: Lapseki -Çkl.;Korucuköy -Ed.) 
savacak: Değirmen suyunun başka tarafa saptırmak için oluk önüne 
konan tahta. (DRTAS. 328) 
savacık: Küçük maşrapa, bardak. (DRTAS. 328) 
savacık: Saplı su tası, maşrapa (DS: Korucu -Ed.) 
savak (1): Balansı olmayan tekerlek, eksantrik. (BTGA. 
377:Gümülcine-Satıköy, BKÖBTGA, KPMİKAİ.16/57) 
savak (1): Değirmen suyunu başka yöne çevirmek için oluk önüne 
konulan tahta. (DS: Lapseki -Çkl.;Çorlu –Tk;ÖDTAS. 224. 
Deliorman) 
savak (2): Öküz arabalarında ön kapak. (DS: Biga -Çkl.) 
savurga: Düvenle ezilen ekinlerin kalıntılarını rüzgarda savurarak 
samanı ve taneyi ayırmak için kullanılan parmaklı bir alet, yaba. 
(BTGA. 153:Gümülcine-Kovanlık) 
savut: Tabanca, silah. (DS: Büyükdoğanca, Kavaklı -Ed.) 
saya: Boyunduruk kayışını bağlayan ağaç çivi. (DS: Bahadırlı, 
Bayramiç -Çkl.; -Ed.) 
sebet: Sepet. (DRTAS. 330) 
sebetlik/sebetdik/sebettik: Değirmende övütülecek ekinin 
döküldüğü sandık. (DRTAS. 330) 
sediy: Sedir, kol koyacak yeri olmayan, arkalıksız, üstü minderli ve 
yastıklı olabilen kerevet, divan. (BTGA. 131:Gümülcine-Payamlar) 
seğek: Çam ağacından oyularak yapılan su kabı, tahta testi. (DS: -
Çkl.) 
seke: Tahta sıra. (DS: Bergaz, Ezine -Çkl.) 
seki: Alçak ayaklı, arkalıksız iskemle. (DS: Hamitabat, Lüleburgaz –
Krk.; Rumeli göçmenleri -İst.) 
seklâm: Kıldan, yünden dokunmuş çuval.(DS: -Çkl.) 
sele (1): Kulpsuz, yayvan çamaşır sepeti. (DS: Bergaz, Ezine -Çkl.) 
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sele (2): Ağ, file. (DS:Fili, Biga -Çkl.) 
sele sepeti: Yayvan, genişçe sepet. (BTGA. 252:Gümülcine-
Lefeciler) 
selim: El tezgâhında bezin sarıldığı silindir. (DRTAS. 331) 
selmen (1): Bir çeşit dokuma aleti. (KPMİKAİ.3/23) 
selmen (2): Dokuma aygıtında bezlerin sarıldığı sopa. (DS: 
Büyükanafartalar -Çkl.; Rumeli göçmenleri -İst.) 
selmin dįnē: Selmin değneği. (ÖDTAS. 226. Deliorman) 
semlin (1): Çuhalıkta dokunan bezin sarıldığı silindir biçimindeki 
ahşap aksam. Ön ve kıç olmak üzere iki tane selmin vardır. (ÖDTAS. 
226. Deliorman) 
semlin (2): Dokuma aygıtında bezlerin sarıldığı sopa. (DS: -Çkl.; 
Kuruköy -Ed.) 
selve: Zelve. Boyunduruğun dış deliklerine takılan sopa. (ÖDTAS. 
226. Deliorman) 
selvi:El tezgâhında bezin sarıldığı silindir. (DRTAS. 332) 
semē: Semer. (KA. Kofçaz) 
sendēle: Sandalye. (BTGA. 288:Gümülcine-Yabacıklı) 
senek: Çam ağacından oyularak yapılan su kabı, tahta testi. (DS: -
Çkl.) 
sepetçik: Sepet örmeye yarayan bir çeşit bitki ve çubuklar. (DS: 
Lüleburgaz -Krk.) 
sepki: Keçecilikte kullanılan yabaya benzer bir araç. (DS: -Çkl.) 
septreç: Sulamaç filtresi. (DRTAS. 333) 
seren: Kuyudan su çekmekte kullanılan kaldıraca benzer bir aygıt. 
(DS: Bulgaristan göçmenleri -Ed.) 
serenni: Kuyudan su çekmekte kullanılan kaldıraca benzer bir aygıt. 
(DS: Bulgaristan göçmenleri -Ed.) 
sergel: Masa. (DS:Rumeli, Drama göçmenleri -İz.) 
sergen (1): Mutfak rafı. (DS: Lapseki, Bayramiç -Çkl.; -Ed.; 
Lüleburgaz -Krk.; Malkara -Tk.; BTGA. 387:Gümülcine-Kayrak) 
sergen (2): Odalarda yatak, yorgan konulan dolap, yüklük. (DS: 
Rumeli göçmenleri -İst.) 
sergene: Mutfak rafı. (13/6 BSYD. –Kırıkköy/Lüleburgaz –Krk.) 
sernik: Kibrit. (Mutfak rafı. (DS DS: Bulgaristan göçmenleri, Saray 
-Tk.) 
serpme: Bir çeşit balık ağı. (DS: Fili, Biga -Çkl.; -Krk.) 
sersem: Nalbant araçları konulan kutu. (DS: Büyük Döllük  -Ed.) 
sertme: Bir çeşit balık ağı. (DS: Fili, Biga -Çkl.) 
setil: Kulplu su kabı, bakraç, kova. (DS: Lapseki -Çkl.) 
seybet: Sepet. (DRTAS. 335) 
sındı: Makas. (DRTAS. 336;DS: Bayramiç -Çkl.; Tatarlı, Saray -Tk.) 
sındılık: Sındı kabı. (DRTAS. 337) 
sıngıç (1): Beşik oturağı. (DRTAS. 337) 
sıngıç (2): Beşikte bebeğin çiş kabı. (ÖDTAS. 228. Deliorman) 
sıpkın: Demir çatal, dirgen. (DS: Bulgaristan göçmenleri, Nilüfer -
Brs.) 
sıraan: Ateş küreği. (DS: Biga -Çkl.) 
sırana: Hamur çevirmeye yarayan demir araç.  
sıranı: Hamur çevirmeye yarayan demir araç. (DS: Kepez -Çkl.; 
Lüleburgaz -Krk. ) 
sırça: Cam bardak. (DS:Konyar, Katransa, Kayalar, Selanik) 
sırgı: Öküz koşularak çekilen harman toplama aygıtı. (DS: Ceylan, 
Lüleburgaz -Krk.) 
sırık: Sopa. (KrkKA./KİASV.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
sırıngaç: Dalyan kayıklarındaki yelken ipi. (DS: -Çkl.) 
sıvık: Sırık, sopa. (13/6 BSYD. –Kırıkköy/Lüleburgaz –Krk.) 
sıyırgı (1): Harmanda sap toplamaya yarayan bir çeşit araç. (DS: 
Çardak, Lâpseki -Çkl.; Vize, Lüleburgaz -Krk.; Bıyıkali, Türkgücü, 
Çorlu –Tk; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
sıyırgı (2): Gübre atmaya yarayan büyük kürek (DS: -Ed.) 
sıyırgı (3): Çamur sıyırmaya yarayan araç. (DS: Lapseki -Çkl.) 
sikke: Hayvanları bağlamak için yere çakılan demir ya da ağaç 
kazık. (DS: Kirişhane -Ed.) 
silā: Silah. Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç.. 
(14/24 BSYD. -Pancarköy/Babaeski –BKŞÇ.;  20/26 BSYD. – 
Erikleryurdu/Babaeski –BKŞÇ.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –
Ed;ÖDTAS. 229. Deliorman;BTGA. 35:Gümülcine-
Bayatlı,KBMİKAİ.47/21,KPMİKAİ.30/29) 
sila: Silah. Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan 
araç.(KİMİKA.; HİKA. Hayrabolu) 
silaf: Silâh. (DRTAS. 339) 
silav: Silâh. (DRTAS. 339) 
silbiç: Küçük çocukların yatağı kirletmemeleri için beşiğe 
yerleştirilen oturak. (DS: -Çkl.) 
silgeç: Kap kurulama bezi. (DS: Bulgaristan göçmenleri -Ed.) 
silgi: Saman toplamaya yarayan bir araç. (DS: -Ed.) 
sili: Kilim, yünden dokunmuş yaygı. (DS: Yahşieli, Bayramiç- Çkl.) 

simedor: Ağaç yontmaya, im koymaya yarayan bir araç, keski. (DS: 
Ezine -Çkl.) 
sincir: Zincir, demir bağ. (ÖDTAS. 230. Deliorman; RKABKA. 
Kubrat –Razgrad/Bul;DRTAS. 340) 
sineklik/sinekgik/sinekkik: Koşum hayvalarının kuyrū üstüne 
gelerek sinek kovmağa yarayan püsküllü bir geniş kayıştan ibret 
hamut kısmı. (DRTAS. 340) 
sini(1): Tepsi. (KA. Kofçaz; 4/101 BSYD. –Ahmetbey/Lüleburgaz –
Krk.; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
sini (2): Sofra, alçak masa. (RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.) 
sini (3): Alçak, yuvarlak ağaç veya metalik sofra. (DRTAS. 340) 
sinialtı: Sofra bezi, sofra altına konan büyük örtü. (DRTAS. 340) 
sipsi (1): Söğüt dalından yapılan düdük. (DS:Konyar, Katransa, 
Kayalar, Selanik;BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed; DS: Suluca, 
Lapseki –Çkl; Çorlu -Tk.; Lüleburgaz -Krk.) 
sipsi (2): Zurna ucuna takılan küçük mızıka. (KİASV. Avcılar -
Demirköy; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
sipsi (3): Genelde ceviz dalından yapılan tiz sesli düdük. (ÖDTAS. 
230. Deliorman) 
sipsi (4): Madenden yapılmış düdük (polis, bekçi vb. için). (DS: 
Çukuryurt -Tk.) 
siren: Hamur kesmeye, tekne kazımaya yarayan araç. (DS: -Ed.) 
sistira: Düz kepçe, spatula. (TVMA) 
sitre: Hamur kesmeye, tekne kazımaya yarayan araç. (DS: Ezine -
Çkl.) 
siyil: Odun yarmakta kullanılan ağaç ya da demir kama. (DS: 
Gölcük, Bayramiç, Biga -Çkl.) 
soban: Saban. (KA. Kofçaz) 
sofa: Soba. (DRTAS. 342) 
sohu: Tahıl dövmeye yarayan büyük taş dibek. (DS: Lâpseki -Çkl.; -
Ed.) 
sokatika: Biber dikmekte delik açmaya yarayan el kazığı. (ÖDTAS. 
231. Deliorman) 
soku (1): Tahıl dövmeye yarayan büyük taş dibek. (DS: Lâpseki -
Çkl.; -Ed.) 
soku (2): Dibekte, havanda dövme işini yapan tokmak. (DS: Bergaz, 
Ezine -Çkl.) 
sokur: Sofra. (DS: Malkara -Tk.) 
soldan: Çorba tası. (DS: Yiğitaliler, Bayramiç -Çkl.) 
sōra: Sofra. (DRTAS. 343) 
sorāç: İki kovayı omuzda taşımak için kullanılan iki ucu oklu alet. 
(KİASV.) 
sovdan: Büyük, toprak ya da çini çorba kabı. (DS: Bergaz, Ezine -
Çkl.) 
soyqa/ soyka (1): Bıçak, çakı.(DS: İbriktepe, Keşan -Ed.) 
söbe: Yumurta biçimi, oval: Sobe yüzlü, sobe tabak. (DS: Vize -Krk.) 
söbü: Yumurta biçimi, oval: Sobe yüzlü, sobe tabak. (DS: Sarıcaeli -
Çkl.; Lüleburgaz -Krk.; Karamehmet, Çorlu -Tk.) 
söğen: Bağ, bahçe çitlerinde kullanılan uzun kazıklar. (DS: 
Lüleburgaz -Krk.) 
sömeke: Yapağıyı eğirmek için kullanılan bir alet. (BTGA. 
50:Gümülcine-Hacıören) 
söngüye: Fırın süpürmeye yarayan, ucunda paçavra bulunan sırık. 
(DS: Lapseki -Çkl.) 
su bakırı: Su kovası. (DRTAS. 345) 
su bārdā: Maşrapa. (DRTAS. 345) 
su kabā: Kabağı oyarak yapılan su kabı. (BTGA. 427:Gümülcine-
Nurçalı) 
su tası: Maşrapa. (DRTAS. 346) 
su terezesi: Su terazisi. (DRTAS. 346) 
su yirimi: Küçük dere, ark, su cetveli. (DS: Yalova, Eceabat -Çkl.) 
sufra: Sofra. (BTGA. 109:Gümülcine-Hebilköy) 
sǖgü: Tarım aracı olan sürgü. (ÖDTAS. 233. Deliorman) 
sulina: Boru. (BTGA:BSYD) 
sumak: Ağaçtan yapılmış su kabı, maşrapa, sunak. (BTGA. 
144:Gümülcine-Yuvacılı) 
sumpara: Zımpara. (ÖDTAS. 232. Deliorman) 
sunturaç: Nalbantların kullandığı bir sap ile enli bir kesme 
yüzünden oluşan hayvan tırnağını yontma aracı. (BTGA. 
329:Gümülcine-Kardere;DS: -Ed.) 
supa: Sopa. (BTGA. 83:Gümülcine-Çukaköy) 
suriç: Bulaşık bezi. (DS: Kulfalı, Biga -Çkl.) 
susak: Sukabağından oyulmuş maşrapa. (DS: Fili, Biga -Çkl.; 
Büyükaltıağaç, Kavaklı -Ed.; Lüleburgaz -Krk.; Lahme, Hayrabolu -
Tk.) 
susta (1): Kesici alet yapımında kullanılan sert demir. (BTGA. 
331:Gümülcine-Kardere) 
susta (2): Yaylı çelik alet, bıçaklarda kullanılan emniyet yayı. 
(Gümülcine/ BSYD) 
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sübek (1): Bebekler için beşiğe takılan çiş kepçesi. (ÖDTAS. 233. 
Deliorman) 
sübek (2): Yayık. (DS: -Çkl.) 
sübek (3): Küçük çocukların yataklarını kirletmemeleri için beşiğe 
takılarak sidiği oturağa götüren tahta boru, kamış. (DS: -Çkl.) 
sübek (4): Küçükler için beşik. (RKABKA. Kubrat –Razgrad/Bul.) 
sübürge: Süpürge. (BTGA. 244:Gümülcine-Omurluköy;DRTAS. 
347) 
sükü (1): Mızrak. (DS: Lapseki -Çkl.) 
sükü (2): Süngü. Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç 
biçiminde delici silah.: Sen gitmemē isteycen ama kakıcak geriden 
sükü. (KİMİKA.) 
sümek: Dokuma ipini sarmak, sarılı dokuma ipi. 
(KBMİKAİ.11/15,KPMİKAİ.33/15) 
sümeke: Yapağıyı eğirmek için kullanılan bir alet. (BTGA. 
50:Gümülcine-Hacıören) 
sümen: Yaba. (DS: -Çkl.) 
süngü: Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici 
silah. (BTGA.34:Gümülcine-Bayatlı) 
süreç: Bulaşık bezi, paçavra. (DS: Biga -Çkl.) 
sürēç: Bulaşık yıkama bezi, paçavra. (ÖDTAS. 234. Deliorman) 
süreğeç: Harman toplamaya yarayan tahta araç: Süreğeçleri alın da 
harman toplıyalım. (DS: Krk.) 
sürgeç: Bulaşık bezi, paçavra. (DS: -Ed.) 
sürgü (1): Ekilen tohumu örtmeye ya da tarladaki büyük toprak 
parçalarını kırıp düzeltmeye yarayan çalılardan yapılan bir araç, ağaç 
silindir. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed;DS: Fİli, Biga -Çkl.; 
Lüleburgaz -Krk. ) 
sürgü (2): İçerden kapanan bir çeşit kilit. (DS: Rumeli göçmenleri -
İst.) 
sürgü (3): Tırmık, toprak işlemede kullanılan ve tırmık grubuna 
giren bir zirai alet çeşididir. (DS: Lüleburgaz -Krk.; BTGA. 
421:Gümülcine-Karagözlü;BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
sürgün: Süngü. (BTGA. 145:Gümülcine-Yuvacılı) 
sürtme: Kibrit. (DS: Bahadırlı, Bayramiç Karabiga, Biga -Çkl.; -
Tk.) 
sürtünbeç: Merdiven tırabzanı. (DS: Kabaklı -Çkl.) 
süzecek (1): Kevgir. (DRTAS. 350) 
süzecek (2): Süzgeç, Sıvıları süzmeye yarayan araç, süzek. (BTGA. 
355:Gümülcine-Demirciler) 
süzēç: Süzgeç. (DRTAS. 350) 
süzek: Süzgeç. (DRTAS. 350) 
süzgeş: Süzgeç, Sıvıları süzmeye yarayan araç, süzek. (BTGA. 
153:Gümülcine-Kovanlık) 
süzgü (1): Kevgir, mutfak larda sıvı maddelerle katı maddeleri 
birbirinden ayırmaya yarayan bir tür elek. (BTGA. 159:Gümülcine-
Üntüren) 
süzgü (2): Balıkçı kepçesi. (DS: Gelibolu -Çkl.) 
süzmen: Yoğurt süzmeye yarayan büyük torba. (DRTAS. 350) 
şama: Kibrit. (DS:- Ed.) 
şapçak: Maşrapa. (DS: İğridere, Bulgaristan) 
şaplak (3): Bakkalların hububat satmak için kullandıkları küçük 
kürek. (KİASV.) 
şapşak (1): Maşrapa, su kabı. (ÖDTAS. 238. Deliorman) 
şapşak (2): Ağaçtan oyma tas, bardak. (DS: Bayramiç, Ezine -Çkl..; 
Lüleburgaz -Krk..; Pirinççeşme, Malkara -Tk.) 
şapşak (3): Bakır ya da teneke maşrapa. (DS: İpsala -Ed.) 
şapşak (4): Kulplu su bardağı. (DRTAS. 352) 
şapşap: Su tası. (DS: Kömürköy -Krk.) 
şase: Mendil. (BKÖBTGA) 
şatra: Kurutmalık, çadır. (ÖDTAS. 238. Deliorman) 
şavlı: Şakul, çekül. Duvar ustalarının kullandığı ve duvarın dikliğini 
gösteren alet. (ÖDTAS. 238. Deliorman) 
şayka (1): Çivi. (DS: Evreşe, Gelibolu –Çkl, Muratçalı –Ed..; Rumeli 
göçmenleri, Lüleburgaz -Krk..; BTGA. 315:Gümülcine-Yalanca) 
şaykı: Çivi. (BTGA. 229:Gümülcine-Üçgaziler) 
şebeş: Bir çeşit gem. (DS: -Ed.) 
şemsa: Şemsiye. (DRTAS. 354) 
şemşiye: Şemsiye. (DRTAS. 354) 
şerbetdik/şerbettik: Şerbetlik. (DRTAS. 354) 
şerepene: Ekmek pişirmek için topraktan yapılan çanak, çirepene. 
(BTGA. 389:Gümülcine-Kızılağaç) 
şerit: Makinalı tüfek ya da top mermilerin dizili olduğu bant. 
(TMİKA.325/98) 
şeve: Cam bilezik. (DS: -Çkl.) 
şeyke: Büyük çivi. (DS: Rumeli Göçmenleri -İst.) 
şeytan arabası: (argo). Bisiklet. (DRTAS. 355) 
şeytanarabası: Bisiklet. (DS: Biga –Çkl, Lüleburgaz -Krk.) 
şına (1): Tekerleğin demir çemberi. (DS: Lüleburgaz -Krk.) 

şına (2): Tekerleğin demir çemberi ile tekerlek arasına çakılan taban 
demiri. (DS: Karucu, Pıravadı -Ed.) 
şına (3): Araba tekerleğinin kundağını dıştan saran demir çember. 
(ÖDTAS. 240. Deliorman) 
şıp: Parlak bir ipekli kumaşa verilen ad. (ÖDTAS. 240. Deliorman) 
şıpşıp: El oltası. (KİASV.) 
şıra tava: Genellikle pekmez yapımında kullanılan büyük tava. 
(BTGA. 274:Gümülcine-Küçük Doğanca) 
şibete: Mendil. (DS: Rumeli göçmenleri -Ed.) 
şije: Şişe. (BTGA. 166:Gümülcine-Kalfa) 
şilapşi: Çamaşır leğeni. (DS: Karaağaç -Ed.) 
şilte: Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş 
döşek . (BTGA. 419:Gümülcine-Karagözlü) 
şimşi: Şemsiye. (DRTAS. 356) 
şimşire: Çulhaların mekik yerine kullandıkları iplik sarih ince uzun 
tahta. (DS: -Çkl.) 
şinana: İdare lambası. (DS: -Ed.) 
şinanay: İdare lambası. (DS -Çkl.) 
şinel (1): Ağacı kesme, yarma, yontma vb. işlerde kullanılan ağaç 
saplı, demir araç. (KİASV. Avcılar -Demirköy) 
şinel (2): /Bul.i./ şinela. Asker kaputu. (ÖDTAS. 241. Deliorman) 
şinik (1): Tahıl için kullanılan, sekiz kiloluk ölçek. (KrkKA./KİASV.; 
BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
şinik (2): Ağzı kasnaklı ahşap tahıl ölçeği. (BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 241. Deliorman) 
şirepene: Ekmek pişirmek için topraktan yapılan çanak, çirepene. 
(BTGA. 195:Gümülcine-Kuzuren) 
şiringa: Şırınga, havayı ya da sıvıları emmeye ve itmeye yarayan 
aygıt, vücuda ilaç vermek için kullanılan, ucu iğneli küçük pompa. 
enjektör. (BTGA. 393:Gümülcine-Mehrikoz) 
şirit: Şerit, kurdele. (BTGA. 161:Gümülcine-Üntüren) 
şirvata: Mendil. (DS: Bakırköy, Galata, Gelibolu -Çkl.) 
şirvete (1): Mendil. (DS: Selanik, Yunanistan) 
şiş: İki dişli çapa. (DRTAS. 357) 
şįtan arabası: (argo). Bisiklet. (DRTAS. 357;ÖDTAS. 240. 
Deliorman) 
şįtan kantarı : El kantarı. (BTGA. 55:Gümülcine-Çepelli) 
şiytan kantarı: El kantarı. (BTGA. 55:Gümülcine-Çepelli) 
şulke: Bakır güğüm. (DS: Rumeli göçmenleri -İst.) 
şuvata: Mendil. (DS: İbriktepe, İpsala -Ed.) 
tabaka: Küçük kutu. (BTGA. 343:Gümülcine-Balafar) 
tabıka: Küçük kutu, tabaka. (BTGA.61:Gümülcine-Gerdeme) 
tabla: Yere kurulan yemek sofrası. (BTGA. 26:Gümülcine-Evrenköy) 
tāga (1): /Bul.i./ targa. (ÖDTAS. 244. Deliorman) 
tāga (2): İki tarafında ikişer tutak olan ve iki kişi tarafından taşınan 
saman veya ahır gübresi taşıma aracı, tezgere. (ÖDTAS. 244. 
Deliorman) 
tāga (3): Şişe kasası, targa. (ÖDTAS. 244. Deliorman) 
tağar: Ağzı geniş, büyük toprak küp (DS: Ezine –Çkl) 
tağra: Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan, eğri bir çeşit 
bıçak (DS: Kumbağ -Tk.) 
tahra: Ağaç budamaya, kesmeye, odun kırmaya yarayan, satırdan 
biraz büyük, demir saplı araç. (DS: Lüleburgaz -Krk.; İlyas, 
Hayrabolu, Dolu, Malkara -Tk.) 
tak tak: Abdest almak için kullanılan bir çeşit terlik. (KİASV. 
Topçular -Kofçaz; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.)   
taka (1): Çarşaf. (KBMİKAİ.5/12) 
taka (2): Duvara açılmış kapaksız, küçük dolap. (DS: Kumarlar, 
Bayramiç -Çkl.) 
takatuka: Çöp kutusu. (DS: Rumeli göçmenleri -Tr.) 
takavil: Trene benzeyen raylı bir araç. (TMİKA.185/370) 
takıntı: Kadınların takındıkları değerli süs eşyası, mücevher. (DS: -
Ed.) 
takırdak: Koyun çanı. (DRTAS. 359) 
takla: Karga, tilki, tavşan vb. hayvanların tarlaya girmemesi için 
direk üstüne yapılmış, su ile dönen ve bir yere vurarak ses çıkaran 
araç, fırıldak. (DS: Fili, Biga -Çkl.) 
taklaka: Talika. (DRTAS. 360) 
taktak: Takunya. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.)   
taliga göçü: At arabalarındaki yük sandığı. (DS: Bulgaristan 
göçmenleri, Gölcük -Kc.; Lüleburgaz -Krk.) 
taliga (1): Çeşitli biçimlerde at arabası.  (DS: Fili, Biga -Çkl.; 
Ceylân, Lüleburgaz -Krk.) 
taliga (2): Talika. (DRTAS. 360) 
talika: Çeşitli biçimlerde at arabası. (DS: -Krk.; BTGA. 
302:Gümülcine-Sarancına, BKÖBTGA; ÇVYAÖ) 
talpa: Bir buçuk metre uzunluğunda, kalın, geniş tahta. (DS: Drama 
göçmenleri, Beykoz -İst.; Lüleburgaz -Krk.) 
tam: Kalaylanmış dövme bakır. (DS: Rumeli göçmenleri -Brs.) 
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tamtır: Mısır patlatmak için tenekeden yapılan bir mutfak aleti. 
(BTGA. 421:Gümülcine-Karagözlü) 
tana: Küpe. (DS: Rumeli göçmenleri -İst.) 
tangirik: İki tekerlekli ve yaylı at arabası. (ÖDTAS. 245. Deliorman) 
tantır: Mısır patlatmak için tenekeden yapılan bir mutfak aleti. 
(BTGA. 408:Gümülcine-Bekirköy) 
tapa: Tıpa. (DRTAS. 361) 
tapan: Tohum ekildikten sonra tarlayı düzeltmeye yarayan yassı 
ağaç araç, sürgü. (DS: Lüleburgaz -Krk.; Alacaoğlu, Hayrabolu -Tk.) 
tapanca: Tabanca. (KEİYKAD) 
taper: /Yun.i./  Saklama kabı. (BTGA. 160:Gümülcine-Üntüren) 
tapıncak (2): Dokuma tezgâhından (çufalık) bir parça. (ÖDTAS. 
245. Deliorman) 
tarak: Baş tarağı. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 245. 
Deliorman) 
tapıt/taput: Tabut. (DRTAS. 361) 
tara (1): Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan, eğri bir çeşit 
bıçak. (DS: Ortaköy Gelibolu -Çkl.;-Ed.) 
tara (2): Ağaç kökü çıkarmaya yarayan bir araç. (DS: -Tk.) 
taraba: Bahçe kıyıları ya da duvarları üstüne çakılan tahta 
parmaklık. (DS: Gelibolu -Çkl.;Rumeli göçmenleri-Ed.) 
tarak (1): Yün kabartma ve temizleme aleti. (ÖDTAS. 245. 
Deliorman) 
tarak (2): Dokuma tezgâhında tefe içine konan, iplikleri ayrıştıran 
tarak. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; ÖDTAS. 245. Deliorman) 
tarama: Marangoz rendesi. (DRTAS. 361) 
targa: Çamur, kum, toprak vb. şeyler taşımaya yarayan, iki kişinin 
taşıdığı dört kollu tahta araç, teskere. (DS: Fili, Biga –Çkl.; 
Balabanca, Malkara –Tk.; Çengelli, Lüleburgaz -Krk.) 
tārip tānesi: Tankların binaları yok etmekte kullandıkları mermi. 
(TMİKA.338/557) 
tarter: Traktör. (BTGA. 154:Gümülcine-Kovanlık) 
tas (1): Su veya çorba kabı. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.; 
ÖDTAS. 246. Deliorman) 
tas (2): At arabası tekerliğinin başlıklarını dıştan ve içten saran 
genişçe demir kuşak. (ÖDTAS. 246. Deliorman) 
tas (3): Cant kapakları. (ÖDTAS. 246. Deliorman) 
tas (4): Bakır tas. (DRTAS. 363) 
tasma (1): Bel kemeri. (DS: Fili, Biga -Çkl.) 
tasma (2): İnce ince dilinmiş hayvan derisinden yapılmış ip. Deriden 
kesme ip. (DS: Lüleburgaz –Krk.; ÖDTAS. 246. Deliorman) 
taş dibek: Eskiden köy meydanında bulunan büyük taş yalak. Bu 
dibekte aşûrelik veya keşkeklik buğday dövülürdü. Yanında üç tane 
ağaç tokmak dururdu. (ÖDTAS. 246. Deliorman) 
taş dirmeni: Dönerek taneleri ezen yuvarlak taş mekanizmasıyla 
çalışan eski bir değirmen. (BTGA. 162:Gümülcine-Üntüren) 
tāta gözenek: Ekmek hamurlarının parçalara ayrılıp fırına sürmeden 
önce içine konduğu  bölüm bölüm ayrılmış tahta düzenek. (BTGA. 
355:Gümülcine-Demirciler) 
tāta: Tahta. (BTGA. 166:Gümülcine-
Kalfa,KBMİKAİ.31/47,KPMİKAİ.34/44, TMİKA.219/160) 
tava: Büyük kazan. (BTGA. 159:Gümülcine-Üntüren) 
teber: Küçük balta. (ÖDTAS. 247. Deliorman) 
tefe kolları: Dokuma tezgâhında tefeyi taşıyan iki kol. (ÖDTAS. 247. 
Deliorman) 
tefe: Dokuma tezgâhlarında tarağı tutan ve mekik ipliklerini 
sıkıştırmaya yarayan araç. (DS: Eceabat, Fili Biga -Çkl.; Şumnu, 
Bulgaristan.; KPMİKAİ/ BSYD) 
tekālek: Tekerlek. Merkezde bulunan, bir eksenin çevresinde 
dönebilen çember, teker. (KİASV.) 
tekēlek (1): Tekerlek. (DRTAS. 364;ÖDTAS. 247. Deliorman) 
tekēlek (2): Bisiklet. (ÖDTAS. 247. Deliorman) 
tekēlek (3): Kaşkaval tekerleği. (DRTAS. 364) 
tekēlek (4): Tekerlek. Bisiklet. (RKABKA.Kubrat –Razgrad/Bul.) 
tekellek (1): Tekerlek. (DRTAS. 364) 
tekellek (2): Kaşkaval tekerleği. (DRTAS. 364) 
tekelti: Binek hayvanlarında eğerin altına konulan keçe. (DS: 
Lâpseki -Çkl.) 
teki : Dokuma tezgâhının taşıyıcı kısmını taşıyan iki kalastan her 
biri. (ÖDTAS. 247. Deliorman) 
tekildek: Tekerlek. (DRTAS. 365) 
tekne (1): Hamur yoğurma kabı. (KA. Kofçaz) 
tekne (2): Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan 
yapılan, uzun ve geniş kap.:Tarānayıyōrtlabüberle domates 
suvanıkareyez. on gün teknede duruyi(KrkKA./KİASV.; BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
tekne (3): Çamaşır teknesi. (DRTAS. 365) 
tekni: Tekne. (BTGA. 168:Gümülcine-Salmanlı) 
tel: Matel ip. (ÖDTAS. 248. Deliorman) 

telce: İp sarmaya yarayan bir aygıt. (DS: Çkl.) 
telefan: Telefon. (BTGA. 187:Gümülcine-Kırvakıfköy) 
telefun: Telefon. (BTGA. 395:Gümülcine-Mehrikoz) 
televizen: Televizyon. (BTGA. 370:Gümülcine-Sarancına) 
televiziye:/Bul.i./televiziya. Televizyon. (ÖDTAS. 248. Deliorman) 
televizon: Televizyon. (AKA. Akıncılar -Vize) 
televon: Telefon. (DRTAS. 365) 
televze: Televizyon. (RKABKA.Kubrat –Razgrad/Bul.) 
telfon: Telefon. (KA. Kofçaz) 
telifon: Telefon.(RKABKA.Kubrat –Razgrad/Bul.) 
telli çiçek: Gelinlerin kafasına takılan bir tür süs. (BTGA. 
342:Gümülcine-Gebecili) 
telli meşe: Gelinin başlığına takılan süslü dal parçası. (BTGA. 
299:Gümülcine-Sarancına) 
tellicik: Gelinin başını süslemek için kullanılan parlak küçük tel 
parçaları. (BTGA. 160:Gümülcine-Üntüren) 
telvon: Telefon. (DRTAS. 366) 
tencerekurbu: Tencere kulpu. (KA. Kofçaz) 
tencire: Tencere. (BTGA. 278:Gümülcine-Örpek;DRTAS. 367;KA. 
Kofçaz;BTGA. 220:Gümülcine-Bayatlı) 
teneki (1): Teneke. Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince 
sac. (KrkKA./KİASV.;ÖDTAS. 248. Deliorman) 
teneki (2): Teneke kap. (ÖDTAS. 248. Deliorman) 
teneki (3): Sac. (ÖDTAS. 248. Deliorman) 
teneki (4): Teneke. (BTGA. 162:Gümülcine-Üntüren, 
KPMİKAİ.30/31; KEİYKAD;DRTAS. 367) 
tenika: Teneke. (BTGA. 309:Gümülcine-Yanıkköy) 
tenike: Teneke. (BTGA. 39:Gümülcine-Bulatköy) 
teniki: Teneke. (BTGA. 191:Gümülcine-Büyük Doğanca) 
tenjira: Tencere.  İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal 
kap. (KİASV.) 
tenki: Teneke. (BTGA. 410:Gümülcine-Bekirköy) 
tenyāre: Teyyare, uçak. (DRTAS. 367) 
tepenk: Eğerin iki yanındaki dikdörtgen biçiminde kayış. (DS: -Çkl.) 
tepisi: Tepsi. (KA. Kofçaz) 
tepkiç: Tüfeğin içini temizlemeye yarayan çubuk, tüfek harbisi. 
(DS: Mormat, Ezine -Çkl.) 
tepme: Av tüfeği. (BTGA. 98:Gümülcine-Dündarlı) 
tepse: Tepsi. (BTGA. 296:Gümülcine-Yalımlı) 
tepür: Hurma yaprağından örülmüş, üstüne un elenen bir çeşit tepsi. 
(DS: Lâpseki -Çkl.) 
terek: Raf, sergen. (DS: Gelibolu –Çkl.; Çorlu, Hayrabolu -Tk) 
tereze: Terazi. (DRTAS. 367) 
termus: Termos. (8/2 BSYD. –Hamitabat/Lüleburgaz –Krk.) 
tesbi/tespi: Tesbih. (DRTAS. 368) 
testi: Geniş gövdeli, dar ağızlı, kulplu su kabı. (4/13 BSYD. –
Ahmetbey/Lüleburgaz –Krk.;BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
testira: Testere. Ağaç, demir vb. şeyleri kesmeye yarayan, genellikle 
üçgen biçiminde dişleri olan, dar ve uzunca çelik araç. (KİASV.) 
teş: Büyük leğen. (DS: Bayramiç -Çkl.) 
tevkür: Nişanlı kıza takılan altın yüzük, küpe vb. armağanlar. (DS: 
Gelibolu -Çkl.) 
teyāre: Teyyare. (DRTAS. 368;KBMİKAİ.17/45) 
teyip: Teyp. (BTGA. 74:Gümülcine-Ayazma) 
tezgere: Sedye gibi iki kişi tarafından taşınan ve dört sapı olan gübre 
taşıma aracı. bk.targa.(ÖDTAS. 249. Deliorman) 
tıkırdak: Küçük hayvan çanı. (DRTAS. 369) 
tıkīdak: Keçi veya koyunların boynuna takılan küçük çan, tıkırdak. 
(ÖDTAS. 249. Deliorman) 
tılgaz: Kapı mandalı. (DS: Gülpınar -Çkl.) 
tımışkı (1): Kendirden yapılan ince sicim.(DS: Bergaz, Ezine -Çkl.) 
tımışkı (2): Güreşe çıkacak develerin ağzını bağlamaya yarayan ince 
ipten yapılmış başlık. (DS: -Çkl.) 
tınaz maşinası: Tınaz makinesi. (DRTAS. 369) 
tıngırak: Hayvanların boynuna takılan çan. (DS: Vize -Krk.) 
tıngırdak: Hayvanların boynuna takılan çan. (BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
tıraka (1):  Bakırlara son perdahını veren araç. (DS:-Çkl.) 
tıraka (2): Kuzu ya da koyun başlıklarına dikilen küçük çıngırak. 
(DS: Fili, Biga -Çkl.; Çengelli, Lüleburgaz -Krk.) 
tıraka (3): Kıra çıkan hayvan boynuna takılan ses aracı, çan. 
(ÖDTAS. 250. Deliorman) 
tırakas: Kapılara kilit geçirmeye yarayan ucu halkalı demir. (DS: 
Drama göçmenleri, Beykoz -İst.) 
tıraktel: Traktör. (BTGA. 25:Gümülcine-Evrenköy) 
tırakter: Traktör. (BTGA. 276:Gümülcine-Örpek) 
tırakyel: Traktör. (BTGA. 325:Gümülcine-Musacık) 
tıramboy: Tramvay. (VYAÖ. Vize) 
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tıranpet: Trompet. (2/10 BSYD. –Sakızköy/Lüleburgaz –Krk.;BSYD. 
–Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
tırektor: Traktör. (KA. Kofçaz) 
tıren: Tren. (HİKA. Hayrabolu) 
tırka: Kapı sürgüsü, dayağı, mandalı.(DS: Kumarlar, Bayramiç -
Çkl.) 
tırkaz: Kapı sürgüsü, dayağı, mandalı. (DS: -Ed.) 
tī (1): Tığ. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.;ÖDTAS. 249. 
Deliorman;DRTAS. 369) 
tī (2): Dantel işlemede kullanılan ucu çengelli şiş. (BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.;ÖDTAS. 249. Deliorman) 
tī (3): Demircilerin kullandığı delik büyütme aleti. (ÖDTAS. 249. 
Deliorman) 
ti: Tığ. (BTGA. 296:Gümülcine-Yalımlı) 
tikla: /Yun.i./ İnşaatlarda dekor ve süsleme için kullanılan ince ve 
yayvan taş. (BTGA. 205:Gümülcine-Üşekdere) 
tilar: Çocuk karyola ve beşiklerine konulan, genellikle ortası delik 
yatak. (DS: Kumarlar, Bayramiç -Çkl.) 
tįnek: Değnek. (DRTAS. 371) 
tipir: Hurma yaprağından örülmüş, üstüne un elenen bir çeşit tepsi. 
(DS: Lâpseki -Çkl.) 
tiren: Tren. (BKÇTA. Kırcāli –Bul.) 
tirki: Un, yağ vb. şeyler konulan yarayan ağaç çanak. (DS: 
Sarayözü, Ezine -Çkl.) 
tiyāre: Uçak, teyyare. (BTGA. 99:Gümülcine-Dündarlı) 
tōba: Torba. (DRTAS. 371) 
toka (1): Yemliklere hayvanı bağlamak için takılan demir halka. 
(BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
toka (2): Telden yapılan genelde çeşitli kalınlıkta zincirlere uçlarına 
takılan madeni çember. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.;ÖDTAS. 
251. Deliorman) 
toka (3): Yemliklere hayvanı bağlamak için takılan demir halka. 
(DS: Lüleburgaz -Krk.) 
tokmaklı kantar: Bir tartı türü. (BTGA. 55:Gümülcine-Çepelli) 
tokurdak: Büyük çan (hayvanlar için). (DRTAS. 372) 
tomafil: Otomobil. (DRTAS. 372) 
tomavil: Otomobil. (DRTAS. 372) 
tomofil: Otomobil. (DRTAS. 372) 
tomruk: Tutukevinde kimi tutsakların ayaklarına vurulan ağaç 
kelepçe. (DS: Lapseki-Çkl.) 
topana: Bıçak. (DS: -Çkl.) 
topçıka: Ekmek sarılan mendil. (DS: Bergaz, Ezine -Çkl.) 
toplama: Altı okkalık sepet. (DS: -Ed.) 
topur: Kök sökmekte kullanılan bir çeşit büyük balta. (DS: 
Hamitler, Rumeli göçmenleri, Konurlar, İnegöl -Brs.; -Ed. ; 
Hamitabat, Lüleburgaz -Krk.) 
tort: Köpeklerin boğazına takılan dikenli demir halka. (DS: Gölcük, 
Bayramiç –Çkl.) 
tostak: Tahta sigara tablası. (DS: -Çkl.) 
toyaga:  Sopa. (DS: Üsküp, Yugoslavya) 
tȫpü: Törpü. Ağaç ve yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan 
ve yüzünde dişleri olan çelik alet. (ÖDTAS. 253. Deliorman) 
traka: Kapı sürmesi. (DRTAS. 375) 
traktȫ: Traktör. (RKABKA.Kubrat –Razgrad/Bul.) 
tuç: Demir soba üstlüğü. (ÖDTAS. 253. Deliorman) 
tufalık: Dokuma tezgahı. (BTGA. 235:Gümülcine-Basırlıköy) 
tufana: Büyük balık ağı. (DS: Rumeli göçmenleri, Nilüfer -Brs.) 
tuka: Küçük kutu. (BTGA. 269:Gümülcine-Kozlardere) 
tukmak: Tokmak. (BTGA. 209:Gümülcine-Üşekdere) 
tūla: Tuğla. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.;ÖDTAS. 253. 
Deliorman;KA. Kofçaz; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.;RKABKA. 
Kubrat –Razgrad/Bul.) 
tuluğ: Pekmez, peynir, yağ vb. şeyler koymaya yarayan ya da yayık 
olarak kullanılan deri, tulum.(DS: Lâpseki –Çkl.) 
tumba: Toprak atmaya yarayan araba, el arabası. (DS: Fili, Biga -
Çkl.) 
tupur: Kök sökmekte kullanılan bir çeşit büyük balta. (DS: Rumeli 
göçmenleri, Dombay -Ed.) 
tura: Kıvrılarak sıkıştırılmış iplik çilesi. (DS: -Ed.) 
turfalık: Dokuma tezgahı. (BTGA. 235:Gümülcine-Basırlıköy) 
turoho: /Yun.i./ Çark, bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki 
makine parçası. (BTGA. 331:Gümülcine-Kardere) 
tutaç: Ateş üstündeki kabı tutup indirmek için bez vb. şeylerden 
yapılan tutacak. (DS: Kulfal, Ezine, Biga -Çkl.) 
tutak: Saban eyerinin elle tutulan yeri. (DS: Bahadırlı, Bayramiç, 
Fili, Biga –Çkl.; Lüleburgaz -Krk.) 
tutanka: İbrik kulpu. (DS: Rumeli göçmenleri -Ed.) 
tutaş: Ateş üstündeki kabı tutup indirmek için bez vb. şeylerden 
yapılan tutacak. (DS: Ezine -Çkl.) 

ȫtü: Örtü, örtmek için kullanılan nesne. (ÖDTAS. 203. Deliorman)   
tüflek: Çuval bezinden yapılan ot minder. (DS: Şumnu, Bulgaristan) 
tülevka: Saban demirinin çamurunu temizlemekte kullanılan bir 
araç, üvendire demiri. (DS: Rumeli göçmenleri -İst.) 
tümbelek: Dümbelek, darbuka. (BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –
Ed.;ÖDTAS. 256. Deliorman) 
tümbüldek: Davar ya da köpeklerin boynuna takılan çan. (DS: 
Bulgaristan göçmenleri -İst.) 
tümbürdek: En küçük boy vurmalı bir tür çalgı aleti. (KİASV.) 
türbün: Dürbün. (KEİYKAD) 
türen: Saban demiri. (DS: Şumnu, Bulgaristan) 
türepe örtmek: Gelinlerin yüzünü kırmızı renkli örtüyle örtmek, vak 
yapmak. (BTGA. 21:Gümülcine-Dolapçılar) 
türepe: Gelinlerin yüzüne örtülen, genellikle kırmızı renkli örtü, 
duvak. (BTGA. 21:Gümülcine-Dolapçılar) 
tüvek: Tüfek. (DRTAS. 379) 
uçkaç: Uçak. (DS:Çorlu ,Tk.) 
uçurgan: Uçurtma.  (DS: -Ed.) 
ufağaraba: Otomobil. (DRTAS. 381) 
uğurluk: Çit, avlu duvarı. (DS: İbriktepe, İpsala -Ed.) 
uluk: Oluk, Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru. (BTGA. 
209:Gümülcine-Üşekdere) 
umacaşı: Oğmaç. (DRTAS. 382) 
umba: Soba. (RKABKA.Kubrat –Razgrad/Bul.) 
urak: Orak. (BTGA. 47:Gümülcine-Hacıören) 
ǖrende: Övendire. (ÖDTAS. 264. Deliorman) 
urgan: Urgan. İp, halat. (18/13 BSYD. –Yeniköy/Babaeski –
BKŞÇ.;BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
urmak: Kuyudan su çekmek için kullanılan ağaç kova. (DS: 
Muratlar -Çkl.) 
usdara: Ustura. (BTGA. 24:Gümülcine-Dolapçılar) 
ustara:AKA. Akıncılar -Vize; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –
Ed.;ÖDTAS. 259. Deliorman;BTGA. 270:Gümülcine-Kozlardere 
uyguç: Tahta kaşık yapmak için kullanılan gereç. (DS: Dombay -Ed.) 
ǖsük: Yüzük. (BTGA. 437:Gümülcine-Hacıköy) 
uşnur: Elektrik kablosu. (DRTAS. 384) 
uzluk: Topraktan yapılmış, ufak, kulpsuz çömlek .(DS:-Çkl.) 
uzumşık: Projektör. (DS: -Ed.; Çorlu -Tk.) 
üfürük boncuğu: Büyücünün, üfürükçünün üstüne okuduğu, taşıyan 
kişiye albeni sağlayacağına inanılan boncuk. (DS: Lapseki -Çkl.) 
ürende: Çiftçinin hayvanları yürütmek için kullandığı ucu çivili 
değnek, üvendire. (DS: Lüleburgaz -Krk.) 
ürmük: Beşik sapı. (DS: Çorlu -Tk.) 
ürtü: Örtü. (BTGA. 204:Gümülcine-Üşekdere) 
üsküdar: Yel değirmeninin aksını saran, üzerinde kalın ahşap çiviler 
bulunan ve kanatların hareketini fener vasıtasıyla öğütücü kayaya 
veren tekerlek. (ÖDTAS. 264. Deliorman) 
üskülü bez: İnce, düzgün dokulu keten kumaş. (DS: Lâpseki -Çkl.) 
üsküre: Bakır tas. (DS: Saray -Tk.)  
üşek: Fişek. (DRTAS. 390) 
üvendere: Hayvanları idare etmek için kullanılan ucu sivri değnek. 
(Gümülcine/ BSYD) 
vağan: Çobanların, sulu yiyeceklerini taşıdıkları tahta kap. (DS: 
Rumeli göçmenleri -İst.) 
vana:/Bul.i./ vana. Küvet. (ÖDTAS. 265. Deliorman) 
vapır: Vapur. (DRTAS. 392) 
vapor: Vapur, gemi, tekne. (ÖDTAS. 265. Deliorman) 
varak teli: Gelini süslemek için kullanılan altın renginde bir tür 
küçük süs telciği. (BTGA. 283:Gümülcine-Payamdere) 
varel:/Bul.i./varel. Varil. (ÖDTAS. 265. Deliorman) 
vārşaçka: Harman makinesi, batöz. (DRTAS. 392) 
varyoz: Balyoz. (DS:Lâpseki -Çkl.) 
vayvay: Kulpsuz iri fincan. (DS: Varna göçmenleri -İst.) 
vaza: Vazo. (ÖDTAS. 265. Deliorman) 
vedere: Gerdel, tahta kova. (DRTAS. 393) 
vedre: Süt sağımında kullanılan, tahta kova, külek. (DS: 
Rumeli;DRTAS. 393) 
velesbit/velespit: Bisiklet. (DRTAS. 393) 
velespit: Bisiklet. (BTGA. 308:Gümülcine-Sınırdere) 
vendire: Büyükbaş koşum hayvanlarını dürterek yönlendirmek için 
kullanılan, ucunda çivi bulunan uzun sopaya verilen isim. (DS:Çorlu 
-Tk.;BTGA. 400:Gümülcine-Kalanca) 
veresbit/verespit: Bisiklet. (DRTAS. 393;BTGA. 67:Gümülcine-
Musacık, BKÖBTGA) 
veriga: Ocak içine asılan zincir. (DS:Ulupınar -Çkl.) 
veruga: Ocak içine asılan zincir. (DS: Fili, Biga -Çkl.) 
vidala: Battaniye. (DRTAS. 394) 
vint: Vida. (DRTAS. 395) 
vişek: Fişek. (DRTAS. 395) 
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volan:/Bul.i./ volan. Direksiyon. (ÖDTAS. 266. Deliorman) 
vüşek: Fişek. (DRTAS. 396) 
yā şişesi: Gaz şişesi. (DRTAS. 405) 
yaarık: Üstünde odun kesilen kütük. (DS: Ceylân, Lüleburgaz -Krk.) 
yaba: Ot toplamaya ve harman savurmaya yarayan bir alet. (BTGA. 
402:Gümülcine-Kalanca) 
yadak: Yatak. (AKA. Akıncılar -Vize) 
yādannık: Yağdanlık, yağ kabı. (ÖDTAS. 267. Deliorman) 
yağlıq, yağlık (1): Havlu, peşkir. (DS: Bayır, Gelibolu, Tavaklı, 
Ezine, -Çkl.) 
yağlıq, yağlık (2): Mendil. (DS: Fili, Biga, Bayramiç -Çkl.; 
Lüleburgaz  -Krk.; Çorlu -Tk.) 
yağrık: Et kıymak, odun yarmak için alta konulan tahta, kütük (DS: -
Ed.; Lüleburgaz -Krk.) 
yalak (1): Çeşmelerin içinde bulunan küçük havuz. (KEİYKAD) 
yalak (2): Hayvanların su içtiği taştan oyulmuş geniş kap. (KİASV.; 
BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
yālama: Eskiden yağla çalışan aydınlanma aracı, yā lambası. 
(ÖDTAS. 268. Deliorman) 
yalaq/ yalak: Hayvanların içinden yemek yediği, taş, ağaç, çanak vb. 
kap. (DS: Lâpseki, -Çkl.) 
yālık: Büyük mendil, çevre, yağlık. (BTGA. 315:Gümülcine-
Yalanca) 
yalman: Bulgur döğülürken kullanılan tahta karıştırıcı. (DS: 
Kızılkeçili -Çkl.) 
yanbol (1): Uzun tüylü battaniye. (DS: Rumeli göçmenleri -İst.) 
yanbol (2): Keçi kılından dokunmuş tek parça kilim. (DS: Gevgeli, 
Mayadağ, Selanik göçmenleri -Tk.) 
yanbul: Keçi kılından dokunmuş tek parça kilim  (DS: Selanik 
göçmenleri -Tk.) 
yancık: Çobanların azık torbası. (DS: -Krk.) 
yanköstek: Tayları rahvan yürümeye alıştırmak, otlakta 
kaçmamasını sağlamak için karşılıklı olarak ön ve arka ayaklarına 
takılan ip. (DS: Fili, Biga -Çkl.) 
yankulak: Yeni araba başlıklarını açmak, delmek için kullanılan 
demir araç. (DS: Rumeli göçmenleri -İst.) 
yanlama:  Pulluk. (DS: -Ed.) 
yaprak:  Dingil başlarının aşınmaması için tekerleğin yuvasına, 
dingille birlikte konulan demir parçası. (DS: Fili, Biga -Çkl.) 
yargı: Nodul vb. yapmak için ayrılan düzgün odun. (DS: -Ed.) 
yārık: Üstünde et kıyılan ağaç, odun yarılan kütük. (DS: Seymen, 
Çorlu, Hereke, Malkara –Tk;DRTAS. 403) 
yarlık: Üstünde odun yarılan kütük. (DS: Sarıcaeli -Çkl.) 
yasdāç/yastāç: Yastağaç. (DRTAS. 404) 
yasdık: Yastık. (DRTAS. 404) 
yasla: Hayvan yemliği. (DS: Biga köyleri -Çkl.; -Ed.; Ceylân, 
Lüleburgaz, Vize -Krk.; Çorlu, Karamurat -Tk.) 
yaslahaç: Yer sofrası. (BTGA. 14:Gümülcine-Eşekçili) 
yaslı çapa/yasdı çapa/yastı çapa: Çapa. (DRTAS. 405) 
yastaaç: Üstünde hamur açılan, yemek yenilen tahta  (DS: Ceylân, 
Çengelli, Lüleburgaz -Krk.; Türkgücü, Çorlu -Tk.) 
yastāç: Üstünde hamur açılan, yemek yenilen tahta. (BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.);  Tahta sini, sofra. (BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.;ÖDTAS. 272. Deliorman) 
yastaç: Üstünde hamur açılan, yemek yenilen tahta. (DS: Biga -Çkl.; 
-Ed.) 
yastāç: Yer sofrası. (BTGA. 254:Gümülcine-Yardımlı) 
yastāş: Yer sofrası. (BTGA. 271:Gümülcine-Küçük Doğanca) 
yastıağacı: Üstünde hamur açılan, yemek yenilen tahta. (DS: 
Bulgaristan) 
yastık çivisi: Arabanın ön yastığını tutan başlıklı demir çivi. 
(ÖDTAS. 273. Deliorman) 
yastık: Araba ve kağnıda, dingil ile sandık arasındaki iki ucu delikli, 
geniş ve kalın tahta. (DS:Fili, Biga -Çkl.; Ceylân, Lüleburgaz  -Krk.) 
yatık: Tahtadan yapma su kabı. (ÖDTAS. 273. Deliorman) 
yatırma: İnce ip. (DS: Kavaklı, Ezine -Çkl.) 
yavaşa: Huysuz hayvanlara nal çakılırken burunlarına takılan ağaç 
kıskaç. (DS:  Lâpseki, Bayramiç -Çkl.; Vize -Krk.) 
yavaşlık: Huysuz hayvanlara nal çakılırken burunlarına takılan ağaç 
kıskaç. (DS: -Çkl.; -Ed.) 
yavru: Hayvanlara takılan çanın içinde bulunan dil gibi parça. (DS: 
Fili, Biga -Çkl.) 
yay: Hallaç yayı. (DRTAS. 407) 
yayman: Büyük çuval. (DRTAS. 407) 
yayvan : Ağzı geniş, yayvan kap. (DS: Hamitabat, Lüleburgaz –
Krk;BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.) 
yayyı: Yaygı. (KBMİKAİ.53/9) 
yazacak: Kalem. (DS: Lâpseki -Çkl.) 
yazboz: Yazı tahtası.  (DS: Lapseki -Çkl.) 

yazgı: Hasır, çul, kilim, halı gibi serilen şeyler. (DS: Lüleburgaz –
Krk; BTGA. 203:Gümülcine-Üşekdere) 
yazı taşı: Çömlek sırını karartmakta kullanılan bir taş. (DS: -Çkl.) 
yaztaç: Hamur tahtası. (DS: Ezine -Çkl.) 
yedavla: Saban okunun ön ucundaki deliğe, boyunduruğu tutturmak 
için geçirilen kalın demir ya da ağaç çivi. (DS: Bolayır, Gelibolu 
Çkl.) 
yedek tahtası: Saraçların tezgâh üstüne koydukları tahta. (DS: -Çkl.) 
yedek (1): Hayvanlara takılan yuların ipi. (BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.;ÖDTAS. 273. Deliorman) 
yedek (2): Kahve ocağında, su kaynatılan musluklu teneke. (DS: -
Çkl.) 
yedekce/yedekçe: Saban okunun ön ucunda bulunandeliğe takılıp 
boyunduruğu tutturmaya yarayan demir çubuk veya ağaç çomak. 
(DRTAS. 407) 
yedekçe: Kağnılarda boyunduruğu oka bağlayan ağaç çivi. 
(DS:Hamitli -Ed.; Lüleburgaz  -Krk.) 
yeldēmeni : Yel değirmeni. (ÖDTAS. 274. Deliorman; RKABKA. 
Kubrat –Razgrad/Bul;ÖDTAS. 274. Deliorman) 
yelguvan: Yelkovan. (DRTAS. 408) 
yıbrık: İbrik. (TVMA) 
yıbrıq: İbrik. (DS: Çengelli, Lüleburgaz -Krk.) 
yığımsa: Harmanda, düvenin döndüğü yerin yel alan yönüne iki 
metre yüksekliğinde bağlamlardan yapılan engel. (DS: Karacaviran  
-Çkl.) 
yılgı (1): Harman yerini çiğneyip düzeltmekte kullanılan taş 
merdane. (DS: Kabriya, Malkara, Kızılcaterzi, Şarköy -Tk.) 
yılgı (2): Kurutulmuş mısır koçanlarını dövmek için kullanılan sopa. 
(BTGA. 251:Gümülcine-Lefeciler) 
yıprık: İbrik (DS: Çengell,  Lüleburgaz  -Krk.) 
yırçan: İplik sarılmış iğ. (DS: Umurca -Ed.) 
yıvgı (1): Harman yerini düzeltmede kullanılan taş silindir. (DS: 
Bayırköy, Gelibolu -Çkl.) 
yıvgı (2): Harmanda kullanılan tahta kürek. (DRTAS. 411) 
yip: İp. (BTGA. 83:Gümülcine-Çukaköy) 
yōgan: Yorgan. (DRTAS. 413) 
yōgannık:Yorganlık. (ÖDTAS. 278. Deliorman) 
yolluk: Üzerinde yürümek için serilen yaygı. (BSYD. –
Demirköy/Lalapaşa –Ed.;ÖDTAS. 278. Deliorman) 
yonak: Marangoz keseri. (DRTAS. 414) 
yorak: Mest, çapula, yemeni gibi ayakkabılara vurulan meşin yama. 
(DS: Tavaklı, Ezine, Ağaç -Çkl.) 
yurak: Ayakkabı yaması. (DS: Ezine- Çkl.) 
yurgan: Yorgan. (BTGA. 207:Gümülcine-Üşekdere) 
yurgu: Loğ taşı, toprak damı düzlemek ve pekiştirmekte kullanılan 
taş silindir. (DS: -Çkl.) 
yǖsük: Yüzük. (BTGA. 219:Gümülcine-Bayatlı) 
yuvālak : Harman dövmekte kullanılan silindir kaya, yuvarlak. 
(ÖDTAS. 280. Deliorman) 
yuvarlak (1): Harman yapmak için üretilen bir çeşit yuvarlak taş, 
silindirin eski adı. (KİASV.) 
yuvarlak (2): Loğ taşı, toprak damı düzlemek ve pekiştirmekte 
kullanılan taş silindir. (DS. Değirmenci Uzunköprü  Ed.; Ceylân  
Lüleburgaz  Krk.) 
yüklük: Evlerde yatak, yorgan gibi şeyler koymaya yarayan, yerli, 
büyük dolap ya da yatak yorgan konulan yer. (BTGA. 
166:Gümülcine-Kalfa;BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –Ed.;ÖDTAS. 
280. Deliorman) 
yüksük: Yüzük. (HİKA. Hayrabolu; BSYD. –Demirköy/Lalapaşa –
Ed.) 
yülüme: Mengeneden çıkarılan yağın döküldüğü kazan. (DS: 
Geyikli, Ezine -Çkl.) 
yüsik: Yüzük. (İİA) 
yüzünge: Ayna. (DS: Hayrabolu -Tk. İbriktepe, Selanik Türkleri) 
yüzüngü: Ayna. (DS: Bulgaristan) 
yüzzük: Yüzük. (AKA. Akıncılar -Vize) 
zāf: Zarf, mektup zarfı. (ÖDTAS. 283. Deliorman) 
zaka çalka: Elbise askısı. (DRTAS. 419) 
zampara: Zımpara. (DRTAS. 419) 
zanga: Kızak. (DS: Rumeli göçmenleri -İst.) 
zembil: Pazar filesi. (DRTAS. 421) 
zıngırdak: Zil. (DRTAS. 422) 
zil çanı: Kuzu ve oğlak çanı. (DRTAS. 422) 
zoba: Soba. (DRTAS. 423) 
zūna: Zurna. (ÖDTAS. 286. Deliorman) 
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