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Kıbrıs Rumcasındaki Türkçe ve Türkçe Yolu İle
Girmiş Alıntı Kelimeler
The Turkish In The Greek Cypriots And Quoted Words Which Entered Whereby The
Turkish
Rıdvan ÖZTÜRK *
Özet
Türkçe ile Rumca arasındaki dil etkileşimi genellikle tek merkezli olarak işlenmiştir. Yapılan
çalışmalarda özellikle Anadolu coğrafyasındaki Rumcadan Türkçeye girmiş kelimeler değerlendirilmiştir. Kıbrıs coğrafyasındaki Türkçe Rumca dil ilişkisi üzerinde pek durulmamıştır.
Dört yüzyılı aşkın bir süre bir arada yaşamış olan iki toplumun birbirinin dilini etkilemesi
elbette kaçınılmazdır. Kıbrıs’ta bu dil etkileşimi günümüze yaklaştıkça Türkçenin aleyhine bir
durum göstermiştir. Özellikle Türk nüfusunun ve Türkçe nüfuzunun azaldığı bölgelerde
Rumcanın artan etkisiyle, konuşma dili olarak Türkçenin yerine Rumcayı tercih etme ve eserleri Rumca olarak verme ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, Kıbrıs Rumcasındaki Türkçe ve Türkçe yoluyla girmiş olan alıntı kelimeler tespit edilerek, onların genel özellikleri üzerinde durulmuştur.
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Abstract
The language interaction between Turkish and Greek is usually examined as one-way. In
current researches, especially in the geography of Anatolia words which were taken from Greek
to Turkish were evaluated. Turkish and Greek language interaction was ignored in Cyprus
geography. It is inevitable that two communities, who survived together over 4 centuries,
influenced each others’ language. This language interaction in Cyprus projected in opposition
to Turkish Language nowadays. Greek was chosen as spoken language and the words were
given in Greek by the increasing influence of Greek in the regions where Turkish population
and power decreased. In this research, Turkish in the Greek Cypriots and quoted words which
entered whereby the Turkish were established and the general characteristics of these words
were considered.
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Kıbrıs Rumcasının Yunanistan’da konuşulan Rumcadan ayrılıklar gösterdiği bilinmektedir. Bu ayrılığın temelinde yatan sebeplerin başında coğrafî
uzaklık ve bunun tabiî sonucu olarak da dile ait farklılıklar bulunmaktadır. Son
döneme gelinceye kadar adada Rumcanın temsilcileri konumunda olmuş olan
unsurların tek bir etnik tabana bağlı olmaması da bunda önemli rol oynamıştır.
Dünden bugüne uzanan zaman dilimi içerisinde adadaki Hıristiyan toplulukların ifade vasıtası olarak Rumca genel geçer bir dil (lingua franca) olmuştur.
Ayrıca yüzyıllar süren Türk hâkimiyeti boyunca etkilenmenin getirdiği farklılaşma da devam etmiştir. Türk hâkimiyetinin zayıfladığı, Türkçenin nüfuzunu
yitirdiği yerlerde ve zamanlarda Rumcayı öncelikli dil, hatta anadili hâline getiren bazı Türk bölgelerinin de Kıbrıs Rumcasının farklılaşmasında belli oranda
katkıları olmuştur. Bu yazıda Kıbrıs Rumcasındaki Türkçe etkisinden bahsedilerek, bu etkilemenin özellikle kelime boyutu üzerinde durulmuştur.
Kıbrıs Rumcasında tespit edilen alıntı kelimelerin çoğunluğu tarafımızdan
derlenerek belirlenmiş kelimeler değildir. Çalışmanın sözlük kısmının ortaya
çıkmasının iki aşaması bulunmaktadır. İlk aşamasında, kelimeler belirlenirken
bilhassa Ergün 1966; İslamoğlu 1994a, İslamoğlu 1994b, İslamoğlu 1994c künyeli kaynaklardan faydalanılmıştır. Bunların dışında da değişik eserlerde Türkçe
yoluyla girmiş alıntı kelime olarak rastladığımız kelimeler listeye dâhil edilmiştir. İkinci aşamasında Türkiye kütüphanelerinde (Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, Milli Kütüphane vb) bulamadığımız “Language Contact & Lexical
Borrowing in the Grek Cypriot Dialect” (Papappavlou 1994) adlı eser, çalışmanın daha geniş ve kapsamlı olmasına yardımcı olmuştur.• Bu kaynaktan alınan
kelimeler çalışmamızın sözlük kısmında koyu punto ile yazılmıştır.
Papapavlou’nun Rumcadaki alıntı kelimeler listesinde geçen bazı kelimeler
buraya alınmamıştır. Bunların bir kısmı Türkçe asıllı diye belirtildiği hâlde, kelimeler ile verilen anlamları arasında bağ kurulamamaktadır. Burada araştırıcının bir bilgi hatası olmalı: čekhέro “hazırlık yapmak, bakım yapmak” (<T. ceker);
kuniά “balta” (<T. konia”); khyestin “kaçmak” (<T. kestin); sinjέri “mide, taşlık”.
Ayrıca Osmanlıca sözlükte (Devellioğlu 1997) yer almayan Arapça asıllı kelimeler de -doğrudan Arapçadan geçmiş şekiller olarak kabul edilerek- listeden çıkarılmışlardır: alakhefa “nasıl isterseniz”, kamάša “kerpeten, pense”, krambi “la•

Kıbrıs Rumcasındaki Türkçe alıntı kelimelerle ilgili bir çalışma yaptığımı belirterek sayın
Papavlou’dan adı geçen eserini göndermesini istemiştim. Mart 2004 tarihinde eserle birlikte dil
ilişkisi ile ilgili makalelerini de bize ulaştıran Papapavlou’ya teşekkür ediyorum. RÖ.
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hana”, kuάfa “guafa (meyve)”, kύllufos “köylü, domuz”, kύthu yialla “gidin, yallah”, merrέxa “mantar”(Papapavlou 1994, 48, 56).
Papapavlou 1994’te geçen alıntı kelimelerin de eklenmesi ile Kıbrıs Rumcasındaki Türkçe asıllı veya Türkçe yoluyla geçmiş alıntı kelimelerin tamamı verilmeye çalışılmıştır.
Rumcaya geçmiş kelimeler, onları derleyenler tarafından bazen farklı imlâ
ile yazılmışlardır. Aynı sesin farklı harflerle yazılmasından dolayı (ç č, ts, dz; γ,
g; c, j; a, ά vb.) farklı görünen kelimeler, Türkiye Türkçesinin alfabesine uygun
olarak bir madde altında toplanma yoluna gidilmiştir. Kelimelerin diziminde
alfabe sırasına genellikle uyulmuştur. Ancak sedalı-sedasız karşılıklarına göre
ikili tespitler tek yerde ve bir arada verilmiştir: gocagari, kojάgari; burekki, purέkhi;
tufeki, dufέčin vb.
Bu farklılığın yanı sıra derleme yapanların ses algılamaları da, kelimelerin
çok şekilli olmasında etkili olmuştur:
inati, yinattin, ğinadin, yğinadin, γinάdi, xinaέtis : “inat”
oğursizis, ğurzusiz, vursuzis : “uğursuz”
čadίri, dsadari : “çadır”
çanta, tsέnda : “çanta”
cumbuşi, jimbύsi, dzunbuşin : “cümbüş”
eglences, γlέnjέs, ğlendi : “eğlence”
Sözlük kısmının daha kullanılışlı olması açısından aynı kökten türemiş tabanlar veya birleşik kalıp şekiller de bir arada verilmişlerdir: basathes “paşalar”,
paşalikkin “paşalık”; hui, xύi: “huy”; xuirlίs : “huylu”; huylidigos: “huylanır”;
huizzissiz: “huysuz”.
Ayrıca bazı çekim ekli kullanımlar da, alındığı kaynaklardaki yazılımlarına
uygun olarak sözlük dizinine madde başı gibi alınmışlardır: soi “soy”, soyimmu
“soyum”, soyissu “soyun”; başin “baş”, başithes “başlar”; karçi, karjί “karşı”,
gartçimmu,
gartzimmas
“karşımda”;
jάnemou
“canım”,
habargamas
“haberlelerimiz” vb.
Kıbrıs’ta Yerleşim ve Dil Etkileşimi Durumu
Kıbrıs adasının Türkler tarafından 1571 yılında fethedilmesinden sonra iki
dilin karşılaşmasının adada yaşayan Türklerin ve Rumların dilleri üzerinde etkisi olmuştur.
“1572 yılındaki ilk Osmanlı nüfus sayımında 905 köy meskun olup, 76
köy de boştu. Anadolu Türkleri Kıbrıs’a yerleştirilirken yeni köyler kurulmamış, eski köylere yerleştirilmişlerdi....1892 yılına ait sayıma göre ise
702 olan toplam köy sayısından 342’si tamamen Rumlar, 114’ü de ta-
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mamen Türkler tarafından iskan edilmiştir Her iki etnik unsurun karışık
olarak yaşadığı köy sayısı ise 346 idi. Bu sayı 1931’de 252’ye 1960’ta da
114’e iner. 1970’e gelindiğinde, toplam 602 köyden 444’ünde Rumlar,
110’unda Türkler yaşamakta olup, karışık köy sayısı ise sadece 48 kadardı”. (An 1999, 31–32).
Tarihî dönem içerisinde Osmanlı yönetiminin hâkim olduğu Lefkoşa,
Gazimağusa ve Girne gibi büyük yerleşim yerlerinde geçerli dil olarak Türkçe
kullanılmaktaydı. Bu bölgelerde, özellikle Lefkoşa’da Rum kadınlarının çoğu
Türkçeyi mükemmel bir şekilde biliyorlardı. Ancak merkezi otoriteden uzaklaştıkça Rumcanın daha işlerlik kazandığı görülmekteydi. Özellikle Karpas,
Dilirga, Baf’ın dağlık köylerinde, Akıncılar (Luricina) ve Dali gibi köylerde çoğunluk günlük hayatta da Rumca konuşurlardı. (Gökçeoğlu 1994, 168).
“Kıbrıslı Türklerle Rumların ortak yaşam ve karşılıklı etkileşimlerinde ticaret ve iletişim dili olarak Rumca kullanılıyordu....1921 yılı nüfus sayımına göre Lefkoşa kazasında 1019 ve Baf kazasında 350 Türk; 1931 yılı
verilerine göre de Lefkoşa kazsında 1004, Baf kazasında 521 Türk anadili
olarak Rumca konuşmakta idi. Bazı köylerdeki Türkler de hem Türkçe
hem de Rumca bildikleri hâlde, Rumcayı daha çok benimsemekte ve kendi
aralarında bu dili kullanmakta idiler. 1955’lere kadar Rumca konuşan
Müslüman köyler adanın her tarafına yayılmıştı ve Rumlarla aynı geleneksel yaşam biçimini sürdürüyorlardı” (An 1999, 32)
Bu etkileşimin derecesi özellikle karışık olarak nüfusun yerleştiği bölgelerde daha da artmaktadır. İki toplumun da ana kitlelerinden uzak kalması neticesinde dil özelliklerinin ayırıcı unsurlarının belli ölçüde izole edildiği anlaşılmaktadır. Adanın sakinlerinden bir Türk hatıralarında bu durumu şöyle dile
getirmektedir:
“Yeni kuşak dışında, Kıbrıs Rumcasıyla Yunanca arasındaki farkı bilmeyen yoktur. Bir Kıbrıslı Rum’la bir Kıbrıslı Türk’ün konuşarak birbirlerini anlamaları için ne birisinin Türkçe, ne de ötekisinin Rumca bilmesine
gerek yoktu. Az bir dikkat ve uğraş buna yeterdi. Ama şimdi böyle mi?”
(Tahsin 1990, 14).
Türkler Rumcayı öğrenirken kendi sözlü edebiyat geleneklerinden de faydalanmışlardır. Özellikle günlük konuşma diline yönelik olarak ihtiyaç duydukları kelimeleri nazım düzeni içinde ezberleme yoluna gitmişlerdir. Bu yaklaşım Anadolu’da da başka dillerin öğrenilmesinde görülen edebî bir usul olarak karşımıza çıkmakta idi. Ötekinin dilini öğrenmek, anlaşma zemini hazırlamanın ilk aşaması olsa gerek:
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Acıkdım: ebinasa
Susadım: libsasa
Bapucum evde galdı
Unuttum: eksi hasa
Fevzi’nin Tuhfetü’l-uşşak isimli eseri ile Yusufyan Han’ın Tuhfe-i Rumi
isimli manzum lügatleri benzeri çalışmalardandır (Öztürk 2003, 212). Ancak
Kıbrıs’ta Rumca öğrenme, sadece Rumca kelimeleri öğrenme, onları yeri geldikçe Türkçe söz dizimi içinde kullanma şeklinde olmamıştır.
“Bir Rumun, bir Türkle konuşurken Türkçe olarak konuştuğuna tanık oldunuz mu hiç? Türkler hep Rumca konuşmakta idiler. Rumca konuşmayı
atalarımız öylesine alışkanlık hâline getirmişlerdi ki, hiç Rum olmayan
köylerde bile Türkçe konuşulmuyordu. Çocuklar Rumca öğrenerek büyüyor. Rumcayı benimsiyordu. Bu köylerde okul ya da cami yoktu.” (Gelen
1986, 276).
Adadaki Türklerin Rumca öğrenmelerinin ve onu tercih noktasında öne çıkarmalarının bir diğer sebebi ise Türk hâkimiyetinin etki alanını yitirmesine
paralel olarak Türkçenin de etki alanını yitirmesidir. Resmî dil statüsünü kaybetmesi ve İngilizce ile Rumcanın eğitim kurumlarında da öğretilir olması
Türkçe aleyhine bir gelişme olarak yer almıştır. Artık karşıdakini etkilemek veya onlara dillerini bildiğini göstermek gibi davranışların ötesinde resmî zorunluluk olarak da Rumcayı öğrenmek gerekiyordu.
“Orta ve lisede biz pek Türkçe dersi okumamıştık. Zaten lisenin kolej bölümünden gelmiştik. Lisenin kolej bölümüne beşinci ya da altıncı sınıfta
birkaç Türkçe dersi konmuş(1960 yılı)” (Tahsin 1990, 112)
Kıbrıs adasında Türk hâkimiyetinin ve Türkçe nüfuzunun kaybolmasına
ters orantılı olarak Rumcanın nüfuzunun arttığını ve buna bağlı olarak da Türk
asıllı insanların Rumcayı kademe kademe öncelikli dil hâline getirdikleri görülmüştür. Bu öncelik, konuşma aracı olarak kullanmanın da ilerisine geçirilerek bazen sözlü ve yazılı edebiyat vasıtası şekline dönüştürülmüştür. Kıbrıs
Türk Halk edebiyatında Rumca söylenmiş veya yazılmış (destan, şiir vb.) ürünlerin önemli bir yeri bulunmaktadır. (Öztürk 2005)
Kıbrıs’ta Türklere yönelik baskıların son dönemde artması sonucu millî
benliğe sahip çıkma faaliyetleri çerçevesinde “Türk’ten Türk’e” ve “Rumca Konuşmama” gibi kampanyalar düzenlenmiştir. (Gökçeoğlu 1994, 169) Ağızdan
çıkan her Rumca kelime için para cezası uygulanmıştır. Türk bölgelerinde uygulanan bu yasağın bir sonuç olduğu düşünülürse, bunu ortaya çıkaran sebepler daha net anlaşılabilir.
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Yeni kuşak 1974 harekâtından sonra adada Türk ve Rum nüfusunun ayrışması ve ilişkinin kesilmesi sürecinde yetiştiğinden dolayı Rumcayı bilmemektedir. Özel gayretleri olanların dışında, anne ve babası Rumcayı bilenler bile
artık Rumcayı bilmemektedirler. Tabiî olarak adanın güney kesiminde de benzer durum söz konusu olacaktır. Kıbrıs Rumcası ile verilmiş eserlerde, eskiye
gidildikçe Türkçe kelimelerin çokluğu dikkati çeker. Yeni dönemlerdeki yazılı
eserlerde her ne kadar Türkçeye yer vermemeye çalışıyorlarsa da kelimeler
Rumcaya öylesine yerleşmiştir ki bunları göz ardı etmenin, kullanmamanın
imkânı yoktur. (İslamoğlu 1994b)
Kıbrıs Rumcasına Geçmiş Kelimelerin Şekil Özellikleri
Kıbrıs Rumcasına Türkçe kanalı ile geçmiş alıntı kelimelerin tamamı Türkçe
orijinli değildir. Türkçe orijinli olanların yanı sıra, Türkçeye bir başka dilden
geçmiş, zamanla Türkçeleşmiş özellikle Arapça ve Farsça asıllı kelimelere de
rastlamaktayız. Öncelikli olarak Ada Rumcasındaki alıntı kelimelerde bu ayrımı
belirlemek mümkündür.
a- Türkçe kanalıyla girmiş olan alıntı kelimeler
Rumcadaki alıntı kelimeler genel itibariyle Türkçeye Arapçadan ve Farsçadan girmiş yerleşik kelimelerdir. Bu kelimelerin Türkçe kanalıyla Rumcaya
geçmiş olduğu, orijinal şekilleri yerine Türkçedeki şekillerine uygun olmalarından da anlaşılmaktadır: ambanozi “abanoz” <F.abnus, bahçes “bahçe” <F.bağçe,
čurvάs “çorba” <F. şorba, menekşes “menekşe” <F. menekşe; dövlettin “devlet”,
<A. devlet, lokhϋmi “lokum” <A. latilokum<rahatu’l-hulkum, mataras “matara”
<A. mithare, sefdahi “siftah” <A. istiftah; zerzevάdyia “zerzevat” <A.F.sebze+vat
vb. Bu kelimelerin büyük çoğunluğu bugün yerleşik alıntı kelimeler olmak üzere Türkçede varlıklarını sürdürmektedirler:
acemis “acemi”, ahenga “ahenk”, amaneti “emanet”, asgerin “asker”;
babutsi “pabuç”, bakkalis “bakkal”, bekaris “bekâr”, beskesin “peşkeş”; cambazis “cambaz”, cami “cami”, cömertikis “cömert”, çorçoves
“çerçeve”; dövlettin “devlet”, dulbani “tülbent”; fendzanin “fincan”,
fermanin “ferman”; gayrettin “gayret”, hattirin “hatır”, imreti “ibret”, kebabi “kebap”, kitabis “kitap”, kurbani “kurban”, lafazanis “lafazan”, muhallebin “muhallebi”, minare “minare”, muktaris “muhtar”, pehlivanis “pehlivan”, peşkiri “peşkir”, rahattin “rahat”, ridzalin
“rical”, sarrafis “sarraf”, suvaris “süvari”, talimin “talim”, tembeli
“tembel”, testes “testi”, vali “vali”, veziri “vezir”, zamanin “zaman”,
zorin “zorla” vb.
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Türkçedeki yerleşik alıntı kelimeler, Arapça ve Farsça asıllı kelimelerin dışında yine Macarca, Moğolca, İtalyanca, Fransızca ve hatta Yunanca kökenli
olarak da karşımıza çıkmaktadır:
çaku “çakı” (Moğolca), soba “soba (Macarca), thulύmba “tulumba”,
viδa “vida” (İtalyanca), maγazi “mağaza” (Fransızca), mέngeni
“mengene” (Yunanca) vb.
Kıbrıs Rumcasında geçen bazı Yunanca asıllı kelimelerin geri ödünçleme
olduğu düşünülmelidir. Yunanistan Rumcası (Yunanca) ile Kıbrıs Rumcasının art zamanlı olarak incelendiğinde- farklı olduğu bilinmektedir. Bu farklılık kelime hazinesinde de görülür. Kıbrıs Rumcasında “Beyrut” adı “Berudi” iken,
Yunancada “Virido” şeklinde olup Kıbrıs söyleyişinin Türkçe kaynaklı olduğu
açıktır. laϋmi (“lağım, tünel” <Y. lakhoma) kelimesinde de Türkçe kanalı açıkça
görülmektedir. Yine G. Doerfer’in Rumca geantǎ/cantı/’dan gelmiştir diye belirttiği “çanta” kelimesini, T. Papahagi, Türkiye Türkçesinden geçmiştir diye
belirtmektedir. (Tietze 473). Biz burada Kıbrıs asıllı olan ve hâlen Kıbrıs’ta alan
ile ilgili çalışmalarda bulunan Papapavlou’nun Türkçe veya Arapça kaynaklı
olarak gösterdiği bazı Yunanca asıllı alıntı kelimeleri geri ödünçleme örnekleri
olarak listeye dâhil ettik:
anisos “anason”, barudi “barut”, čengίna “çingene”, daftar “defter”,
fanάri “fener”, fellos “tapa, mantar”, fundύkhi “fındık”, khyerathos
“kerata, bpynuzlu”, khirάžia “kiraz”, laϋmi “lağım”, marangos “marangoz”, maymύ “maymun”, mέngeni “mengene”.
Alıntı kelimelerin bir kısmı grup hâlinde alındığı için birleşik olarak kullanılmışlardır. Bu gruplar Arapça veya Farsça usule göre yapılmış tamlamalardır:
ardzıhalin “arzuhâl”, gafenen “kahvehane”, gaimakkamin “kaymakam”, kherxanέs “kerhane, genelev”, inšalla “inşallah”, maşalla
“maşallah”, vάllahi “vallahi”, yiallέlli “yalelli”, yiάlla “yallah”vb.
Alıntı kelimeler yalın hâlli olabildiği gibi, önceki dönemlerde Türkçeye
geçmiş olan yabancı eklerle de birlikte kalıp olarak görülmektedir:
hudzekkianin “hüccekan”, kalpazanis “kalpazan”, lafazanis “lafazan”,
hasnadarin “hazinedar”, rešpέris “rençber, çiftçi”, themperhanάs
“tembelane, tembel”, zerzevάdyia “zerzevat” tahsindaris “tahsildar”,
tsuhadaris “çuhadar”
Alıntı kelimeler Rumcaya geçerken, birlikte yeni anlamlar kazandığı –çı/çi, -lı/-li, -lık/-lik, -sız/-siz gibi Türkçe ekleri de taşımışlardır:
babutcis “pabuççu”, davadzis “davacı”, depsίzis “edepsiz”, gefedzis
“kahveci”, habarcis “haberci”, hamamcis “hamamcı”; huizzisiz “huysuz”, kefsizikos “keyifsiz”, hayırlıdikos “hayırlı”, xuίrlis “huylu”,
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merakli. meraklim “meraklı”; bekarliki “bekârlık”, galabalikkia “kalabalık”, masgaralikkin “maskaralık” , muzurluki “muzurluk”, parallis
“paralı”, zάvallis “zavallı”, zorlis “zorlu” vb.
b- Türkçe asıllı kelimeler
Türkçe kanalıyla girmiş olan Arapça ve Farsça kaynaklı kelimelerin yanı sıra pek çok Türkçe kelime de Kıbrıs Rumcasında görülmektedir. Bu kelimeler
yapı bakımından kök, gövde veya birleşik olmak üzere üç şekilde de karşımıza
çıkmaktadır:
bakıri “bakır”, başin “baş”, boşikos “boş”, boi “boy”, but “but”, čičekhi
“çiçek”, dάdin “tat”, dzaki “ocak”, keçes “keçe”, keşin “kel”, kolin
“kol”, kύjin “güç”, mbeğin “bey”, paltas “balta”, soi “soy”, šiši “şiş”,
yiabrάkyia “yaprak” vb.
Gövde kelimeler, fiil tabanından veya isim tabanından türemiş iki veya daha fazla heceli kelimelerden oluşmaktadırlar. Bu kelimeler, isimden isim yapma
eki olarak –an, –ci, -çe,-daş, -çe, -li, -lik,-siz ekleri ile fiilden isim yapma eki olarak
da –a, -ak, –ce, -k, -m, -ma, -mak, -ü ekleri ile türemişlerdir:
arkadaşi “arkadaş”, barmakliki “parmaklık”, basdurmas “pastırma”,
bayrakkin “bayrak”, boyacis “boyacı”, çakmakcin “çakmakçı”, čalimya
“çalım”, čurudέfo “çürük”, dolmas “dolma”, Durhciga “Türkçe”,
eglences “eğlence”, eksikkos “eksik”, eldzi “elçi”, gartzilama “karşılama”, gayıkin “kayık”, gemidzies “gemici”, gonakin “konak”, kapakki
“kapak”, kavurmas “kavurma”, kaymakki “kaymak”, kıymas “kıyma”, oγlάni “oğlan”, oğurlis “uğurlu”, oğursizis “uğursuz”, oksa
“yoksa”, paltacis “baltacı”, soro “sürü”, surgunin “sürgün”, yiazin
“yazı”, yiarάs “yara” vb.
Birleşik kelimeler kalıp şekillerden veya kalıplaşmış söyleyişlerden oluşmaktadır. Bu birleşik kelimeler fazla değildir. Bu birleşik şekillerin bütün öğeleri Türkçe kelimelerden oluşabildiği gibi, bir yanı Türkçe asıllı, diğer yanı yerleşik alıntı veya iki yanı da alıntı kelimelerden oluşabilmektedir:
ališveriši “alış veriş”, Allah kerim “Allah kerim”, baş üsdüne “baş üstüne”, baluk bazarin “balık pazarı”, eksikho(su) “eksik olsun”, elέysa
“öyleyse”, fόškerdi “hoş geldin”, garangozi “karagöz”, gocagari “koca karı”, godzabaşithes “kocabaşlar”, kabbukehayan “kapıkahyası”,
karaboya “kara boya”, kartάna “kartana, akıllı kadın”, kendikelέnis
“kendisigelen, serseri”, kherxanέs “kerhane, genelev”, mάasapis
“mal sahibi”, muhasilağa “muhasil ağa, tahsildar”, Safa geldin İsmail
ağa “Sefa geldin İsmail Ağa”, surusόyla “sürüsüyle”, yannidsarus
“yeniçeri”, yianά-yianά “yana yana”, yiavάš-yiavάš “yavaş yavaş”.
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Kıbrıs Rumcasına Geçmiş Kelimelerin Genel Özellikleri
Kıbrıs Rumcasına Türkçe asıllı veya Türkçe yoluyla girmiş kelimelerin temel söz varlığı açısından değerlendirmesinde bazı ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştır. Türkçe kelimelerden en dikkat çekici olanı, birçok fiil tabanın Rumca
eklerle çekimlenmiş olmasıdır. Fiil kalıbında kelimelerin geçm TD0. seasaseeederlendirm09lil 0kaÀðÐ{1p` 1ÐA(y‡@
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kelime % 8.26’lık bir oran oluşturmaktadır. Yine bu kelimelerde de Türkçe asıllı
kelimelerin yanı sıra alıntı yerleşik kelimeler vardır:
basdurmas “pastırma”, bureka du keyma “kıymalı börek”, čai “çay”,
čurέkhi “çörek”, čurvάs “çorba”, dolmas “dolma”, dondurma “dondurma”, draxanάs “tarhana”, ekmek kadayifi “ekmek kadayıfı”,
haluvas “helva”, xallύmi “hellim”, imam bayildi “imambayıldı”, kafen
“kahve”, kapamάs “kapama”, kathmέri “katmer”, kaymakki “kaymak”, kebabi “kebap”, kıymas “kıyma”, kiofdέri “köfter”, lokhϋmi “lokum”, musakkas “musakka”, paklavάs “baklava”, paksimέδi “peksimet”, patsa “paça”, purguri pilafi “bulgur pilavı”, radzin “rakı”, resi
“herse”, suşukko “sucuk”, yioύrdi “yoğurt” vb.
İnsan ile ilgili sıfatları bildiren 56 kelime ile %7.58’lik bir grup oluşturmaktadır. Sıfatların bazılarında hem olumlu şekil, hem de olumsuz şekil kullanılmıştır: keflis “keyifli”, kefsizidikos “keyifsiz”, oğurlis “uğurlu”, oğusizis “uğursuz”
vb. İnsan ile ilgili sıfatların tamamına yakını olumsuz anlamlıdır. Bu durum dil
etkileşimlerinde görülen tekinsiz (tabu) anlayışını da yansıtmaktadır:
phezevέngis “pezevenk”, phičis “piç”, čifύdis “çıfıt, cimri”, kumarjis “kumarcı”,
kendikelenis “kendisigelen, serseri”, orόspa “oruspu”. Örneklerden de anlaşılacağı üzere, sıfat bildiren kelimeler çoğunlukla isimden isim yapma eklerinden lı/-li ve -sız/-siz ekleriyle türemişlerdir. Bu ekli yapılardan başka, basit sıfatlar
veya yabancı eklerle türemiş sıfatlar da bulunmaktadır:
acemis “acemi”, ahmakis “ahmak”, cesuris “cesur”, depsίzis “edepsiz”, dέrti “dertli”, fukaras “fukara”, huvardas “hovarda”, kalpazanis
“kalpazan”, lafazanis “lafazan, geveze”, misginissa “miskin”, phindis
“pinti”, rezilis “rezil”, šerέthis “şirret”, šihtin “çetin”, tembeli “tembel”, yiavάšis “yavaş, miskin”, zάvallis “zavallı”, zorbas “zorba” vb.
Uzun süren Osmanlı hâkimiyetinin yansımalarını idare ile ilgili kelimelerde
tespit etmek mümkündür. Bu kelimeler 38 adet olup, % 5.14’lük bir oran oluşturmaktadırlar:
čaύšis “çavuş”, dövlettin “devlet”, eldzi “elçi”, fermanin “ferman”,
gaimakamin “kaymakam”, hasnadarin “hazinedar”, kaδis “kadı”,
kavtan ağa “kaptan ağa”, maliέs “maliye”, muhasil “muhasil, tahsildar”, muktaris “muhtar”, ridzalin “rical”, saray “saray”, sύpašis “subaşı”, suvaris “süvari”, veziri “vezir”, yannidsarus “yeniçeri”, zaptien
“zaptiye” vb.
Yer ile ilgili kelimeler “Berudi” (Beyrut) kelimesi dışında özel isimler dâhil
edilmemiştir. Yer ve yapı ile ilgili kelimeler ile ilgili toplam 38 kelime tespit
edilmiş olup % 5.14’lük bir grup oluşturmaktadır:
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postάni “bostan”, phervάzi “pervaz”, čiflikί “çiftlik”, dunyas “dünya”, xάni “han”, harέmi “harem”, xaύza “havuz”, kherxanέs “kerhane, genelev”, maγazί “mağaza”, merrάs “mera”, ormάni “orman”,
thavάni “tavan”, bahçes “bahçe”, baluk bazarin “balık pazarı”, dzaki
“ocak”, hamami “hamam”, harmani “harman”, gonakin “konak”,
kioşkin “köşk”, laϋmi “lağım, tünel”, mahallas “mahalle”, saray “saray”, sokadza “sokak”, tabakhanan “tabakhane”, tabani “taban”,
zondanin “zindan” vb.
Meslek isimleri de % 4.60’lık bir oranla önemli bir yer tutmaktadır. 34 kelimeden oluşan bu grupta isimden isim yapma eki –çı/-çi sıkça geçmektedir:
babutçis “pabuççu”, boyacis “boyacı”, çakmakçin “çakmakçı”, sobacis “sobacı”,
tenekecis “tenekeci vb. Bundan başka, bünyesinde meslek bildiren bir anlatımın
bulunduğu kelimeler de vardır:
bakkalis “bakkal”, dellalin “dellal”, kasabis “kasap”, pehlivanis “pehlivan”, kulauzos “kılavuz”, sarafis “sarraf”, cambazis “cambaz”,
çobanos “çoban”, tsuhadari “çuhadar”, kalupjίs “kalıpçı”, khellejίs
“kelleci”, marangόs “marangoz”, manάvis “manav”, rešpέris
“rençber, çiftçi” vb
Ayrı dinlere mensup olan iki toplumun ötekini tanıma sürecinde diline yerleşmiş olan dinî kelimelerle de karşılaşılmaktadır. İslamiyet ile ilgili 26 kelime
olup % 3.52’lik bir oranda Kıbrıs Rumcasında görülmektedir:
Allah kerim “Allah kerim”, άpidos “abit, kul”, camin “cami”,
janapέthis “cenabet”, δervίsis “derviş”, xajis “hacı”, xarάmi “haram”,
hayırin “hayır”, xόjas “hoca”, inšalla “inşallah”, kurbani “kurban”,
maşalla” maşaallah”, mavlύji “mevlüt”, muezίnis “müezin”, medzidia
“mescit”, minare “minare”, namazin “namaz”, pairάmi “bayram”,
ramazanin “ramazan”, šeithάnis “şeytan”, thobέ “tövbe”, vάllahi
“vallahi”, yiaxύdis “Yahudi”, yiάlla “yallah”
Rumcaya geçen kelimeler arasında kişinin yakın çevresi ile ilgili bitki isimleri (flora) ile hayvan isimleri (fauna) de geçmektedir. Hayvan ile ilgili olan kelimeler esέkhis “eşek”, jamύza “camız”, kiopέkhis “köpek”, maymu “maymun”,
şahini “şahin”, tavşani “tavşan” gibi doğrudan irtibatlı veya baluk bazarin “balık
pazarı”,berenden “perende, kuş”, xaivάni “hayvan”, lέšin “leş”, soro “sürü”,
samureni “samurdan yapılmış” gibi dolaylı yoldan irtibatlı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Hayvanlarla ilgili 11 kelime olup % 1.49’luk bir orandadır. Bitkilerle ilgili kelimeler daha fazla sayıdadır. Hayvan isimlerinin iki katı kelime ile
% 2.98’lik bir oran oluşturmaktadır.
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ambanozi “abanoz”, ananάs “ananas”, άnison “anason”, bahçes ”bahçe”, čayri “çayır”, čičekhi “çiçek”, duti “dut”, fύli “ful”, fundύkhi “fındık”, xarύpi “harnup, keçiboynuzu”, xašiši “haşhaş”, karpuzi “karpuz”, kavaki “kavak”, menekşes “menekşe”, yiabrάkyia “yaprak”vb.
Temel söz varlığı içinde önemli bir yer oluşturan organ isimlerine fazla
rastlanmamaktadır. Rastlanan kelimelerin bir kısmı gerçek anlamda değil, mecazî anlamda kullanılmaktadır. 13 kelimeden oluşan grup % 1.76’lık bir yer
tutmaktadır:
başin “baş”, başithes “başlar”, boğazi “boğaz”, boi “boy”, budi “but”,
garangozi “karagöz”, kelin “kel”, khellέ “kelle”, kolin “kol”, köse “köse”, kulάkhi “kulak”, perčέmi “perçem”, tabani “taban”
Akrabalık ile ilgili kelimeler genel itibariyle birinci dereceden akrabalıkları
göstermez. Mecazî anlamlarda da kullanılabilecek genel anlamlı kelimeler görülür. Akrabalık bildirdiği belirlenen 11 kelimelik grup ise %1.49’luk bir oran
oluşturmaktadır:
pajanάkhis “bacanak”, dayis “dayı”, xanύmi “hanım”, kojamu “kocam”, kartάna “kartana, akıllı kadın”, kartάšis “kardeş”, millέthi
“millet”, oγlάni “ oğlan”, soi “soy”, stedέ “dede”, vasίs “vasi”.
Sonuç:
Dil etkileşiminin bir yönünü diller arasında kelime alış verişi oluşturmaktadır. Kıbrıs’ta da yüzyıllar boyunca bir arada yaşamış olan Türk ve Rum toplumlarının dillerinde böyle bir etkileşimin olduğu görülmektedir. Daha önce
Kıbrıs Türk ağzında unutulmakta olan kelimelerle ilgili incelememizde (Öztürk
2000), Rumcadan Kıbrıs Türk ağzına geçmiş kelimeleri belirlemiştik. Aşağıdaki
listeden de anlaşılacağı üzere Türkçeden Kıbrıs Rumcasına geçen yüzlerce kelime de bulunmaktadır. Üstelik bu kelimeler kıyaslandığında alınan kelimelere
göre daha fazla bir sayıyı yansıtmaktadır.
Kıbrıs Rumcasındaki Türkçe asıllı ve Türkçe yolu ile geçmiş alıntı kelimeleri iş
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1. Eşya ve alet isimleri ile ilgili 131 kelime
2.Yiyecek isimleri ile ilgili 61 kelime
3. İnsan özellikleri ile ilgili 56 kelime
4. İdare ile ilgili 38 kelime
5. Yer ile ilgili 38 kelime
6. Meslek isimleri ile ilgili 34 kelime
7. Fiil ismi bildiren 28 kelime
8. Din ile ilgili 26 kelime
9. Bitki isimleri ile ilgili 22 kelime
10. Giyecek isimleri ile ilgili 19 kelime
11. Organ isimleri ile ilgili 13 kelime
12. Hayvan isimleri ile ilgili 11 kelime
13. Akrabalık ile ilgili 11 kelime
Diğerleri 250 kelime

% 17.57
% 8.26
% 7.58
% 5.14
% 5.14
% 4.60
% 3.79
% 3.52
% 2.98
% 2.57
% 1.76
% 1.49
% 1.49
% 34.57

Toplam 738 kelime

% 100

Kelime gruplarının yüzdelerinden hareket edecek olursak, Kıbrıs Rumcasında görülen kelimeler daha çok bir arada yaşamanın getirdiği toplumsal ilişkilerin yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Diller arasında kelime alış verişinde isim cinsinden kelimelerin geçişi normal olarak kabul edilir. Ancak Türkçe fiillerin Rumca eklerle çekimlenmiş şekillerinin olması olağandışı bir durumu yansıtmaktadır. Adadaki Rumca metinlerde böyle bir özelliğin olması iki
yönlü olarak düşünülebilir. Birincisi anadili olarak Türkçeyi bırakıp Rumcayı
konuşan kişilerin dilinde yer edip kalmış olan kelimelerdir. İkincisi ise Türkçenin kuvvetli tesiri altında kalmış olan kişilerin dilinde görülen kelimelerdir.
Kıbrıs’ta genel dil etkileşiminin seyrine ve yansımasına bakıldığında birinci şık
daha muhtemel olarak görülmektedir. ©
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Kıbrıs Rumcasındaki Türkçe ve Türkçe Yoluyla Girmiş Kelimeler
A
acem bilafi : Acem pilavı
acemis, ajamίs: Acemi
ade, aten, haiti, xάde: Haydi
adettin, andeti: Adet
adzabis: Acaba
aγά : Ağa
ağathes: Ağalar
ahamakis, axamάkhis: Ahmak
aγiάzi: Ayaz
aγnadίzo: Anlamak
άxdi: Ahit
ahenga: Ahenk
alai, alayin: Alay
alέmin: Alem
ališverίši: Alışveriş
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bereketi: Bereket

paltas: Balta

perikhiάrdersi: Bereket versin

pάmia: Bamya

berenden: Perende

pancari, phanjάri: Pancar

berki, pέrki, berkimu, beklim: Belki

pandύfla: Terlik

Berudi: Beyrut

paras, pharάs: Para

Berudkanı: Beyrutlu

parallίs: Paralı

beskesin, beskesin: Peşkeş

pathάlikos: Batıl

bettikos: Bet, fena

pathίzo: Batmak

boğazi: Boğaz

patsas : Paça yemeği

bohcas, bokşa, pokšas: Bohça

paurίzo: Bağırmak

boi: Boy

payldίzo: Bayılmak

postάni: Bostan

peendίzo: Beğenmek

bostanci: Bostancı

pehlivanis: Pehlivan

boşikos, pόšikos : Boş

phekrίs: Bekri, ayyaş

boyacis, poγiajis: Boyacı

pelezέkhi: Bilezik

boyam, poγiά: Boya

pelledό: Belli

bozaro: Bozayım

perčέmi: Perçem

budi: But

perdes: Perde

bureka du keyma: Kıymalı börek

perpάndis: Berbat

bureka du anaris: Norlu börek

phervάzi: Pervaz

burekki, purέkhi: Börek

peşkeşi: Peşkeş

purύ: Boru

peşkiri: Peşkir

burucis: Borucu

peştimali: Peştamal
petmezi: Pekmez
peyxalί: Tek yol, ihtiyaç (bihemal RÖ)

P

phezevέngis: Pezevenk
pačavύra: Paçavra

pičίmi: Biçim

pajanάkhis: Bacanak

phίčis: Piç

paji Pazı

pilafi, bilafi: Pilav

paxarikά: Baharat

pilάndza: Plan

paxdόnno: Baht

pilέ: Bile

phάi: Pay

phindis: Pinti

paklavάs: Baklava

poilέ: Böyle

paksimάδi: Peksimet

pόlikos: Bol

phάla: Pala

pulάška: Utanma, (bulaşık RÖ)

palazin, phalάzin: Palaz, küçük güver-

phύlli: “pul”

cin
paltacis: Baltacı

pulύkhi: Kalabalık, bölük
pulumάjin: Kirli, çok pis (bulamaç RÖ)
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purguri, purγuri: Bulgur, yarma buğday

čalίmya: Çalım
çanta, tsέnda: Çanta

purguri pilafi: Bulgur pilavı

tzarsin: Çarşı

phύsi: Pus

çaruhi, čarίkhi: Çarık

phύsulas: Pusula

čathάlli: Çatal

phύštis: Puşt

çattizma, çattizmos: Çatışma, mani
čathίzo: Çatışmak

C

čaύšis: Çavuş
čayri: Çayır

jάba: (Çok ucuz), caba

çemberi: Çember

cambazis: Cambaz

çent

cami: Cam
camin: Cami
jamύza: Camız
janapέthis: Cenabet
jάnemou: Canım
cebi, jέpi: Cep
jellάri: Kiler, bodrum
ceremes, jeremέ: Cereme,
cesuris: Cesur
jizvέs: Cezve
dzezvethes: Cezveler
ckourtisen: Kurdu
cömertikis: Cömert
cumbuki: Çubuk
cumbuşi, jimbύsi, dzunbuşin: Cümbüş
cüces: Cüce
Ç
dsadari, čadίri: Çadır
tsadirga: Çadırlar
čai: Çay
čakhί: Çakı
čaqkhίli: Çakıl
čakhpίna(is): Çapkın
čakmάki: Çakmak
çakmakcin: Çakmakçı
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es έk is

ί
έ
d έrti

fak ίris

δerv ίsis
dest έs

fan άri

deyned ίzo

Fars ί

div άni,

fέllaxos

dul άp a,

fell όs

ııı

fenj άni

dolm άδes
ı

ferej έs
firm άni
fέsi:
fust ύki

ı

δra γum άnos
draxan άs

fit ίlli
d ύli

fόkerdi

duny άs

fύli

fukar άs
ı

fund ύk i

ı

ı

ά
fu έk i

duv άri
duz ίna

xap άri:
xάp i

γlέnj έs
γlέndi
ıı

ı

eks ίk i
eks ίk o(su)
έ

xal άli
xαli

ı ı
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xalk άs:Halka, küpe
xall ύmi : Hellim
haluvas, xaluv άs: Helva
halvaliki: Helvalık
hamalis, xam άlis : Hamal
hamamcis: Hamamcı
hamami: Hamam
xanj άri : Hançer
xάni : Han
xanύmissa: Hanım
haradzin: Haraç
xar έmi : Harem
xarjill ίk hi: Harçlık
harmani, xarm άni : Harman
xarr άmi : Haram
xartu os : Hartuç, kâğıt torba
xar ύpi
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gayıkin, gaikin, kayıki, kayίji: Kayık
gayıkka: Kayıklar
gayrettin, kairέti: Gayret
γazόza: Gazoz
gemidzies: gemiciler
gerdanen: Gerdane
giyari: Kıyar
gocagari, kojάgari: Kocakarı
kojάmu: Kocam
godzabaşithes: Hocabaşlar
gonakin, konaki, konadzin, konάjin:
Konak
K
kapάrdizma: Gösteriş yapma, kabarmak
kabbukehayan: Kapıkahyası
kabiles, kapilέs: kabile
kabuli: Kabul
gadayifin, kadeyifi, kadeyίfi: Kadayıf
kadifέs: Kadife
kaδίs: Kadı
kafάsi: Kafes
kάγrin: Kahir
kalayi, kalάyi: Kalay
kalfas: Kalfa
kalύpi: Kalıp
kalupjίs: Kalıpçı
kalpazanis: Kalpazan
kalpigoz: Kalıpçı adam (sahtekâr)
kama: Kama
kamçıki, kamičί : Kamçı
kanati: Kanat
kandakki: Kontak
kantarcis: Kantarcı
kantari, kandάri: Kantar
gappacin, kapakki, kaphάki:
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kazantizma: Kazanırım

kolokάsi: Kudüs enginarı, kolokas

kazantizo: Kazanmak

kornάro: Korna

kazmas, kasmάs: Kazma

kovas: Kova

kebabi: Kebap

köftes, khioftέs: Köfte

keçes: Keçe

köse: Köse

kefi, khέfi: Keyif

kuburi: Kubur, boru, tüfek

keflis: Keyifli

kudurύ: Kabala

kefsizikos: Keyifsiz

kulάkhi: Kulak

kefilin: Kefil

kulauzos, kulaύji: Kılavuz

kelin, khέlis: Kel

kulύjia: Kulunç

khellέ: Kelle

kulyianderίzo: Kullandırmak

khellejίs: Kelleci

kuphέs: Kubbe

kelyazo: Kelleşiyorum

kumarjίs: Kumarcı

kemeri: Kemer

kumάri: Kumar

kendigelέnis: Serseri, kendigelen

kumaşli: Kumaş

khjerathos: Kerata, boynuzlu

kumuni: Küp

khrάžia: Kiraz

kupha: Kupa

kergefi: Gergef

kupέpya: Gubbeza, bir yemek

kherxanέs: Kerhane, genelev

kunuštizo: Konuşmak

kesati: Kesat

kurabiyes, kurapiyέs: Kurabiye

kısmettin, khismέthi: Kısmet

kurpάji: Kırbaç, kamçı

kıymas, keymάs: Kıyma

kurčύni: Kurşun, mermi

khiάri: Kar

kύsuro: Kusur

kiasέs: Kase

kurbani: Kurban

kielepšέs: Kelepçe

kursάros: Korsan

kilίkhi: Kötü durum, kılık”

kutί: Kutu

kilimi, khilίmi: Kilim

kύjin: Güç

khilίnjiros: Kirli

kύthukos: Kütük

khiofdέri: Köfter, üzüm suyu ve undan

kύza: Kuze, desti

yapılmış şekerleme

khyέškye (mu): Keşk

khiopέkhis: Köpek
kiöşkin: Köşk

L

kiracis, khirajis: Kiracı
khirάs: Kira

lafazanis, lafazάnis: Lafazan, geveze

kitabis, khethάba: Kitap

laΰmi: Tünel, lağım

khiύngi: Künk

lakhirdίn: Lakırtı

khočάvı: Koçan

laΰdo: Ud

kolin: Kol

leğeni: Leğen
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lekes: Leke

mazάji: Küçük oklava

lέšin: Leş

mbeğin, mbέyis: Bey

leşa, : Leşler

meclisi: Meclis

levέndis: Levent

medzidia: Mescit

lokmas, lokmάδes: Lokma

meltemi: Meltem

lôkumi, lokhΰmi: Lokum

menekşes: Menekşe

lΰfa: Lif

mέngeni: Mengene

luΰί: Luvana, bezelye cinsinden bir
bitki

meraki, merάkhi: Merak
meraklis, meraklίs, meraklim: Meraklı
mercani: Mercan

M

merrάs: Mera
mezes, mezέs: Meze

madέmi: Çelik, maden

milέthi: Millet

maγazί: Mağaza

minare, minarέs: Minare

mahallas, maxallάs mahallan: Mahalle

mirasi, mirάsi: Miras

mahallebin, maxallepί: Muhallebi

misginissa, miskίnis: Miskin

mahsulia, maksulin, maksύli: Mahsul

mizarόlla: Mizan, ölçü

makaras, makharόs, mbάkaris: Makara

molόxa: Molohiya

maliέs: Maliye

muezίnis: Müezzin

malin, mάlin: Mal

muğdaris: Murdar, pis

manάvis: Manav

muhasilağa: Muhasil ağa

mandalin: Mandal

muhasilis: Muhasıl

mandίli: Mendil

mύxdi: Mühdi, hediye veren

mangali: Mangal

muktaris, muxtarίs: Muhtar

marangόs: Marangoz

murtatis: mürtet, dönme

marazin, marazi, marάzi: Maraz

musafiris, mušafίris: Misafir

marifeti: Marifet

musakkas, musakhάs: Musakka

markuci: Marpuç

muşammas: Muşamba

mάrsapis: Mal sahibi

muzuris: Muzır

masgaralikkin: Maskaralık

muzurluki: Muzırlık

masrappas, mastraphάs: Maşrapa

mušterίs: Müşteri

mašiά: Maşa

müşterinan: Hanım müşteri

maşala, maşala, mάnšalla: Maşaallah
mataras: Matara

N

maulύji: Mevlüt
mavi: Mavi

namazin: Namaz

maya: Maya

nami, nάmin: Nam

maymύ: Maymun

nazi, nάzi : Naz
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nišάni: Nişan

safi: Saf, temiz
sahani: Sahan
sάji: Sac

O

saίtha:Avlama, avcılık
oγlάni: Oğlan

sάkhi(mu): Sanki

oğuri, γύri: Uğur

sakatis, sakhάtis: Sakat

oğurlis: Uğurlu

sakatliki: Sakatlık

vursuzefki: Uğursuzlaşır

sali: Sal

oğursizis,ğursuzis, vursuzis, γursύzis :

samureni: Samurî

Uğursuz
vursuzlikkin: Uğursuzluk

sarafis, sarrafin: Sarraf
saray, sarayon, sarayi, sarάi: Saray

okka: Okka

saydizo, sayidίzo: Sayamak

oksa: Yoksa

sefdahi: Siftah

ondas: Odacı

seferi, seferin, sefέrin: Sefer

ormάni: Orman

sefhda: Sevda

orόspa: Orospu

selameti: Selamet
sendύki: Sandık
senduksiz: Sandıkçı

R

sepetya: Sepet
radzin: Rakı

serγiάni: Gezme, seyran

rάfi: Raf”

sevdas, sevdά: Sevda

rahati, rahattin, raxάthi: Rahat

seyirin, seyίrin: Seyir

ramazanin: Ramazan

siklettin: Sıklet

rasti: Rast

sinaklίkhia: Silahlık, depo

rayiathes: Reaya

sinί: Sini

reçeli: Reçel

sirobi, sirόphi: Şurup

resi: Herse

sisάmi: Susam

rešpέris: Rençber, çiftçi

skambίli: İskambil

rezilis, rezilin, rezίli: Rezil

skembέ: İşkembe

ridza: Rica

smarladizo: Ismarlama

ridzalin: Rical

soba: Soba

ruşveti: Rüşvet

sobacis: Sobacı
sokadca, sokaki, sokhάki: Sokak
soro: Sürü

S

surusόyla: Sürüsüyle
sadέ: Sade

sόi : Soy

safa geldin İsmail ağa: Safa geldin İs-

soyimmu: Soyum

mail Ağa

soyissu: Senin soyun
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sύpašis:Subaşı

thamakhέris: Tamahkar

stedέ: Dede

thamάši: Tamahkar, tamahçı

surguni, surgunin: Sürgün

tambakis: Tabak

surmaya, surmayiά: Sermaye

tamburas: Tambura

surύphi: Gurup, gün batımı

tanidizo, thanedizo: Tanımak

sύsta: Susta

tapsi: Tepsi

suşukko, šusύkhos: Sucuk

tarafi: Taraf

suvandza: Sıva, dekor

tharίfa: Tarife

suvaris: Süvari

tasi: Tas
Tatari, tattaris: Tatar

Ş

thάthis: Tat, kekeme”

şahini, šaxίnin: Şahin

thavάni: Tavan

şali, şalin: Şal

thάvli: Tavla

şamatathes: Şamata

tavşani: Tavşan

şammali: Şamali (Şam tatlısı)

tazedigos, thazέdikos: Taze

şarti: Şart

tebdilin: Tebdil

şaştizma: Şaşırırım

teli, thέlli : Tel

şaştizo, šasdízo: Şaşmak

tellalis: Tellâl

šeithάnis: Şeytan

tembeli, thembέlis: Tembel

šerrέthis: Şirret”

themperhanάs: Tembelhane, tembel

şiltes: Şilte

tembeşiri: Tebeşir

šίši: Şiş

thembίši: Tembih, teklif

tava, thavάs: Tava

šithίn: Çetin

themennάs: Temenni
temessukin: Temessük, senet

T

tenceres, tenzere, thenjerέs: Tencere
thenekhέs: Teneke

tabakhanan: Tabakhane

tenekecis, thenekhέjίs: Tenekeci

thabakhέra: Tabaka

thepsί: Tepsi

thapάnja: Tabanca

therbiέs: Terbiye

tabani: Taban

teskeres: Tezkere

tahsindaris: Tahsildar

testes: Testi

taini: Tayin

thobέ: Tövbe

takimi: Takım

thόphis, tupi: Kumaş topu

taktin: Taht

thophύza: Topuz

talaturi: Talatur, cacık

torbas: Torba

talimin: Talim

thorfandά: Turfanda

thamάn: Tamam

thόzi: Toz
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tufeki, dufέčin : Tüfek

yiazίn: Yazı

thulύmba: Tulumba

yielέkho: Yelek

tulumi, thulύmi: Tulum

yiέrimo: Yârim

turlu: “türlü (yemek)

yiύnin: Oyun
yuvarlakiya: Köftecik

V
Z
vάllahi: Vallahi
valin: Vali

zabtigamni: Zapteder

vasίs: Vasi

zafdin

veresiyέ: Veresiye

then

don

Zapdedemezler

veziri: Vezir

zάftin: Zapt

viδa: Vida

zάxari: Şeker

vύrdulas: Vurdu

zamanin, zamάnyia: Zaman
zaptien, zafdiέs: Zaptiye

Y

zati, zathίn: Zaten
zάvallis: Zavallı

yannidsarus: Yeniçeri

zexίrin: Zehir

yiabrάkyia: Yaprak

zemberέkhi: Zemberek

yahni, yiaxnί: Yahni

zembilin, zembίli: Zembil

yiaxύdis: Yahudi

zerzevάdyia: Zerzevat

yiakhάs: Yaka

zevkin, zέfkin: Zevk

yialέli: Yalelli

zeybekkithes: Zeybekler

yiάlla: Yallah

zimbύli: Sümbül

yianά-yianά: Yana yana

ziyafettin, ziafέthin: Ziyafet

yiarάs: Yara

zondanin: zindan

yiάoma: Yağma

zorbas, zorbάs: Zorba

yiasάkhin: Yasak

zόri: Zor

yiasumίn: Yasemin

zorin: Zorla

yoğurdi, yiaύrdi:Yoğurt

zorlίs: Zorlu

yiavάš-yiavάš: Yavaş yavaş

zurnάs: Zurna

yiavάšis: Yavaş, miskin

gamnun:
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