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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΗΜΑΣ *

Τουρκικές λέξεις που ήταν σε χρήση
στον προφορικό λόγο των κατοίκων της περιοχής
Χασίων Τρικάλων ως τη δεκαετία του 1960 περίπου
Abstract
The 500 years of Ottoman Occupation in Thessaly (1393-1881) had an
influence also on the language of local people by including a lot of turkish
words in their spoken language. Even today, 137 years since the liberation of
Thessaly, a lot of turkish words (adjusted to the modern greek grammar) are
still in use. Most of them are used all over Greece. This essay records almost
a thousand words with greek endings used in spoken language at villages of
Chassia Region of Trikala during the second half of the 20th century. The
village Platanos is used as a basis for the recording. There is a list of words,
where the meaning of the word at the specific region is mentioned, while the
turkish type of the word is also given in latin alphabet. The recorded words
are written at the common type in brackets [ ], while, when there is a
different writing, it is given in thessalian accent.

Εισαγωγικό
Ο μεγάλος Θεσσαλός δάσκαλος Αχιλλέας Τζάρτζανος πίστευε ότι η
συλλογή και καταγραφή των τουρκικών και άλλων ξενόγλωσσων λέξεων που διατηρήθηκαν ακόμα σε χρήση είναι απαραίτητη, διότι «μια
τέτοια συλλογή και ερμηνεία των τουρκικών λέξεων θα διηυκόλυνε πολύ τους
μελετητάς της ιστορίας και της λαογραφίας της Πατρίδος μας»1. Τα 500 χρόνια περίπου κατοχής της Θεσσαλίας από τους Τούρκους (1 3 93-1881)
ήταν φυσικό να επιδράσουν και στη γλώσσα των κατοίκων της με την
Δ.φ., Επίτιμος Διδάκτωρ Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΕΚΠΑ.
1. Ευαγγέλου Μπόγκα, Τουρκικές λέξεις σε παλιότερα ελληνικά κείμενα,
Θεσσαλικά Χρονικά, 7-8 (1959), σ. 148.
*
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ενσωμάτωση πολλών τουρκικών λέξεων στην καθημερινή τους ομιλία. Το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα, 137 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας από τους Τούρκους, είναι σε χρήση πολλές τουρκικές λέξεις (με προσαρμογή στο τυπικό της ελληνικής), δείχνει το
μέγεθος της επιδράσεως αυτής. Πολλές από αυτές είναι έως σήμερα σε
πανελλήνια χρήση.
Στην παρούσα εργασία καταγράφονται τουρκικές λέξεις με ελληνοποιημένη κατάληξη που ήταν σε χρήση στον προφορικό λόγο σε χωριά
των Χασίων Τρικάλων (βάση είναι το χωριό μου ο Πλάτανος Τρικάλων) κατά την περίοδο του β΄ μισού του 20ού αιώνα (κυρίως κατά τη
δεκαετία 1960-1970) και τις οποίες λέξεις ανακάλεσα στη μνήμη μου στη
διάρκεια της σχετικής έρευνας. Στον κατάλογο δίνονται οι λέξεις με την
σημασία που είχαν στον συγκεκριμένο τόπο, σε παρένθεση δίνεται και
ο τουρκικός τύπος τους με την κεμαλική γραφή στο λατινικό αλφάβητο.
Σημειωτέον ότι όλες σχεδόν οι τουρκικές λέξεις τονίζονται στη λήγουσα,
όπως οι γαλλικές, και τα γράμματα προφέρονται όπως τα γαλλικά,
εκτός από τα: c = τζιέ, ç = τσέ, ş = σιέ,g = γκε, ğ = γ, ö = εου (;), ű = ιού,u
= ου, y = γιέ.
Οι παρατιθέμενες λέξεις γράφονται στον κοινό τύπο και σε αγκύλες [ ], όπου υπάρχει διαφοροποίηση, δίνονται με την ακριβή τοπική
θεσσαλική προφορά τους, δηλαδή σημειώνονται π.χ. οι τροπές των
άτονων ο (ω) και ε (αι) σε ου και ι αντιστοίχως, η ατελής προφορά
των μη τονούμενων ου και i (ι, η, υ, ει κτλ.). Η μετατροπή του τελικού
άτονου φθόγγυ i (ι, η, υ, ει κτλ.) σε ημίφωνο ι σημειώνεται εξαρχής,
χωρίς άλλη μορφή, εκτός από τις λέξεις που παρουσιάζουν και άλλες
μεταβολές.

Συντομογραφίες
αρ. = αραβικό, προστ. = προστακτική, ρ. = ρήμα, τ. = τουρκικό.

Γλωσσάρι
Αβανιά, η = διαβολή, συκοφαντία, κακολογία (αρ. και τ. havvan = πολύ άπιστος).
αγαλίκι, το = ιδιότητα του αγά (τ. ağalik).
αγάς, ο = άρχοντας, αρχηγός, διοικητής (τ. ağa).
αγιάζι, το = πρωινή δροσιά, κρύο, ψυχρός άνεμος (τ. ayaz).
αλάνα, η = ανοιχτός χώρος (τ. alan).
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αλάνι, το = αλητόπαιδο, μάγκας, έξυπνος (τ. alani = δημόσιος).
αλανιάρης, α, ικο [ρκο] = αυτός που φέρνεται μάγκικα (από το αλάνι· βλ. λ.).
αλατζιάς, ο = ποικιλόχρωμο, αραιό βαμβακερό ύφασμα (τ. alaca).
αλιακάς, ο = μερίδιο, τμήμα τσιφλικιού (τ. alâka).
αλισβερίσι, το = δοσοληψία, εμπορική σχέση (τ. alişveriş).
αλμπάνης [αλμπάν’ς], ο = μτφ. ανεπιτήδειος, αδέξιος (τ. nalbant = πεταλωτής).
αλμπέτι, το = ανάγκη, ασφαλώς, το δίχως άλλο (τ. elbet).
αλτσέκι και λουτσέκι, το = το τέταρτο του κοιλού (ίσου με 22 οκάδες), δοχείο ως
μέτρο χωρητικότητας δημητριακών ίσο με 5½ οκάδες περίπου (τ. ö lçek).
αμάν (επίφ.) = έλεος, χάρη· έκφραση φόβου ή θαυμασμού (αρ. και τ. aman).
αμανάτι και αμανέτι, το = ενέχυρο, πείσμα (τ. amanat, amanet).
αμανές, ο = αργόσυρτο ανατολίτικο τραγούδι (τ. emane).
αμέτι, το = έθνος, λαός (τ.
ü mmet)· φρ. αμέτι μπουχαμέτι = σώνει και καλά (τ.
ümmeti Muhammet).
αμπάρι, το = αποθήκη, μεγάλη κάσα αποθηκεύσεως σιτηρών (τ. ambar).
αμπάς, ο = χοντρό μάλλινο ύφασμα (τ. aba).
αναντάν μπαμπαντάν = από μάνα και πατέρα, πάππου προς πάππο, από
καταγωγή, ανέκαθεν (τ. anadan babadan).
αντερί [αντιρί], το = μακρύ εσωτερικὸ φόρεμα (χιτώνας) από λεπτό ύφασμα·
σήμερα φοριέται μόνο από κληρικούς «έσωθεν του ράσου» (τ. anteri).
αντέτι, το = έθιμο, συνήθεια (τ. âdet).
αντζιάκ (επίρ.) = ακριβώς, μόλις, πάνω στην ώρα, ό,τι πρέπει (τ. ancak).
αραλίκι, το = διάστημα τόπου ή χρόνου, ξεκούραση (τ. aralik).
αραμπάς, ο = ξύλινη άμαξα με συμπαγείς ξύλινες ρόδες, βοϊδάμαξα (τ. araba).
αραμπατζής, ο = αμαξάς (τ. arabaci).
αράπης [αράπ’ς], ο = μαύρος, ο καταγόμενος από την Αραβία ή την Αφρική (τ.
Arap = Άραβας).
αρκαντάσης, ο = φίλος, σύντροφος (τ. arkadaş).
Αρναούτης [Αρναούτ’ς], ο = Αλβανός (τ. Arnavut).
ασίκης [ασίκ’ς], ο = εραστής, λεβέντης (τ. âşik).
ασιχτίρι = στο διάολο (προστ. του siktirmek).
ασκέρι, το = στρατός· μτφ. πλήθος ανθρώπων (τ. asker).
ασλάνι, το = λιοντάρι (τ. aslant).
αστάρι, το = φόδρα, πρώτη βαφή (τ. astar).
ασταρώνω [-ώνου] = βάζω αστάρι σ’ ένα ρούχο, βάφω επιφάνεια τοίχου σε
πρώτο χέρι (τ. astar).
ατζιαμής, ο = ανεπιτήδειος, αρχάριος, αδαής (τ. acemi).
ατζαμουσύνη [ατζαμουσύνη], η = αδαημοσύνη, άγνοια, ανεπιτηδειότητα (από
το ατζαμής· βλ. λ.).
άτι, το = άλογο (τ. at = το μη ευνουχισμένο άλογο).
ατλάζι, το = γυαλιστερό πυκνό μεταξωτό ύφασμα (τ. atlaz).
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αφέντης [αφέντ’ς], ο = κύριος, προϊστάμενος, προστάτης (τ. effendi, αντιδ. από
το αυθέντης).
αφιόνι, το = όπιο, χασίσι (τ. afyon).
αχαΐρευτος [αχαΐριφτους], η, ο [ου] = ανεπρόκοπος, χωρίς χαΐρι (τ. hayir =
προκοπή).
αχμάκης [αχμάκ’ς], ο = ανόητος, βλάκας, ανεπιτήδειος, οκνός, ανίκανος (τ.
ahmak).
αχούρι, το = σταύλος (τ. ahir, αντιδ. από το αχούριον).
αχταρμάς, ο = ανακάτωμα, μπέρδεμα (τ. aktarma).
άχτι, το = διακαής επιθυμία (τ. ahd = υποχρέωση).
Βακούφι, το = εκκλησιαστικό κτήμα, αφιέρωση σε εκκλησία (τ. vakif).
βακούφικο [βακούφ’κου], το = αυτό που ανήκει σε εκκλησία (τ. vakif)
βάχ (επιφ.) = αχ (τ. vah).
βεζίρης [βιζίρ’ς], ο = ανώτατος κρατικός λειτουργός με βαθμό πρωθυπουργού
(τ. vezir).
βιλέντζα, η = βαρύ μάλλινο σκέπασμα με φλόκους φτιαγμένο στον αργαλειό (τ.
velençe ή velense).
βερεσές [βιρισές], ο = χρέος, αγορά επί πιστώσει (τ. veresi, veresiye).
βιλαέτι, το = διοικητική περιφέρεια, νομαρχία (τ. vilâyet).
βιργιάνι, το = ερείπιο, ερειπωμένος τόπος (τ. viran).
βόιβουντας, ο = (βοϊβόδας), ο = Οθωμανός αξιωματούχος, διοικητής καζά (επαρχίας) ή
βιλαετίου, ο οποίος εισέπραττε και τους φόρους (τ. voyvoda).
βόμπιρας, ο = βρυκόλακας, φάντασμα· μτφ. μικρό και έξυπνο παιδί (τ. vampire).
βουρ = χτύπα, δός του· φρ. βουρ στον πατσιά! (προστ. του ρ. vurmak = χτυπώ).
Γεμέκι [γιμέκι], το = γεύμα (τ. yemek).
γεμεκλίκι [γιμικλίκι], το = έξοδα τροφής (τ. yemeklik).
γιαβάς γιαβάς (επίρ.) = σιγά σιγά (τ. yavaş = αργά).
γιακάς, ο = περιλαίμιο (τ. yaka).
γιαλαμπίκος [γιαλαμπίκους], ο = πεντακάθαρος (τ. yalabik).
γιαλαντζί (άκλ.), ο = ψεύτικος, όχι γνήσιος (τ. yalanci).
γιαούρτη, η = οξύγαλα (τ. yoğurt).
γιαπί, το = σκελετός οικοδομής, ατελείωτη οικοδομή (τ. yapi).
Γιαραμπής, ο = Θεός (τ. επιφ. ya rabbi = Θεέ μου).
γιαρμάς, ο = είδος ροδάκινου (τ. yarma).
γιασεμί, το = ίασμος (τ. yasemin).
γιαταγάνι, το = μεγάλο σπαθί και κυρτό (τ. yatağan).
γιατάκι, το = στρώμα, κρεβάτι, λημέρι (τ. yatak).
γιαχνί, το = είδος φαγητού με λαχανικά και κρέας (τ. yahni).
γιλέκο [γιλέκου], το = υφαντό ρούχο με δύο τσέπες μπροστά (τ. yelek = επενδύτης).
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γινάτι, το = πείσμα (τ. inat).
γιοκ = δεν υπάρχει, όχι (τ. yok).
γιουβαρλάκια, τα = είδος φαγητού (τ. yuvarlak = σφαιρικός, στρογγυλός).
γιούκος [γιούκους], ο = στοίβα από στρώματα και ρούχα σε ένα ντουλάπι ή μια
γωνία δωματίου (τ. yük).
γιούργια (επίρ.) = έφοδος, επίθεση (τ. yürüyuş).
γιουρούσι, το = σφοδρή έφοδος, επίθεση, επιδρομή (τ. yürüyuş).
γιούχα (επιφ. χλευασμού) = ουαί, έξω, κάτω (τ. yuha).
γιουχαΐζω [-ΐζου] = αποδοκιμάζω με φωνές (εκ του τ. yuha· κραυγή αποδοκιμασίας).
γκάιντα, η = ασκός, μουσικό όργανο, άσκαυλος (τ. gayda).
γκαλντερίμι [γκαλντιρίμι], το = δρόμος στρωμένος με πέτρες ή πλάκες (τ.
kaldirim<βυζ. καλλιδρόμιον).
γκανταΐφι, το = είδος γλυκίσματος (τ. kadayif).
γκαντέμης [γκαντέμ’ς], ο = γρουσούζης (τ. kadem = πόδι, καλός οιωνός).
γκαράνης [γκαράν’ς], ο = πολύ μελαχροινός (τ. kara = μαύρος).
γκαφάλι, το = αμόρφωτος, ανάγωγος, κουτός (τ. gafil = απρόσεκτος, αμέριμνος).
γκελ μπουρντά = έλα εδώ (τ. gel· προστ. του ρ. gelmek=έρχομαι + burada=εδώ).
γκέλα, η = όταν ένα αντικείμενο χτυπάει κάπου και αλλάζει πορεία (τ. gel =
έλα).
γκέμι, το = χαλινάρι, καπίστρι (τ. gem).
γκεργκέφι [γκιργκέφι], το = ιστός, πλαίσιο με τεντωμένο πανί για κέντημα (τ.
gergef).
γκεριμές [γκιριμές], ο = πλήθος, αφθονία, σωρός (τ. gerinme = τέντωμα, τσίτωμα).
γκιαούρης [γκιαούρ’ς], ο = άπιστος, Χριστιανός (τ. gâvur).
γκιζέρι, το = περίπατος, άσκοπο γύρισμα στους δρόμους (τ. gezinti).
γκιζερώ [γκιζιρώ] = περιδιαβαίνω, βαδίζω ασκόπως εδώ κι εκεί (τ. ganzinmek)
γκιντέρι, το = βάσανο, θλίψη, στενοχώρια, πόνος (τ. keder).
γκιορντάνι [γκιουρντάνι], το = περιδέραιο από χρυσά ή αργυρά συνήθως νομίσματα που το φορούσαν οι νιόπαντρες (τ. gerdanlik).
γκιουβέτσι, το = φαγητό με κρέας που ψήνεται σε πήλινο μαγειρικό σκεύος (τ.
güvec).
γκιουλές, ο = οβίδα τηλεβόλου (τ. gülle).
γκιούμι, το = τσίγκινο δοχείο μεταφοράς υγρών (κυρίως νερού και γάλακτος) (τ.
güğüm).
γκιρίζι, το = άξεστος, ανεπίδεκτος μαθήσαεως (τ. geriz = υπόνομος).
γκισέμι, το = το προπορευόμενο κριάρι ή τραγί, αρχηγός του κοπαδιού (τ.
kösem).
γκοτζαμάν και γκοτζάμ = πελώριος (τ. kocaman).
γκουμπές, ο = τρούλλος, θόλος (τ. kubbe).
γκουρμπάνι , το = ιερό σφάγιο σε θρησκευτική γιορτή (τ. kurban).
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γκουρμπάτσι, το = μαστίγιο (τ. kirbaç).
γκουρμπέτι, το = ζητιανιά, γύρα, κακός δρόμος (τ. gurbet = ξενιτειά).
γκουρμπέτσα, η = ζητιάνα, γύφτισσα, αυτή που γυρίζει (τ. gurbet = ξενιτειά).
γλεντζές [γλιντζές], ο = αυτός που του αρέσει να διασκεδάζει (τ. eğlence).
γλέντι, το = διασκέδαση (τ. eğlenti).
γλέντισμα, το = διασκέδαση (από το τ. eğlenti = γλέντι).
γλεντώ = διασκεδάζω (τ. eğlenmek).
γούρι, το = καλός οιωνός, καλή τύχη (τ. uğur και λατ. agurium).
γουρλής, ού, γούρικο = τυχερός, αυτός που φέρνει καλή τύχη (τ. uğurlu).
γουρσούζης [γουρσούζ’ς] και γρουσούζης, α, ικο = δυσοίωνος, αυτός που
φέρνει κακοτυχία (τ. uğursuz).
γουρσουζιά και γρουσουζιά, η = κακοτυχία, η δυσοίωνη ενέργεια του γουρσούζη (τ. uğursuzluk).
γρέκι = το μέρος όπου κοιμούνται τα γιδοπρόβατα (τ. eğrek).
γρεκιάζω [-άζου] = διανυκτερεύω, περιορίζω ή κλείνω στο γρέκι (επί ζώων
κυρίως)· βλ. γρέκι.
γρουσουζεύω [-εύου] = μιλώ για πιθανή αποτυχία ή εξέλιξη η οποία και επέρχεται (βλ. γρουσούζης).
γύφτος [γύφτους], ο = τσιγγάνος, μαύρος, ζητιάνος (τ. kipt).
Δαλκαβούκι, το = (τ. dalkavuk = κόλακας, παράσιτος).
δερβέναγας [διρβέναγας], ο = ο φύλακας των δερβενίων· βλ. λ. (τ. derven aga).
δερβένι [διρβένι], το = στενό πέρασμα ανάμεσα σε βουνά (τ. derbent).
δερβίσης [διρβίσ’ς], ο = μουσουλμάνος μοναχός· μτφ. λεβέντης (τ. derviş).
δεφτέρι [διφτέρι], το = κατάστιχο, σημειωματάριο για χρέη, κατάλογος (τ.
defter, αντιδ. από το διφθέριον).
διαγουμίζω [-ίζου] = λεηλατώ (τ. yağmalamak = λεηλασία· αντιδ. από το διάγω).
δοβλέτι [δουβλέτι], το = κράτος, Δημόσιο (τ. devlet).
Εξίκι [ξίκι] (επίρ.) = λιγότερο, με έλλειμμα (τ. eksik).
εργένης [ιργέν’ς], ο = άγαμος, μοναχικός (τ. ergen).
ερίφης [ιρίφ’ς], ο = πονηρός άνθρωπος· μτφ. τιποτένιος, άθλιος (τ. herif).
εσνάφι [σνάφι], το = συντεχνία, σωματείο, συγγενολόι (πληθ. esnaf του αραβ.
sinf = τάξη).
Ζαγάρι, το = λαγωνικό, κυνηγετικό σκυλί, κοπρόσκυλο (τ. zağar).
ζαϊρές, ο = προμήθειες, ζωοτροφές (τ. zahire).
ζαμάνι, το = χρόνος, περίοδος, εποχή, αιώνας (τ. zaman)
ζαμπάκα, η = λειρί, κρίνος (τ. zambaka).
ζαμπάκι, το = κρίνο, κρίνος (φυτό) (τ. zambak).
ζαμπίτης [ζαμπίτ’ς], ο = αξιωματικός (τ. zâbit).
ζαπτιές, ο = αστυνόμος, χωροφύλακας (τ. zaptiye).
ζαπώνω [-ώνου] = κατακτώ, παίρνω, συλλαμβάνω, αρπάζω (τ. zapt etmek).
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ζαραλής, ο = ασθενικός, αρρωστιάρης (τ. sarali, zararli).
ζαράλι, το = βλάβη, ασθένεια, πάθηση (τ. zarar).
ζαραλίκι, το = πάθηση, πρόβλημα υγείας (τ. zararlik).
ζαρζαβάτια, τα = λαχανικά, κηπευτικά προϊόντα (τ. zerzevat).
ζάρι, το = μικρός κύβος που χρησιμοποιείται στο επιτραπέζιο παιγνίδι τάβλι (τ.
zar, από το αραβ. az-zahr).
ζαριά, η = το ρίξιμο του ζαριού· βλ. λ.
ζάφτι, το = καθυπόταξη, δάμασμα, σύλληψη, κατοχή, κυριότητα (τ. zapt).
ζάφτω [ζάφτου] = παίρνω, χτυπώ δυνατά (τ. zapt).
ζεβζέκης [ζιβζέκ’ς], ο = ανόητος, φλύαρος (τ. zev- zek).
ζεγκί [ζιγκί], το = αναβολέας, σκάλα σέλας του αλόγου (τ. üzengi).
ζεμπίλι, το = σακκίδιο με εργαλεία (τ. zembil).
ζιαμέτι, το = φέουδο, τιμάριο με πρόσοδο άνω των 20.000 και έως 100.000 άσπρων
τον χρόνο (οθωμ. zeamet).
ζιαφέτι, το = γεύμα, δείπνο, συμπόσιο, φαγοπότι, γιορτή (τ. ziyafet).
ζόρι, το = δυσκολία, κόπος (τ. zor).
ζόρμπα (επίρ.) = με το ζόρι, βιαίως (τ. zorba = βίαιος, ταραχοποιός).
ζορμπαλίκι [ζουρμπαλίκι], το = βία, αγρίεμα, καταπίεση (τ. zorbalik).
ζορμπάς [ζουρμπάς], ο = ταραχοποιός, βίαιος (τ. zorba).
ζουμπάς, ο = κοντός, μικρόσωμος (τ. zimba = τρυπητήρι, διατρητικό εργαλείο).
ζουρνάς, ο = αυλός, βαρύαυλος (τ. zurna).
ζουρνατζής, ο = βαρυαυλητής (τ. zurnaci).
Θεριακλής, ο = αυτός που καπνίζει ή πίνει καφέ με πάθος (τ. tiryakli).
Ιλιάτσι, το = γιατρικό, φάρμακο (τ. ilâç).
ιμάμης [ιμάμ’ς], ο = θρησκευτικός αρχηγός Μουσουλμάνων (τ. imam)
ιμαρέτι, το = πτωχοκομείο, αγαθοεργό ίδρυμα (τ. imaret)
ίμορο [ίμουρου], το = φορολογική πρόσοδος που ανήκει στο κράτος (τ. mîrî).
ινάτι και γινάτι, το = πείσμα, ισχυρογνωμοσύνη (τ. inat)
ινσάφι και νισάφι, το = έλεος, φτάνει πια, ευσυνειδησία (τ. insaf).
ίσμπα, η = σκοτεινός τόπος, καταερειπωμένο μέρος, υπόγειος χώρος (τ. işbe).
ιστιράς, ο = αγορά, τροφοδοσία (τ. iştira).
Καβάκι, το = λεύκα (τ. kavak).
καβγάς, ο = φιλονικία με δυνατές φωνές (τ. kavga).
καβγατζής, ο = φιλόνικος, εριστικός (τ. kavgaci).
καβούκι, το = φλοιός, περικάρπιο, όστρακο (τ. kabuk).
καβουρδίζω [ίζου] = φρύγω (τ. kavurdim, αόρ. του kavurmak).
καβουρμάς, ο = τσιγαρισμένο κρέας (τ. kavurma).
καγκιόλι, το = ανηφορικό μέρος με πολλές στροφές· μτφ. φόρεμα με πολλές
πτυχές (τ. kangal).
καδής, ο = δικαστής, ιεροδίκης (τ. kadi).
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καζάνας, ο = κοντροκέφαλος, αυτός που έχει κεφάλι σαν καζάνι (τ. kazan).
καζάνι, το = λέβητας (τ. kazan).
καζανιά, η = το περιεχόμενο ενός καζανιού· βλ. λ.
καζαντζής, ο = κατασκευαστής καζανιών, χαλκουργός (τ. kazanci).
καζαντίζω [-ίζου] και καζαντώ = κερδίζω, πλουτίζω (τ. kazandim, αόρ. του kazanmak).
καζάντισμα, το = πλουτισμός, κέρδος (από το τ. καζαντίζω· βλ. λ. ).
καζίκι, το = πάσσαλος, μτφ. πάθημα, μεγάλο πρόβλημα (τ. kazik).
καΐκι, το = πλοιάριο (τ. kayak).
καϊμακάμης [καϊμακάμ’ς], ο = τοποτηρητής, υποδιοικητής, διοικητής πόλεως (τ.
kaymakam).
καϊμάκι, το = αφρός του καφέ (τ. kaymak).
καϊμακλής, ο = αυτός που έχει καϊμάκι (τ. kaymakli).
καϊπώνω [-ώνου] = κρύβω (τ. kayip = χαμένος).
καΐσι, το = βερίκοκο (τ. kayisi).
καϊσιά, η = βερικοκιά (από το καΐσι· βλ. λ.).
καλάι, το = κασσίτερος (τ. kalay).
καλαμπαλίκι, το = πλήθος, πολλοί επισκέπτες ή πελάτες μαζί (τ. kalabalik).
καλαμπόκι, το = αραβόσιτος (ίσως από το τ. kalembek).
καλαντζής, ο = γανωτής, κασσιτερωτής (τ. kalayci).
καλέμι, το = κονδύλι, εργαλείο για πελέκημα πέτρας (τ. kalem, αντιδ. από το
κάλαμος).
καλκάνι, το = προμετωπίδα στέγης, τρίγωνο στέγης (τ. kalkan).
καλντερίμι [γκαλντιρίμι], το = λιθόστρωτος δρόμος (τ. kaldirim).
καλούπι, το = σχήμα, τύπος, χυτήριο, σαπούνι (τ. kalip).
καλπάκι, το = κάλυμμα κεφαλής (τ. kalpak).
καλτάκα και καρακαλτάκα, η = γυναίκα σωματώδης και άχαρη (τ. kaltak).
κάλφας, ο = βοηθός τεχνίτη, μαθητευόμενος, υπάλληλος (τ. kalfa).
κάμα, η = αμφίστομο μαχαίρι (τ. kama).
καμπούρα, η = ύβος, κύρτωση (τ. kambur).
καμπούρης, α, ικο [ρκο]= κυρτός, ραχητικός (τ. kambur, αντιδ. από το καμπύλος).
καμπουριάζω [-άζου] = αποκτώ καμπούρα (από το τ. kambur).
καμτσίκι, το = μαστίγιο (τ. kamçi).
καναβός, ο = φαλακρός (τ. kanava).
κανάτι, το = φύλλο αρμαριού ή παραθύρου (τ. kanat).
κανταΐφι, το = συροπιαστό γλυκό από ζυμαρικό (τ. kadayif).
καντάρι, το = στατήρας, στατέρι, είδος ζυγαριάς (τ. kantar).
καόνι, το = πεπόνι (τ. kavun).
καπάκι, το = κάλυμμα, σκέπασμα (τ. kapak).
καπαμάς, ο = είδος φαγητού με κρέας και λαχανικά (τ. kapama).
καπλαμάς, ο = περικάλυμμα, σκέπασμα (τ. kaplama).
καπλάνι, το = τίγρης, δυνατός, ονομασία σκυλιών (τ. kaplan).
καπλαντίζω [ίζου] = επικαλύπτω επιφάνεια με καπλαμά· βλ. λ.
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καρά = μαύρο· ως α΄ συνθετικό προτάσσεται πολλών λέξεων για να δείξει κάτι
το μαύρο ή άσχημο (τ. kara).
καραβάνα, η = βαθύ δοχείο φαγητού του στρατού (τ. karavana).
καραβάνι, το = μεγάλη συνοδεία οδοιπόρων ή εμπόρων, μικρή καραβάνα (τ.
kârvan / kervan).
καραγάτσι, το = δέντρο φτελιάς (τ. kara ğaç).
καραγιαπί, το = ατελείωτη οικοδομή, ξεχαρβαλωμένο κτίριο (τ. kara = παλιό +
yapi = κτίριο).
καραγκιοζιλίκι, το = γελοιότητα, φέρσιμο σαν του Καραγκιόζη (τ. karagözluk).
καρακόλι, το = περίπολος, φρουρά, αστυνομικός (τ. karakul).
καραμπογιά, η = μαύρη βαφή (τ. kara boya).
καραμπουζουκλής, ο = μαυρομούστακος· μτφ. σε φιλική προσφώνηση και με
πειραχτική διάθεση «ωραίος τύπος» (τ. kara+biyikli = μουστάκι).
καραούλι, το = φρουρός, σκοπός, φύλακας, φυλάκιο, ύψωμα με ολόγυρη θέα (τ.
karavul).
καράς, ο = μαύρος, το μαύρο άλογο ή βόδι (τ. kara).
καρασεβντάς, ο = μεγάλος καημός, μελαγχολία (τ. karasevda).
καράσης, ω = μαύρος· κυρίως επί ζώων, αλόγων ή αγελάδων (τ. kara).
κάργια, η = κορακοειδές πουλί (τ. karga).
καρντάσης, ο = αδελφός (τ. kardaş).
καρπούζι, το = υδροπέπων (τ. karpuz).
καρπουζιά, η = ετήσιο ποώδες φυτό που παράγει καρπούζια· βλ. λ.
καρσί (επίρ.) = απέναντι, αντίκρυ (τ. karşi).
καρσιλαμάς, ο = λαϊκός αντικριστός χορός (τ. karşilama).
καρτάλι, το = αετός (τ. kartal).
κασαμπάς, ο = κωμόπολη, πόλη (τ. kasaba).
κασέρι, το = είδος τυριού (τ. kaşer).
κασμάς, ο = σκαπάνη (τ. kazma).
καστανάς, ο = υπαίθριος πωλητής ψημένων ή βρασμένων καστάνων (τ. kestaneci).
κάστανο [κάστανου], το = ο καρπός της καστανιάς (τ. kestane).
κατής· βλ. καδής.
κατιφές, ο = ύφασμα βελούδο από μετάξι, ολοσηρικό, το λουλούδι πανσές (τ.
kadife)
κατράνι, το = ρευστή πίσσα (ίσως από το τ. katran).
κατσιαμάκι, το = χυλός από καλαμποκάλευρο (ίσως τ. kaçamak = φυγή, υπεκφυγή).
κατσίκα, η = γίδα (τ. keçi).
κατσίκι, το = ερίφιο, μικρό γίδι έως ενός έτους (τ. keçi).
καφαλντί, το = πρόγευμα (τ. kahvalti).
καφάσι, το = κλουβί, τελάρο, μικρό κιβώτιο για φρούτα, πλέγμα, κρανίο, κεφάλι, κούτρα (τ. kafes).
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καφενείο [καφινείου], το = κατάστημα όπου σερβίρεται κυρίως καφές (τ.
kahvehane).
καφές, ο = κοινό ρόφημα (τ. kahve).
καφετζής [καφιτζής], ο = καφεπώλης, ο κύριος του καφενείου (τ. kahveci).
καφόμπρικο [καφόμπρικου], το = μπρίκι του καφέ (τ. kahve + ibrik).
καφτάνι, το = ποδήρης τιμητικός μανδύας, επενδύτης, τήβενος (τ. kaftan).
κελεπούρι, το = απροσδόκητο κέρδος, εύρημα, κάτι ακριβό που αγοράζεται
πολύ φθηνά (τ. kelepir).
κεμπάπ, το = ψητό κρέας στη σούβλα (τ. kebap).
κερεμές· βλ. γκεριμές.
κερεστές [κιριστές], ο = οικοδομήσιμη ξυλεία (τ. kereste).
κερχανές [κιρχανές], ο = παλιοχαρακτήρας, ανόητος, βρωμιάρης (υβριστικός
χαρακτηρισμός) (τ. kerhane / kârhane = πορνείο).
κερχελές [κιρχιλές], ο = ανάγωγος, ατίθασσος (τ. hergele).
κεσάτι, το = αναδουλειά, εμπορική απραξία, έλλειψη πελατών (τ. kesat).
κεσές [κισές], ο = μπολάκι (τ. kese).
κέφι, το = διάθεση, όρεξη, διασκέδαση, ευθυμία (τ. keyf / keyif).
κεφτές [κιφτές], ο = έδεσμα από ψιλοκομμένο κρέας (τ. köfte).
κεχαγιάς, ο = επιμελητής, οικονόμος μεγάλου σπιτιού, επιστάτης (τ. kâhya).
κεχριμπάρι, το = ήλεκτρο (τ. kehribar).
κιαμέτι, το = πλήθος, μεγάλη ποσότητα (τ. kiyamet = συντέλεια του κόσμου,
κατάρα).
κιλίμι, το = ψιλό χαλί, τάπητας υφαντός, είδος κλινοσκεπάσματος χωρίς φλόκους (τ. kilim).
κιμάς, ο = ψιλοκομμένο κρέας σε ειδική κρεατομηχανή (τ. kiyma).
κιμέρι, το = ζώνη με θήκη για χρήματα (τ. kemer).
κιμπάρης [κιμπάρ’ς], ο = αξιόπιστος, ευγενικός (τ. kibar).
κιμπαρλίκι, το = αξιοπιστία (τ. kibarlik).
κινά (οκνά) [κνά], η = κόκκινη βαφή μαλλιών και νυχιών (τ. kina).
κιόσκι, το = περίπετερο, σκέπαστρο (τ. köşk).
κιοτής [κιουτής], ο = δειλός (τ. επίρ. götün = πίσω πίσω, götün gitmek = οπισθοχωρώ, συνεκδ. δειλιάζω).
κιούγκι, το = τσιμεντένιος (παλιότερα πήλινος) φαρδύς σωλήνας που χρησιμοποιείται σε υπόγειους οχετούς για μεταφορά νερού ή αποβλήτων (τ. künk).
κιούπι, το = πιθάρι (τ. küp).
κιουστέκι, το = πέδικλο ζώων (τ. köstek).
κιρατζής, ο = αγωγιάτης (τ. kiraci).
κιρκινέζι, το = είδος γερακιού, αερογάμης (τ. kerkenes).
κιρχανατζής, ο = αυτός που διατηρεί οίκο ανοχής, ρουφιάνος, βρωμιάρης· χρησιμοποιείται ως υβριστικός ή υποτιμητικός χαρακτηρισμός) (τ. kârhaneci =
πορνείο).
κισλάς, ο = χειμερινή βοσκή, χειμαδιό, στρατόπεδο, στρατώνας (τ. kişla).
κισμέτι, το = γραφτό, μοίρα, τύχη (τ. kismet).
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κιστέκι, το = πέδη μικρού αλόγου για εξάσκηση στο ρυθμικό βάδισμα, πεδούκλι
(τ. köstek).
κιτάπι, το = βιβλίο, τετράδιο σημειώσεων (τ. kitap).
κοιλό, το = παλιά μονάδα βάρους ίση με 22 οκάδες (κοιλό Κωνσταντινουπόλεως) (τ. kile).
κολάι [κουλάι], το = ευκολία, ευχέρεια (t. kolay).
κολαούζος [κουλαούζους], ο = οδηγός, αυτός που συνοδεύει και δείχνει τον
δρόμο (τ. kilavuz).
κολτούκι [κου(λ)τούκι], το = καπηλειό, μικρή υπόγεια ταβέρνα (τ. kütük).
κολτσάκι [κουλτσάκι], το = μανικέτι (τ. kolçak).
κονάκι, το = κατάλυμα, σπίτι, διοικητήριο, καλύβα Βλάχων ή Σαρακατσάνων (σε
παλιότερες εποχές), υποστατικό τσιφλικά μαζί με τις αποθήκες κ.ά. (τ. konak).
κονεύω [-εύου] = καταλύω, διανυκτερεύω, σταθμεύω (τ. konmak).
Κονιάρος [Κόνιαρους], ο = Τούρκος της Θεσσαλίας ως καταγόμενος από το
Ικόνιο (τ. Konyali).
κόπτσα, η = μικρή πόρπη, θηλύκωμα (τ. kopça).
κόσεμα [κόσιμα], το = τρέξιμο (τ. koşu).
κοσεύω [-εύου] = τρέχω (τ. koşmak).
κοτζιάμ [γκουτζιάμ] = μεγάλος (τ. koca).
κοτζιαμάν [γκουτζιαμάν] = πολύ μεγάλος, πελώριος (τ. kocaman).
κοτσάμπασης [γκουτσαμπάσ’ς], ο = πρόκριτος (τ. koçabaşi).
κουβαρντάς και χουβαρντάς, ο = αυτός που ξοδεύει πολλά χρήματα, ανοιχτοχέρης, σπάταλος (τ. hovarda).
κουβάς, ο = μικρό δοχείο για άντληση νερού από πηγάδι (τ. kova).
κούλα, η = άλογο με κόκκινο ή καφέ χρώμα (τ. kula).
κούλια, η = πύργος, φρούριο (τ. kule).
κουλιαντρίζω [-ίζου] = περιποιούμαι, χρησιμοποιώ (τ. kullandim, αόρ. του
kullanmak).
κουλιάντρισμα, το = περιποίηση, φροντίδα· βλ. κουλιαντρίζω.
κουμάρι, το = χαρτοπαίγνιο (τ. kumar),
κουμπαράς, ο = πήλινο δοχείο για αποταμίευση χρημάτων (τ. kumbara).
κουμπές, ο = θόλος, τρούλλος εκκλησίας ή τζαμιού (τ. kubbe).
κουμπούρι, το = πιστόλι (τ. kubur).
κουραμπιές, ο = είδος γλυκίσματος (τ. kurabiye).
κουρασάνι, το = ειδικό ασβεστοκονίαμα με ασπράδι αυγών που χρησιμοποιούνταν παλιότερα στην κατασκευή τοξοτών γεφυριών (τ. horasan).
κουρκούτας, ο = ο μπερδεμένος, ακατάληπτος (τ. körkütük).
κουρκούτι, το = χόνδρος από καλαμποκάλευρο (τ. kükürt = θειάφι).
κουρμπάνι, το = σφάγιο σε γιορτή, θυσία (τ. kurban).
κουρμπάτσι, το = μαστίγιο (τ. kirbaç).
κουρμπέτι, το = ξενιτειά, δύσκολη ζωή, κακός δρόμος (φρ. βγήκι στου γκουρμπέτι)
(τ. gurbet).
κουσιάφι βλ. χουσιάφι.
Figura in Praesentia

347

Θεόδωρος Νημάς

κουσιό, το = τρέξιμο (τ. koşu).
κουσούρι, το = ατέλεια, ελάττωμα, έλλειψη (τ. küsür = κλάσματα).
κουτούκι, το = αποθήκη κρασιών, ταβέρνα (τ. kütük).
κουτουρού (επίρ.)= πώληση ή αγορά κατ’ αποκοπήν, υπολογισμός στο περίπου
(τ. gütürü).
κουτσάκι, το = εξάρτημα του σαμαριού των ζώων για το κρέμασμα φορτίων (τ.
kucak = αγκαλιά, στήθος).
κούτσικος, η, ο = μικρός (τ. küçük).
Λαβίζω [-ίζου] = επιπλήττω κάποιον, φωνάζω δυνατά (τ. lâf).
λαγούμι, το = υπόνομος (τ. lâğim).
λαγουμτζής, ο = αυτός που σκάβει λαγούμια (τ. lâğimci).
λαλαγγίτα, η = τηγανίτα, είδος γλυκίσματος με φύλλα πίτας (τ. lâlanga).
λαλάς, ο = θείος (τ. lâla = παιδαγωγός).
λαπάς, ο = νερουλό πιλάφι, μαλθακός, νωθρός (τ. lâpa).
λαφαζάνης, ο = φλύαρος (τ. lâfazan).
λεβέντης [λιβέντ’ς], ο = γενναίος, παλικάρι (τ. levent).
λεβεντιά [λιβιντιά], η = γενναιότητα, παλικαριά (τ. leventlik).
λεγκέρι [λιγκέρι], το = χάλκινο μαγειρικό σκεύος, μεγάλο χάλκινο πιάτο, λεκάνη
(τ. lenger).
λεκές, ο = κηλίδα (τ. leke).
λελέκι, το = πελαργός (τ. leylek).
λέσι, το = πτώμα, ψοφίμι (τ. leş).
λούκι, το = υδρορρόη, σωλήνας (τ. oluk).
λουκούμι, το = είδος γλυκίσματος (τ. lokum).
λουλάς, ο = καπνοδοχείο, σωλήνας από τον οποίο διέρχονται οι υδρατμοί αποστάξεως του τσίπουρου, εξάρτημα του ναργιλέ, χωνί (τ. lüla).
λουφές, ο = μισθός (τ. ulûfe).
Μαβής, ιά, ί, το = κυανούς, βαθιά γαλάζιος (τ. mavi).
μαγιά, η = φυλαγμένη ζύμη για πλάσιμο νέας (τ. maya).
μαγκάλι, το = πύραυνο, κυκλικό ρηχό δοχείο με τρίποδες όπου τοποθετούνται
κάρβουνα για θέρμανση (τ. mangal).
μαγκαφάς, ο = χοντροκέφαλος (τ. mankafa).
μαγκούφης [μαγκούφ’ς], ο = μοναχικός άνθρωπος, ανύπαντρος (τ. mankafa =
χαζός, χοντροκέφαλος).
μαϊμούλι, το = πίθηκος (τ. maymun).
μαϊντανός, ο = πετροσέλινο, μακεδονήσι (αντιδ. από το τ. maydanoz<μσν. μακεδονήσι).
μακαβάς, ο = χοντρό χαρτόνι (τ. mukavva).
μακαντάσης, ο = φίλος, σύντροφος (τ. makadaş).
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μαλιμάτι, το = τέχνη στη συζήτηση, επιτηδειότητα, έξυπνος λόγος, κολακεία (τ.
malümat).
μανάβης [μαβάβ’ς], ο = οπωροπώλης (τ. manav).
μανάβικο [μανάβ’κου], το = οπωροπωλείο (τ. manav = οπωροπωλείο).
μαντέμι, το = μέταλλο, μεταλλείο, λατομείο (τ. madem).
μαντζούνι, το = γλειφιτζούρι, γιατρικό (τ. macun).
μαξούλι, το = σοδειά, προϊόν γης ή κτηνοτροφίας (τ. mahsul).
μαράζι, το = μαρασμός, στενοχώρια (τ. maraz).
μαραφέτι, το = εργαλείο, πράγμα, αντικείμενο (τ. marifet).
μαρκούτσι, το = δερμάτινη καπνοσύριγγα του ναργιλέ, κάθε μακρύ εργαλείο (τ.
marpuş).
μασάλι, το = λόγια του αέρα, μύθος (τ. masal).
μασιά, η = λαβίδα για τα κάρβουνα, πυράγρα (τ. maşa).
μάσιαλά (επιφ.) = Θεός φυλάξοι, τι ωραίο, εύγε (τ. maşallah).
μασλάτι, το = συζήτηση, κουβεντολόι (τ. maslahat).
μασούρι, το = κυλινδρικό εργαλείο γύρω από το οποίο τυλίγεται νήμα, κυλινδρική στήλη από κέρματα τυλιγμένη με χαρτί για φύλαξη, τυλιγμένα
χαρτονομίσματα (τ. masura).
μαστάρι, το = μαστός (τ. mastar).
μαστούρης, ο = ο ευρισκόμενος υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή οινοπνευματωδών ποτών (τ. mastur).
μαστραπάς, ο = μεγάλο ποτήρι νερού ή κρασιού (τ. maşraba).
ματαράς, ο = φλασκί, παγούρι με νερό (τ. matara).
ματρακάς, ο = μεγάλο σφυρί μαστόρων (τ. matraka).
μαχαλάς, ο = γειτονιά, συνοικία (τ. mahalle).
μαχλούλι, το = περιουσία χωρίς κληρονόμους (τ. mahlül).
μαχμουρλής, ο = αγουροξυπνημένος (τ. mahmur).
μαχμουρλίκι, το = αγουροξύπνημα (τ. mahmurluk).
μαχραμάς, ο = μεταξωτό μαντήλι κεφαλής, πέπλο νύφης κεντημένο (τ. mahrama, makrama).
μεζάτι και μετζάτι, το = δημοπρασία (τ. mezad, mezat).
μεζελίκια [μιζιλίκια], τα = μεζέδες, ορεκτικά (τ. mezelik).
μεζές [μιζές], ο = ορεκτικό, μπουκιά (τ. meze).
μεϊντάνι, το = πλατεία, δημόσιος χώρος, δημοσιότητα (τ. meydan).
μενεξές [μινιξές], ο = ίον (τ. menekşe).
μεντάτι [μιντάτι], το = βοήθεια, ενίσχυση (τ. imdat, medet).
μεντεσές, ο = στρόφιγγα παραθυριού (τ. menteşe).
μεντρεσές, ο = σχολή, ιερατική σχολή (τ. medrese).
μεράκι [μιράκι], το = όρεξη για μάθηση, ενδιαφέρον (τ. merak).
μερακλής [μιρακλής], ο = αυτός που έχει έφεση για κάτι (τ. merakli).
μερακλώνω [μιρακλώνω] = φτάνω σε κέφι, μπαίνω σε μεράκια· βλ. λ.
μερεμέτι, το = μικροεπισκευή (τ. meramet).
μεσίνι [μισίνι], το = δέρμα κατεργασμένο (τ. meşin).
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μετερίζι [μιτιρίζι], το = προμαχώνας, ύψωμα που προσφέρεται για άμυνα (τ.
meteris).
μετζίτι [μιτζίτι], το = παλιό οθωμανικό νόμισμα (τ. mecidiye).
μιλέτι, το = λαός, έθνος, φυλή (τ. millet).
μιναρές, ο = πύργος δίπλα σε τζαμί όπου ανεβαίνει ο χότζας και προσεύχεται (τ.
minare).
μιντέρι, το = χαμηλός καναπές δίπλα στον τοίχο (τ. minder).
μιντζιλίσι, το = συμβούλιο, σύσκεψη (τ. αραβ. mecliş).
μισίρι, το = αραβόσιτος, καλαμπόκι, τουρκικό χρυσό νόμισμα κομμένο στην
Αίγυπτο (τ. misir, από αραβ. Misri = Αίγυπτος).
μουαμπέτι, το = ψυχαγωγία με φιλική συντροφιά (τ. muhabbet = φιλία, συζήτηση).
μουζαβίρης, ο = δόλιος, στρεψόδικος (τ. müzevvir).
μουζαβιρλίκι, το = δολιότητα, συκοφαντία (τ. müzevvirlik).
μουκαϊτιά, η = αδιαφορία, αμέλεια, αναμελειά, συνεχείς απασχολήσεις (τ.
mukayet / μουκαέτης = αμελής, αδιάφορος).
μουλάς, ο = Μουσουλμάνος θεολόγος, ιεροδίκης (τ. molla, από το περσ. mulla).
μούλκι, το = ιδιοκτησία (τ. mülk).
μουναφακλίκι, το = συκοφαντία (τ. münafiklik).
μουραφάς, ο = μύθος, ψέμα (τ. hurafe).
μουρντάρης [μουρντάρ’ς], ο = ακάθαρτος, αλλόθρησκος, άπιστος, κατεργάρης,
γυναικάς (τ. mirdar).
μουσακάς, ο = είδος φαγητού (τ. musakka).
μουσαμάς, ο = κερωμένο αδιάβροχο ύφασμα, πανί αδιάβροχο (τ. muşamma).
μουσαφίρ οντάς, ο = δωμάτιο υποδοχής των ξένων (τ. misafir onda).
μουσαφίρης [μουσαφίρ’ς], ο = επισκέπτης, φιλοξενούμενος (τ. misafir).
μουσαφιρλίκι, το = φιλοξενία (τ. misafirlik).
μουστερής, ο = πελάτης, αγοραστής, ενδιαφερόμενος για αγορά (τ. müsteri).
μουχαγιάρκο [μουχαγιάρκου], το = αυτό που αγοράζεται με συμφωνία επιστροφής αν κριθεί ακατάλληλο (συνήθως κάποιο ζώο) (τ. muhayer).
μουχαϊάρης [μουχαϊάρ’ς], α, ρκο, η = αδιάφορος, αμελής (τ. mukayet).
μουχαμπέτι, το = συνομιλία, φιλία, στοργή, αγάπη (τ. muhabbet).
μουχόζικος [μουχόζ’κους], η, ο [ου] = υπόξινος (τ. mayhos).
μουχτάρης, ο = πρόεδρος κοινότητας (τ. muhtar).
μπαγιάτικος [μπαγιάτ’κους], η, ο [ου] = παλιός, όχι φρέσκος επί φαγητού ὴ
ψωμιού (τ. bayat).
μπαγλαμάς, ο = είδος λαϊκού μουσικού οργάνου, αναξιόπιστος (τ. bağlama).
μπαγλαρώνω [-ώνου] = δένω γερά, συλλαμβάνω και δένω κάποιον, φυλακίζω
(τ. bağladim, αόρ. του bağlamak = δένω).
μπαϊλντίζω [-ίζου] = κουράζομαι, εξαντλούμαι (τ. bayildim, αόρ. του bayilmak).
μπαϊράκι, το = σημαία (τ. bayrak).
μπαΐρι, το = αγρός ακαλλιέργητος, χέρσο χωράφι (τ. bayir).
μπακάλης, ο = παντοπώλης (τ. bakkal).
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μπακάλικο [-ικου], το = παντοπωλείο (τ. bakkaliye).
μπακίρι, το = χάλκινο μαγειρικό σκεύος (τ. bakir).
μπακλαβάς, ο = είδος γλυκίσματος, κοπτή (τ. baklava).
μπακράτσι, το = μικρό χάλινο δοχείο με κινητή λαβή (τ. bakraç).
μπαλαμούτι, το = απάτη κυρίως στη χαρτοπαιξία (τ. balamuti).
μπαλαούρας, ο = ψηλός (τ. bâlâ = ψηλός).
μπαλίκης [μπαλίκ’ς], ο = ψάρι, χαρακτηρισμός ή ονομασία σκυλιών (τ. balik =
ψάρι).
μπαλτάς, ο = μεγάλο μαχαίρι, πέλεκυς, μικρό τσεκούρι (τ. balta).
μπάμια, η = λαθυρίς, είδος κηπευτικού (τ. bamya).
μπαντανάς, ο = κονίαμα, άσπρισμα (τ. badana).
μπαντανόβουρτσα, η = κυλινδρική βούρτσα για βάψιμο ψηλών τοίχων και
ταβανιών (τ. badana).
μπαράγκα, η = παράπηγμα (τ. baranka).
μπαρμπούτι, το = τυχερό παιγνίδι με ζάρια (τ. barbut).
μπαρούτι, το = πυρίτιδα· αντιδ. πυρίτις (τ. barut).
μπασιούρης [μπασιούρ’ς], ο = ο λερωμένος στο πρόσωπο (τ. basur = αιμοροΐδες).
μπασκί, το = είδος τυριού (τ. baski = πιεστήριο).
μπασμάς, ο = πίεση, ύφασμα πατητό (τ. basma).
μπαταλιάζω [-άζου] = γίνομαι δυσκίνητος, παλιώνω, αχρηστεύομαι (τ. battal =
άχρηστος).
μπαταλιασμένος[-ους], η, ο [-ου] = παλαιωμένος, άχρηστος. (τ. battal = άχρηστος).
μπατάλικος [μπατάλκους], η, ο [ου] = χοντροφτιαγμένος, ογκώδης, δυσκίνητος,
πλαδαρός, άχρηστος (τ. battal).
μπαντανία, η = υφαντή, λεπτή κουβέρτα με διάφορα σχέδια (ίσως από τ. bataniye).
μπαταξής, ο = κακοπληρωτής, απατεώνας (τ. batakçi).
μπαταξιλίκι [μπαταξ’λίκι], το = κακοπληρωμή, απάτη (τ. batakçilik).
μπαταριά, η = τηλεβολοστοιχία, ομοβροντία πυρών (τ. batarya).
μπατζάκι, το = μηρός, κνήμη (τ. bacac).
μπατζανάκης, ο = σύγαμβρος (τ. bacanak).
μπατζίνα, η = είδος πίτας από καλαμποκάλευρο και κολοκύθα (τ. basin).
μπατίρης, ο = απέντααρος, αυτός που έμεινε χωρίς χρήματα (τ. batirmak =
πτωχεύω).
μπαχάρι, το = αρωματικό καρύκευμα για το φαγητό (τ. bahar).
μπαχτσεβάνης, ο = κηπουρός (τ. bahçivan).
μπαχτσές, ο = κήπος, λαχανόκηπος (τ. bahçe).
μπαχτσίσι, το = φιλοδώρημα (τ. bahşiş).
μπεγλέρι, το = κομπολογάκι (τ. begleri).
μπεζαχτάς, ο = υποτυπώδες χρηματοκιβώτιο, ταμείο (τ. bezahta).
μπεζεβέγκης, ο = ρουφιάνος, άτιμος (τ. pezevenk).
μπεζεστένι, το = αγορά (τ. bedesten, bezesten).
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μπεηλίκι, το = η ιδιότητα του μπεή· μτφ., το να παριστάνεις τον σπουδαίο
(μπέη), αλαζονική συμπεριφορά, αυταρχισμός (τ. beylik).
μπέης, ο = κύριος, ηγεμόνας, δεσπότης (τ. bay, bey).
μπέικα (επίρ.) = σαν μπέης, αρχοντικά (τ. bay).
μπεκιάρης, ο = άγαμος, εργένης (τ. bekâr).
μπεκρής, ο = μεθύστακας, πότης (τ. bekri).
μπεκριλίκι, το = μεθύσι, η τάση να μεθάς (τ. bekrilik).
μπελαλήδικος [-ους], η, ο [ου] = κουραστικός, αυτός που φέρνει μπελάδες (τ.
belali).
μπελαλής [μπιλαλής], ο = αυτός που προκαλεί μπελάδες (τ. belali).
μπελάς, ο = συμφορά, μπλέξιμο (τ. belâ).
μπέλκιμ (επίρ.) = ίσως, μήπως (τ. belkim).
μπελτές [μπιλντές], ο = πολτός από πετιμέζι, πηκτή, μουσταλευριά (τ. pelte < ελλ.
πολτός).
μπεμπέκα, η = νήπιο, αυτή που παριστάνει την μικρή (τ. bebek).
μπεμπεκίζω [-ίζου] = παριστάνω την μικρή (τ. bebek).
μπερεκέτι, το = αφθονία, πλούσια παραγωγή, είδος δαμάσκηνου (τ. bereket).
μπερντάχι, το = ξυλοκόπημα, αυστηρή επίπληξη (τ. perdah).
μπερντές [μπιρντές], ο = παραπέτασμα, κάλυμμα (τ. perde).
μπεχλιβάνης, ο = παλαιστής, αθλητής (τ. pehlivan).
μπιζερώ = βαριέμαι, δεν αντέχω άλλο (τ. bezmek).
μπιλιτζίκι, το = βραχιόλι (τ. bilezik).
μπίμπασης, ο = Τούρκος αξιωματούχος (τ. binbaşi).
μπιμπίλια, τα = στραγάλια (τ. leblebi).
μπινέκι, το = άλογο για ιππασία και πορεία, όχι για φόρτωμα (τ. binek).
μπινελίκι, το = χυδαία βρισιά (από το τ. ibne = μπινές· βλ. λ.).
μπινές, ο = ομοφυλόφιλος, αναξιόπιστος (τ. ibne).
μπιρ παρά (επίρ.) = έναν παρά, τζάμπα, σε εξευτελιστική τιμή (τ. bir para).
μπιρμπίλι, το = αηδόνι (τ. bülbül).
μπιρμπιλομάτης, α, ικο [ικου] = αυτός που έχει ωραία ή παγνιδιάρικα μάτια
(από το μπιρμπίλι· βλ. λ.).
μπισίκι, το = κούνια μωρού, λίκνο (τ. beşik).
μπιτχαβάς, ο = τζαμπατζής, ανόητος, παράσιτο (τ. bedava = δωρεάν, μισοτιμής).
μπιφτέκι, το = είδος ψητού κρέατος (τ. biftek).
μπιχανές, ο = νεαρός, ανώριμος, ανήλικος (τ. bahane / behane = δικαιολογία,
πρόφαση, σφάλμα, ελάττωμα).
μπιχλιμπίδι, τo = στολίδι μικής αξίας, κάθε μικροαντικείμενο (τ. leblebi).
μπλουγούρι, το = είδος πρόχειρου φαγητού με βρασμένο χοντροαλεσμένο σιτάρι
(τ. bulgur).
μπογιά, η = βαφή, χρώμα (τ. boya).
μπογιατζής, ο = βαφέας (τ. boyaci).
μπόι, το = ύψος, ανάστημα (τ. boy).
μπόλικος [-ικους], η, ο [ου]= αρκετός, άφθονος (τ. bol = πολύς).
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μπόντσα, η = είδος αυτοσχέδιου χωματένιου ταψιού η κατασκευή του οποίου
ήταν πολύπλοκη (τ. bonça).
μποξιάς ή μπουχτσιάς, ο = κομμάτι υφάσματος που χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες για σάλι, δέμα, τετράγωνο ύφασμα που χρησιμοποιείται για περιτύλιγμα
δέματος (τ. bohça).
μπόσικος [-ικους], η, ο [ου] = εύκολος, χαλαρός (τ. boş).
μποστάνι [μπουστάνι], το = χωράφι καλλιεργημένο με καρπούζια και πεπόνια
(τ. bostan).
μποσταντζής [μπουσταντζής], ο = κηπουρός, παραγωγός καρπουζιών και πεπονιών (τ. bostanci).
μπουγάζι, το = στενό πέρασμα ανάμεσα σε δύο βουνά, κρύο ρεύμα (t. Boğaz).
μπουγάς, ο = ταύρος, αρσενικό βόδι για αναπαραγωγή (τ. boğa).
μπουγάτσα, η = είδος ψημένου ψωμιού, πίτα με γέμιση από κρέμα και άχνη
ζάχαρης (τ. poğaça).
μπουγιουρντί, το = διαταγή, έγγραφο με ανεπιθύμητο περιεχόμενο (τ. buyurultu).
μπούζι, το = παγωμένο, πολύ κρύο (τ. buz).
μπουζούκι, το = μουσικό έγχορδο όργανο (τ. bozuk).
μπουζουξής, ο = ο οργανοπαίκτης μπουζουκιού (τ. bozukçi).
μπουΐρουμ = ορίστε, καθήστε (τ. buyurynuz, προστ. του buyurmak = διατάζω,
έρχομαι, εισέρχομαι).
μπουκλούκι, το = μπέρδεμα, μπερδεμένη δουλειά (τ. bokluk = ακαθαρσία).
μπουλμπούλι, το = αυτό που κελαηδεί πολύ (τ. bulbul = αηδόνι).
μπουλούκι, το = ασύντακτο πλήθος ανθρώπων (τ. bölük).
μπουλούκος [-ούκους], α, - = παχουλός, ευτραφής (τ. bolluk = πλήθος).
μπουναμάς, ο = βάρος, ξαφνικό οικονομικό πρόβλημα, λογαριασμός (τ. bunama = απώλεια νοημοσύνης λόγω γήρατος).
μπουνταλάς, ο = μωρός, κουτός, αγαθιάρης (τ. budala).
μπουντρούμι, το = υπόγεια φυλακή, κλειστό σκοτεινό δωμάτιο (τ. bodrum·
αντιδ. από το ιππόδρομος).
μπουρέκι, το = εμπόδιο (τ. börek = πλακούντιο).
μπουρί, το = σωλήνας, σωλήνας σόμπας, φουγάρο, καπνοδόχος (τ. boru).
μπούτι, το = μηρός (τ. but).
μπουχαρής, ο = καπνοδόχος, τζάκι (τ. buhar).
μπουχτίζω [-ίζου] = κουράζομαι, δεν αντέχω άλλο (τ. biktum, αόρ. του bikmak).
μπουχτσιάς· βλ. μποξιάς.
μπράγκα, η = δεσμά φυλακισμένων (τ. pranga).
μπριάμ, το = λαδερό φαγητό από διάφορα λαχανικά, ποικιλία (τ. biriam).
μπρίκι, το = πρόχοος, κατσαρολάκι με χερούλι για ψήσιμο καφέ, τσαγιού κ.ά. (τ.
ibrik).
μπρισίμι, το = επεξεργασμένη (στριμμένη) μεταξωτή κλωστή (τ. ibrişim).
μπρουχουζούρι, το = ενόχληση, εμπόδιο. φρ. μη στέκεσαι μπρουχουζούρι (τ. bihuzur = αδιάθετος, ανήσυχος).
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Νάζι, το = προσποιητή ακαταδεξία, τέχνασμα φιλαρέσκειας, αντίρρηση (τ. naz).
ναζιάρης, α, ικο [άρκο] = μίζερος στο φαγητο, αυτός που κάνει νάζια· βλ. λ.
νέφτι, το = νάφθα (τ. neft).
νισάφι (επίρ.) = φτάνει πια, επιτέλους (τ. insaf = δικαιοσύνη, επιείκεια, ευσυνειδησία).
νισεστές [νισιστές], ο = αμυλάλευρο (τ. nişasta).
νισιάνι, το = φτάνει πια (τ. nişane = τεκμήριο, σημάδι, δείγμα).
νουμπέτι, το = σειρά στη φρούρηση, στην επαγρύπνηση (τ. nöbet).
νουντάς (οντάς), ο = δωμάτιο (τ. oda).
νταβαντούρι = θόρυβος, φασαρία ανθρώπων (τ. tevatür = διάδοση, κοινή μαρτυρία).
νταβατζής, ο = ανεπιθύμητος «προστάτης» (τ. dâvaci = ενάγων, αντίδικος).
νταβραντίζω [ίζου] = αναλαμβάνω τις δυνάμεις μου μετά από ασθένεια, προσπαθώ (τ. davrandim, αόρ. του davranmak).
νταβραντισμένος [-ους], η, ο [ου] = αυτός που έχει πολύ καλή υγεία (από το
νταβραντίζω· βλ. λ.).
νταγλαράς, ο = ψηλός, σωματώδης (τ. dağli = ορεσίβιος).
νταηλίκι, το = συμπεριφορά νταή, ψευτοπαλικαρισμός (τ. dayilik).
νταής, ο = αυτός που επιδιώκει καυγά, ψευτοπαλικαράς (τ. dayi).
νταϊάκι, το = υποστήλωμα (τ. dayak).
νταϊακώνω [-ώνου] = υποστηλώνω, κρατώ το ένα μέρος για το φόρτωμα ζώου
(από το dayak = υποστήλωμα).
νταϊλιάνα, η = ψηλή και ωραία γυναίκα (ίσως από το dayi = παλικαράς, ψηλόσωμος).
νταϊλιάνι, το = ιχθυοτροφείο σε ποτάμι (τ. dalyan = δίχτυ).
νταϊρές, ο = ντέφι (τ. daire = κύκλος, αλβ. daire = σείστρο).
ντάλα (επίρ.) = ακριβώς· φρ. ντάλα μεσημέρι = καταμεσήμερο (τ. dal).
νταλάκα, η = σπλήνα, φουσκωμένη κοιλιά (τ. dalak = σπλήνα).
νταλάκας, ο = κοιλαράς (από το νταλάκα· βλ. λ.).
νταλίκα, η = μεγάλο φορτηγό αυτοκίνητο (τ. talika = κάρο).
νταλκάς, ο = πόθος (τ. dalga = κύμα, καλαμπούρι).
νταλντώ = ορμώ (τ. dalmak).
νταμάρι, το = λατομείο, σόι (τ. damar = φλέβα).
νταμαρκός, ο = ο προερχόμενος από καλό σόι, καλός επιβήτορας· βλ. νταμάρι.
ντάμι, το = παλιό κτίριο (τ. dam).
ντάμκα, η = αμειψισπορά, περιοχή χωραφιών που καλλιεργείται την μια χρονιά
εναλλάξ με άλλη που είναι σε αγραναύπαση, ώστε και το έδαφος να
‘ξεκουράζεται’ αλλά και η βοσκή των ζώων να διευκολύνεται, αφού θα ήταν
ελεύθερη η ντάμκα η σπαρμένη με σιτηρά, μετά τον θερισμό τους (τ. damka
<περσ. tamga).
νταμπλάς, ο = αποπληξία, ξάφνιασμα, κομμάτι σανιδιού στη μέση της θύρας. (τ.
damla).
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νταντά, η = τροφός, παραμάνα (τ. dada).
νταούλι, το = τύμπανο (τ. davul).
ντάπια, η = προμαχώνας, οχυρωμένη θέση (τ. tabya).
ντέγκι, το = σύνολο αρμαθιών στεγνού καπνού κρεμασμένων, δέμα (τ. denk).
ντεγκιάζω [-άζου] = κάνω ντέγκια· βλ. λ.
ντελής, ο = τρελλός, ανόητος, ζόρικος (τ. deli).
ντερβίσης [ντιρβίσης], ο = λεβέντης, φτωχός (τ. derviş = φτωχός, μουσουλ μάνος
μοναχός).
ντερέκι [ντιρέκι], το = δοκάρι, στύλος, ψηλός (τ. direk).
ντερές, ο = ρέμα (τ. dere).
ντερικωμένος [ντιρικουμένους], η, ο [ου] = ευθυτενής (τ. direk = στύλος, ψηλός).
ντερικώνομαι [ντιρικώνουμι] = στέκομαι με το κεφάλι ψηλά (τ. τ. direk =
στύλος, ψηλός).
ντέρλικας, ο = μεγάλη ποσότητα φαγητού (τ. dirilik = ζωτικότητα).
ντερλικώνω [ντιρλικώνου] = τρώω πολύ (τ. derilemek = ζωντανεύω).
ντερμπεντέρης και ντελμπιτέρης, ο = λεβέντης, ανοιχτόκαρδος, ξεσυλλόγιαστος
(τ. derbeter / derbeder).
ντερμπιές [ντιρμπιές], ο = αγωγή, ανατροφή, τιμωρία, σωφρονισμός (τ. terbiye).
ντέρτι, το = πάθος, μεγάλη λύπη, καημός, βάσανο (τ. dert).
ντερτιλής, ο = αυτός που έχει μεγάλα ντέρτια (τ. dertili).
ντεστέκι, το = υποστήριγμα (τ. destek).
ντέφι, το = κρουστό μουσικό όργανο, μικρό τύμπανο (τ. tef).
ντιβάνι, το = κρεβάτι (τ. divan = συμβούλιο, δικαστήριο).
ντιπ (επίρ.) = εντελώς, απολύτως, καθόλου (τ. bit).
ντιρέκι, το = ψηλός άνδρας, κάτι το ψηλό (τ. direk).
ντοβλέτι· βλ. δοβλέτι.
ντογρού (επίρ.) = ίσια, ευθέως (τ. doğru).
ντολμάς, ο = είδος παραγεμιστού φαγητού (τ. dolma).
ντορής, ο = άλογο με κοκκινωπό τρίχωμα (τ. döri).
ντόρτια, τα = οι τεσσάρες στο τάβλι (τ. dört).
ντουάς, ο = ευχή, δέηση, χάζι (τ. dua).
ντουβάρι, το = τοίχος, μάνδρα (τ. duvar).
ντουζένι, το = άναμμα (τ. dozen = τάξη, αρμονία).
ντουλαμάς, ο = περίβλημα (τ. dolama).
ντουλάπι, το = ερμάριο (τ. dolap).
ντουμάνι, το = καπνός, επίπληξη (τ. duman).
ντουμανιάζω [-άζου] = γεμίζω καπνό (τ. duman).
ντουμουσιάρικος [-άρκους], η, ο [ου] = αυτός που ορμά σε ξένα φραγμένα
χωράφια ή κήπους και κάνει ζημιές, ζημιάρης (τ. domuz = γουρούνι).
ντουνιάς, ο = κόσμος, γη (τ. dünya).
ντουντούκα, η = σάλπιγγα, σφυρίχτρα, παιδική ψευτοφλογέρα (τ. düdük).
ντουφέκι, το = όπλο (τ. tüfek).
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Ξίικα / ξίκικα (επίρ.) = το κλέψιμο στο ζύγι· φρ. αυτή η ζυγαριά ζυγίζει ξίικα, δηλαδή «κλέβει» (τ. eksik).
ξίικος / ξίκικος [ξίικους / ξίκικους], η, ο = ελλιπής, ελειψοβαρής, ατελής (τ.
eksik).
ξίκι, το = έλλειψη, ανώφελο· χρησιμοποιείται για περιφρονητική άρνηση: να
γίνει ξίκι = να λείπει, δεν το θέλω (τ. ekşik).
Οκά (ουκά), η = μέτρο βάρους ίσο με 400 δράμια ή 1280 γραμμάρια (τ. okka).
οκνά [ουκνά], η = κόκκινη βαφή, βαφή μαλλιών και νυχιών (τ. kina).
ολτσέκι· βλ. αλτσέκι.
ομελέττα, η = τρόπος τηγανίσματος αυγών (τ. omlet).
οντάς [ουντάς / νουντάς], ο = δωμάτιο (τ. oda)· μουσαφίρ οντάς = δωμάτιο
υποδοχής ξένων.
οντίζω και οϊντίζω [-ίζου] = ταιριάζω (τ. uydurmak).
όπαλα (επιφ.) = λέξη που λέγεται όταν παίζουμε και χορεύουμε τα μωρά στην
αγκαλιά (τ. hoppala).
ορμάνι, το = βλ. ρουμάνι.
οτζάκι, το = εστία, καπνοδόχος, βραγιά σπορείου καπνού (τ. ocak = εστία).
Παζάρι, το = αγορά, λαϊκή αγορά, αγοραπωλησία (τ. pazar).
παζαριώτης [παζαριώτ’ς], ο = αυτός που συμμετέχει στην αγορά ως πωλητής ή
αγοραστής (τ. pazarci).
παζαρλίκι, το = συζήτηση για την αγοροπωλησία ενός εμπορεύματος (τ. pazarlik).
παζί, το = είδος κηπευτικού χόρτου για πίτες (τ. pazi).
παϊτόνι, το = ανοιχτή επιβατική άμαξα (τ. payton).
παλαμάρι, το = χοντρό σχοινί (τ. palamar).
παλάσκα, η = φυσιγγιοθήκη (τ. palaska).
παλιοντάμι, το = παλιό ή ετοιμόρροπο κτίριο (παλιό + τ. dam = στέγη σπιτιού).
παντζάρι, το = είδος λαχανικού, τεύτλο, κοκκινογούλι (τ. pancar).
παντζούρι, το = ξύλινο εξωτερικό παραθυρόφυλλο (τ. pancur).
παπάρα, η = γάλα με τριμμένο ψωμί μέσα, ζωμός τυρού, πρόχειρο φαγητό,
άνοστο φαγητό ή πράγμα (τ. papara).
παπάρας, ο = ευτελής, ανόητος· υποτιμητικός χαρακτηρισμός (από το παπάρα·
βλ. λ.).
παπουτσής, ο = υποδηματοποιός (τ. papuççu).
παπούτσι, το = υπόδημα (τ. papuç).
παρακεντές, ο = φτωχός ακτήμων καλλιεργητής, περιφερόμενος (τ. perakende =
λιανική πώληση).
παραλής, ο = εύπορος, πλούσιος (τ. parali).
παράς, ο = χρήμα, λιανό νόμισμα (τ. para = 1/40 του γροσίου).
παρμάκι, το = ξύλινο κάγκελο (τ. parmak = δάχτυλο).
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παρμακλίκι, το = κιγκλίδωμα (τ. parmaklik).
παρτσιακλό, το = άσχημο άτομο, με περίεργο και με ασταθές βάδισμα. (αντιδ.
από το τ. parçak = κουρελιασμένο).
πασαλίκι, το = νομός, διοικητική περιφέρεια, το αξίωμα του πασά (τ. paşalik).
πασάς, ο = αξιωματούχος, διοικητής μεγάλης περιφέρειας (τ. paşa)· πασίνα, η =
σύζυγος του πασά.
πασουμάκι, το = γυναικεία παντόφλα με τακούνι (τ. paşmak).
παστάλια, τα = χλωρά φασόλια με τη φλούδα (τ. pastal = αποξηραμένο φύλλο
καπνού, ειδική συσκευασία καπνού).
παστουρμάς, ο = είδος παστού κρέατος (τ. pastirma).
πατιρντί, το = θόρυβος, ταραχή, σύγχυση (τ. patirdi).
πατλιτζάνι, το = μελιτζάνα (τ. patlican).
πατσιάς, ο = πηκτή, φαγητό που παρασκευάζεται από τα πόδια και το κεφάλι
ζώων (τ. paça).
πατσιατζής, ο = ο παρασκευαστής πατσά (τ. paçaci).
πάφλος [πάφλους], ο = τσίγκος, το εργαλείο που βοηθά στο να βάλουμε τα
παπούτσια (τ. pafta).
περβάζι, το = στεφάνη, παρυφή (τ. pervaz).
πεσκέσι, το = δώρο, φιλοδώρημα (τ. peşkeş).
πεσκίρι [πισκίρι], το = προσόψι, πετσέτα, ύφασμα που χρησιμοποιείται στην
πινακωτή (τ. peşkir).
πεστιμάλι [πιστιμάλι], το = περίζωμα, πρόχειρη ποδιά (τ. peştimal).
πέταυρο [-ου], το = ελαφρό σανίδι για κατασκευή της στέγης (τ. pedavra).
πετιμέζι [πιτ’μέζι], το = πυκνόρευστος πολύ γλυκός χυμός που παρασκευάζεται
από βρασμένον μούστο (τ. pekmez).
πιλάφι, το = είδος μαγειρέματος ρυζιού (τ. pilâv).
πισλί, το = εσώρουχο μεταξύ φανέλας και υποκάμισου (τ. piş).
πούλι, το = πλαστικός μικρός δίσκος που χρησιμοποιείται στο τάβλι (τ. pul).
πουτούρι, το = παντελόνι από χοντρό ύφασμα (τ. potur).
πράσο [-ου], το = είδος χειμωνιάτικου λαχανικού· φρ. τουν έπιασι στα πράσα,
δηλαδή επ’ αυτοφώρω (τ. prasa, pirasa).
πριτσίνι, το = ειδικό καρφί για συναρμογή μεταλλικών ελασμάτων (τ. perçin).
Ραβανί, το = είδος γλυκίσματος (τ. revani).
ραϊάς, ο = σκλάβος, υπήκοος, τιποτένιος (τ. râya).
ρακοκάζανο [ρακουκάζουνου], το = αποστακτήρας των σταφυλιών για τσίπουρο, καζάνι αποστάξεως οινοπνευματωδών ποτών (τ. raki = ρακί, τσίπουρο
+ kazan = λέβητας).
ρακοπότηρο [ρακουπότηρου], το = μικρό ποτήρι για ρακί (τσίπουρο) (τ. raki =
ρακί, τσίπουρο + ποτήρι).
ράφι, το = θέση για πράγματα στον τοίχο (τ. raf).
ραχατεύομαι = αναπαύομαι, ησυχάζω (από το ραχάτι, βλ. λ.).

Figura in Praesentia

357

Θεόδωρος Νημάς

ραχάτι, το = ανάπαυση, ησυχία (τ. rahat).
ραχατλίκι, το = ανάπαυση, άνεση (τ. rahatlik).
ρεβάνι [ριβάνι], το = τριποδισμός, εδραίος βηματισμός αλόγων, που επιτυγχάνεται με ειδικό δέσιμο των ποδιών τους κατά την εκπαίδευσή τους (τ.
rahvan).
ρεζές [ριζές], ο = στρόφιγγα, στροφέας (τ. reze).
ρεζίλι [ριζίλι], το = περίγελως (τ. rezil).
ρεζιλίκι [ριζιλίκι], το = γελοιοποίηση, εξευτελισμός (τ. rezilik).
ρεμάλι, το = ανεπρόκοπος, μοναχικός, άνθρωπος του υποκόσμου (τ. remmal).
ρετζέλι [ριτζέλι], το = γλυκό από κολοκύθι, ζαχαρόπηκτο, πετιμέζι (τ. reçel).
ρίκι, το = δαμάσκηνο (τ. erik).
ρουμάνι, το = δάσος, λόγγος, θαμνώδης έκταση (τ. orman).
ρούπι, το = 1/8 του πήχεος (τ. urub = τέταρτο).
ρουσφέτι, το = ειδική εξυπηρέτηση, χατίρι. (τ. rüşvet).
Σαγιάκι, το = χοντρό μάλλινο ύφασμα, σαγιάς, σάγη (τ. şayak).
σαγιάς, ὁ = είδος επενδύτη, παλτό των χωρικών, γυναικείο ένδυμα από ειδικό
βαμβακερό πανί με κεντήματα στον ποδόγυρο (ντικλιμέ) και στις πλάτες (τ.
şayak).
σαγρέ (άκλ.), το = βάψιμο τοίχου που να μένουν προεξοχές (τ. sahre = βράχος).
σάικος [-ους], η, ο [ου] = υγιής, ορθός, εξακριβωμένος (τ. sağ = ορθός).
σάιο, το = χοντρό στρωσίδι από γιδόμαλλο. (πιθ. από τ. ayak
ş
= χοντρό).
σάισμα, το = χοντρό στρωσίδι από γιδόμαλλο. (πιθ. από τ. şayak = χοντρό).
σαΐνι, το = γεράκι (τ. şahin).
σαϊτάνης [σαϊτάν’ς], ο = σατανάς, παμπόνηρος, πανούργος (τ. şeytan).
σακατεύομαι [σακατεύουμι] = πληγώνομαι βαριά, καθίσταμαι ανάπηρος από
χτύπημα ή ατύχημα (τ. sakat = ανάπηρος).
σακάτης [σακάτ’ς], ο = ανάπηρος (τ. sakat).
σακατλής, ο = ανάπηρος (τ. sakat).
σακατλίκι, το = αναπηρία, ακρωτηρισμός (τ. sakatlik).
σαλβάρι, το = είδος βράκας (τ. şalvar).
σαλέπι, το = παχύρερευστο θερμαντικό ρόφημα από τις ρίζες ομώνυμου σαλεπιού (τ. salep).
σαλεπιτζής, ο = αυτός που παρασκευάζει και πουλά σαλέπι (τ. salepçi).
σάλι, το = γυναικείο πλεκτό για τους ώμους (τ. şal, από το περσ. schâl).
σαλτανάτι, το = επίδειξη, μεγαλοπρέπεια, επισημότητα (τ. saltanat).
σαματάς, ο = θόρυβος, φασαρία, καυγάς (τ. şamata).
σαματατζής, ο = αυτός που προκαλεί φασαρία ή θόρυβο (τ. şamataci).
σαντούρι, το = είδος μουσικού οργάνου (τ. santur).
σαράι, το = μέγαρο, αρχοντικό, ανάκτορο (τ. saray).
σαράφης [σαράφ’ς], ο = αργυραμοιβός, δανειστής χρημάτων, τραπεζίτης (τ.
sarraf).
σαρμάς, ο = είδος φαγητού, λαχανοκεφτές, ντολμάδες (τ. sarma).
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σαχάνι, το = χάλκινο σκεύος φαγητού, χάλκινο πιάτο (τ. sahan).
σαχνισί, το = εξώστης φραγμένος με τζάμια (περσ. şahnişin = διαμονή σάχη).
σεβνταλής, ο = εκλεκτικός, μερακλής, ερωτευμένος (τ. sevdali).
σεβντάς, ο = μεράκι, καημός, έρωτας, αγάπη, συμπάθεια (τ. sevda).
σέι, το = πράγμα (τ. şey).
σέια, τα = πράγματα, αποσκευές, εργαλεία (τ. esya).
σεϊτάν, ο = πανούργος (τ. şeytan).
σεκλέτι [σικλέτι], το = στενοχώρια, καημός, αγωνία (τ. siklet).
σεκλετίζω [-ίζου] = στενοχωρώ (τ. sikildim, αόρ. του sikilmak).
σεκλετισμένος [σικλιτ’σμένους], η, ο [ου] = βασανισμένος, αγανακτισμένος,
στεναχωρημένος (από το siklet· βλ. σικλέτι).
σελάχι, το = ζώνη όπου μπαίνουν τα όπλα (τ. silâhlik, silâh = όπλο).
σεντέφι [σιντέφι], το = οστρακόδερμα (τ. sedef).
σεντούκι [σιντούκι], το = κιβώτιο, μπαούλο, φέρετρο (τ. sanduk).
σερασκέρης, ο = αρχιστράτηγος (τ. sarasker).
σεργιάνι, το = θέα, περίπατος, μέρος ομαδικής υπαίθριας διασκέδασης (τ.
seyran).
σερμαγιά [σιρμαγιά], η = μαγιά, κεφάλαιο (τ. sermaye).
σερμπέτι, το = δροσιστικό ποτό, καθάρσιο (τ. şerbet).
σερσέμης [σερσέμ’ς], ο = βλάκας, χαμένος (τ. şerşem).
σεφτές [σιφτές], ο = η πρώτη πώληση της ημέρας (τ. siftah).
σιάρτι, το = αποπομπή, συμφωνία, όροι (σε παιδικό παιγνίδι: σιάρτι μάρτι…) (τ.
şart).
σιλτές, ο = στρώμα κρεββατιών από βαμβάκι (τ. şilte).
σιμίτι, το = είδος ψωμιού (τ. simit = κουλούρι).
σινάφι, το = συντεχνία, συγγενολόι (τ. esnaf).
σινί, το = μεγάλο ρηχό χάλκινο ή ορειχάλκιν ταψί (τ. sini).
σιούσκας, ο = καρούμπαλο (τ. sis).
σιρίτι, το = σειράδιον, ταινία (τ. şerit, şirit).
σιρμαϊά, η = αρχικό κεφάλαιο (τ. sermaye).
σιτζίμι, το = είδος ράμματος, σπάγγος, λεπτό σχοινί (τ. sicim).
σιχτίρι, το (άκλ.) = χάσου, εξαφανίσου (τ. sikdim).
σιχτιρίζω [-ίζου] = βρίζω, στέλνω στον διάβολο (από το sikdim = σιχτίρ· βλ. λ.).
σκεμπές [σκιμπές], ο = στομάχι ζώου· μτφ. κοιλαράς, πλαδαρός (τ. işkembe).
σκιτζής, ο = μτφ. αδέξιος (τ. eskici = παλαιοπώλης).
σόι, το = συγγενολόι, συγγενείς (τ. soy).
σοϊλής, ο = ο καταγόμενος από καλή γενιά (τ. soylu).
σόμπα, η = μεταλλική θερμάστρα (τ. soba).
σον, το = τέλος, έκφραση που εχρησιμοείτο στα παιγνίδια για να δηλώσει το
τέλος της προσπάθειας κάποιου παίκτη (τ. son).
σορολόπι [σουρουλόπι], το = αδιαφορία, ανεμελιά (τ. sorolop).
σουβάς, ο = κονίαμα (τ. siva).
σουβατζής, ο = κονιαστής (τ. sivaci).
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σουβατλίκι, το = η τέχνη του κονιαστή (τ. sivacilik).
σουκάκι, το = στενός δρόμος (τ. sokak).
σοκακιάρης [σουκακιάρ’ς], ο = αυτός που γυρίζει στους δρόμους, περπατιάρης
(από το sokak = δρόμος).
σουλούπι, το = φτιασιά ενός ανθρώπου, εξωτερική εμφάνιση (τ. üslup).
σουλουπώνω [-ώνου] = δίνω μορφή, συμμαζεύω, ευπρεπίζω (τ. üslup).
σουλτάνος, ο = αυτοκράτορας (τ. sultan).
σουμόνι, το = ειδικό μικρό στρογγυλό ψωμί από πίτουρα που προοριζόταν για
τα σκυλιά (τ. somun).
σούμπασης, ο = υδρονόμος, νεροφύλακας, επιστάτης κτημάτων, διευθυντής
αστυνομίας (τ. subaşi).
σουμπέτι, το = συνομιλία, παρέα, γλέντι (τ. sohbet).
σουρέτι, το = χαρακτηριστικό του προσώπου (τ. suret).
σουρτούκω [σουρτούκου], η = αυτή που περιφέρεται ασκόπως (τ. sürtük).
σουσλούκι, το = άσεμνη διαγωγή (τ. şuhluk).
σούστα, η = έλασμα (τ. susta).
σουφατουπί, το = τα στενόμακρα σανίδια ή τα μάρμαρα που τοποθετούνται
όρθια στις άκρες του πατώματος και στα κασώματα θυρών και παραθύρων για
να καλύπτουν τα κενά (τ. sivadibi).
σοφαρής [σουφαρής], ο = ιππέας, άνθρωπος απλησίαστος που προκαλούσε
φόβο (τ. süvari).
σοφάς [σουφάς], ο = υπαίθριο υπερυψωμένο μέρος, συνήθως γύρω από δέντρο
για σκιά, στο οποίο πραγματοποιούσαν εργασίες το καλοκαίρι και κοιμούνταν (τ. sofa).
σοφράς [σουφράς], ο = τάβλα, χαμηλό τραπέζι (τ. sofra).
σπαχής [σπαής], ο = στρατιώτης ιππικού, έφιππος φοροσυλλέκτης (τ. sipahi).
σταμπόλι, το = μέτρο χωρητικότητας δημητριακών (κοιλό Κωνσταντινουπόλεως)
(τ. Istanbullu).
στουπέτσι, το = ειδική λευκή βαφή παπουτσιών (τ. üstübeç).
στράφι, το = σπατάλη, κάτι που πάει χαμένο, άσκοπο, διασπάθιση (τ. israf).
Ταβάνι [νταβάνι], το = οροφή δωματίου εσωτερικά (τ. tavan).
ταβάς, ο = φαρδιά και μικρού βάθους κατσαρόλα (τ. tava).
ταγιάκι· βλ. νταϊάκι.
ταϊφάς, ο = ακολουθία, φάρα ενός τσέλιγγα (τ. tayfa).
ταλατίνι, το = δέρμα μοσχαριού ρωσικής προελεύσεως από το οποίο κατασκευάζονταν και λεπτά υποδήματα· φρ. παπούτσια ταλατίνια (τ. telatin).
ταμάμ (επίρ.) = τέλος, εντάξει, ό,τι πρέπει, αυτό που ταιριάζει (τ. tamam).
ταμπούρι, το = οχυρό, προμαχώνας (τ. tabya, tabur = στρατιωτικό τάγμα).
ταπί, το = τίτλος ιδιοκτησίας, χωρίς χρήματα (τ. tapu).
ταραμάς, ο = νηστήσιμο ορεκτικό από αυγά ψαριών του γλυκού νερού (τ. tarama).
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ταρατόρι, το = σκορδαλιά, σαλάτα με ψιλοκομμένα αγγουράκι και σκόρδο,
γιαούρτι και λίγο λάδι με ξίδι (καλοκαιρινό ελαφρύ και πρόχειρο φαγητό
στον τόπο εργασίας, π.χ. στο θέρισμα (τ. tarator).
τάσι, το = κούπα, μεταλλικό πλατύστομο κύπελο (τ. tas).
τασκεμπάπ, το = είδος φαγητού με κομμάτια κρέατος (τ. taskebabi).
ταφτάς, ο = λεπτό μεταξωτό ύφασμα (τ. tafta).
ταχίνι, το = πολτός από αλεσμένο σουσάμι (τ. tahin).
ταψί, το = μεγάλος δίσκος για ψητά φαγητά (τ. tepsi).
τεκές, ο = ισλαμικό μοναστήρι, κακόφημο καφενείο (τ. tekke).
τελάλης [τιλιάλ’ς], ο = δημόσιος κήρυκας, διαλαλητής (τ. tellâl).
τελάλι [τιλιάλι], το = διαλάλημα, δημόσια διακήρυξη (τ. tellâl bağirtma).
τέλι, το = σύρμα έγχορδου μουσικού οργάνου, μεταξωτή κλωστή (τ. tel).
τεμενάς, ο = χαιρετισμός με υπόκλιση, δουλοπρεπής συμπεριφορά (τ. temennah).
τεμπέλης [τιμπέλ’ς], ο = οκνηρός (τ. tembel).
τεμπελιά [τιμπιλιά], η = οκνηρία (τ. templlik).
τεμπελίκι [τιμπιλίκι], το = οκνηρία (τ. templlik).
τεμπελχανάς [τιμπιλχανάς], ο = αρχιτεμπέλης (τ. tembel hane).
τεμπελχανιό [τιμπιλχανιό], το = το να είσαι τεμπέλης, παρέα ή στέκι τεμπέληδων (τ. tembel hane).
τεμπεσίρι [τιμπισίρι], το = κιμωλία (τ. tebeşir).
τενεκές [τινικές], ο = δοχείο από λευκοσίδηρο (τ. teneke).
τενεκετζής [τινικιτζής], ο = λευκοσιδηρουργός (τ. tenekeci).
τέντζερης [τέντζιρης], ο = χύτρα, χάλκινη κατσαρόλα (τ. tencere).
τεπές [τιπές], ο = λόφος, θολωτή κορυφή φεσιού (τ. tepe).
τερτίπι [τιρτίπι], το = κόλπο, τέχνασμα, σύστημα (τ. tertip).
τεσκερές [τισκιρές], ο = υπόμνημα, έγγραφο, επιστολή (τ. tezkere).
τεφαρίκι [τιφαρίκι], το = πράγμα εκλεκτό (τ. tefarik).
τζαμάς [τζιαμάς], ο = υαλοπώλης, υαλοθέτης (τ. camci).
τζάμι [τζιάμι], το = γυαλί (τ. cam).
τζαμί [τζιαμί], το = μουσουλμανικό τέμενος (τ. cami).
τζαμλίκι [τζιαμλίκι], το = υαλόφραξη (τ. camlik).
τζάμπα [τζιάμπα] (επίρ.) = δωρεάν, χωρίς πληρωμή (τ. caba).
τζαμπατζής [τζιαμπατζής], ο = αυτός που συστηματικά δεν πληρώνει (τ. cabaci).
τζαμτζής [τζιαμτζής], ο = υαλοπώλης, υαλοθέτης (τ. camci).
τζαναμπέτης, ο = άθλιος, κακότροπος, αδιάφορος, πονηρός (τ. cenabet).
τζατζάς, ο = μικρό πουλί με άσπρη ουρά (ασπρόκωλος) στο μέγεθος του κότσυφα (τ. gaga).
τζατζίκι, το = σαλάτα με αγγουράκι, γιαούρτι και σκόρδο (τ. cacik).
τζεάπι [τζιάπι], το = απάντηση, απολογία, δικαιολογία, αναφορά (τ. cevap).
τζεβαΐρι και τζουβαΐρι, το = διαμάντι, κόσμημα, πολύτιμος λίθος (τ. cevahir).
τζερεμές, ο = πρόστιμο, αποζημίωση, απρόσεκτος (τ. cereme).
τζιαμλίκι, το = το πλαίσιο που στηρίζει τα τζάμια (τ. camlik).
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τζιαρτζιάφι, το = κάλυμμα γυναικών, πέπλο (τ. çarşaf).
τζιέρι, το = συκώτι, σπλάχνο (τ. ciğer).
τζιμάνι, το = έξυπνος και ικανός (τ. cem’ an).
τζιουμάκας, ο = αυτός που έχει τσιούμα (προεξοχή) στο μέτωπο, μακρύ ξύλο με
ρόζο στην άκρη (τζιουμάκα)· μτφ. χοντροκέφαλος (τ. tsomake).
τζιομπάνος [τζιουμπάνους], ο = βοσκός (τ. çoban).
τζορμπατζής, ο = πρόκριτος, κύριος (τ. çorbaci).
τζουτζές, ο = νάνος (cuce).
τοκάς, ο = πόρπη μεταλλική ή δερμάτινη, κρίκος (τ. toka).
τόπα, η = παιδική λαστιχένια ή από πανιά σφαίρα (τ. top).
τούβλο, το = πλίνθος (τ. tuğla).
τουζλούκι, το = μάλλινη περικνημίδα (τ. tuzluk).
τουλούμι, το = δερμάτινο ασκί (τ. tulum).
τουλούμπα, η = χειροκίνητη υδραντλία (τ. tulumba).
τουμπεκί (επίρ.) = μτφ. σιωπή, το να μη μιλάς (τ. tömbeki).
τουμπελέκι [τουμπ’λέκι], το = μικρό τύμπανο (τ. dümbelek).
τουρλού, το = ποικιλία (είδος καλοκαιρινού φαγητού) (τ. türlü).
τουφεκτσής, ο = οπλοκατασκευαστής (τ. tüfekçi).
τράμπα, η = ανταλλαγή πραγμάτων ή ζώων (τ. trampa).
τροβάς [τρουβάς], ο = ταγάρι, σακκίδιο (τ. torba).
τσαγκάδα, η = προβατίνα ή γίδα που δεν γέννησε ή δεν έχει γάλα (τ. çangal).
τσαΐρι [τσιαΐρι], το = χέρσο (ακαλλιέργητο) χωράφι, λειβαδότοπος, χλόη (τ.
çayir).
τσακάλι, το = θως, άγριο σαρκαφάγο ζώο (τ. çakal).
τσάκια, τα = όρχεις (τ. taşak).
τσακίρ κέφι, το = μεγάλο κέφι (τ. çekir = μέθη).
τσακίρης, ο = γαλανομάτης (τ. çakir).
τσακίρικος, η, ο = αυτός που έχει γαλανά και γοητευτικά μάτια (τ. çakir).
τσαλί, το = τσάκνο, μικρό ξερό κλαδί (τ. çali).
τσαλίμι, το = επίδειξη, σκέρτσο, παιγνίδισμα, κάμωμα, κομπασμός (τ. alim,
ç çelim).
τσακμάκι [τσιακμάκι], το = πρωτόγονος αναπτήρας από κομμάτι χάλυβα που
με τριβή πάνω σε πυριτόλιθο (τσακμακόπετρα) παράγει σπινθήρες που
μεταδίδονται σε εφαπτόμενο φιτίλι, το οποίο ανάβει (τ. ç akmak).
τσαμαντάνι [τσαμαντάνι], το = κοντό σταυρωτό γιλέκο, συνήθως βελούδινο και
κεντημένο που φοριέται κάτω από άλλο ρούχο (τ. camadan).
τσαμασίρια [τσιαμασίρια], τα = τα διάφορα οικιακά σκεύη, μικροπράγματα,
μικροεργαλεία (τ. çamasir).
τσαμπάζης [τσιαμπάζ’ς], ο = ζωέμπορος, απατεώνας (τ. cambaz).
τσαμπαζλίκι, το = ζωεμπορία (τ. cambazlik).
τσαμπουκάς, ο = αυτός που επιδιώκει καυγά, μάγκικη και προκλητική συμπεριφορά (τ. çabuk = γρήγορος).
τσανάκι [τσιανάκι], το = πιάτο, πιατικό, μαγειρικό σκεύος· μτφ. παλιοχαρακτήρας (αντιδ. από τ. çanak <μτγν. σαννάκιον = είδος ποτηριού).
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τσάντα [τσιάντα], η = σακκίδιο (συνήθως δερμάτινο) με χειρολαβές (τ. anta).
ç
τσαντίρι [τσιαντίρι], το = πρόχειρη σκηνή (τ. çadir).
τσαούσης [τσιαούσ’ς], ο = ατίθασος χαρακτήρας (τ.
ç avus = υπαξιωματικός,
κατώτερος στρατιωτικός φρουρός, λοχίας).
τσαπατσούλης, ο = ακατάστατος, αδέξιος (τ. çapaçul).
τσαπατσουλιά, η = ακαταστασία, αδεξιότητα, προχειρότητα (τ. çapaçul).
τσαπράζι [τσιαπράζι], το· συνήθως στον πληθ. τσιαπράζια, τα = ασημένια
σταυρωτά κοσμήματα της παραδοσιακής ενδυμασίας, ανδρικής και γυναικείας (τ. çapraz).
τσιαρδάκι [τσιαρδάκι], το = πρόχειρο υπόστεγο, σκεπασμένο με κλαδιά συνήθως, για συγκέντρωση των προβάτων το καλοκαίρι (τ. çardak).
τσάρκα [τσιάρκα], η = βόλτα, περίπατος (τ. çark).
τσάρκι [τσιάρκι], το = τροχός, περιστρεφόμενο με τα χέρια μηχάνημα για
ξεκαθάρισμα σπόρων από ζιζάνια (τ. çark).
τσαρούχι, το = παλιό δερμάτινο υπόδημα χωρικών αλλά και των ευζώνων με
φούντα πάνω στην μπροστινή άκρη (τ. çarik).
τσαρσί [τσιαρσί], το = αγορά, παζάρι, κλειστή και σκεπαστή αγορά (τ. çarşi).
τσατάλι [τσιατάλι], το = κάτι που εξέχει, περόνη· πληθ. δόντια της δικράνας (τ.
çatal).
τσατίζω [-ίζου] = κάνω κάποιον να θυμώσει (τ. çatişmak).
τσατίλα, η = κατάσταση μεγάλου εκνευρισμού (από το τσατίζω· βλ. λ.).
τσατίλας, ο = αυτός που νευριάζει εύκολα (από το τσατίζω· βλ. λ.).
τσαχπίνης, ο = αυτός που κάνει ζωηρές κινήσεις για να προκαλέσει το ενδιαφέρον
των γυναικών συνήθως, σκερτσόζος, παιγνιδιάρης (τ. çapkin = γυναικάς).
τσεβρές [τσιβρές], ο = μαντίλι κεντημένο περιμετρικά (τ. çevre).
τσέκι, το = ζύγι (τ. çeki).
τσεμπέρι [τσιμπέρι], το = μαντίλα γυναικών, κεφαλόδεσμος (τ.
ç ember = ζωστήρας, στεφάνη κάδου).
τσέπη, η = θυλάκιο (τ. cep).
τσέργα, η = μάλλινη κουβέρτα, βελέντζα χωρίς φλόκους (τ. çerge, çergi).
τσιασίτι, το = δείγμα, είδος (τ. çeşit).
τσιατί, το = στέγη με τα σανίδια πριν τοποθετηθούν τα κεραμίδια (τ. çati).
τσιατμάς, ο = μεσότοιχος, το σύνολο της προσωρινώς τοπεθετημένης ξυλικής,
λεπτός τοίχος με ξύλινο σκελετό (τ. çatma).
τσιατσιαλίζω [-ίζου] = κάνω κομματάκια, πολτοποιώ (από το
ç ali = θάμνος,
φρύγανο).
ç
τσιαφούτης, ο = τσιγκούνης, φυλάργυρος, αυτός που δεν έχει δόντια (τ. ifit).
τσιβίκι, το = μικρή πέτρα που χρησιμοπιείται ως σφήνα (τ. ivi
ç = καρφί, πρόκα).
τσιγγούνης, ο = φιλάργυρος, σφιχτοχέρης (τ. ingone).
ç
τσιγκέλι, το = σιδερένιο άγγιστρο για κρέμασμα κρεάτων ή χύτρας πάνω από
την φωτιά και ανάσυρση αντικειμένων από τα πηγάδια (τ. çengel).
τσικέτο, το = ζακέτα, γιλέκο (τ. ceket).
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τσικρίκι, το = διπλό ροδάνι με το οποίο το γνεσμένο μαλλί στρίβεται και γίνεται
κλωστή (τ. çikrik).
τσιλίκα, η = παιδικό παγνίδι με χρήση τσιλικιού (τ. çelik).
τσιλίκι, το = μικρό ραβδί σε παιδικό παγνίδι (τ. çelik).
ç buk).
τσιμπούκι, το = καπνοσύριγγα (τ. u
τσιμπούσι, το = συμπόσιο, γλέντι με φαγοπότι (τ. cümbüs, αντιδ. από το συμ-πόσιον).
τσιόλι, το = είδος πολύχρωμου υφαντού χαλιού αποτελούμενο από 2-3 φύλλα
ραμμένα, ειδική λινάτσα που χρησιμοποιείται στη δεματοποίηση του αποξηραμένου καπνού (τ. çul).
τσιότρα, η = ξύλινο δοιχείο για κρασί (τ. çotra, αντιδ. από το κοτύλη).
τσιουβάλι, το = μεγάλος κανάβινος σάκκος για αποθήκευση και μεταφορά
εμπορευμάτων ή γεωργικών προϊόντων (τ. çuval).
τσιράκι, το = μαθητευόμενος τεχνίτης, μαστορούλι, οπαδός, όργανο κάποιου (τ.
çirak).
τσιρέπι, το = μάλλινη πλεκτή κάλτσα (τ. çorap).
τσιτσέκι, το = παιδί, παιδαρέλι, τιποτένιος (τ.
ç içek)· υποτιμητικός χαρακτηρισμός.
τσιφλίκι, το = μεγάλο αγρόκτημα ή ολόκληρο χωριό που καλλιεργείται από
κολίγους (τ. çifçilik = γεωργία).
τσίφτης, ο = μάγκας, έξυπνος, αυτός που συμπεριφέρεται καλά (τ. çift).
τσιφτιλής, ο = άνθρωπος ανάποδος, γρουσούζης (τ. çifteli).
τσιφτσής, ο = γεωργός τσιφλικιού, ζευγίτης (τ. çifçi).
τσογλάνι, το = παλιόπαιδο (τ. oğlan = παιδί, νέος).
τσομπανλίκι, το = εργασία του βοσκού (τ. çobanlik).
τσομπάνος· βλ. τζιομπάνος.
τσορμπάς, ο = σούπα, ζωμός (τ. corba).
τσουλούφι, το = βόστρυχος, τούφα άκοπων μαλλιών μπροστά στο αυτί (τ. zülüf).
τσουρέκι, το = είδος αφράτου ψωμιού ζυμωμένου με γάλα (τ. çorek).
τσουτσές, ο = νάνος, μικρόσωμος (τ. cüce).
τσόχα, η = χοντρό μάλλινο ύφασμα (τ. çuha).
τφέκι· βλ. ντουφέκι.
Φάκα, η = παγίδα (τ. fak).
φακίρης, ο = φτωχός, ταχυδακτυλουργός (τ. fakir).
φαράσι, το = σκουπιδολόγος (τ. faraş).
φερετζές, ο = καλύπτρα προσώπου χανούμισσας, παλιότερα μακρύ μαύρο
φόρεμα Τουρκάλας (τ. ferace).
φέρμελη, η = γιλέκο, επενδύτης που φοριέται χωρίς γιλέκο ή πάνω από αυτό (τ.
fermel).
φέσι, το = κόκκινος σκούφος μέ φούντα πού φορούσαν οι Ανατολίτες (και οι
Έλληνες κατά τήν Τουρκοκρατία), γυναικείο κάλυμμα κεφαλής διαφορετικό
από αυτό των ανδρών (τ. fes).
φετφάς, ο = διαταγή, ρήτρα, γνώμη νομοδιδασκάλου (τ. fetva).
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φιρίκι, το = ποικιλία μήλου μικρού μεγέθους αλλά πολύ γλυκού (τ. ferik).
φιρμάνι, το = σουλτανική διαταγή (τ. ferman).
φισέκι [φ’σέκι], το = φυσίγγι (τ. fişek).
φισεκλίκι, το = θήκη για φισέκια, φυσιγγιοθήκη (τ. fişeklik).
φιστίκι, το = πιστάκιο (τ. fistic, αντιδ. ελλην. πιστάκιον).
φιτίλι, το = ειδικό νήμα για άναμμα καντηλιού ή ελεγχόμενη έκρηξη (τ. fitil).
φλυτζάνι, το = φιαλίς καφέ (τ. filcan).
φουκαράς, ο = φτωχός, ταλαίπωρος (τ. fikara, fukara).
φουντούκι, το = λεπτοκάρυο (τ. findik, αντιδ. ελλην. ποντικόν [κάρυον]).
φουτάς, ο = περίζωμα της κοιλιάς, χρωματιστή ποδιά (τ. futa).
φυντάνι, το = νέος βλαστός, παραφυάδα (τ. fidan, αντιδ. ελλην. φυτάνη).
Χαβαλές, ο = βάρος, εμπόδιο, ενόχληση, επιστάτης τσιφλικιού, πειράγματα,
αστεία (τ. havale).
χαβάνι, το = γουδί (τ. havan).
χαβάς, ο = κλίμα, καιρός, αέρας, μτφ. κατάσταση (τ. hava).
χαβιάρι, το = ταριχευμένα αυγά ψαριών (τ. havyar).
χαβούζα, η = πρόχειρη δεξαμενή σκαμμένη στο έδαφος (τ. havuz).
χαγιάτι, το = υπόστεγο, σκεπαστός εξώστης, πρόπυλο (τ. xayat).
χαζεύω [-εύου] = απολαμβάνω, κοιτώ ασκόπως (από το χάζι· βλ. λ.).
χάζι, το = απόλαυση, απολαυστικό κοίταγμα (τ. haz).
χαϊβάνι, το = ζώο, μτφ. αγαθός, αφελής (τ. hayvan).
χαϊμαλί, το = φυλαχτό (τ. hamağli).
χαΐρι, το = προκοπή, απολαυή, ωφέλεια, καλό (τ. hayir).
χαϊρλής, ο = αυτός που φέρνει καλά, καλός, προκομμένος (τ. hayirli).
χαϊρλίτικος [χαϊρλίτ’κους], η, ο [ου] = ευοίωνος· χαϊρλίτ’κα = να μας ζήσουν·
ευχή σε γάμο ή αρραβώνες (από το χαΐρι· βλ. λ.).
χαλάλι (επίρ.) = ας είναι, χάρισμά σου (τ. halal).
χαλβάς, ο = γλύκισμα (τ. halva)· μτφ. ανόητος, βλάκας.
χαλβατζής, ο = ο παρασκευαστής ή πωλητής χαλβά (τ. halvaci).
χαλές, ο = απόπατος, αποχωρητήριο (τ. halâ).
χάλι, το = κακή κατάσταση, επιληψία (τ. hal).
χαλί, το = τάπητας (τ. hali).
χαλιάρης [χαλιάρ’ς] και χαλιάρκος, ιάρα, ικο [άρκο] = ο ευρισκόμενος σε
έξαλλη κατάσταση (από το hal· βλ. λ.).
χαλίφης, ο = διάδοχος, τοποτηρητής (τ. halife).
χαλκάς, ο = κρίκος, δαχτυλίδι (τ. halka, αντιδ. ελλην. χαλκός).
χαμάλης, ο = αχθοφόρος (τ. hamal).
χαμαλίκι και χαμαλίκα, το = η εργασία του αχθοφόρου, κάθε βαριά εργασία (τ.
hamallik).
χαμούρι, το = χαρμάνι κονιάματος για κτίσιμο ή σοβάτισμα (τ. hamur = ζυμάρι).
χαμπαρίζω [-ίζου] = παίρνω είδηση, αντιλαμβάνομαι, υπολογίζω (τ. haber =
είδηση).
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χαμπέρι, το = είδηση, νέο, γυναικείο αιδοίο (τ. haber).
χάνι, το = πανδοχείο για στάθμευση οδοιπόρων με ειδικό χώρο για τα ζώα,
καφενείο (τ. hane).
χαντζιάρα, η = μεγάλη μαχαίρα (τ. hançer).
χαντζιάρι, το = μεγάλο μαχαίρι, μεγάλο ξίφος (τ. hançer).
χαντούμης, ο = ανίκανος προς τεκνοποίηση, στείρος, μαλθακός (τ. hadim).
χάπι, το = μικρό δισκίο ή κάψουλα με φάρμακο (τ. hap).
χαραμής, ο = ληστής, κλέφτης, χαραμοφάης (τ. harami).
χαράμι = τζάμπα, στα χαμένα, παράνομο, άδικο (τ. haram).
χαραμίζω [-ίζου] = ξοδεύω άσκοπα χρόνο ή χρήμα (από το χαράμι· βλ. λ.).
χαράτσι, το = κεφαλικός φόρος (τ. haraç).
χαράτσωμα [χαράτσουμα], το = επιβολή και είσπραξη φόρου (από το haraç =
χαράτσι· βλ. λ.).
χαρατσώνω [-ώνου] = βάζω χαράτσι· βλ. λ.
χαρέμι, το = μέρος όπου διαμένουν οι γυναίκες του σουλτάνου ή κάποιου άλλου
που έχει πολλές γυναίκες· μτφ. το σύνολο των γυναικών με τις οποίες σχετίζεται
κάποιος ερωτικά (τ. haram).
χαρμάνι, το = μείγμα (τ. harman).
χαρούπι, το = ξυλοκέρατο, κεράτιο (τ. harup).
χαρτζιλίκι, το = μικρό χρηματικό ποσό για τα καθημερινά μικρά έξοδα (τ. harclik).
χαρτζιλικώνω [-ώνου] = δίνω σε κάποιον χαρτζιλίκι· βλ. λ.
χασάπης, ο = κρεοπώλης, σφαγέας ζώων (τ. kasap).
χασές, ο = πολύ λεπτό βαμπακερό ύφασμα (τ. hase).
χασίσι, το = ναρκωτικό δηλητήριο παραγόμενο από την ινδική κάνναβη (τ. haşiş).
χατζηλίκι, το = η ιδιότητα του χατζή, η μετάβαση στους ιερούς τόπους (τ. hacilik).
χατζής, ο = προσκυνητής Αγίων Τόπων (τ. haci).
χατίλι, το = ξύλινο δοκάρι που τοποθετείται κατά διαστήματα στις άκρες του
τοίχου οικοδομής για να τον συγκρατεί, ζωνάρι (τ. hatil).
χατίρι, το = χάρη, εξυπηρέτηση (τ. hatir).
χαφιές, ο = κρυφός συνεργάτης της αστυνομίας, καταδότης (τ. hafiye).
χεργκελές, ο = άνθρωπος ανάγωγος (τ. hergele).
χότζας, ο = μουσουλμάνος ιερωμένος (τ. hoca).
χουβαρνταλίκι, η = σπατάλη, διάθεση για κεράσματα (τ. hovardalik).
χουβαρντάς· βλ. κουβαρντάς.
χουζούρι, το = άνεση, χάζεμα, ησυχία (τ. huzur).
χουζουρεύω [-εύου] = κάθομαι χωρίς να κάνω κάτι, ραχατεύω (από το χουζούρι· βλ. λ.).
χούι, το = συνήθεια (συνήθως κακή), ελάττωμα (τ. hui).
χουϊλής, ο = αυτός που έχει χούια, κακές συνήθειες (τ. hui).
χουνέρι [χ’νέρι], το = δυσάρεστο ξάφνιασμα, πάθημα (τ. hüner).
χουρμάς, ο = καρπός της φοινικιάς (τ. hurma).
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χουσιάφι, το = στεγνά κορόμηλα ή άλλα φρούτα βρασμένα με ζάχαρη για τον
χειμώνα, πρόχειρο φαγητό με βρασμένα ξηραμένα κορόμηλα ή άλλα φρούτα
(τ. hoşaf).
χουσμεκιάρης, ο = υπηρέτης (τ. hizmetkâr).
χουσμέτι, το = υπηρεσία, δουλειά (τ. hismet).
χράμι, το = υφαντό για το κρεβάτι και για σκέπασμα (τ. ihram).
χωνί [χουνί], το = μεταλλικό αντικείμενο σε σχήμα κώνου για την μετάγγιση
υγρών σε μικρά δοχεία που έχουν στενό στόμιο, τηλεβόας (τ. huni)
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