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FAS ARAPÇASlNDA OSMANLI TÜRKÇESİNDEN 
ALINMIŞ KELlMELER 

tvıETlN AKAR* 

Birbirine komşu olan iki milletin dilleri arasmda ödünçleşme olması 
tabildir. Milletler arasında bilim, sanat ve teknoloji alanındaki seviye 
farkları ödünçleşme hadisesini hızlandırır. Yeni ürünler, yeni ilimler, yeni 
ideolojiler, yeni teknikler ve yeni modalar bir dile kendi adları, kendi 
kelime kadroları (ya da terimleri) ile girerler. 

Ödünçleşme olayı Türkçe ile Arapça arasında da olmuştur. Dildeki 
bu yabancı kelimelerin varlığı bizi iki miletin tarilli münasebetlerine göz 
atmaya zorlar. Bu konuda hazırlanmış yüzlerce kitap ve makale olduğun
dan biz olaylara çok kalın çizgilerle değinip eski bilgilerimizi uyandıracak, 
dolayısiyle de ödünçleşmenin tarihi' sebep ve zeminlerini göstenneye 

çalışacağız. 

Müslüman Araplar ile Türkler, hicretin ilk yüzyılında, Kafkasya ve 
İran 'ın fethinden sonra ciddi' şekilde yüzyüze gelirler. Halife Hz. Osman 'ın 
Muharnrned Cerlr kumandasındaki orduları ile Batı Türkistan Türkleri 
arasında cereyan eden savaşların çok kanlı olduğu Makcüsl 'ye dayanılarak 
Bartholdl tarafından bildirilmektedir. Türk illerine yöneltilen seferler 

Bınevi sultanlarınca da devam ettirilir. Hz.Muaviye (661-680) zamanmda 
fetihler hızlanır. Vlll'inci yüzyİlın ilk çeyreğinde İslam, Türkistan 'ın batı
sına hemen hemen tamamen yerleşmiş, Çin İmparatorluğu 'nun sınırlarına 
dayanmış ve Çinliler cizyeye bağlanmıştır. Doğu Türkistan 'ın 
islfu:nlaşması 943 yılı civarında, Karahanlı hükümdan Satuk Buğra Han(?-
955?) devrinde gerçekleşir. X'uncu asırda islfu:niyet Slri Derya 'dan Volga 

* Doç.Dr .• Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 

1 BA,RTHOLD, Vasili Vladimir, Mogol lstilasına Kadar Türkistan, 1981, s. 145. 
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Buigarlannın topraklanna kadar ulaşmak imicanı bulur. Karahanlılar (940 
?-1212) ve Volga Bulgarları (770-1400) (900'den itibaren müslümanlar) 
gibi ilk müslüman-Türk devletleri de bu asırda tarih sahnesine çıkar. 

Islam fetihlerinden sonra Türkler, gerek halife ordularında ve 
gerekse kurulan yeni müslüman-Türk devletlerinin ordularında savaş 
ustaları olarak önemli mevlôlere gelirler. Bir Türk cariyeden doğan AbbaSı 
halifesi el-Mu'tasım (833-842) devrinden itibaren islam dünyasında bir 
Türk nüfuzu dönemi başlar. Doğu Türkistan ve Kazakistan 'dan getirilen 
Türkler islamiyeti ve savaş sanatını öğrenerek zamanla komutanlık veya 
emirlik rütbesine kadar çıkarlar. Mu 'tasım 'ın sarayını da Türk ·muhafızlar 

korur.-Türkler, aşağı· yukan on asır boyunca islam dünyasında çok-aktif 
roller oynarlar. 

Karahanlılar (940 ?-1040), Gazneliler (962-1187), Tolunoğulları 

(868-905), lhşidliler (935-969), Büyük Selçuklular (1040-1157), Anadolu 
Selçukluları (1146-1325), Irak Selçukluları (1 118-1194), Kirman Selçuk
lulan (1041-1173), Suriye Selçukluları (1078-1114), Atabeyler (1 146-
1125), Harezmşahlılar (1097-123 1), Timurlular (1370-1507), Osmanlılar 
(1299-1922) devletleri gibi, tarihin muhtelif devirlerinde doğan, gelişen ve 
ortadan kalkan müslüman-Türk devletleri zamanında Araplar ile Türkler iç 
içe yaşamışlar; bunun tabii bir neticesi olarak da çeşitli kültür unsurları 

ödünçleşmelerinde bulunmuşlardır. Böylece Arapça'ya özellikle Orta
Doğu' da konuşulan Arapça 'ya pek çok Türkçe kelime girmiştir. 

Günümüzde, Arapça'da (veya Arap lehçelerinde) hangi Türkçe 
kelimeler yaşıyor? Bu kelimeler Arapça'ya ne zaman girdi? tık sualimize 
cevap verebilecek önemli çalışmalann varlığını biliyoruz2. Ancak bu 

2 Bunlardan bazıları: MAH FUZ, H iiseyin Ali; El-Eliaze 't-Türkiyya fı'l -lehceti '1-
'Irakiyya, Mecellete'l-Tiras, s. 6, Bağdad 1964; SAUSSAY, E.; Les Mots Turcs dans le 
Dialecte Arabe de Damas, Melanges de l'Enstitut Français de Damas, I, 1929, s. 75-
129; BARTHELEMY ,A.; Dictionnaire Arabe-Français, Dialectes de Syrie, Paris 1935; 
HALASI-KUN, T.; The Ottoman Elemenis in the Syrian Dialects, Arehivuro 
Ottomanicum I, 1969, s. 17-95 ve In, 1982, s. 117-267; AHMED '/SA, El-Muhkem fı
Usill.i'I-Kelimate'l- 'Ammiye, El-Kahire 1939; LITTMANN, L.; Turkisches Sprachgnt 
im Agyptisch-Arabischen, Wentostlishe Abhandlugen, Wiesbaden 1954, s. 107-127; 
EL-M/SRI, Hüseyin MuCıb; Et -Türkiyya fı'l-'Ammiyati'I-Mısriyya, El-Mecellete't
Tanhiyya El-Mısriyya, XXIIT, 1976, s. 375; EL-MISRANI, 'Ali Mustafa; Assilat 
Beyne Libiya ve Türkiyya Et-Tarihiyya ve'!-lctima'iyya, Trablus 1968; 
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eserler Arapça 'nın konuşulduğu bütün alanlan ihtiva etmediğinden ihtiyacı 
tam olarak karşı layacak durumda değildir. Bu yazı dahil, bu çalışmalar 
ancak son tarama ve derleme faaliyetleri bitirildikten sonra bir mozayik 
tabioyu meydana getiren taşlar, ya da figürler olarak değer taşıyabilirler. 

İkinci sualin tam cevabı ise hemen hemen mümkün değil gibi görün
mektedir. Çünkü 750-1991 yıllan arasında kaleme alınan, basılan eserlerin, 
film ve sesli kayıtların uzman Iarca taranınası gerekir. İş, çok zaman alır ve 
pahalıya mal olur. Kaldı ki yapılacak bu çalışmalar bize tarihi derinliği, 
yani derlenen kelilemelerin Arap lehçelerine kazandınidığı tarihleri değil, 
kelimelerin zabıt tarihlerini verecektir. Üstelik konuşma diline vaktiyle 
geçip bir süre kullanılan ve bugün Arapça için ölü sayılan Türkçe kelime
lerin de tesbiti mümkün değildir. Bu tür güçlükler başka dünya dilleri için 
de söz konusu olmaktadır. 

Bütün bu imkansızilklar bir yana, bazı verilerin ışığında, bugün 
Darija denilen Kuzey-Batı Afrika Arap diyalektlerine giren Türkçe kelime
ler konusunda -elden geldiğince- bir takım akılcı tahminlerde bulunabiliriz. 

Türkçe kelimeler Magrib ülkelerine iki ayn yoldan girmiş olabilir. 
İlki, müslüman-Türk devletlerinin hakimiyet sahasında yaşayan Araplann 
Türklerden aldıkları kelimelerin Orta-Doğu ve Mısır üzerinden batıya 
doğru uzandığı yoldur. İkincisi ise deniz yoludur. 1556 yılından itibaren 
Kuzey Afrika'ya yerleşen Türk denizcileri, onlann bu topraklara umu
miyetle Batı Anadolu'dan taşıdığı Türk asıllı aileler buralara ana dilleri ile 
gelmişler; dillerini, kültürlerini yeni vatanlannda da yaşatınışlardır. Magrib 

topraklarında aşağı yukarı 350 yıl süren Osmanlı himayesi süresinde 

Türkçe kelimeler yerli dillere kısmen nüfuz etmiştir. 

MUHAMMED NACl. Trabluse'l-Garb, Terc. E.lhsan (oğlu), Trablus 1973; ABU 
ŞUVEYRIB, 'Abdülke.rim; EI-Kelimate '1-'Osmaniyya el-Müsta'mele fi'l-Lehceti 'I
Libya, Studies on Turkish-Arab Relation Annual-1986, İstanbul 1987, s. 12-6; 
NlCOLAS, Alfred; Dictionnaire Arabe-Franyais, Tunus 1938; B EA USS 1 ER, 
Marcelline; Dictionnaire Pratique Arabe-Français, Alger 1931; BEN CHENEB, 
Molıamed; Cezayir Konuşma Dilinde Muhafaza Edilen Türkçe Kelimeler, Terc. 
Ahmed Ateş, TDAY Belleten-1966, Ankara 1967, s. 157-213; SICARD, Jules; 
Vocabulaire Franco-Marocain, Paris 1919; TEDJINI, B.; Dictionnaire Arabe-Français 
(Maroc), 3. baskı, Paris 1938; GUERTAL. Mohained Aly; Je Parle Arabe, Belgique 
1979; ŞAMIL FAHRI YAHYA, Arapyanın Muhtelif Lehçelerinde Türkçe Unsurlar, 
l.Ü.Edebiyat Fakültesi, Doktora Tezi, İstanbul 1984 ... 
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Fas için daha başka, özel açıklamalar da ileri süri.ilebilir. Magrib 
ülkesi sultanlannın askeri teşkilatlannda zaman zaman Ti.irk modelini 
uyguladıklarını3, OsmanlıJar'dan askeri personel" ve teknik yardıms aldık
lannı, muhafız alaytarım Türk asıllı askerlerden seçtiklerini, şehzadelerden 

bazılarının Osmanlı saray ve topraklarında bulunup uzun süre yaşadık
larını5, Cezayirli Türk denizcilerinin Tetuan ve Safi'de denizcilik okulu 
açıp Faslı meslektaşlannı eğittiklerine dair rivayetler bulunduğunu6 ve 
nihayet sultanlarının Türk asıllı hanımlarla evlendiklerini1 biliyoruz. Bu 

hanımların bir kısmı devlet yönetiminde söz sahibi olmuşlar, bir kısmının 
çocukları da saltanat mevkıini işgal etmişlerdir&. Kelimeler bu vesilerle Fas 

Arap_ç~ı 'na girmiş olıtbileceği gibi, bunların yanı sıra, ortak bir medeniyet 
dairesi içinde bulunan iki milletin asırlarca süren komşuluğunun, karşılıklı 

göçlerin9, yoğun siyasi ve iktisadi münasebetlerin sonucu olarak ödünçleş

meler gerçeldeşmiş olabilir. 

Günümüzde, Arap dünyasında haHi Türk asıllı aileler mevcuttur. 
Bunların nüfusu Irak'ta 2 milyon, Suriye'de 3.5 milyon, Mısır'da 1.5 

3 DENY. M Jean; Instructeurs Militaires Turcs au Maroc sous Moulay Hafidb, Memorial 
Henri Basseı, Paris 1928, s. 222, 223, dipnot 1. 

4,s a.g.e., s. 222; Salih Reis'in Vattasl Sultanı'na yardunı (1554) için bkz.: (Komisyon), 
Histoire du Maroc, 1990, s. 207; Ramazan Paşa'nın ei-Mütevekkil'e kar§l Mulay 
Abdülmelik'e yardımı, Vadi e!-Mahii.zin Savaşı (1578) için bkz.: (Komisyon), Histoire 
du Maroc, s. 209 vd.; DENX, M. Jean, a.g.e., s. 224, dipnot 2; CAIUE. Jacques; La 
V ille Rabat jousq 'au Pretectorat Français, Paris 1949, s. 303-304. 

5 (Komisyon), Histoire du Maroc, s. 209; CA/lLE, Jacques; La Petite Histoire du Maroc, 
I, Casabianca (taıihsiz), s. 97. 

6 (KABAACAÇLI, Cevat Şakir), Halikarnas Balıkçısı; TurgutReis, 5. baskı, Aslımlar 
Mtb., Ankiıra 1988, s. 217. 

7 Mulay l. Hasan'ın (1873-1894) eşlerinden dördü Türk asıllı idi. Bunlar Mulay 
Abdülaziz'in (1894-1908) annesi Rukiyye, Mulay Yusuf'un (1902-1927) annesi 
Amine, Hüsne'l-Mülk ve Ümmil Zaide'dir. Bkz.: EUSTACHE, Daniel; Corpus des 
Monnaies 'Alawites, I, Rahat 1984, tableau ını, Tableau Genealogique de la famille 
souveraine des 'Alawites; HARR/S, W alter; Le Maroc Disparu, Paris 1929, s. 17-18; 
DEVERDUN, Gaston,; Inscriptions Arab.es de Marachech, Rahat 1956, s. 241-242. 
Mulay Muhammed eş-Şeyh Sa'di'inin kansı da Türk asıll1 idi. 

8 Mulay Abdülaziz'in saltanat yıllannda devleti annesi ile sadrazam idare etmi§lerdir. 
Bkz.: HARRlS. W alter; a.g.e., s. 17-18. 

9 1830 yılında Cezayir'den Tetuan'a yapılan göç ve iskiin buna örnek olabilir. 
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milyon, Cezayir'de 1 milyon, Tunus'ta 500 bin, Suudt Arabistan 'da 150 

bin, Libya'da 50 bin, Ürdün'de 60 bin olmak Uzere 8.760.000 civann

dadırtO. Bu ailelerin varlığı da Arap lehçelerindeki Türkçe ödünçleşmeleri 

belki artırmış olabilir. Ama kanaatimizce Türkçe ve Arapça arasındaki 

kelime alışverişi artık en aza inmiş durumdadır. Asnmızda ilim ve fence 

ileri durumda olan batılılarm dilleri ödünç veren dil durumundadır. 

Türkiye Türkleri için ödünç kelime alınan diller İngilizce ve bir ölçüde de 

Fransızca olurken, Magrib lehçeleri kaynak olarak Fransızca, Ispanyolca 

ve İtalyanca ile karşı karşıya bulurunaktadır. 

Türkçe kelimelerin çeşitli Arap lehçeterindeki bugünki varlığı bir 

maratona katılan atletlerin ayak izlerini andırmakta, bu izler Irak'tan, 

Suriye'den Mısır'a, oradan da nisbeten Libya'ya kadar kalabalık halde 

bulunmakta, Libya'dan sonra Atlas Okyanusu sahillerine doğru giderek 

azalmaktadır. Bu konuda tahmini rakamlar verebiliriz: Mısır Arap 

lehçesinde sayısı bugün tahminen 2 bin civarındaıı olan Türkçe kelimeler, 
Libya'da 850'ye12 Tunus ve Cezayir'de 600'el3, Fas'ta ise en batı uçta 

150'ye kadar düşmektedir. Fas'ta bulunan Türkçe kelimeler Cezayir ve 

Tunus Arapçası 'nda da aşağı yukarı aynen mevcuttur. 

Listemizde yer alan kelimeler şüphesiz Türk dilinin Orta ve Yeni 

Osmanlıca dönemlerioeı4 aittir. Bilindiği gibi Osmanlı Türkçesi'nde, 

Türkçe kelimelerin yaru sıra pek çok Arapça ve Farsça kelimeler de bulun

makta idi. 1932 yılından sonra gerçekleştirilen Türk dil in.kıHibına rağmen 

söz konusu olan ödünçlerneler Türkiye Türkçesi'nin konuşma ve yazı 

dilinde büyük oranda muhafaza edilmektedir. Yazmuzda geçecek olan ve 

Türkçe olarak vasıflandırılan kelimelerin bir kısrru Farsça, bir kısmı ltal-

10 ÇATALTEPE, Sipalıi; Çin ve SSCB Dışındaki Türk Dünyası, Doğu Türkistan'ın Sesi, 
vn. lstanbul1990, s. 27, s. 4-8. 

ı 1 ŞAMIL FAH Rf YAHYA, Arapça'nın Muhtelif Lehçelerinde Türkçe Unsurlar, Doktora 
Tezi, Istanbul ı 984, s.xı. 

13ABU ŞUVEYR/8, Molıamed; a.g.e., s. 200. 

14BEN CHENEB, Molıanıed; a.g.e., s. 159. 

15 Tahsin- Banguoğlu. Orta Osmanlıca'yı 1450-1840, Yeni Osmanlıca'yı da 1840-1910 
yıllan arasına tarihlendinniştir. Bkz.: Türkçenin Grameri, Ankara ı 986, s. ı 7. 
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yanca, bir kısmı da eski Yunanca 'dır. Ancak bunlar Osmanlı Türkçesi'nin 

söz hazinesinden Arapça'ya geçtilkieri için biz onları (menşelerini 

belirterek) Türkçe SaYJyoruz. 

Peşinen belirtmemiz gereken bir başka husus da, bu listede yer alan 

kelimelerin bir kısmının Fas Arapçası 'nda artık yaşaınadığıdır. Bunlar 

vaktiyle dile girmiş, kendilerinden faydalanılmış, sonra. da bırakılmıştır. 

Ölü kelimeler de bir dilin kelime hazinesinin varlıklarından olduklan için 

tistemizde onlar "Artık kuUanılmıyor" açıldaması ile yer almışlardır. 

Tebliğ konusu olan kelimeleri Magrib Arap lehçeleri için özel olarak 

hazırlanan bazı lügatleri, Fas tarihi il e ilgili bir kısım kitap ve_makaleleri 

okuyup tarayarak ve Rabat, Sale, Marakeş, Agadir, Tetuan veTanca'da 

halk ağzından derlemeler yaparak tesbit ettik. Telaffuzu zaptederken 

Türkçe Islam Ansiklopedisi 'nin transkripsiyon sistemini esas aldıle 

Listemizde 174 kelime yer almaktadır. Bunların 76 tanesi Fars

ça'dan, 10 tanesi Eski Yunanca ve Bizans Rumcası'ndan, 8 tanesi İtalyan

ca'dan Osmanlı Türkçesi'ne ve oradan da Magrib Arapçası 'na geçmiştir. 

Ölü olan kelimelerin sayısı 16'dır. * işaretli kelimelerin Darija'ya Türkçe

den geçtiği konusunda iddialı değiliz. Bu kelimeler belki doğrudan doğru

ya ana Arapça'ya girmiş ve oradan da Fas'a ulaşmış olabilir. 

Kelimeleri etnoğrafYa bakımından tasnif ettiğimizde şu tablo mey-

dana çıkmaktadır: . 

Araç, eşya, alet ile ilgili olanlar .......................... ........ : 32 

MeskenJe ilgili olanlar ........................ ........................ : 21 

Askeriilde ilgili olanlar ............... ................................ : 20 

Terzilik, kumaş, elbise ile ilgili olanlar ...................... : 17 

Sebze, meyve ile ilgili o lanlar ................ ............ ........ : 14 

Yemek adları ....................... ........................................ : ll 

Musikl terimleri .............................. ............................ : 8 

Yazı, kitap ve büro malzemeleri ile ilgili olanlar ... .... : 7 

İsU.n ve i skan yerleriyle ilgili olanlar ........................ : 7 

Sivil ünvanlar .............................................................. : 7 
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Denizeilikle ilgili olanlar ............................................ : 5 

Coğrafya ve yer adlan ile ilgili olanlar ....................... : 4 

Muhtelif ...................................................................... : 17 

Cezayir'den itibaren doğuya doğruuzanan Arap lehçelerinde kelime 
yapımlarında oldukça fazla kullanılan "baş-" öneki ile "-ci" soneki Fas'ta 
rağbette değildir (-ci eki ile yapılan sadece 10 kelime mevcuttur). Genel
likle kelimelerde anlam daralması görülmektedir. 

Bu verilerin ışığı altında netice olarak şunu söyleyebiliriz: Fas 
Arapçası üzerinde, ödünç_veren dil olarak Türkçe'nin izleri vardır ama 
diğer Arap lehçeterindeki kadar değildir. Fas Arapçası, Osmanlı Türkçesi 
karşısında bağımsızlığını korumuştur. 
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---------- - bkz-. - : bakınız -

Cl. : Cezayir lehçesinde 

BR. :Bizans Yunancası'ndan 

F. : Farsça'dan 

i . :isim 

tsp. : İspanyolca' dan 

tt. : İtalyanca'dan 

K lA. :Klasik Arapça'dan 

L. : Latince' den 

s. : sıfat 

T. : Türkçe' den 
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Tt. : Türkçe telaffuz şekli 

ü. : Ünlem 

Y. : Yunanca'dan 
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TÜRKÇE KELİMELERİN LlSTESt 

-1-

:.ı.~t -ades - Tt yadest, llides- (F.i.): 1. Kuşların göğSÜildek:i çatal kemik. 2. 

Lades oyunu. (A: Karın] 

~(;;.ı - ibwinji- Tt ll}vancı - (T.s.): Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan 

yana olan. 

:.,.U,t -af/as- Tl at] as - (T.i.): Hareli ipek kumaş. saten. [Cl: atlas]. 

~f -llf - aga - Tt aga. ağa, a- (T.i.): Ağa, Türk kumand an. 

JG)-JGi-JG} - utalf., lutalf.- Tt otağ- (T.i.): Sultamn sefer ve seyahat 

çadırı. [ Sittat ve El-Cedide şehirleri arasında lutalf. şeklinde yaşıyor]. 

-y-

~w;li -~Ui ~ı - el-bal/f.iin- Tt balJs:an- (T.i.): Balkanlar. 

* ~J~~ - biirüd- Tt barud, barut- (Y.i.): Barut [Kelimenin menşei aydınlık 
olarak b ilinmiyor, fakat Arapça da değil. ~Jı\,lı:.,.;.. "~araba el-barud" 

Tüfekle ateş etmek; ~Jı\,lı;ı~ "darü'l-barud" baruthane; .)J)ı,ıı..,....ı 

uıu 'be' l-barud" Arap ve Amazığ süvarilerinin şenliklerde at 

koşturarak ve silah atarak yaptıklan gösteri; .)J;IJI "el-barud" 

Savaş, harp. 1 Tnl:.) J;ı,ııir~ "gaznete '1-barud" Barutluk.] 

.h~ - biiziir- Tt blizar, pazar- (F.i.): Pazar, el sanatlan iliünlerinin sauldığı 

çarşı. 

ı:..qı-t..~ - biişii, el-biişa -Tt paşa, paşa - (T.i.): Merkezi ve Batı Fas'ta 

vali. 

~~ - biiga -Tt bağa- (T.i/ l. Kaplumbağa kabuğu. 2. Gömme yahut 

kakma süs için hazırlanmış kabuk, pul. 

.i~~ -bendira -Tt bandıra- (İli.): Bayrak. 

~~ -bay- Tt bay - (T.i.): Bey. [Osmanlı ordusunda yüksek dereceli subay 

rütbesi ve Osmanlı sultanlarının ünvanı./ Artık kullanılmıyor.] 
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~~ - bö.y, pay, pey -Tt pay - (T.i.): Hisse, pay. [Bilhassa Saleli balıkçılar 

bu kelimeyi kullarurlar.] 

* :.;:ı:; -bidalç- Tt bey d~ - (F.i.): 1. (Satranç oyununda) piyon, piyade. 2. 

Maşa durumunda olan kimse. 

* J~-JG:.i~ - badinjal, dabenjal- Tt batlıcan, patlıcan- (F.i.): Patlıcan. 

~:..; - be~zja- Tt bagçe, bahçe- (F.i.): 1. (Kumaşta) çiçek buketi motifi. 2. 

Bu motifi bulunduran kumaş. 

~· •. :;; -~; - ba!Jşiş, ba~iş- Tt ba.l)şiş, balışi ş - (F.i.): Balışi ş, ikramiye. 

~...ı;.- ~~~ -braniyya, broniyya - Tt borani ye, boranı- (T.i.): Bir yemek 

çeşiti. [Marakeş'ten.] 

~w:; -barşmö.n, borşmö.n - Tt ibrişim - (F.i.): İpek veya pamuk ipten 

şerit [Cl: ~~ "barşama", ibrişim ile süslemek.] 

~li; -bernö.mej- Tt bemame - (F.i.): Proğram, indeks. 

JI)~-JI~ - beızö.f- Tt be-güzaf- (F.s.): Çok, kalabalık, fazla, pekçok, 

kuvvetle, ziyade. 

f.U.~ -bız{ö.m -Tt cüzdiin, cUzdan - (F.i.): Bozuk para çantası, küçük el 

çantası, cüzdan. 

;;:.:;.:.:;<;:~(;.~ -beşbarmalç-Tt beşparmak- (T.i.): Bir çeşit Türk tatl ı sı. 

ij ~ - ba~lava- Tt bakiava- (T.i.): Baklava . 
. ., 
Jllı - bellar-Tt bill ür- (F.i.): Kristal (veya porselen) eşya. 

v:"'~!ı); - bölükbaşi - Tt. bölükbaşı - (T.i.): Sefer kumandanı . [Artık 

kullanıl.mıyor.] 

J~ - b undu~ - Tt fındık, fınduk - (Y .i.): Fındık. [ J.ı:,ll _,_: "şecerü '1-

bunduk" fındık ağacı; 4-l:ı "bundukıyye" tümör, ur.] 

* 7'!:·; ~-~ ~;- ~-,:..:; - bnefsej, bünafjij, belesfenj- Tt menekşe, benefşe -

(F.i.): Menekşe. [Cl: ~.:· ;:; "benefsenj" şekli de mevcut.] 

~~ - bustö.n -Tt bustan, bostan - - (F-.i.): Bahçe. 

ju.; -bugaı- Tt boğaz- (T.i.): Boğaz, kanal, dar körfez. ur..:ıl "el-bugaz" 

1. Cebelitarık boğaz1, 2. İstanbul boğazı.] 
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J~; -bü~iil- Tt b~aJ- (Y. veya F.s.): 1. Ufak tefek, eçiş bücüş insan. 2. 

[Topraktan, küçük,lculpsuz testi.] 

~ı}.; - behleviin - TL Pehlivan - - (F.i.): 1. Canbaz, ak:robat. 2. Güreşçi. 

[Tnl: ~~~ "belhevlin" §ekli de mevcuttur.] 

ıJih - behleviini- Tt pehlevani - (F.i.): Caobazlık, akrobatlık. 

~ı}.; - behlewiniyye- Tt pehlevaniyyet- (F.i.): Canbazi ık. [Osmanlıcada 
çok kullanılmaz.] 

!ı~ - biyiik- Tt (peyk)- (F.i.): Mulay Abdülmelik'e refakal eden askerler. 

[ Osmanlı lar bu kelimenin Arapça çokluk şeklini kullanmaclılar.] 

~ -bkz.: ~'. 
~):ı - biylerbiy- Tt beylerbeyi - (T.i.): Ülkenin büyük bir kısmını yöneten 

(kimse). [Artık lcullamlmıyor.] 

- ,;,ı -

Üj - ıiizga- Tt destgab, tezgah - (F.i.): Terzi masası. 

J.:.;i.-~ - tabsi, !absil - Tt.. Tepsi- (Y.i.): Metal veya porselenden 

yapılmış tepsi; geniş yayvan kap. (Cl ve Tnl: J.;r "tebsil" aynı 

anlamda./ A: "atebsi" de aynı anlamdadır.] 
1 • L •l • 

..,. .Jl:.-..,. .,;- j__,j - tabbüz, tab büs, dabbüs- Tt topuz- (T.i.): 1. Topuz, topuz 
• L 

silahı. 2. Şişman adam. 3. Dikiş yüksüğü. [Cl: ..,..Jl:. "debbus" ve 

j; "debbuz" şekilleri de mevcuttur. 

~ı:; -bkz.: it.). 

ij.ı.T - te?kra -Tt tezkire, teskire - (F.i.): Bilet 

~ .• : r - tsbi~ı- Tt tesbi~ - (T.i.): Tesbih. [KIA~ "subha".] 

'..:..) - tüt- Tt dut, tut - (F.i.): 1. Dut. 2. Dut ağacı./ ~J~.:..) "tuturum1" 

Çilek.] 

-~ -

~P. -çançariyya - Tt çeşnigir - (F.i.): Çeşnici, tadıcı, tadımcı. [Artık 
kullanılmıyor.] 



·-102 METIN AKAR 

-c_-

~c- J:ıarrüımji- Tt harnarncı - (T.i.): !.Yıkanan (kimse.) 2. Yıkayıcı , 

natır, tellak. 3. Hamam sahibi. 

-t-
• r"-"-- bii!Jiim - Tt halıarn - (Y.i.): Haharn, Musevl din adariıı. 

~J~:.,..ı;.- biis dur!- Tt Qas dur! - (T.ü.): Hazır ol! [Artık kullanılmıyor.] 
• , .. t\ 
r\..:.- bam - Tt bam, ham - (F.s.): I. Olgun olmayan, yeşil. 2 .. U zerinde · 

çalışılmamış, mamul olmayan. 

i;:;,._ borda ·: Tt tl~da, burde : (F.i.): 1. Eski eşya, eski malzeme. 2. 

Döküntü, kalıntı . 

• :;.,.;.::. - !Janjar- Tt ijançer, hançer- (F.i.): Hançer, karna. [A: kummiya) 

~;_- !Joja- Tt ijoca, hoca- (F.i.): Zengin ve asil kimse. [Cl ve Tnl" yazar, 

sekreter, büro işlerine bakan yardımcı çocuk" anlamında 

kullanılıyor.] 

~~ - !Jıyiir- Tt ijıyar, hıyar- (F.i.): Hıyar, salatalık 

-~-

~,,; - dabaşir- ı:'t tebeşir- (F.i.): tebeşir. [Cl: "dabaşir" aynı anlamda] 

oll~- diida- Tt dadı, (taya) - (T.i.): 1. Büyükanne. 2. Siyah! dadı. [Nadiren 

kullanılır.] 
' L • L 
•. 0ı:. - bkz.: ıf~. 

];;; - derbuz -·Tt drabuzon, trabzan- (T.i.): Parmaklıklı korkuluk, trabzan. 

[Cl "balkon" ve "kazıklardan oluşmuş duvar" anlamındadır.] 

'-is';; -derbuka - Tt darbuka- (T.i.): darbuka. [Cl: "sedye" anlamı da 

vardır.] 

J.ı.)~; -derviş - Tt derviş - (F.i.s.): 1. Fakir, zavallı. 2. Derviş. 3. Nazik, 

sevimli. 

ı;}:. -do gri- Tt doğru- (T.s.): Şerefli, saygıdeğer, dürüst. 
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fo -deftar- Tt defter - (F i,): Defter. 

* rı..~- ~ı:~ duman, dumen -Tt dilmen - (lt.i.): Dümen. 

~i;J~- dazen, düzen - Tt düzen - (T.i.): 1. Alet 2. Aleller, araç gereç. 

w;,..-w~ -du/ma - Tt dolma - (T.i.): Bir çeşit Türk yemeği, lahana 

sannası. [Cl " kıymadan yapılan köfte" anlamında.] 

J~ -dil - Tt dil - (F.i.): Arap musikisinde bir makam adı olup Fas 'ta 

Jc> .1..-J şeklindeki birleşik kelirnede geçer. 

-~-

G? -bkz.: .ı...,.;. 

-J-

'iujJ~- rDztUlme -Tt ruz-name - (F.i.): Takvim. [Cl: 'i 'JjJ~ "ruzlama" ayru 

anlamda.] 

~)-~~ - ranğıla, narjila- Tt. Nargile- (F.i.): Nargile. 

~j - zorbat-Tt (zırp'dan)- (T.i.): l. Hız, hızlılık. 2. Acil, ivedi, acele. 

[Cl: "ansızın" anlamında.] 

i~~)- zerda, zrda -Tt zerde - (F.i.): 1. Şölen. 2. Ziyafet. 3. Bayram. [Cl: 

"sevilen yemek" anlamında.] 

~ı:ı;,; -ıldan - Tt zeydarı - (F.i.): Bir musiki makamı . 

-..,-
J~-Jıi-L. - sanjafr.- Tt sancak- (T.i.): 1. Sancak. 2. Bayrak. 

c.l.'~ - 1.1.'~ - sıbiilıi, şıbdlıi - Tt sipahi - (F.i.): Sipahi, atlı asker. [Artık 

kul tanımıyor. [Cl: ~ "sıbayhi" ayru anlamda.) 

~ - sebsi - Tt sibsi, sipsi - ('f.i.): pipo, uzun sigara ağızlığı ./ ~'=- -
sibaysi "esrar satıcısı". ~ -sıbaysi "küçük ağıılık". [Cl: IJ.r'C..::. 
"sibsaci" esrar satıcısı.] 

.. . ı 
~ - sbniyya - Tt tabani, abani - (F.i.): ı. pekten, nak:ışlı, san rerıkli 

sank. 2. Mendil. 



104 MET!N AKAR 

~1;. -seraga -Tt serağa- (T.i.): Baş ağa. [Artık kuUarulmıyor.] 

JG~- serval - Tt şalvar - (F.i.): Geniş pantalon. [Kuzey Afrika Arap 

lehçeleri nde: r;~b '.Jı~:;. "serval da.IJilani" çamaşır, kül ot; u; )ı JIJr 

"serval el-zınl$:a" sokakta giyilen pantalon. Tlemsen 'de: JJı.I"'"J 

"reseravil", Mısır'da: J~r "serbal" pantalon anlamında kullanılır. 

Bu kelime ile yapılmış fiiller: J~:;. "servale" bir çocuğa bir pantolon 

giydirmek; J~';.J "teservale" don giymek.] 

r.i'!:;.. -sajarji- Tt seferci (?), sofracı- (T.i.): Garson. [KlA: J~l.i "nadil" 

aynı anlamda. Bu kelime bugün Türkiye Türkçesinde kullanılmıyor.] 

.~ - sl[.ala -Tt iskele- (lt.i.): 1. Yük iskelesi. 2. İskele, nhtım. [A: 

"Merdiven" anlamında.] 

ıJYr':i. - Selanı dur!- Tt selam dur! - (T.ü.) : Selfull dur! [Artık 
kullanı lınıyor.] 

..;~ - bkz.: J\.(.1.. 

..;-:-. - bkz. : 4,:.,--

ı.f.:':'-~ - siniye, sini- Tt sini- (F.i.): Bakır veya metalden yapılmış geniş 
tepsi. [ ~ "sini" çinli./ ::.,~;. "suviyniyat" küçük tepsi, banda 

zili.] 

-ı) -

:.ıc.:- şal, şeL- Tt şal - (T.i.): Şal. 

~~(.:- şavarma - Tt çevirme - (T.i.): Döner kebabı. [Bu, Fas Arap lehçesi 

için yeni kelimedir.] 

J.;L.:- şaviş -Tt çavuş- (T.i.): 1. Çavuş, mübaşir, muhzır. 2. Büroda 

çalışan çocuk. 

*.ı.:- şah- Tt şah- (F.i.): 1. Kral (İran'da). 2. Satranç oyununda kral, şah. 

[Cl c.ı.:"şal;ı" aynı anlamda.] 

'() - şorba -Tt çorba- (F.i.): Çorba, sebze çorbası. 

* iJ:.: -şatranc - Tt ~atranç - (F.i.): Satranç. [Cl: • t_ıJa;.., "santranc" aynı 
anlamda.] 
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* ü.-:(: - şaliila-Tt salata- (İt.i.): Salata. [Cl:.ıı.~ "sal ata" imHisı da vardır.] 

u.:..: - şan!a -Tt çanta - (T.i.): Çanta, valiz. 

•ur -bkz.: <ı~ 

i~ı - aşşira- Tt şıra- (T.i.): Keyif verici, sarhoşluk verici bir bitki, zehir. 

H - şiş - Tt şiş - (T.i.): 1. İnce ve sivri kıJıç. 2. Kılıç oyunu sporonda bir 

kategori. 

-~-

..;ı;t.,. -şiibunjl - Tt sabuncu - (T.i.): Sabuncu. [Artık kullanılmıyor. 

Sale'de bir sokak adı olarak yaşıyor.] 

m... -bkz.: :ıJl .. 

~ı.,., - bkz.:~l,-

~- şal]an - Tt şal]an - (T.i.): Büyük tabak, tabak. 

ı.'";J-- bkz.:~~ 

z;_l_)..:.., - bkz.: v--: 
J~;..,- şola* - Tt şo lal$: - (T.i.): Solak, bazı özel günlerde Mulay 

AbdüJaziz'e refakateden askerler. [Artık kullanılmıyor.] 

~~ - şırma- Tt şırma - (T.i .): İpekten sağlam ve parlak ip, floş. 

~ - şika- T!_segiih, sigiih- (F.i.): Musik.ide bir makam. 

-JP-
i~l-1_,.;. - tjra,e~~üra- Tt dan - (T.i.): Mısır, dan. 

w;. -bkz.:~.J) 

- .,1,-

~~d.-~4U. - !abanja, !abanji- Tt tabanca- (T.i.): Tabanca. 

~;u. -[ii.bôr- Tt tabur- (T.i.): 1. Tabur. 2. Yaya askeri birlik. 3. Suvari ve 

zırhlı taburu./ J.J!u. .~tü "~ayid tabür" (eski polis birliğinde) tabur 

komutanı. 
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r;:iU.- [tizej- Tt ~ece- (f.s.): 1. Ham, olm~. yeşil. 2. Taze. 3. Yeni. 

* :,u.- fô.s- Tt ~as - (F.i.): B alar leğen. [Cl: "su kabı, kupa, aı_r.ıı ı.l'u. "tas el -

şorba" çorba kasesi./ Tnl: "takke" anlamında; ı.l'u..ıı.~t "Yed el-tas" su 

kabı, kupa anlamında./ Fas'ta: ... u. "tase" bardak, tas, kupa; 

~_,ı. "tavisa'' küçük bardak. 

i~-~-~U.-i~U. - [anjara, [anjiya, [anjira -Tt teöcere - (F.i.): 1. 

Süt veya tereyağı çömleği. 2. Koyun etiyle yapilan bir yemek çeşiti. 

3. Küçük kazan, bakır veya başka bir metalden yapılmış tencere. [Cl: 

~ ''tancir" ?tuz litreden az su alan büyük su kazanı; ;..J. 
"tancara" kazan gibi sıcak olmak.] 

ijU. -!ava - Tl tava - (F.i.): ı. Toprak veya metalden, saplı tava. 2. 

Dikdörtgen şeklinde, büyük sini (fınn için). 

~ - tabji -Tt ~opçu - (T.i.): Topçu. [CI:4l~ "tabbane" Topçu 

bataryası./Fas'ta: ~~ "a~abji" bir soyadı (el-çobji 'den).] 

j-.lo - J-.l- - bkz.: ır:' 

J,;j. - [arbüş- Tt. serpüş- (F.i.): Fes, bone şeklinde kırmızı başlık. [Cl 

ve Tnl: t:y.J. "tarbuşa" kapüşon, yağmurluk başlığı.] 

~ı:.:;- ~C.). - tersena -Tt tersane - (F.i.): Gemi inşa fabrikası, tersane, dok. 

[Bu kelime-XX'inci yüzyıla kadar kullanıldı .] 

.i;.). - ıromba- Tt tulumba- (tti.): 1. Tulumba, pompa. 2. Musluk. [Cl: 

i.,i)o "tronba" telaffuzu da var.] 

-t-
J:;(;. - 'aşılç.- Tt ~aş~- (f.i.): 1. Kahve kaşığı. 2. Metal kaşık. 

a;-; - 'araba - Tt araba - (T.i.): 1. Araba. 2. Atlı savaş arabası. 3. tki 
tekerli, yaysız yük arabası. [4. Tnl: Vagon.] 

ü~ - 'a{arşa - Tt 'ıtırşah, ıtr-ı şah· - (F.i.): Miskli ıtır çiçeği. [Cl: 

c_U)ıa&- "'atarşa.Q" imlası ve telaffuzu var.] 
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-t-
~~-4l.~ - gyd!a. gay!a - Tt gayda - (T.i.): Bir mUzik aleti, tulumlu 

zurna./ Fas 'ta: 4l.ı,;Jt....,ı.-.,..ı "aşl)abe ' 1-ğyata" gayda çalan kimse. 

-~ -

...,j~U - firüzi- Tt firüze - (F.i.): 1. Ttirkuaz (rengi). 2. Firuze taşı . 3. 

Porselen . 

• ~u.i~ -fdnfdıiya- Tt faotaziye - (Y.i.): 1. Gösteriş, gurur, debdebe, 

azameL 2. Magrib araplarının al koşturup silah atarak yapııldan 

yarış. 

:,;u -finüs- Tt lanüs- (Y.i.): 1. Fener. 2. Umba camı (Himba şişesi) . 

• ~u -fanid- Tt lanid- (F.i.): ı. Bonbon. 2. Draje. 3. Hap. [Cl: Bidem 

ve şekerle yapıJan bir çeşit çörek.] 

~;)-ı:ıı} -farrfın,forn- Tt fırın, furun - (L.i.): Fınn, ocak. [Cl: "Kireç 

ocağı, de~nnen" anlamı var./Fas'ta: ıJ)} "frlimi" fınncı.] 

~) - farajiyya -Tt ferace- (T.i.): Kaftan ÜZerine giyilen harici elbise. 

• ü) -furşa- Tt ftrça- (Y.i.): Ftrça . 

.. i)-ı/!u) - farnaji,farnçi- Tt fırıncı- (T.i.): Külhancı , hamam ateşçisi. 

[Cl: ..r-JUJ "farn~ci" aynı anlamda.] 

"' ;,;;J -fustoJr.- Tt fıstık- (F.i.): 1. Yer fısuğı. 2. Çam fısu~ı. [Cl: ~ 

"fıstt~" ve ;,;~ "fıs~" şekilleri de var.] 

~u..:.J -jes[dn; Tt fistan - (F. veya ispanyolcadan .i.): Kadın elbisesi. [Cl: 

ı>\lı..!i "feş\in" eteklik.] 

.:;i-~~ -fndr,fnar- Tt fenli.r, fener- (Y.i.): Fener, far, el feneri, deniz 

feneri, sokak feneri (lambası). [A: "lfnar" aynı anlamda.] 

~~ - finjan- Tt fincan - (F.i.): Kahve içiten kap. [Cl ve Tnl: ~ 

"fencal" şeldi de varJTnl: ..}..ri "fenicel" kOçilk tas. 

t.~ -fihrasa- Tt fıhrist- (F.i.): Fıhrist, içindekiler cetveli. 
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-~-

a;lj\i- ~ıjli -~zan, ~zane- Tt kazan- (T J.): 1. Kazan. 2. Büyük tencere. 

3. Çamaşır kazanı. 4. Çay ocakJannda kulJanı lan büyük su kaynatma 

kabı . 

.;..;u -~nunji- Tt ~anuncu- (T.i.): Kanun çalan kimse. 

:.,..i - ~ob- Tt kap, kova- (T.r.): Naylon veya tahtadan yapılmış kap, kova. 

)fı)'- j)() - ~ara~uz, kartikiz -Tt karagöz - (T.i.): Karagöz (oyunu) ve 

karagöz tipi. [Cl: i.ıfıf "garaguz" imla ve telaffuzu var, aynı 

anlamda.] 

'.;) - ~urş- Tt l,<uruş, guruş- (T.i.): Kuruş. [Artık k:ullanılmıyor.] 

r;-!.-~ - ~ıçç - Tt kıç - (T.i.): Her şeyin arka kısmı, arka, dip. [Cl:~ 
~ ' 

"laç" ayru anlamda. Fas'ta aynı zamanda 4.._y. "bubbe" de kuUanıJır.] 

iGi - ~aş/a, lçşla - Tt kışla- (T.i.): Kışla. 

~u:.; - liflan-Tt ~afçan- (T.i.): Kaftan. 

ju.:; ;i - ~alabor{al- Tt ~araparçal - (T.i.): Gürültü, patırtı. [Cl: JU..ı.,ıl} 

"~arabor~al" bağırsak, giyilmeyecek derecede eskimiş elbise, pılı 

pırtı, değersiz mal anlarnlannda.] 

i:w- fr.amtima - TL kapama- (T.i.): Et ve pirinçle yapılan bir yemek cinsi. 

[Cl: ~Çi _ "~abama" şekli de var, aynı anlamda.] 

.!_;i - ~nbüla -Tt ~unbara, i}umbara - (T.i.): Bomba, bir c ins mermi , 

bumbara. [Cl: •.ı,a "~anbüra" şekli var, aynı anlamda.] 

~ı-_;.i - ~ahv.aji- Tt ~abveci - (T.i.): Garson. [Artık k:ul lanılmıyor.] 

~~ - ~ıytan, fr.ittin- Tt ~aytan - (Y.i.): Bağ, ipek kordon. [Cl: .fi\J.; 
"~aytanci" muhabbet tellalı; ~u..; "~aytanciya" genelev patronu, 

kadın muhabbet tellalı. 

- ~-

~ .. ~ - kiitibji- Tt katip- (T.i.): Katip, sekreter. [Artık k:ullanılmıyor.] 

~ıS- - kagıt- Tt kağıt- (F.i.): Kağıt 
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~ı)' - krafs -Tt Kereviz - (F.i.): Kereviz. 

j_pl.f- bkz.: j}IJ 

~)--~- keşk, küşk- Tt köşk- (T.i.): Köşk, bahçeli ev, pavyon. [Cl: 

"kuşk" telaffuz edilir. Fas'ta bu kelimenin çokluk şekli olan !lGi 
"ekşak" daha çok kullanılır.] 

~ - keşmir- Tt kaşmir- (F.i.): Kaşmir (kumaşı). 

~ - kfta, kefta -Tt köfte - (F.s.i.): Kıyma (et). [Cl ve Tnl bu kelime: 1. 

Köfte (yemek), 2. Etli yaprak sarması anlamlarına da gelir./ Tnl: 

c.f'"\:.0' "keftaci" köfte satıcısı]. 

~-~ - kilim, ldl nı, ki/in- Tt kil im - (T.i.): Kil im, çok la sa tüylü halı. 

[Marakeş'te kullanılıyor] . 

~W"- keman- Tt keman - (F.i.): Keman. 

1~- kemenja- Tt kemençe - (F.i.): Küçük keman, kemençe. [Cl: W:.lS"' 

"kamanşa" telaffuzu da var.) 

~W'- kemö.nji - Tt kemancı - (T.i.): Keman çalan. [Cl: "vekilharç, 

seferde ordunun ihtiyaçlarını taşımayı ÜStlenen kimse" anlamında.] 

~- A: kummiya- Tt k~a- (T.i.): Eğri kama. [Fas'ta aynı alet için c;;.. 
"cenvi" ve "banjar" kelimelerinden de faydalarulır.] 

..;.4;;s-- kehreba- Tt kehrüba - (F.i.): Elektrik, elektriklilik. [TnJ: ~.,.s' 

şeklinde yazılır.] 

~4~ - kelırebti'1- Tt kehrüba'i- (F.s.): 1. Elektri.kle ilgili. 2. E lektrikçi. 

~ -4 -kisa. kis- Tt kese- (F.i.): Kese. [Cl: 4-.lS"' "kasa" aynı anlamda; 

;;.,....4-.lS"' "kasa muammara" dolu kese.] 

-J-

~ -loğm- Tt lağım- (T.i.): 1. Yeraltı kanalı. 2. Maden ocağı. 3. Mayın. 

[Cl: "lağm" ve "le~" telaffuzları da var.] 

-r-
~ı;:. .,~. - mtiristiin - Tt birnaristan - (F.i.): Akıl hastanesi. [Cl: .:ıU..,.ıl. ve 

.:ıU.....ıl. şekillerinde de yazılır.] 
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~~ - miiye -TL maye - (F.i.): Mosikide bir makam. 

* ıJ';;; -ma'danas- Tt ma'denos, maydanos, maydonoz- (Y.i.): Mayda

noz. [Cl: :.,..,;~ "b~donos" şeklinde de yazı lır.] 

~ı): - mul;ra}- Tt b~aç- (l'.i.): Çaydanlık, çay suyu kaynalılan kap. [Cl: 

~ı); "b~ac" kahveci anlamında.) 

~~ - militin - Tt mintan - (f.i.): Gömlek, mintan. 

* ~):. -mlütJiyya- Tt müliigiyye - (Y.i.): 1. EbegOmeci cinsinden bir 

sebze. 2. Bamya. 

~;- mör- Tt mor- (f.s.): Mor. [Cl: "mur" şeklinde de telaffuz edilir.] 

~Cr.#. -mihrajfın - Tt mihrican - (F.i.): Festival, şenlik. 

-u-
~'J -narjis -Tl nerkis, nergiz - (F.i.): Nergis. 

U..,.) -bkz.: U;.;.) 

* i;; -no!;ra- Tt nul$ra- (F.i.): Gümüş. [A: "n~" aynı anlamda.] 

..;ı - nanni - Tt ninni - (T.ü.): 1. Uyu! 2. Ninni (Çocu~ uyulmak için 

söylenen ezgi ve sözler.) [Cl: "nenna" teiMfuzu da var.] 

-J-

J.~- vatan, wa{an- Tt vatan - (KlA,T.i.): Vatan. [Kelimeye bugünki 

anlamını Türkler kazandırdılar.] 

-ı;-

.:..f.Jl- yaurt, yogort - Tt yoğurt - (T.i.): Yoğurt. [Bu kelime belki 

Fransızcanın aracılığıyla geçmiştir.] 

.... ~ .... ı. -ya ....... ya ....... -Tt ya ....... ya ....... - (F.b.): Ya .... ya ..... (Şu 

eski deyimde geçer. ,.. ~ .:...1 ı. "ya enle yıl buve" Ya sen, ya o.) 

:, -yalı! -Tt ya! - (T.ü): Ya! Bak, bak hele! Dolru mu? 


