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TURKISH ORIGINATED SURNAMES IN ALBANIA AND THEIR SEMANTIC VLAUES
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Öz
Yüzyıllarca bir arada yaşayıp aynı tarihi paylaşmış olan Türkler ve Arnavutlar arasında birçok alanda etkileşim olmuştur. Osmanlı
devleti döneminde Balkanlarda çok sayıda cami, medrese, köprü ve bedesten gibi eserler yapılmış, iki halk arasında kültürel etkileşim
meydana gelmiştir. Özellikle dil alanında etkileşim çok olmuş ve bunun sonucunda Türkçeden Arnavutçaya çok sayıda kelime geçmiştir.
Günlük dilde kullanılan pek çok kelime, yer isimleri ve insanların kimliklerinin en önemli kısmını oluşturan soyadları dil alanındaki
etkileşimin en önemli örnekleridir.
Bir milletin örf, adet, kültür ve inancının içinden çıkan soyadları sadece bir dil malzemesi olarak kalmaz aynı zamanda bir kültür
taşıyıcısı olarak görev de yapar. Arnavutluk’taki soyadlarına bakıldığında beş yüzyıllık Osmanlı devleti hakimiyetinin ve Türkçenin izleri
görülecektir. Turku(Türk), Ballabani(Balaban), Ademi(Adem), Bakiri(Bakır), Ajazi(Ayaz), Bajraktari(Bayraktar), Agai(Aga), Pelteku(Peltek),
Tabaku(Tabak), Çeliku(Çelik), Terziu(Terzi) vb. daha birçok soyadı bugün Türk kültürünün bir parçası olarak bu coğrafyada yaşamaktadır.
Bu çalışmada yaşayan kültür mirasımız olan Arnavutluk’taki Türkçe kökenli soyadları ortaya çıkarılarak, kelime kökenleri, anlam
değerleri, Türkçe üzerinden Arapça ve Farsça kelimelerin Arnavutçaya geçişi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türk, Arnavut, Ortak Kültür, Türkçe, Kültürel Miras, Soyadları.
Abstract
Turkish and Albanians have lived together for centuries, thus shared the same history through numerous interactions in many
areas. During the Ottoman Reign many architectural structures such as mosques, madrassas, bridges, and bezistans were built, consequently
cultural interactions occurred between the two peoples. Especially, the interaction between the languages had been very high as a result
many words from Turkish were transferred into Albanian. Many words used in everyday language, place names, and surnames, as the most
important component of one`s identity, are among the most significant examples reflecting the interactions between languages.
Surnames coming out of a nation`s traditions, customs, culture and religion cannot be considered as mere assets of a language,
they also serve a mission as culture bearers. Investigating the surnames in Albania one would see the five hundred years of Ottoman Reign
and traces of Turkish language. Turku(Türk), Ballabani(Balaban),Ademi(Adem), Bakırı(Bakır), Ajazı(Ayaz), Bajraktari(Bayraktar),
Agai(Aga), Pelteku(Peltek), Tabaku(Tabak), Çeliku(Çelik), Terzıu(Terzi), etc. are among many other examples that can be found as part of
Trukish culture living in this region.
In this study it is aimed to unveil Turkish originated surnames in Albania as living heritage of Turkish language, as well as
investigate origins of the words, their semantic values, such as Arabic and Persian words that hed been transferred into Albanian through
Turkish.
Keywords: Turkish, Albanian, Cultural Interactions, Cultural Heritage, Surnames.

1. GİRİŞ
Arnavutluk 15. yüzyılda Osmanlı devleti topraklarına katılmıştır. İlk olarak 1389 yılında Berat şehri,
ardından Gjirokastaro, Avlonya ve diğer şehirler fethedilmiştir. Bu şehirler II. Beyazıt dönemiyle birlikte
islamlamiyetle tanışmıştır. (Balaban, 2014:625).
Arnavut ve Türk ilişkileri Osmanlı’dan çok daha öncelere dayanır. Karadeniz’in kuzeyinden
Balkanlara, oradan da Arnavutluk’a Avar, Kuman, Hun, Peçenek toplulukları gelmişlerdir. Böylece Türkleri
tanıyan Arnavutların Türk diliyle ilişkileri o dönemde başlamıştır. (Egro, 2002:6-13). Anadolu’dan Balkanlara
gelip yerleşmiş olan Sarı Saltuk ile İslamiyetle tanışan Arnavutlar, Osmanlı devletinin savaş yapmadan almış
olduğu topraklardan biri olmuştur. (İnalcık, 2005:21).
Balkan coğrafyasına hakim olan Osmanlı devleti kendini mimari alanlarda oldukça hissettirmiş,
bıraktığı eserler Bosna Hersek’teki Mostar Köprüsü’nden Makedonya’daki Harabati Baba Tekkesi’ne,
Bulgaristan’daki Bedesteye kadar uzanmıştır. (Balaban ve Yılmaz, 2012:13) Arnavutluk'taki önemli Osmanlı
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eserleri arasında Berat şehrindeki “Osmanlı evleri” Elbasan’daki “Elbasan kalesi” Tiran’daki “Ethem Bey cami”
sayılabilir.
Osmanlı devleti bütün bunları yaparken, iskan politikasıyla bölgeye yerleştirilen Türklerin İslam dinini
Türkçe olarak anlatması ve devletin resmi dilinin Türkçe olması Türkçeden Arnavutçaya birçok kelime, deyim,
atasözü, ekler geçmesine zemin hazırlamıştır. Türk kültürü, Türkçeden Arnavutçaya geçen kelimelerle,
Müslüman halkın kullandığı dini terimlerle, ev eşyaları, giyim kuşam kültürü, eşya kültürü, yeme içme
kültüründen
kız isteme merasimine, düğünlere, cenaze törenlerine, bayram
kutlamalarına kadar
yansımıştır.(Ekrem, 2014:32). Bu kültür alanlarıyla ilgili 4406 Türkçe kelime Arnavutçaya geçmiştir ve
bunlardan 1400 kelime bugünkü Arnavutça Sözlüğünde yer almakta ve birçoğu halen kullanılmaktadır(Kadiu
ve Abdiu, 2009:1230). Bunun yanında Arnavutluk’ta birçok yer adlarının, özel adların Türkçe olduğu
görülmektedir. (Yılmaz vd., 2012:2).
Osmanlı Balkan topraklarına hakim olmadan önce Arnavutlar 10-15. yüzyıllar arasında farklı Türk
boyları ile ilişki kurmuşlardı. Bunun neticesinde Türkçeden Arnavutçaya savaş, giyim, kuşamla ilgili iki hecelik
kelimeler ödünçlenmiştir. Fakat geçişlerin yoğun olarak yaşandığı dönem 16-17. yüzyılda Osmanlı devletinin
Balkan topraklarında askeri ve siyasi hakimiyetinin artması ile başlamıştır. Bu dönemde verilmiş olan eserlerde
Türkçenin etkisi Arnavutçada açık şekilde görülmüştür.
Gjon Bozuku’nun Meshari 1555 (Ayinat) adlı Arnavutça yazılmış dini nitelikli eserde Türkçeden
ödünçlenmiş kelimeler görülmektedir. Bunun dışında Pjetёr Budi’nin eserinde (1618-1621), Frank Bardhi’nin
“Arnavutça sözlüğünde” (1635), Pjetёr Bogdani’nin “Cuneus Prophetarum” (1685) adlı eserinde Türkçeden
ödünçlenen kelimelerde artış olduğu görülmüştür. (Yıldız ve Akgül, 2014:221).
18-19. yüzyılda Arnavutluk’ta Türkçenin etkisinin çok büyük boyutlara ulaştığı görülmektedir. Devlet
dilinin ve dini eğitim veren medreselerin dilinin Türkçe olması, Arnavutluk edebiyatında divan edebiyatı
tarzında eserler verilmesine neden olmuştur. Arnavut Divan Edebiyatı yazarlarından Nezim Frakulla ve Hasan
Zyko Kamberi eserlerinin yüzde 70'i Türkçe ağırlıklıdır. (Bayraktar, 2009:3)
Arnavutluk’ta Türkçe kelimelerin kökenine bakıldığında, büyük bir kısmının Arapça ve Farsça olduğu
görülmektedir. Bu durum tartışmacıları iki gruba ayırmıştır:
a. Arnavutçaya direkt Arapça ve Farsça kelimeler geçtiğini savunan gurup ki bunlar oryantalizm
savunucularıdır.
b. Ödüçlenen Arapça ve Farça kelimelerin Arnavutçaya Türkçe üzerinden geçtiğini savunalar, yani
Türkizm savunucularıdır. Arnavut oryantalist Tahir Dizdari’nin Türkçe kelimeleri derlediği “Fjalor i
Oriantalizmave Në Gjuhën Shqipe” adlı eserinde birçok kelimenin Arapça, Farsça ve Türkçe olduğu
görülmüştür. (Balaban,Yılmaz, 2012:13). Dizdari Arnavut dilinde kullanılmakta olan amin “âmin”, ayet “ajet”,
kader “kader” gibi dini terimlerin doğrudan Arapça ve Farsçadan geldiğini savunmuştur. Fakat kelimelerin
Arnavutçaya Türçeden değil de Arapça ve Farsçadan geldiğini kanıtlayan bir çalışma ortaya koyamamıştır.
Arnavut yazar olan Eqrem Çabej ise Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin Arnavutçaya Türkçe aracılığıyla
geçtiğini savunmuştur. (Egro, 2002:4)
Arnavutçada Türkçe kelimelerin kullanılması durumu kişilerin kimliklerini oluşturan soyadlarında da
görülmüştür. Arnavutluk’ta soyadları 12. yüzyılla 20. yüzyılar arasında insanları birbirlerinden ayırt edebilmek
için kullanmıştır. Soyadları ilk olarak elit tabakadaki kişiler tarafından, daha sonra din ve devlet adamları, son
olarak da diğer halk grupları arasında kullanılmıştır.
Bu bağlamda soyadlarının gruplandırılması şu şekilde sıralanabilir:
a. Anne, baba isimlerinden türetilen soyadları: Ahmetaj(Ahmet), Jahja(Yahya), Mehmeti
(Mehmet).
b. Meslek, zanaat belirten soyadları: Kasapi(Kasap), Qatıpı(Kâtip), Terziu(Terzi),
c. Takma isim, lakaptan oluşan soyadları: Çollaku(Çolak), Pehlivani(Pehlivan), Topali(Topal).
d. Türkizm ve Oryantalizm etkisinde gelişen soyadları: Hoxha(Hoca), Imami(İmam),
Islami(İslam), Shehu(Şeyh), Turku(Türk),
e. Ünvan isimleri: Aga(Ağa), Allajbeu (Alay beyi), Bajraktari(Bajraktar), Bej(Bey),
Bejzade(beyzade), Bejleri(Beyler), Bylykbash(Bölükbaşı), Çaushaj(Çavuş), Pashallari (Paşalar).
Arnavutluk'ta kullanılmakta olan soyadlarının büyük bir kısmı meslek, zanat, Türkizm ve oryantalizm
etkisinde oluştuğu söylenebilir.
Bu çalışmada Arnavutçaya Türkçe üzerinden geçmiş olan soyadları incelenerek anlam değerleri ve
kelime kökenleri ortaya koyulmaya çalışılmıştır.
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Araştırmalarımız neticesinde Arnavutluk’ta kullanılmakta olan soyadları ile ilgili yapılan bir çalışmaya
ulaşamadık. Çalışma olmadığından nüfus idaresine gidip buradaki soyadlarına ulaşılmak istendi. Fakat
bürokratik engellerden dolayı hepsine ulaşılamadı. Biz de 2001-2002 yılları arasında yayınlanmış olan telefon
fihristi üzerinden giderek soyadlarına erişmeye çalıştık. Telefon fihristi tarama metoduyla ele alınıp incelendi
ve içerisinde Türkçe üzerinden Arnavutçaya geçmiş olan tüm soyadları tespit edildi. Daha sonra bu soyadları
alfabetik sıra ile kökenlerine göre tasnif edildi ve kelimelerin kökenleri tespit edilmeye çalışıldı.
Soyadlarının kökenleri, internet veri tabanlı olarak ürk Dil kurumu, Nişanyan Etimolojik sözlük ve Viki
Özgür sözlük aracılığıyla incelenmeye çalışılmıştır.
2. TÜRKÇE ÜZERİNDEN ARNAVUTÇAYA GEÇEN SOYADLARI
Türkçe üzerinden Arnavutçaya geçmiş olan soyadları alfabetik sıraya göre şu şekilde tasnif edilmiştir:
ABAS<Tur. Abbas< Ar. Abaās: Yola çıkacak kimse anlamındaki Abbas yolcu deyiminde geçen bir söz. (TDK.
2005, s. 2)
ABDELAZIZ<Tur. Abülaziz< Ar. Abdülaziz: En yüce, en değerli olan Allah'ın kulu. (TDK)
ABDI<Tur. Abdi< Ar. abd : İbadetle iştigal eden, ibadet etmek mutadı olan.
(L. Naci. 2009, s. 16)
ABDIHOXHA<Tur. Abdi Hoca<Ar.abd : İbadetle iştigal eden, ibadet etmek mutadı olan. (L. Naci. 2009, s. 16) <
Far. Hoca  ا: Efendi, ağa, muteber zat, hane sahibi. (L. Naci. 2009, s. 231)
ABDULLAI<Tur. Abdullah< Ar.abd : Kul, köle. (L. Naci. 2009, s. 15)
ABDURRAHMANI<Tur. Abdurrahman< Ar. abd : Kul, köle. (L. Naci. 2009, s. 15)
ADAMI<Tur. Adam< Ar. Adem آدم: İnsan, erkek kişi. (TDK. 1988, s. 13)
ADEMI<Tur. Adem< Ar. Adam  م: yokluk,olmama. . (L. Naci. 2009, s. 18)
ADHAMI<Tur. Azam< Ar. Aẓam
أ: Daha büyük, en büyük. (LNaci. 2009, s. 45)
ADILI<Tur. Adil< Ar. adil  دل: Adalet ile muttasıf, adaletli. (L. Naci. 2009, s. 18)
AGA<Tur. Ağa <Moğ. ākā: Genellikle köy ve kasabalarda sözü geçen, nüfuzlu, zengin kimse. (MBT. 2011 s. 37)
AHI<Tur. Ahi<Ar. Ahı أ: Ahiliğe, ahilik ocağına mensup olan kimse (MBT. 2011 s. 56)
AHMETI<Tur. Ahmet<Ar. Ahmed ا: Daha, en, pek memdûh. (L. Naci. 2009, s. 23)
AJAZI<Tur. Ayaz< ETÜ. ayās: Sakin, açık ve genellikle mehtaplı gecelerde çıkan kuru soğuk. (MBT. 2011 s. 231)
AJDINI<Tur. Aydın<Tr. ay’dan ay-dın/aydın: Ay’ın Parlaklığı, ışıması. (TDE.1991,s. 55)
AKCAN<Tur. Akcan (ak+can): Özü temiz, dürüst kimse. < Tr. Ak/Ag: Karanın karşıtı, beyaz. (TDE. 1991, s.
15)<Fa. Cān  ن: İnsan ve hayvanların yaşamasını sağlayan ve ölümle bedenden ayrılan madde dışı varlık.
(MBT. 2011 s. 457)
AKÇAY<Tur. Akçay (ak+çay): Temiz ve berrak akan dere gibi olan kimse.< Tr. Ak/Ag: Karanın karşıtı, beyaz.
(TDE. 1991, s. 15) < Far. Çāy  ى: Kaynatılıp içilen maruf yaprak. (L. Naci. 2009, s. 99)
AKULLI<Tur. Akıllı (akıl+lı): Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan. (TDK. 1988, s. 36) < Ar. Aḳl
: İnsanda
madde-I idraâk olan vedi’ a-i İlahiyye. (L. Naci. 2009, s. 24)
ALANI<Tur. Alan< ETÜ. Alanğ: Düzlük, düz yer, ova, orman içindeki açıklık. (TDE. 1991, s. 22)
ALCANI<Tur. Alcan (al + can): Cesur, yürekli, atılgan kimse. < ETÜ. Āl: Pembeye kaçan parlak kırmızı renk. .
(MBT. 2011 s. 87) <Far. Cān:  ن: İnsan ve hayvanların yaşamasını sağlayan ve ölümle bedenden ayrılan madde
dışı varşlık. (MBT. 2011 s. 457)
ALETI<Tur. Alet <Ar. alet ا: Bir işi işlemekte kullanılan vasıta. (TDK. 1988, s. 49)
ALI<Tur. Ali<Ar.Ālī
: Yüce, yüksek. (TDK. 1988, s. 52)
ALIBALI< Tur. Ali bal <Ar.Ālī
: ALİ. < Orta Türk. (oğuzca) Bāl: Arıların çiçeklerinden topladıkları bal
özü denen sıvı ile yaptıkları, rengi beyazdan esmere kadar değişen, koyu kıvamda tatlı madde. (Misali büyük
Türkçe sözlük. 2011 s. 275)
ALIÇAJ<Tur. Ali çay <Ar. Ālī
: ALİ. <Far. Çāy  ى: Kaynatılıp içilen maruf yaprak. (L. Naci. 2009, s. 99)
ALIHOXA<Tur. Ali Hoca <Ar. Ālī
: ALİ. < Far. Hoca  ا: Efendi, ağa, muteber zat, hane sahibi. (L. Naci.
2009, s. 231)
ALIMEHMETI<Tur. Ali Mehmet<Ar. Ālī
: ALİ.< Tr. Mehmet: Muhammet’in Türkçeleştirilmişi. (TDK)
ALIMEMATI<Tur. Ali Memati<Ar. Ālī
: ALİ. < Ar. Mamāt  ت: ölüm, mevt: Hayat ve memat. (L. Naci.
2009, s. 400)
ALIMI<Tur. Alim<Ar Ālim
: Çok bilen, ilmi çok. (L. Naci. 2009, s. 28)
ALISHABANI<Tur. Ali Şaban<Ar. Ālī
: Yüce, yüksek. (TDK. 1988, s. 52) < Ar. Şabān ! ن: Ay takviminin
sekizinci ayı, üç ayların ikincisi. (TDK. 2005, s. 1841)
ALISHEHU<Tur. Ali Şeyh< Ar. Ālī
:Yüce, yüksek. (TDK. 1988, s. 52)<Ar. şeyh "#! : Tarikat kurucusu, bir
tarikatta en yüksek dereceye ulaşmış olan kimse. (TDK. 2005, s. 1862)
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ALLABASHI<Tur. Alabaş< Mog. Ala (bk.) ile tr. Baş’tan ala-baş: Turuçgillerden, şalğama benzeyen bir bitki. .
(TDE. 1991, s. 21)
ALLAJ<Tur. Alay< Far. ālāy ى$آ: Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk. (Tdk. 1988, s. 46)
ALLAKAN<Tur. Alakan (Ala+kan)< ETÜ. Ala: Beyaz tenli kimse; hastalıklı kimse.(MBT. 2011 s. 84) < ETÜ. Kan:
Plazma ve kan yuvarlarında meydana gelen ve damarların içinde dolaşan vücut dokularını besleyen kırmızı
renkli sıvı. (MBT. 2011 s. 1565)
ALSHABANI<Tur. Al Şaban<ETÜ. Āl: Pembeye kaçan, parlak kırmızı renk. (MBT. 2011 s. 87) < Ar. Şabān ! ن:
Ay takviminin sekizinci ayı, üç ayların ikincisi. (TDK. 2005, s. 1841)
AMELI<Tur. Amel<Ar. Amel
: Yapılan iş, edim. (TDK. 1992, s. 62)
ANADOLLI<Tur. Anadolu< Tr. Anadolu: Ön Asya'nın bir parçası olarak Türkiye'nin Asya kıtasında bulunan
toprağı. (TDK. 2005, s. 94)
AQIF<Tur. Akif<Ar. Akif %& : İtikaf eden. (L. Naci. 2009, s. 25)
ARA<Tur. Ara<ETÜ. Āra: iki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, aralık, mesafe. (MBT. 2011 s. 155)
ARAPI<Tur. Arap< Ar.Arab  ب: koyu esmer Arap yarım adasından çıkıp yayılmış olan sâ mi bir kavim
adı.(MBT. 2011 s. 160)
ARIFI<Tur. Arif<Ar. Ārif  رف: Çok anlayışlı, hakkıyle bilen, gördüğünü uzun düşünmeye gerek kalmadan
hemen kavrayacak yetenekli olan (kimse). (MBT. 2011 s. 160)
ARKA<Tur. Arka<ETÜ. Arka : Ön, sağ ve solun dışında dördüncü yön, görünmeyen taraf. (MBT. 2011 s. 168)
ARUCI<Tur. Arıcı (Arı+cı)< Tr. Arıg: Arınmış, Temiz. . (TDE. 1991, s. 37) < Arıcı:Bal almak için arı yetiştiren
kimse. (TDK. 2005, s. 117
ASA<Tur. Asa<Ar. Aṣā * : Değnek, sopa, uzun baston. (L. Naci. 2009, s. 35)
ASHIKU<Tur. Aşık<Ar. Āşik +! :Aşk ile muttasıf. (L. Naci. 2009, s. 39)
ASIMI<Tur. Asım< Tr. Asım: Asma işi, boyuna asılan süstakısı. (TDE. 1991, s. 42)
ASLLANI<Tur. Aslan< ETÜ. Arslan: Afrika ve batı asya’da yaşayan, dört ayaklı, yırtıcı, çok kuvetli, kedi
cinsinden memeli hayvan. (MBT. 2011 s. 189)
ASQERI<Tur. Asker< Ar. Askar ,- : Çeri, belde muhafazası için müsellah ve mürettep tutulan adamlar. (L.
Naci. 2009, s. 37)
ATA<Tur. Ata<Etü: Ata: Cet, dede, büyük baba ve aynı soydan daha önce yaşamış olan kimse. (MBT. 2011 s.
203)
AVXHI<Tur. Avcı (Av+cı) < Tr. Av : Avlama, avlanma, eylemi avlanan nesne < Avcı : Avlanan ava giden kimse.
(TDE. 1991, s. 50)
AXHEMI<Tur. Acemi<Ar. Acemi:Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir iş beceremeyen. (TDK. 2005, s. 6)
AZA<Tur. Aza<Ar. Aḍā  ء/  أ: Organlar, vücut parçaları. (TDK. 1992, s. 118)
AZIZI<Tur. Aziz< Ar. Azīz 010 : Sevgide üstün tutulan, muazzez. (TDK. 1992, s. 120)
BABA<Tur. Baba< Far. Bâbâ: Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek. (TDE. 1991, s. 61)
BABANI<Tur. Baban (baba+n)< Fars. baba BABA
BABASI<Tur. Babası (baba+sı)<Fars. baba BABA
BABO<Tur. Babo<Far. baba BABA
BABURI<Tur. Babur< Far. Babür: Kaplan. (TDK)
BACA<Tur. Baca<Far. Bāce 2: Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol. (TDK. 2005, s. 173)
BACI< Tur. Bacı < Tr. Bacı: Büyük kız kardeş, abla. (TDK)
BADEMI<Tur. Badem<Far. bādām/bāyām  م1 2/ دام2: Badem ağacı, bu ağacın yaş veya kuru yenilen yemişi. (TDK.
2005, s. 174)
BAJA<Tur. Baya<ETÜ. Bayakı: Değişik bir tarafı bulunmayan, farklı olmayan, sıradan. (MBT. 2011 s. 312)
BAJAZITI<Tur. Beyazıt<Ar. Bayezit:İbadet eden, ibadetle uğraşan kişi. (TDK)
BAJRAKTARI<Tur. Bayraktar (Bayrak+tar): ETÜ. Bayrak< Fa. +dār دار: Tutan, sahip olan, -li, -ci < Bayrakdar:
Askerde bayrak taşımakla görevli kimse. (MBT. 2011 s. 314)
BAJRAM<Tur. Bayram< Tr. Bayram: Ulusal veya dinsel bakımdan önemi olan, kutlanan gün. (TDK)
BAKA<Tur. Beka<Ar. Beka: Ölmezlik, ölümsüzlük, ebedilik, bâkilik. (MBT. 2011 s. 325)
BAKI<Tur. Bakı<Ar. Bukā & 2: Ağlayan, ağlayıcı. (MBT. 2011 s. 372)
BAKIRI<Tur. Bakır< Tr. Bakır: Dövme, haddeleme ve döküm yoluyla kolayca işlenmiş levha, tel ve çeşitli
şekiller verilebilen, kalay, çinko vb. madenler. (MBT. 2011 s. 271)
BAKALLAVA<Tur. Baklava< ETÜ. Baklagu: Çok ince yufkadan yapılmış, içine ceviz, badem, fistic veya kaymak
gibi şeyler konan, meşhur ve makbul hamur tatlısı. (MBT. 2011 s. 273)
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BALA<Tur. Bala<ETÜ. Bala: Küçük çocuk, yavru. (MBT. 2011 s. 275)
BALLABANI<Tur. Balaban< Tr. Balaban: Gezdirilip oynatılan ayı, bataklıklarda yaşayan, balıkçıla benzeyen, iri
gövdeli, bacakları kısa bir kuş. (MBT. 2011 s. 275)
BALLARI<Tur. Bal (bal+lar)< Tr. Bal : Bal arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp
kovanlarındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen tatlı, koyu sıvı madde.
(TDE. 1991, s. 68)
BALLI<Tur. Ballı<Tr. Ballı: Şirin, güzel, tatlı dilli. (TDK)
BALTA<Tur. Balta< ETÜ. Baltu: Ağacı kesme, yarma, yontma vb. işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç.
(MBT. 2011 s. 280)
BANA<Tur. Bana< Ben zamirinin yönelmedurumu ekli biçimi. Bana bak! “benidinle” anlamında bir seslenme
ve gözdağı sözü. (TDK. 2005, s. 196)
BARABARI<Tur. Barabar<Far. Bar-ā-bar 2 آ2: Birlikte, bir arada. Beraber olma durumu, birliktelik. (MBT. 2011
s. 340)
BASHA<Tur. Baş< ETÜ. Baş : İnsan vücudunun göz, kulak, ağız, burun gibi duyu organlarının ve beynin
bulunduğu en üst, hayvan vücudunun en önemli kısmı, kafa. (MBT. 2011 s. 296)
BASHARI<Tur. Başarı <ETÜ. Başğar: Başarma işi, muvaffakiyet. (TDK. 2005, s. 214)
BASHERI<Tur. Baş Er<ETÜ. Baş: İnsan vücudunun göz, kulak, ağız, burun gibi duyu organlarının ve beynin
bulunduğu en üst, hayvan vücudunun en önemli kısmı, kafa. (MBT. 2011 s. 296)< ETÜ. Er: Adam, asker. (TDK.
2005, s. 460)
BASHI<Tur. Baş<ETÜ. Başİnsan vücudunun göz, kulak, ağız, burun gibi duyu organlarının ve beynin
bulunduğu en üst, hayvan vücudunun en önemli kısmı, kafa. (MBT. 2011 s. 296)
BASKA<Tur. Başka<Tr. Başka: Ayrı, ayrı bir nitelikte olan, değişik bir biçim taşıyan. . (TDE. 1991, s. 76)
BATI<Tur. Batı<Tr. Batı: Güneşin battığı yer-yön. (TDE. 1991, s. 77)
BAXHA<Tur. Baca<Far. Bāce 2: Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol. (TDK. 2005, s. 173)
BAXHAKU<Tur. Bacak<Far. pāçe 4: Bacak, gövdenin kasıklardan aşağı ikiye ayrılan bölümünün adı. (TDE.
1991, s. 62)
BAZI<Tur. Bazı<Ar. Bazı: Ara sıra, arada bir, kimi vakit. (TDK. 1988, s. 160)
BADEI<Tur. Bade< Far. Bāde  ده2: Şarap, içki. (Tdk. 1988, s. 125)
BADENI<Tur. Bade< Far. Bāde  ده2: BADE
BECERRI<Tur. Beceri< Tr. Becermek: Başarı, iş bitirme. (TDE. 1991, s. 81)
BEHRI< Tur. Behri <bilinmiyor : Yaban ördeği.
BEHRAMI< Tur. Behram < Far. Behram: Merih yıldızı. (TDK)
BEJ<Tur. Bey< ETÜ. Beg: Bir beyliğin, küçük bir devletin başında bulunan kimse, emir, prens. (MBT. 2011 s. 354)
BEJLERI<Tur. Beyler (Bey+ler) < Tur. Bey <ETÜ. Beg: Bir beyliğin, küçük bir devletin başında bulunan kimse,
emir, prens. (MBT. 2011 s. 354)
BEJZADE<Tur. Beyzade (Bey+zade)<(bey ve Far. –zāde ‘‘doğmuş’’ ile bey-zāde):Bir beyin, bir büyüğün oğlu.
(MBT. 2011 s. 359)
BEKA<Tur. Beka<Ar. Baḳā  ء2:Ölmezlik,ölümsüzlük, ebediyet, ebedilik, bâkilik. (MBT. 2011 s. 325)
BEKTASHI<Tur. Bektaşi< Tr. Bektaşi:Hacı Bektaş Veli'nin tarikatına girmiş olan kimse. (TDK)
BELI<Tur. Bel<ETÜ. Bil: İnsan vücûdunun orta kısmında göğüsle karın arasında hafifçe darlaşmış olan ve kuşak
bağlanan olan yer. (MBT. 2011 s. 327)
BEQIRI<Tur. Bekir< Ar. Bekir: Sabahları erken kalkmayı alışkanlık edinen kimse. (TDK)
BEQARI<Tur. Bekâr< Ar. Bikr: Evli olmayan kimse, egen. (MBT. 2011 s. 325)
BESHI<Tur. Beş<ETÜ. Biş: Dörtten sonra altıdan önce gelen sayının adı. (MBT. 2011 s. 349)
BESHIRI<Tur. Beşir< (Ar.beşr – bişr “müjdelemekten” beşir): Müjde getiren kimse, müjdeci. (MBT. 2011 s. 351)
BICAKU<Tur. Bıçak< (ETÜ. Bıç-mak “biçmek”ten bıç-ak): Bir sap ve kesici bir madeni kısımdan meydana gelen
kesme aleti. (MBT. 2011 s. 361)
BILALI< Tur. Bilal < Ar. Bilâl: Su gibi ıslatan.(TDK)
BINISHI<Tur. Biniş (Bin+iş)< (Ar. Ibn ‘‘oğul’’dan) < Biniş: Eskiden genellikle ata binildiği zaman giyildiği için
bu adı almış olmalıdır. (MBT. 2011 s. 381)
BODURI<Tur. Bodur< Tr. Bodur: Enine göre boyu kısa olan, boyca alçak olan, çok kısa boylu. (MBT. 2011 s. 400)
BOGA<Tur. Boğa< ETÜ. Buka: İğdiş edilmemiş damızlık erkek sığır. (MBT. 2011 s. 400)
BOJA<Tur. Boya<ETÜ. Bodug: Üzerine sürüldüğü, içine katıldığı şeye renk veren ve bu maksatla kullanılan
madeni, bitkisel veya sentetik madde. (MBT. 2011 s. 413)
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BOJAXHI<Tur. Boyacı (Boya+cı)< ETÜ. Bodug:
Boya < Boyacı: Boya yapan, boya satan kimse. (MBT. 2011 s.
413)
BOZAXHIU<Tur. Bozacı (Boza+cı)< Far. Būze: Boza yapan, dükkanda veya sokaklarda gezerek boza satan
kimse. (MBT. 2011 s. 416)
BUBA<Tur. Baba<Far. Bâbâ: BABA
BUBANI<Tur. Baba<Far. Bâbâ: BABA
BUDU<Tur. But<ETÜ. Būt < Atü.Bult: Bacağın dizden kalçaya kadarolan kısmı. (MBT. 2011 s. 439)
BULGU<Tur. Bulgu (Bul+gu)< Tr. Bulgu: Çeşitli yollarla belirlenen ve bir değerlendirme yapmaya yarayan
husus. (MBT. 2011 s. 431)
BUZI<Tur. Buz<ETÜ.būz: Soğuktan donarak katı duruma gelmiş su. (MBT. 2011 s. 441)
BYLYBASHI<Tur. Bölükbaşı< Tr. Bölükbaşı: Yeniçeri teşkilatında ağa bölüklerinin kumandanı. (TDK. 2005, s.
314)
CAMA<Tur. Cama<Far.came “elbise”den -dān ekiyle cāme-dān > camadan): Kol ve yaka kenarları sırmayla, ipekle
işlenmiş, kısa kollu veya kolsuz, çapraz düğmeli, kadifeden yâhut çuhadan yapılmış bir çeşit kısa yelek. (MBT.
2011 s. 454)
CAMI<Tur. Cami<Ar. cem “toplamak”tan cāmi 6 :Müslümanların, içinde vakit namazlarıyle cuma ve bayram
namazlarını kıldıkları ve ibâdet ettikleri mihraplı, minberli, genellikle minâreli binâ, büyük mescit. (MBT. 2011 s.
456)
CANI<Tur. Cani<Ar. cināyet “öldürmek”ten cānі 7 : Cinâyet işlemiş kimse, kātil. (MBT. 2011 s. 463)
CANKOLLARI<Tur. Can kolları< Far. cān  ن: İnsan ve hayvanların yaşamasını sağlayan ve ölümle bedenden
ayrılan madde dışı varlık. (MBT. 2011 s. 457) <ETÜ. Kol: İnsanın omuzundan parmak uçlarına kadar olan
organı. (MBT. 2011 s. 1748)
CENGELI<Tur. Çengel<Far. cengel 89 : Sık ağaçlık yer. (MBT. 2011 s. 480)
CERJANI<Tur. Ceryan<Ar. carayān  ن1 : Bir yöne doğru akma, akıntı. (TDK. 1992, s. 254)
CICI<Tur. Cici< Tr. cici: Sevimli, cana yakın, hoş, güzel, hoşa giden. (VÖS)
CIFTCI< Tur. Çiftçi<Far. cuft : : Geçimini toprağı ekerek sağlayan kimse, reçber. (TDK. 1992, s. 308)
CIFLIKU<Tur. Çiflik (Çift+lik) <Far. cuft : :Bir çift öküzle bir yılda sürülen toprak. (MBT. 2011 s. 591)
CILA<Tur. Cila<Ar. cilā <ﺀ: Parlaklık, parlama, parıltı. (MBT. 2011 s. 503)
CIZME< Tur. Çizme (çiz+me)< Tr. Çizme: Diz kapaklarına değin çıkan bir ayakkabı türü. (TDE. 1991, s. 148)
CORAPI<Tur. Çorap<Ar. curāb < Far. gurāb: Çıplak ayağa giyilen, çeşitli ipliklerden örülmüş giyecek. (MBT.
2011 s. 606)
CORBAXHI< Tur. Çorbacı <Far. şorba 2! ر: çorba pişirip satan kimse. (TDK. 2005, s. 449)
ÇALI<Tur. Çalı (çal+ı)< Tr. Çalı: Ağaçtan küçük, cılız, dalları çok sık ve çatallı, odunumsu bitki. (TDE. 1991, s.
126)
ÇANAKU<Tur. Çanak<ETÜ. çan“büyük kap”tan küçültme ekiyle çan+ak: Pişirilmiş topraktan yapılma yayvan
kâse. (MBT. 2011 s. 533)
ÇAPRAZI<Tur. Çapraz<Far. çep-rāst “sol – sağ”dan: Bir köşeden bir köşeye uzanan. (MBT. 2011 s. 536)
ÇATALLI<Tur. Çatallı (Çatal+lı)< Tr. Çatal: İki ya da daha çok kola ayrılan nesne, iki kollu değnek, birkaç kolu
olan yemek aracı. (TDE. 1991, s. 133)
ÇELIKU<Tur. Çelik< Far. Çâlik: Su verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilebilen, birleşiminde az miktarda
karbon bulunan demir ve karbon alaşımı, polat. (TDE. 1991, s. 138)
ÇENE<Tur. Çene<Fars. çāne – çene 7 : Omurgalılarda, üzerinde dişler bulunan kemik parçası ile etrâfındaki
yumuşak kısımlardan meydana gelen ağzın alt kısmı, yüzün hareketli olan uç kısmı. (MBT. 2011 s. 564)
ÇOBANI<Tur. Çoban<Far. çōbān – şōbān  ن2 :oyun, keçi, manda, sığır gibi ehlî hayvan sürülerini güdüp
otlatan kimse. (MBT. 2011 s. 602)
ÇOKU<Tur. Çok<Tr. Çoğ (yansıma ses)dan çog/çok: Az karşıtı. (TDE. 1991, s. 150)
ÇOLLAKU<Tur. Çolak< ETÜ. çoluk< çol-mak “sakatlanmak”:Bir kolu veya eli sakat olan (kimse). (MBT. 2011 s.
605)
DALDA<Tur. Dalda<Moğ. Dalda: Ağaç dallarından yapılan yanları açık konut. (TDE. 1991, s. 160)
DANA<Tur. Dana< ETÜ. Tana: İki yaşındaki genç inek. (TDE. 1991, s. 164)
DANE<Tur. Dane<Fars. dāne 7دا: Tohum, habbe. (MBT. 2011 s. 638)
DARAKU<Tur. Tarak<ETÜ. Targak: Saç tarama aleti. (TDE. 1991, s. 642)
DAVA<Tur. Dava<Ar. davā د ى:Hakkını elde etmek veya korunmasını sağlamak yâhut bir anlaşmazlığın
çözümü için mahkemeye baş vurma. (MBT. 2011 s. 647)
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DAVACI<Tur. Davacı (Dava+cı) <Ar. davā د ى: DAVAVA<Davacı:Dâvâ eden, mahkemede dâvâ açan kimse,
müddeî. (MBT. 2011 s. 648)
DEDE<Tur. Dede< Tr. dede: Büyükbaba, yaşlı kişi. (TDE. 1991, s. 172)
DEDI<Tur. Dedi<ETÜ.tі-mek > di-mek > de-mek: Duygu ve düşüncelerini sözle anlatmak, söylemek.(MBT. 2011
s. 671)
DELIBASHI<Tur. Delibaş<Tr. Delibaş: Koyunarda ve danalarda görülen tehlikeli bir hastalık. (VÖS)
DELIMURATI<Tur. Deli Murat< ETÜ. télbe > télve > telü > delü > deli : Aklî dengesini kaybetmekten ötürü
kendisine ve çevresine karşı zararlı davranışlarda bulunan, intibâkını yitirmiş, aklını kaçırmış, çıldırmış (kimse)
<Ar. Murād  اد: Erişilmek istenen, olması, gerçekleşmesi arzu edilen şey, istek, dilek, amaç. (MBT. 2011 s. 6662173)
Telü <Tur. Deli<ETÜ.télbe>télve>telü>delü > deli: DELİ. (MBT. 2011 s. 666)
DELI< Tur. Deli< ETÜ. télbe>télve>telü> delü > deli: . (MBT. 2011 s. 666)
DEMIRI<Tur. Demir<ETÜ.emür > demür > demir : Dövülüp şekillendirilmesi, çekilip uzatılması, inceltilmesi
kolay ve döküme elverişli olduğu için kullanılış yeri çok geniş olan, yoğunluğu 7,8, erime derecesi 1510, atom
ağırlığı 55,85, atom numarası 26 ve sembolü Fe olan element. (MBT. 2011 s. 673)
DEMIRXHI<Tur. Demirci (demir+ci)<ETÜ. emür> demür > demir: DEMİR < Demirci: Demiri dükkânında
veya atölyesinde işleyen zanâatkâr. (MBT. 2011 s. 674)
DENEKO<Tur. Denek< Tr. denemek (Teng-Denk)ten den-e-k / denek: Denenmiş, üzerinde deney yapılan kişi
ya da başka bir nesne. (TDE. 1991, s. 178)
DENGU<Tur. Denk<ETÜ.Teng: Bir yük hayvanının iki yanına yükletilen yüklerden her biri, tay. (MBT. 2011 s.
680)
DERJAI<Tur. Derya<Far. deryā 1در:Deniz. (MBT. 2011 s. 692)
DERMANI<Tur. Derman<Far.darmān در ن:ilaç, şifa, deva, çare. (MBT. 2011 s. 688)
DERVISHI<Tur. Derviş<Far. darvīş =1درو:Tarîkata girip bir şeyhe bağlanan, onun izinden Hak yolunda
yürüyüp nefsini ıslâh eden, varlık iddiâsından geçip Allah’ın birliğini bütün kâinatta görerek kendini Hakk’a ve
onun yarattıklarına adayan kimse, tarîkat müntesibi (MBT. 2011 s. 691)
DESTANI<Tur. Destan<Far. dāstān > destānد@? ن: Milletlerin eski çağlardaki din, fazîlet ve millî kahramanlık
mâcerâlarını, başlarından geçenleri dile getiren büyük manzum hikâye, dâsitan, epope. (MBT. 2011 s. 694)
DEVEJA<Tur. Deve< ETÜ. teve: Geviş getiren memelilerden, sırtı bir veya iki hörgüçlü, eti yenip sütü içilen,
bacakları ve boynu çok uzun yük ve binek hayvanı.(MBT. 2011 s. 699)
DINÇI<Tur. Dinç< ETÜ. tınç: Gücü kuvveti yerinde, sağlam, diri, zinde, tüvânâ. (MBT. 2011 s.726)
DINI<Tur. Dini<Ar. dіn ve nispet eki -і ile dіni 91د: Dinle ilgili, dîne âit. (MBT. 2011 s. 725)
DIZDARI<Tur. Dizdar< Far. dizdarردﻳـــــــــــﺰدا: Kale muhafızı, kale bekçisi (TDK)
DOGA<Tur. Doğa<Tr. Doğa:Var olan her şeyin, canlı ve nesnelerin tümü. (TDK)
DOGANI<Tur. Doğan<ETÜ. toġan: Kartalgiller familyasından, küçük kuşlarla, böceklerle beslenen ve
dünyânın her yerinde birçok türü bulunan yırtıcı kuş sınıfı. (MBT. 2011 s. 743)
DOGRAMA<Tur. Doğrama<ETÜ.toġ (toz,kırıntı)dan tog-r-a-ma/ tograma/doğrama : Doğramak işi. (TDE.
1991, s. 194)
DOKSANI<Tur. Doksan<ETÜ.tokuz on’dan tokzon > tokson > toksan > doksan : Seksen dokuzdan sonra,
doksan birden önce gelen sayının adı. (MBT. 2011 s. 747)
DOKU<Tur. Doku< Tr. dokumak tan dok-u /doku (dokunan,örülen nesne), anlam genişlemesiyle, gövdenin
bölümlerini oluşturan en ufak öğeleri kuran yapı. (TDE. 1991, s. 195)
DOLLAPI<Tur. Dolap<Far. dōlāb: İçine eşyâ, giyecek ve öteberi konmak üzere yapılmış raflı, çekmeceli, kapaklı
mobilya veya duvara oyulmuş raflı, kapaklı göz.(MBT. 2011 s. 750)
DOSTI<Tur. Dost<Fars. dūst @ دو: Birini riyâsız ve samîmî duygularla seven, her bakımdan kendisine güvenilir
kimse, enis. Karşıtı. (MBT. 2011 s. 759)
DUMANI<Tur. Duman<ETÜ. Tuman: Yanan bir maddeden çıkan, içinde tamâmıyle yanmamış katı zerreler ve
buğu bulunan gaz. (MBT. 2011 s. 777)
EJUPI<Tur. Eyup< Ar.Eyyūb  ب1ّ ا: Kur’an’da adı geçen ve başına gelen dert ve sıkıntılara sabretmesiyle meşhur
olan Eyyüp peygamberin adı dilimizde sabır timsâli olarak ve bilhassa Eyüp peygamber sabrı şeklinde
kullanılır.(MBT. 2011 s. 920)
ELMAS<Tur. Elmas<Ar. el-māsا س: Billûrlaşmış saf karbondan ibâret, çok sert, çok kıymetli parlak taş. (MBT.
2011 s. 856)
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EMINI<Tur. Emin<Ar. emn “korkusuz, güvenli olmak”tan emіn C# ا: Güvenilir, inanılır, îtimat edilir (kimse).
(MBT. 2011 s. 860)
EMIRI<Tur. Emir<Ar. emr “emretmek”ten emіr # ا: Bir kavim veya memleketin başı, başkan, bey, reis. (MBT.
2011 s. 860)
ENESI<Tur. Enes< Ar. Enes : Soylu Arap atı, küheylan. (TDK)
ESHJA<Tur. Eşya<Ar. şey’in çoğul şekli eşyā ﺀ#!ا: Yiyecek ve içecek dışında insan için gerekli olan her türlü şey,
nesneler. (MBT. 2011 s. 904)
ESKI<Tur. Eski<Tr. esmek’ten/ eski: Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı.
(TDE. 1991, s. 244)
ESHI<Tur. Eş<ETÜ. eş: Arkadaş, dost, yar. (TDE. 1991, s. 245)
ETEMI<Tur. Etem<Ar. temām “tam ve mükemmel olmak”tan etemm ّ Dا:Tam, eksiksiz, kusursuz. (MBT. 2011 s.
905)
ETHEMI<Tur. Ezem < Ar. azam: Büyük çok büyük. (TDK)
FAIKU<Tur. Faik <Ar. fevḳ “üstün gelmek”ten fā’iḳ+E F: Daha üstün, tercih edilecek üstünlükte, müreccah.
(MBT. 2011 s. 929)
FARUKU<Tur. Faruk<Ar. farḳ “ayırmak, seçmek”ten fārūḳ  روقF: “Ayıran” anlamına gelen kelime hakkı hak
olmayandan, bâtıldan ayırması ve çok âdil olması sebebiyle Hz. Ömer’in lakabı olmuş ve dîvan edebiyâtında
özellikle aşağıdaki şekillerde kullanılmıştır. (MBT. 2011 s. 937)
FATIA<Tur. Fati <Ar. fetḥ “açmak, fethetmek”ten fātiḥHD F: Fetheden, açan, ülkeler zapteden kimse. (MBT. 2011
s. 940)
FANI<Tur. Fani<Ar. fenā “tükenmek, yok olmak”tan fānі 7 F: Son bulucu, sonlu, ölümlü, kalımsız, bâkî
olmayan. (MBT. 2011 s. 933)
FECI<Tur. Feci <Ar. fec “birinin canını acıtmak”tan fecі 6#IF:Çok acıklı, yürek parçalayıcı, trajik. (MBT. 2011 s.
943)
FEHMI< Tur. Fehmi < Ar. Fehmi: Anlayış, kavrayışla ilgili olan. (TDK)
FEJZIU< Tur. Feyzi < Ar. Feyzi: Bollukla, bereketle ilgili.(TDK)
FEJZULLAHU< Tur. Feyzullah <Ar. Feyzullah: Allahın bereketi.(TDK)
FERHATI< Tur. Ferhat < Ar. Ferhat: Güçlüğü yenip bir yeri ele geçiren. (TDK)
FESATI<Tur. Fesat<Ar. fesād  د-F: Tabiî halden çıkma, bozulma, bozukluk. (MBT. 2011 s. 960)
FINDIKU<Tur. Fındık<Far. funduḳ  ق9F:Kuzey yarım kürenin ılık ve serin bölgelerinde ve yurdumuzun
Karadeniz bölgesinde yaygın olarak yetişen, kışın yapraklarını döken ve aynı isimdeki meyveyi veren ağaççık.
(MBT. 2011 s. 968)
FISHEKU<Tur. Fişek<Far. fişān  نJF: Tüfek, tabanca vb. hafif ateşli silahlara, atılmak için sürülen ve içinde barut
bulunan bir kovan ile bu kovanın ucuna yerleştirilmiş mermiden oluşan cephane. (TDK. 2005, s. 706)
GARIBI<Tur. Garip<Ar. ġurbet – ġarābet “vatanından uzak olmak; yabancı olmak”tan ġarіbK1 L: Kimsesiz,
zavallı, bîçâre (kimse). (MBT. 2011 s. 1016)
GAZI<Tur. Gazi<Ar. ġazv > ġazā “cenge gitmek”ten ġāzі  زىL: Gazâ eden, İslâm dini ve vatan uğruna elde silâh
düşmanla savaşan, gazâdan şehit olmadan dönen kimse. (MBT. 2011 s. 1027)
GAZIDEDE<Tur. Gazi dede<Ar. ġazv GAZİ< Tr. Dede: Annenin babası, babanın babası. (TDE. 1991, s. 172)
GONXHA<Tur. Gonca<Far. ġunce – ġonce I9L: Henüz açılmamış çiçek, tomurcuk. (MBT. 2011 s. 1079)
GOXHA<Tur. Goca< Tr. koca: Bir kadının evlenmiş olduğu erkek, eş, zevç. (TDK)
GRURI<Tur. Guru<Ar. ġurūr  ورL: Kendini beğenme, büyüklük taslama, boş şeylerle övünme, benlik, enâniyet,
kibir, azamet. (MBT. 2011 s. 1118)
GUVEN<Tur. Güven<Tr. Güven: Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat.
(TDE. 1991, s. 306)
GJINALI<Tur. Cinali:Masallara ve bazı inançlara göre, göze görünmeyen, türlü biçimlere girebilen, iyilik de
kötülük de yapabilen yaratık<Ar. cinn ّC : İnsanlar tarafından görülmeyip çeşitli biçimlere girerek ancak
kendileriyle ilgi kuranlara veya istedikleri kimselere göründüklerine ve olağanüstü sayılan bâzı işleri yapacak
güce sâhip bulunduklarına inanılan gizli yaratıklara verilen isim. (MBT. 2011 s. 505) <Ar. Ālī
: ALİ.
HABIBI<Tur. Habib<Ar. ḥubb “sevmek”ten ḥabіb K# : Sevilen kimse, sevgili, dost. (MBT. 2011 s. 1148)
HABILI< Tur. Habil :habil. hz. adem'in oğullarından, kabil'in kardeşi, kabil tarafından öldürülmüştür.
yeryüzünde ilk öldürülen kişidir
HACI<Tur. Hacı(Hac +I) <Ar.ḥācc“hacceden kimse”den ā’nın kısalması, c’nin düşmesi ve sesli türemesiyle): Hac
farîzasını yerine getiren, hacca giden kimse. (MBT. 2011 s. 1151)
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HAFIZI< Tur. Hafız <Ar.ḥifẓ“korumak”tan ḥāfiẓ NF : Koruyan, muhâfaza eden kimse. (MBT. 2011 s. 1158)
HAJATI< Tur. Hayati <Ar. ḥayāt ve nispet eki -і ile ḥayātі D # : Hayatla ilgili. (MBT. 2011 s. 1239)
HAJDARAGA<Tur. Haydar ağa<Ar. ḥayder ر# : Asıl anlamı “arslan” olan kelime Hazret-i Ali’ye lakap olmuş,
onun yiğitlik ve cesâretinden dolayı “yiğit ve cesur” anlamında kullanılmıştır. (MBT. 2011 s. 1240) <Moğ. ākā :
AĞA
HAJDARI<Tur. Haydar <Ar. ḥayder: HAYDAR
HAJREDINI<Tur. Hayrettin< Ar. Hayrettin: Dinin hayırlısı. (TDK)
HAJRI<Tur. Hayri<Ar.ḫayr>ḫayrі“hayırla ilgili”den ḫayriyye 1ّ # : Hayır ve iyilikle ilgili, uğurlu ve kutlu. (MBT.
2011 s. 1148)
HAKANI<Tur. Hakan<Far. Hāḳān نO : Türkler’de ve Moğollar’da hükümdarlara verilen unvan. (MBT. 2011 s.
1164)
HAKIKI<Tur. Hakkı<Ar. ḥaḳіkat’in nispet eki -і almış şekli ḥaḳіḳі # : İnkâr edilemeyecek şekilde var olan, var
olmuş bulunan, gerçek.(MBT. 2011 s. 1166)
HALA<Tur. Hala<Ar. ḫāle “annenin kız kardeşi”den) [Eski metinlerde asıl mânâsıyle geçen hâle kelimesi son
dönemlerde ses değişikliğiyle birlikte anlam değişikliğine de uğramıştır]: Babanın kız kardeşi. (MBT. 2011 s.
1171)
HALACI<Tur. Halacı (Hala+cı) HALA
HALILI<Tur. Halil<Ar.ḫullet“dostluk”tan ḫalіl #P :Sâdık ve gerçek dost. (MBT. 2011 s. 1175)
HALIMI<Tur. Halim<Ar. ḥilm “yavaş ve yumuşak olmak”tan ḥalіm #P : Yumuşak huylu, yumuşak. (MBT. 2011
s. 1175)
HALITI<Tur. Halit<Ar. ḫalṭ “katmak ve karıştırmak”tan ḫalіṭ Q#P : Bir arâzideki su ve yol hakları gibi haklarda
ortak olan kimse. (MBT. 2011 s. 1176)
HALKA<Tur. Halka<Ar. ḥalaḳa P : Bir yere tutunmak veya bir şeyi bir yere tutturmak için kullanılan mâden,
tahta veya plastikten çember. (MBT. 2011 s. 1177)
HALLVAXHIU<Tur. Helvacı (Helva+cı)< Ar. ḥalvā  اP –  ىP : Helva yapan veya satan kimse.(MBT. 2011 s. 1257)
HAMITI<Tur. Hamit<Ar.ḥamd“övmek”ten ḥamіd # : Övülmeye lâyık, methedilecek sıfatlara sâhip olan.
(MBT. 2011 s. 1184)
HAMZA<Tur. Hamza< Ar. Hamza: Aslan, güçlü adam. (TDK)
HANI<Tur. Hani<ETÜ. kanı>ḫanı>hani: Nerede, ne oldu? (MBT. 2011 s. 1193)
HARAPI<Tur. Harap<Ar. ḫarāb  اب: Yıkık dökük, yıkılmaya yüz tutmuş, vîran. (MBT. 2011 s. 1198)
HARUNI<Tur. Harun<Ar. ḥurūnet “hayvanın inat edip ileri gitmemesi”nden ḥarūn  ون: İlerleyeceği yerde
huysuzluk edip geri geri giden (at). (MBT. 2011 s. 1209)
HASANI<Tur. Hasan<Ar. Hasan: Güzel, İyi ve hayırlı iş. (TDK)
HASANAGA<Tur. Hasan ağa< Ar. Hasan: Hasan <Moğ.ākā: AĞA
HASHIM<Tur. Haşim< Ar. Haşim: Kıran, ezen, parçalayan. (TDK)
HATIBI<Tur. Hatib<Ar. ḫuṭbe“hitap etmek”ten ḫaṭіb K#R : Güzel söz söyleyen, hitâbet yeteneği olan kimse.
(MBT. 2011 s. 1226)
HAV<Tur. Hav< Ar. hav < Kadife, çuha, yün vb.nin yüzeyindeki ince tüy. (TDK. 1988, s. 619)
HAVALE<Tur. Havale<Ar.ḥavāla S  ا: Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme.
(TDK. 1988, s. 621)
HAXHI<Tur. Hacı ( Hac + I)<Ar. ḥācc “hacceden kimse”den ā’nın kısalması, c’nin düşmesi ve sesli
türemesiyle): Hac farîzasını yerine getiren, hacca giden kimse. (MBT. 2011 s. 1151)
HAXHIHASANI<Tur. Hacı Hasan<Ar. ḥācc: Hacı<Ar.hâv: HASAN
HAXHIHYSENI<Tur. Hacı Hüseyin<Ar. ḥācc: HACI< Ar. Hüseyin: Küçük sevgili. (TDK)
HAXHIMALI<Tur. Hacı malı<Ar. ḥācc: HACI<Ar. māl ل: Bir kimse veya kurumun mülkiyetinde bulunan,
taşınır, taşınmaz her çeşit değerli ve gerekli şey, mülk, îrat, varlık, servet. (MBT. 2011 s. 1948)
HAZIRI<Tur. Hazır<Ar. ḥużūr “hazır olmak, bir yerde bulunmak”tan ḥāżir  ﺿ: Bir işi yapmak için gerekli her
türlü şeyini tamamlamış olan. (MBT. 2011 s. 1249)
HEQIMI<Tur. Hekim<Ar. ḥakіm’den #, :Mesleği hastalıkları teşhis ve tedâvi etmek olan kimse, tıp doktoru,
tabip. (MBT. 2011 s. 1255)
HOXHA<Tur. Hoca< Fa. Hoca  ا: HOCA
HYSENI<Tur. Hüseyin<Ar. Hüseyin HÜSEYİN
IBRAHIM<Tur. İbrahim< İbr. ibrahim: İnananların, halkların babası. (TDK)
IDRIZI< Tur. İdris < Ar. İdris: Meyvesi hoş kokulu, kerestesi güzel bir kiraz türü. ( TDK)
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IHSAN<Tur. İhsan<Ar. ḥusn“güzel olmak”tan iḥsān ن- ا: Bağışlama, bağışta bulunma. (MBT. 2011 s. 1382)
ILJAZI<Tur. İlyas< İbr. İlyas: Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi. (TDK)
IMAMI<Tur. İmam<Ar. imamا م:Cemâatle kılınan namazlarda en önde duran ve namaz kılınırken kendisine
uyulan kimse. (MBT. 2011 s. 1414)
INXHIA<Tur. inci< ETÜ.yinçü: İstiridye cinsinden deniz hayvanlarının içinden çıkarılan ve süs eşyâsı olarak
kullanılan küçük, yuvarlak, sert, sedefli tâne. (MBT. 2011 s. 1425)
ISAI<Tur. İsa < İbr. isa: Allahın yarlıgaması, mağfireti, Dört büyük Peygamberden Hristiyanlığın kurucusu,
Türkiyede ve Batıda takvim başlangıcı sayılan peygamber. (TDK)
ISAK<Tur. İshak< İbr. İshak: Gülen, Kutsal kitaplarda adı geçen İbrani peygamberi. (TDK)
ISBASHI<Tur. İş başı< ETÜ. ış < iş başı:(Bir iş yerinde) Çalışma saati gelince işe başlama.(MBT. 2011 s. 1483)
ISLAMI<Tur. İslam<Ar. İslām ve nispet eki -і ile İslāmі <@ا: İslâm dîniyle ve İslâm dîninden olanlarla ilgili.
(MBT. 2011 s. 1458)
ISMAILAGA<Tur. İsmail ağa< ibr. isma:il : Tanrı'yı işiten. (TDK)<Moğ. ākā: AĞA
ISMAILI<Tur. İsmail<ibr. ismail : İSMAİL
ISMETI<Tur. İsmat<Ar.iṣmet * :Nâmuslu olma, ahlâk kurallarına uyma, nefsi nâmûsa dokunacak fuhuş vb.
şeylerden uzak tutma, ırz temizliği, iffet. (MBT. 2011 s. 1458)
IZETI< Tur. İzzet < Ar. İzzet: Büyüklük, yücelik, ululuk. (TDK)
JAHJA<Tur. Yahya< İbr. Yahya: Tanrı lütufkârdır anlamında bir söz. (TDK)
JAKA<Tur. Yaka<ETÜ. yaka“uç, sınır”, yak-mak “yakın olmak”tan : Giyeceklerin boynun etrâfına gelen kısmı
ve bu kısma eklenen türlü biçimdeki parka. (MBT. 2011 s. 3388)
JAKUPI<Tur. Yakup< Ar. Yakup: Erkek keklik. (TDK)
JANI<Tur. Yani<Ar. any“demek istemek”ten yanі “ 9 1demek istiyor: Demektir ki anlamına gelir. (MBT. 2011 s.
3405)
JASA<Tur. Yasa< ETÜ. yasa – yasaġ – yasak “kānun; ferman, emir”: Devletin yetkili kurullarınca konan ve
herkesin uyması gereken kural, kānun. (MBT. 2011 s. 3422)
JASHA<Tur. Yaşa<ETÜ.yaşa: Sağlıklı ol, varlığını sürdür, rahat bir yaşamın olsun anlamında kullanılan bir ad.
(TDK)
JASHARI<Tur. Yaşar< Tr. Yaşar:Doğan çocuğun uzun ömürlü olması dileğiyle konulan bir ad. (TDK)
JASINI<Tur. Yasin<Ar.yāvesіnharfleriyleYāsіnس1: Kur’ân’ın otuz altıncı sûresinin ismi. (MBT. 2011 s. 3423)
JEMINI<Tur. Yetim<Ar. yemіnC# 1: Allah’ı veya mukaddes bir varlığı şâhit tutarak verilen söz, ant, kasem.
(MBT. 2011 s. 3448)
JESHILI<Tur. Yeşil< ETÜ.yaşıl< yāş“yeşillik” > yaş+ı+l : Sarı ile mâvi arasında yer alan renk, yaprak rengi.
(MBT. 2011 s. 3460)
JETISHI<Tur. Yetiş< Tr. Yetiş: Amacına ulaş, isteğine kavuş anlamında kullanılan bir ad. (TDK)
JOLLDASHI<Tur. Yoldaş< Tr. Yoldaş: Arkadaş, dost, yol arkadaşı. (TDK)
JORGANXHI<Tur. Yorgancı( Yorgan+cı)< ETÜ. yoġurkancı:Yorgan diken, yastık, yorgan, şilte vb. satan kimse.
(MBT. 2011 s. 3423)
JUSUFI<Tur. Yusuf< İbr. Yusuf: İnleyen, ah eden. (TDK)
KABA<Tur. Kaba<ETÜ. kaba < kāpa: Hafif olduğu halde kalın veya hacmi büyük olan. (MBT. 2011 s. 1512)
KABILI<Tur. Kabil<Ar. ḳabіl # O: Kelime dilimizde “bu türlü, bu çeşit, bu cins, bunun gibi” anlamına gelen Bu
kabil, Bu kabilden ve “o türlü” mânâsındakiKabîlinden şekillerinde kullanılır. (MBT. 2011 s. 1516)
KAÇAKU<Tur. Kaçak(Kaç+ak)< ETÜ. Kaç, Tr. kaçmak’tan Kaç-a-k/-kaçak. Kaç kökünden gelen ak takısıyla
kaçak: Bir yerden, herhangi bir husustan, uyulması gereken yasal hükümlerden kaçmış olan (kimse) firârî.(TDE.
1991, s. 359)
KADARE<Tur. Kadar<Ar. ḳadr –ḳadar“miktar, bir şeyin ölçüsü”nden  رO: Bir şeyin, kıyaslandığı diğer bir şey
ölçüsünde, derecesinde veya büyüklüğünde olduğunu anlatır. (MBT. 2011 s. 1527)
KADAIFCIU<Tur. Kadayıfçı(Kadayıf+cı)<Ar. ḳaṭāif:Kadayıf yapan veya satan kimse. (MBT. 2011 s. 1523)
KADI<Tur. Kadı<Ar.ḳaḍā “hükmetmek”ten ḳāḍі  ﺿO: İslâm hukūkuyle yönetilen devletlerde halk arasında
çıkan anlaşmazlıkları, her türlü dâvâyı halletmek üzere devlet tarafından tâyin edilen memur. (MBT. 2011 s.
1525)
KADIJA<Tur. Kadı< Ar. ḳaḍā: KADI
KADIRI<Tur. Kadir<Ar. ḳadr  رO: Değer, kıymet. (MBT. 2011 s. 1527)
KADISI<Tur. Kadı (Kadı+sı)<Ar. ḳaḍā: KADI
KAJA<Tur. Kaya<ETÜ. Kaya: Sert ve iri taş kütlesi. (MBT. 2011 s. 1635)
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KAJMAKU<Tur. Kaymak< ETÜ. kayak: Sütün, hafif ateşte karıştırıla karıştırıla pişirilmesi ve çok hafif ateşte
bekletilmesi sonunda elde edilen koyu ve yağlı öz kısmı. (MBT. 2011 s. 1641)
KALAJ<Tur. Kalay<Tr. kalmak’tan kal-a-y/kalay: Bilinen ak boyalı maden.(TDE. 1991, s. 364)
KALE<Tur. Kale<Ar. ḳala’dan:Eskiden düşmana karşı koymak ve güvenliği sağlamak için savunulması gereken
önemli noktalara yapılan yüksek, kalın duvarlı, burçlu, mazgallı, sağlam ve kuvvetli yapı, kermen, germen.
(MBT. 2011 s. 1546)
KALEMI<Tur. Kalem<Ar. ḳalam PO: Yazı yazmaya mahsus, genellikle çubuk biçiminde âlet. (MBT. 2011 s. 1547)
KALENDERI< Tur. Kalender <Far.ḳalender  ر9PO: Dünya malına önem vermeyen, müsâmahakâr, yumuşak
huylu, alçak gönüllü, olur olmaz şeyin üstünde durmayan kimse. (MBT. 2011 s. 1549)
KAMBERI<Tur. Kanber< Ar. Kanber 9O:Her işin içinde, her toplantıda bulunmak merâkında olanlar için sitem
ve şaka yollu söylenen Kambersiz düğün olmazdeyiminde geçer. (MBT. 2011 s. 1561)
KANDILI<Tur. Kandil<Ar. ḳindіl 1 9O:Sıvı hâlindeki yağa batırılmış bir fitilin yanması sûretiyle ışık veren
aydınlatma âleti. (MBT. 2011 s. 1571)
KAPALI<Tur. Kapalı< ETÜ.kapaklı/kapağlı: Kapanmış olan, açılmamış,açıkkarşıtı. (NŞN)
KARA<Tur. Kara< ETÜ.kara:Kömür renginde olan rengin adı. (MBT. 2011 s. 1587)
KARABASHI<Tur. Karabaş< Tr. Karabaş: Hiç evlenmemiş erkek, bekâr. (TDK)
KARABINA<Tur. Kara bina<ETÜ. kara: Kara <Ar. binā  ﺀ92: Barınmak veya belli bir maksat için kullanılmak
üzere yapılmış her türlü mîmârî eser, yapı. (MBT. 2011 s. 379)
KARABOJA<Tur. Kara boya<ETÜ. kara:
KARA <ETÜ.boḏuġ < bodu-mak“boyamak”, ḏ ~ y gelişimi ve u ~
adeğişimiyleboya: Üzerine sürüldüğü, içine katıldığı şeye renk veren ve bu maksatla kullanılan mâdenî, bitkisel
veya sentetik madde. (MBT. 2011 s. 413)
KARAKASHI<Tur. Kara kaş< Tr. Karakaş: Gür ve kara kaşları olan kimse. (TDK)
KARAMANI<Tur. Karaman< Tr. Karaman: Esmer, kara yağız insan. (TDK)
KARAXHA<Tur. Karaca<KTü. karaca : Bir tür geyik. (NŞN)
KARMA<Tur. Karma<ETÜ. Karmak: Karmak işi. (MBT. 2011 s. 1606)
KARPUZI<Tur. Karpuz<Far. ḫarbuz – ḫarbūze: Kabakgiller familyasından, sürüngen gövdeli bir yıllık bitki.
(MBT. 2011 s. 1608)
KASAPI<Tur. Kasap <Ar.ḳaṣb“kesmek”ten ḳaṣṣāb: Koyun, kuzu, sığır, dana gibi eti yenecek dört ayaklı
hayvanları kesen veya kesilmiş hayvanları parçalayarak satan kimse. (MBT. 2011 s. 1614)
KATI<Tur. Katı<ETÜ. Kat: Üstüne koymak, eklemek, katmak. (NŞN)
KATRANI<Tur. Katran<Ar. ḳaṭrān  انRO: Odun, petrol vb.nin damıtılmasından elde edilen, koyu, yapışkan,
rengi kahverengi ile siyah arasında değişen, keskin is kokulu, suda erimediği için sürüldüğü yeri suya ve
rutûbete karşı koruyan ve birçok organik maddenin îmâlinde kullanılan madde. (MBT. 2011 s. 413)
KAZA<Tur. Kaza<Ar.ḳaḍā  ء/O: Kimsenin kastı olmadan ortaya çıkan, zarara veya can kaybına sebep olabilen
hâdise. (MBT. 2011 s. 1644)
KAZANI<Tur. Kazan<ETÜ. kazġan“sel sularının yardığı yer” < kaz-ġan; “kazan” anlamını daha sonra
kazanmıştır: İçinde çok miktarda yemek pişirilen veya bir şey kaynatılan büyük ve derin kap. (MBT. 2011 s.
1644)
KAZANXHI<Tur. Kazancı (Kazan+cı)< ETÜ. Kazancı: Kazan yapan, tâmir eden veya satan kimse. (MBT. 2011 s.
1645)
KEÇI<Tur. Keçi<Orta Türkçe’den beri kullanılır; keçileri çağırmak için söylenenkeç keç sözünden geldiği ileri
sürülmektedir; Eski Türkçe’de kullanılaneçkü ve eçki ile bu kelime arasında bir ilişki yoktur: Geviş
getirenlerden, eti, sütü, derisi ve pöstekisi için yetiştirilen, çenesinde sakalı bulunan, bitkilere çok zararlı, evcil
memeli hayvan. (MBT. 2011 s. 1650)
KENDI<Tur. Kendi< ETÜ.kendü< kentü: Kişinin öz varlığı, zâtı, bugün daha çok iyelik ekleriyle birlikte
kullanılır; Kendim, kendin, kendisi, kendimiz, kendiniz, kendileri.(MBT. 2011 s. 1664)
KEQI<Tur. Keçi< OTü. Keç: KEÇİ
KINA<Tur. Kına<Ar. ḥinnā: Kına ağacının kurutulmuş yapraklarından elde edilen ve saç, tırnak ve elleri
turuncu bir renge boyamakta kullanılan toz. (MBT. 2011 s. 1696)
KITA<Tur. Kıta<Ar. ḳitā  عRO: Kesme, kesilmiş parka. (MBT. 2011 s. 1714)
KOCA<Tur. Koca<ETÜ. koca:Ölçüleri emsâlinden çok daha büyük olan, büyük, geniş ve iri. (MBT. 2011 s. 1742)
KALLFA<Tur. Kalfa<Ar. ḫalіfe: Bir zanâatta derecesi çırakla usta arasında olan kimse. (MBT. 2011 s. 1549)
KAPLLANI<Tur. Kaplan< Tr. Kaplan: Kedigillerden, enine siyah çizgili, koyu sarı postu olan çevik ve yırtıcı
hayvan. (TDK)
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KOLAJ<Tur. Kolay< ETÜ.kol’dan kol+ay : Zahmetsizce, sıkıntı çekmeden yapılan, güçlüğü olmayan (iş). (MBT.
2011 s. 1751)
KOMSHIA<Tur. Komşu<ETÜ.konşı – koşnı; konuş-mak “birlikte yakın yerlere konmak, yerleşmek”ten konuş-ı
> konşı > koñşı > koñşu > komşu: Evleri birbirine yakın veya bitişik olan kimselerin birbirlerine göre aldıkları
ad.(MBT. 2011 s. 1758)
KORKUTI<Tur. Korkut< Tr. Korkut: Büyük dolu tanesi. (TDK)
KOVACI< Tur. Kovacı (Kova+cı) <ETÜ. kofa – koffa < kōġa: Kova satan kimse. (MBT. 2011 s. 1777)
KOXHA<Tur. Koca< ETÜ. koca: KOCA
KURUTI<Tur. Kurut< ETÜ. kurut < kuru-mak: Kurutulmuş süt ürünü, kurutulmuş süzme yoğurt, kaynatılıp
suyu alınan ayran kurusu, keş. (MBT. 2011 s. 1826)
KUBATI< Tur. Kubat < Tr. Kubat: Kaba, şişman, biçimsiz. (TDK)
KULE<Tur. Kule<Ar. ḳulle: Dört köşe, çok köşeli veya yuvarlak yüksek binâ. (MBT. 2011 s. 1807)
KUMBARA<Tur. Kumbara<Far.ḫumbara:Para biriktirmeye yarayan, mâden, toprak veya plastikten delikli
küçük kap. (MBT. 2011 s. 1811)
KUMI<Tur. Kum<ETÜ. Kum: Silisli kütlelerin, bâzı kaya ve mâden parçalarının tabiî tesirlerle parçalanıp
ufalanması sonucu ortaya çıkan küçük ve sert tânecikler ve bunlardan oluşan kütle. (MBT. 2011 s. 1810)
KURTI<Tur. Kurt<ETÜ. kūrt: Uzun ve yumuşak gövdeli, omurgasız, bacaksız, ayaksız veya çok ilkel ayaklı,
sürünerek hareket eden küçük hayvan. (MBT. 2011 s. 1820)
KUSHI<Tur. Kuş<ETÜ. Kuş: Yumurtlayan omurgalılardan gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı, vücûdu tüylerle kaplı,
uçucu hayvanların ortak adı. (MBT. 2011 s. 1828)
KURUNI<Tur. Kurun<Ar. ḳarn’ın çoğul şekli ḳurūn  ونO: Yüzyıllar, çağlar. (MBT. 2011 s. 1826)
LALA<Tur. Lala<Far. lālā: Eskiden büyük âilelerde bir çocuğun bakımı, eğitim ve terbiyesiyle meşgul olan erkek
terbiyeci. (MBT. 2011 s. 1869)
LATIFI<Tur. Latif<Ar. luṭf– leṭāfet’tenlaṭіf %#R : Zevk ve ruh okşayıcı ince bir güzelliğe sâhip olan, hoş, nâzik,
yumuşak. (MBT. 2011 s. 1875)
LEVENDI<Tur. Levent<Far. Lavand: Boylu boslu yakışıklı kimse. (NŞN)
LIMONI<Tur. Limon<Far. lіmūn – Ar. leymūn  ن# :Turunçgillerden, sıcak ülkelerde yetişen ve aynı isimdeki
meyveyi veren, kerestesi makbul ağaç. (MBT. 2011 s. 1895)
LUTFI<Tur. Lütfi< Ar. Lütfi: İyilik ve güzellikle ilgili. (TDK)
MAÇKA< Tur. Maçka <bilinmiyor :Kedi yavrusu.
MAHMUT<Tur. Mahmut<Ar.ḥamd“övmek”ten maḥmūd  دV : Övülmüş methedilmiş, methe ve övgüye değer.
(MBT. 2011 s. 1931)
MAJA<Tur. Maya<Far. māye 1 : Hamur, yoğurt, peynir, şıra, boza gibi yiyecek ve içeceklerin mayalanıp
istenilen kıvâma gelmesini sağlayan bakteri, enzim gibi maddeler, ferment. (MBT. 2011 s. 1985)
MAKSUDI<Tur. MaksutAr.ḳaṣd“yönelmek, niyet etmek”ten maḳṣūd  * د: Söylenilmek, belirtilmek istenilen,
kastedilen. (MBT. 2011 s. 1946)
MAKSUTI<Tur. Maksut< Ar. maḳṣūd: MAKSUT
MALASI<Tur. Mala<Far. māle: Sıvacıların veya duvarcıların harç sürme ve düzeltmede kullandıkları, yassı,
çoğu üçgen biçiminde, tahta saplı demirden âlet, sürgü. (MBT. 2011 s. 1945)
MALCI<Tur. Malcı (Mal+cı)<Ar. māl  ل: Mal < Malcı: Mal alıp satan kimse.
MALIQI<Tur. Malik<Ar. mālikW : Bir şeye sâhip olan (kimse). (MBT. 2011 s. 1950)
MANA<Tur. Mana<Ar.any“kastetmek”ten ma‘nā 9 – 9 : Kelime, söz, hareket, davranış vb.nin ifâde ettiği
şey, anlatılmak istenen veya onlardan anlaşılan şey, anlam, medlûl, mefhum. (MBT. 2011 s. 1954)
MASHA<Tur. Maşa <Far. māşe ! : Ateş karıştırmaya, ateş veya kızgın şeyleri tutmaya yarayan, baş tarafından
bitişik, açılır kapanır iki kollu mâdenî âlet. (MBT. 2011 s. 1977)
MAXHUNI<Tur. Macun<Ar.acn“hamur kıvâmına getirmek, yoğurmak”tan macūn نI : Hamur kıvamında
olan şey. (MBT. 2011 s. 1911)
MAZI<Tur. Mazi<Ar.mużі“geçmek”tenmāżі  ﺿ: Geçmiş, geride kalmış, yaşanıp bitmiş. (MBT. 2011 s. 1989)
MEHMET<Tur. Mehmet< Tr. Memet: Övülmüş, Muhammed isminin türkçesi. (TDK)
MEJDANI<Tur. Meydan<Ar.maydān  ان# :Üzerinde binâ vb. şeyler bulunmayan düz, açık ve geniş yer, açıklık,
alan, sâha. (MBT. 2011 s. 2079)
MELEQI<Tur. Melek<Ar. melek<İbrânîce. melāk “elçi, haberci WP : Gözle görülüp elle tutulmayan, yiyip
içmeyen, cinsiyet farkı bulunmayan, sâdece Allah’a itâat etmek ve dâima hayra vâsıta olmak üzere yaratılmış
olan sayısız nûrânî varlıklardan her biri. (MBT. 2011 s. 2018)
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MEMELI< Tur. Memeli (meme+li)< Lat. Mamma (göğüs, meme)dan meme: Memesi olan. (TDE. 1991, s. 479)
MEMO<Tur. Memo< Tr. Mehmet: Mehmet adının halk dilinde bozulmuş biçimi. (TDK)
MERA<Tur. Mera<Ar. ray “hayvanı otlatmak”tan merā
: Hayvan otlatılan yer, otlak, çayırlık. (MBT. 2011 s.
2034)
MERAKU<Tur. Merak< Ar. marāḳḳ ق
ّ  ا: Bir şeyin özünü, esâsını anlama, kavrama isteği, öğrenme arzusu.
(MBT. 2011 s. 2035)
METE<Tur. Mete< Tr. Mete: Büyük Türk-Hun İmparatoru. (TDK)
MINE<Tur. Mine<Far. mіnā 9# : Altın, gümüş vb. mâdenlerden yapılmış eşyâ üzerine vurulan yeşil, lâcivert ya
da gök mâvisi renginde şeffaf veya donuk cama benzeyen sır tabakası, mînâ. (MBT. 2011 s. 2105)
MISIRI<Tur. Mısır<Ar.miṣr * : Bir tarım bitkisi ve taneli ürünü.(TDK)
MOLLA<Tur. Molla<Ar.mevlā“efendi”denmūlā > molla: Osmanlı devlet teşkîlâtında mevleviyet sâhibi
bulunan, Mekke, Medîne, Bursa, Edirne, Filibe gibi büyük vilâyetlerden birinin kadısı olan kimse, büyük kadı.
(MBT. 2011 s. 2119)
MUHARREMI<Tur. Muharrem<Ar.taḥrіm “yasaklamak, haram kılmak”tanmuḥarrem  ّمV : İslâm dîninde kesin
olarak yasaklanmış, haram edilmiş (şey). (MBT. 2011 s. 2147)
MUHAXHIRI<Tur. Muhacir<Ar.muhāceret“ülkesinden göç etmek”ten muhācir
X : Yerinden yurdundan
ayrılıp başka bir ülkeye yerleşmek için giden, göç eden kimse, göçmen. (MBT. 2011 s. 2141)
MURATI<Tur. Murat<Ar.irāde“dilemek, istemek, seçmek”ten murād اد: Erişilmek istenen, olması,
gerçekleşmesi arzu edilen şey, istek, dilek, amaç. (MBT. 2011 s. 2173)
MUSA<Tur. Musa<Ar. іṣā “vasiyet etmek, vasî tâyin etmek”ten mūṣā  ﺻ: Vasiyet edilen, vasiyet olunan.
(MBT. 2011 s. 2175)
MUSTAFA<Tur. Mustafa<Ar. iṣṭifā “seçmek, tercih etmek”ten muṣṭafā :R* : Maddî mânevî yönden arıtılıp saf
ve seçkin duruma getirilmiş veya cinsi içinden en temizi, en iyisi ve en hâlisi olarak seçilmiş (kimse). (MBT. 2011
s. 2181)
MYFTIU<Tur. Müfit<Ar.ifāde“kazandırmak, faydalandırmak; anlatmak”tanmufіd #: : Fayda veren, yarar
sağlayan, faydalı, yararlı. (MBT. 2011 s. 2217)
MYSLYMI<Tur. Müslim<Ar.islām“boyun eğmek, barış yapmak”tan muslim P- : İslam dininde olan,
Müslüman. (MBT. 2011 s. 2261)
NACI<Tur. Naci<Ar.necāt “kurtulmak”tan nācі
7: Selâmete ermiş, kurtulmuş. (MBT. 2011 s. 2314)
NAFIZI<Tur. Nafiz<Ar. nufūẕ “içine girmek”ten nāfiẕZF 7: Bir şeyin bir tarafından girip içine işleyerek öbür
tarafından çıkan.(MBT. 2011 s. 2312)
NAILI<Tur. Nail<Ar. neyl “isteğine erişmek”ten nāil E 7: İstediği şeye erişen, arzu ettiğini ele geçiren, murâdına
eren. (MBT. 2011 s. 2317)
NAIMI<Tur. Naim<Ar. nimet “yaşayışı rahat ve müreffeh olmak”tan naіm # 7: Nîmete eren kimse. (MBT. 2011
s. 2317)
NAIPI<Tur. Naip<Ar. nevb “birinin yerine geçmek”ten nāibKE 7: Bir makāmın sorumluluğunu asıl sâhibi yerine
geçici bir zaman için yüklenen, ona vekâlet eden kimse, vekil. (MBT. 2011 s. 2318)
NANE<Tur. Nane<Ar. nana: Ballıbabagillerden, beyaz, pembe ve morumsu çiçekli, sapsız ve tüylü yapraklı,
ıtırlı, hazmı kolaylaştırıcı, spazm kesici, uyarıcı hassaları sebebiyle eczâcılık ve ıtriyatçılıkta kullanılan otsu bitki.
(MBT. 2011 s. 2329)
NASHI<Tur. Naş<Ar. naş= 7: Ölmüş kimsenin vücûdu, ölü, ceset. (MBT. 2011 s. 2336)
NAZANI<Tur. Nazan<Far. nāzіden“nazlanmak”tan nāzān  زان7: Nazlanan, nazlı. (MBT. 2011 s. 2339)
NAZARI<Tur. Nazar<Ar. naẓar 7: Bakış, bakma, göz atma. (MBT. 2011 s. 2339)
NAZLLI<Tur. Nazlı (Naz+lı)<Far.nāz’ dan nazlı: Kendini beğendirmek amacıyle işveli bir tavır takınan, edâlı,
cilveli. (MBT. 2011 s. 2343)
NEBI<Tur. Nebi<Ar. neb“haber vermek”ten nebі 7: Tanrı buyruğunu kullara bildiren kimse, peygamber.
(MBT. 2011 s. 2348)
NEVRUZI<Tur. Nevruz<Far. nev“yeni” ve rūz “gün” ile nev-rūz  روز7: Eski takvimlere göre güneşin Koç
burcuna girdiği, gece ile gündüzün eşit olduğu, yılın ve ilkbaharın başlangıcı sayılan 21 Mart günü. (MBT. 2011
s. 2371)
NEXHIPI<Tur. Necip<Ar. necābet“soylu olmak”tan necіb K#I7:soylu, asil.(MBT. 2011 s. 2349)
NISHANI<Tur. Nişan<Far. nişān نJ7: İşâret, belirti, iz, alâmet. (MBT. 2011 s. 2385)
NUHU<Tur. Nuh< Ar. Nuh ح7: Ağlama, İnanışa göre, üçüncü peygamber olup tufanda bütün canlılardan birer
çift alarak bir gemide kurtulmuştur. (TDK)
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NUMANI<Tur. Numan< Ar. Ar. numān  ن7: Gelincik çiçeği. (MBT. 2011 s. 2394)
NURI<Tur. Nuri< Ar. Nuri: Işıklı, aydınlık. (TDK)
ODOBASHI<Tur. Odabaşı (oda+başı)<ETÜ. otāġbaşı: Bir handa odalardan sorumlu olan kimse. (MBT. 2011 s.
2394)
OGRENI<Tur. Öğreni< ETÜ. ögrenmek: Alışmak, ayak uydurmak, evcilleşmek. (NŞN)
OMERI<Tur. Ömer< Ar.ömer: Yaşama, yaşayış, hayat, canlılık.(TDK)
OMURI<Tur. Ömür<Ar. umr > ömr:
: Yaşama veya var olma süresi, bir şeyin yaşadığı müddet, hayat. (MBT.
2011 s. 2457)
ORHANI<Tur. Orhan< Tr. Orhan: Şehrin yöneticisi, hâkimi. (TDK)
ORMANI<Tur. Orman<Tr. or (yer, oturulan yer, durulan yer) ile man’dan orman: ağaç bulunan yer, ağaç
yetiştirilen yer. (TDE. 1991, s. 306)
ORUCI<Tur. Oruç<Far. Rūze> urūze> uruç > oruç: İslâm dîninin beş şartından biri olan, imsaktan güneş
batıncaya kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durma şeklindeki ibâdet. (MBT. 2011 s. 2433)
OSMAN<Tur. Osman< Ar.Oѕmān: Bir tür kuş veya ejderha. (TDK)
OSMANAGA<Tur. Osman ağa< Ar. Oѕmān: OSMAN<Moğ. ākā: AĞA
OZAJ<Tur. Özay<Tr. Özay: Özü ay gibi temiz, parlak, aydınlık olan kimse. (TDK)
PAMBUKU<Tur. Pamuk<OFa. pambak/pambuk: ipek böceği veya pamuk kozası. (NŞN)
PARLLAKU<Tur. Parlak<Tr. Parlaḳ: Parlayan, ışıldayan.(TDK)
PASHA<Tur. Paşa< Tr. beşe: (Türkmen ağızlarında büyük kardeş)den paşa. (TDE. 1991, s. 479)
PAZARI<Tur. Pazar<Far. bāzār: Birçok satıcının bir arada bulunduğu alış veriş yeri. (MBT. 2011 s. 2507)
PAZI<Tur. Pazı<Far. pāzі: Ispanakgillerden, A ve C vitaminleri bakımından zengin, yaprakları sebze olarak
yenen, iki yıllık otsu bitki, yabânî pancar, yaban pancarı. (MBT. 2011 s. 2508)
PEJMAN<Tur. Peyman<Far. peymān  ن#4: Ant, yemin. (MBT. 2011 s. 2533)
PEKMEZI<Tur. Pekmez< OTü. bekmes >pekmes: Üzüm, dut vb. meyvelerin koyuca bir kıvâma gelinceye kadar
kaynatılmasından elde edilen tatlı sıvı. (MBT. 2011 s. 2511)
PELTEKU<Tur. Peltek< ETÜ. beltek> peltek: V, s, z gibi bâzı sesleri çıkaklarını değiştirerek dil ucuyle basık
olarak söyleyen, gerektiği gibi telaffuz edemeyen (kimse). (MBT. 2011 s. 2512)
PERI<Tur. Peri<Far. perі  ى4: Tabiat üstü bir güce sâhip bulunduğuna inanılan cin tâifesinin çok alımlı ve çok
güzel olanlarına verilen isim. (MBT. 2011 s. 2521)
PIÇI<Tur. Piç<Far. beççe > beçe “çocuk, yavru”dan veya beççe-i kū “sokakta bulunmuş çocuk”tan piçiko > piç:
Nikâhsız bir anne babadan olma çocuk, gayrimeşrû çocuk, veledizinâ, göbel, kopil. (MBT. 2011 s. 2536)
PILAVI<Tur. Pilav<Fars. pelāv – pilāv: Pirinçten yapılan meşhur yemek. (MBT. 2011 s. 2538)
PINARI<Tur. Pınar<OTü.mıngar > binary: Yerden kaynayarak çıkan su, kaynarca. (MBT. 2011 s. 2534)
QADHIMI<Tur. Kâzım<Ar. keẓm“hapsetmek, tutmak”tan kāẓim \ &: Öfkesini yenen (kimse).(MBT. 2011 s. 1647)
QAMILI<Tur. Kâmil<Ar. kemāl “tam olmak, olgun olmak”tan kāmil &: Noksansız, tam, bütün. (MBT. 2011 s.
1563)
QATIA<Tur. Çatı<TTü. Çatı:Evin çatısı. (NŞN)
QATIPI<Tur. Kâtip<Ar. ketb – kitābet“yazmak”tan kātib KD &: Bir resmî dâirede, bir kurumda veya bir kişinin
yanında yazı yazmakla görevli kimse, yazan, yazıcı. (MBT. 2011 s. 1626)
QAZIMI<Tur. Kazım<Ar. keẓm“hapsetmek, tutmak”tan kāẓim \ &: Öfkesini yenen (kimse). (MBT. 2011 s. 1647)
QELESHI<Tur. Keleş<Ar. kelec: Güzel, yakışıklı (kimse). (MBT. 2011 s. 1657)
QEMALI<Tur. Kemâl< Ar. kamāl & ل: En olgun, en yetişkin döneminde olma, olgunluk. (MBT. 2011 s. 1656)
QERIMI<Tur. Kerim<Ar. kerem “cömert olmak, şerefli olmak”tan kerіm 1 &:Kerem sâhibi (kimse), cömert,
âlîcenap. (MBT. 2011 s. 1672)
QIFTI<Tur. Çift<Far. cuft : : İki, tek olmayan. (MBT. 2011 s. 590)
QIRA<Tur. Kira<Ar. kirā & اﺀ –& ا: Bir şeyin, bir mülkün belli bir ücret karşılığında bir süre için başka birine
verilmesi, îcar. (MBT. 2011 s. 1733)
RAHMANI<Tur. Rahman<Ar. raḥmet“acımak, esirgemek, bağışlamak”tan raḥmān  – نC ر: Kâfir-mümin
ayırmadan yarattığı bütün varlıklara merhamet eden, nîmet veren” anlamında esmâ-i hüsnâdan (Allah’ın en
güzel isimlerinden)dır. (MBT. 2011 s. 2582)
RAKIPI<Tur. Rakip<Ar. reḳābet“gözetmek, beklemek”ten raḳіbK#Oر: Aynı şeyi elde etmek isteyenlerden, aynı
amaca varmak için uğraşanlardan her biri. (MBT. 2011 s. 2585)
RAMAZAN<Tur. Ramazan<Ar. ramaż“şiddetli sıcak olmak, yakmak”tan ramażan  ن/ ر: Arabî ayların şâban ve
şevval arasında kalan ve devâmı boyunca oruç tutulan dokuzuncu ayı. (MBT. 2011 s. 2586)
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RAUFI<Tur. Rauf<Ar. refet “esirgemek, merhamet etmek”ten raūf %]ر: Çok esirgeyen, pek merhametli. (MBT.
2011 s. 2591)
RESHITI<Tur. Reşit<Ar. ruşd “doğru yola girmek; ergin olmak”tan reşіd #!ر:Doğru yolu bulan, doğru yoldan
giden, doğru düşünen, doğruyu ayırt edecek seviyede olan (kimse). (MBT. 2011 s. 2611)
RESULI<Tur. Resul<Ar. risālet “mektup veya elçi göndermek”ten resūl ر@ ل:Peygamber, nebî. (MBT. 2011 s.
2610)
REXHEPI<Tur. Recep<Ar. receb K ر: Arabî ayların cemâziyelâhir ile şâban arasında kalan yedincisi, üç ayların
ilki. (MBT. 2011 s. 2595)
RIZA<Tur. Rıza<Ar. riżā رﺿ ء: Hoşnut ve memnun olma durumu, hoşnutluk, memnunluk. (MBT. 2011 s. 2618)
RUSTEMI<Tur. Rüstem<Far. Rüstem: Yiğit, kahraman.(TDK)
SABRI<Tur. Sabri<Ar. ṣabr ﺻ: Sabırlı, sabreden.(TDK)
SADE<Tur. Sade<Far. sāde @ ده:Süsü olmayan, üzerinde süsleme bulunmayan, yalın. (MBT. 2011 s. 2657)
SADIKU<Tur. Sadık<Ar. sidḳ “doğru sözlü olmak”tan ṣādiḳ ﺻ دق: Dostluğunda samîmî ve vefâlı olan, dostluk
bağlarının gerektirdiği vefâyı gösteren, sadâkatli (kimse). (MBT. 2011 s. 2658)
SAHATCI<Tur. Saatçi(saat+çi)<Ar. sāat +ci: Saat satan veya saat tâmiriyle uğraşan kimse. (MBT. 2011 s. 2647)
SALAVATI<Tur. Salavat<Ar. ṣalāt’ın çoğul eki -āt almış şekli ṣalavāt اتPﺻ: Namazlar, salâtlar. (MBT. 2011 s.
2688)
SALI<Tur. Salı<Ar. yevmü ѕāliѕ: Pazartesi ile çarşamba arasındaki günün adı, haftanın üçüncü günü. (MBT.
2011 s. 2689)
SALIHI<Tur. Salih<Ar. ṣalāḥ “iyi, yaraşır, uygun olmak”tan ṣāliḥ H ﺻ: Elverişli, uygun, yarar. (MBT. 2011 s.
2691)
SANA<Tur. Sana<ETÜ. Sen:Tekil ikinci şahsı gösterir. (MBT. 2011 s. 2763)
SANXHAKU<Tur. Sancak<ETÜ. sānç-mak“saplamak”tan sanç-ġak > sanç-ak > sancak: Bir devletin, bir askerî
birliğin şeref ve gurûrunu temsil eden, kenarları saçaklı, üzerinde çeşitli şekiller ve işlenmiş yazılar bulunan,
yere dikilecek şekilde yapılmış gönderli bayrak. (MBT. 2011 s. 2701)
SAZANI<Tur. Sazan<Tr.sazan: Daha çok kıyıları sazlı göl vb. durgun sularda yaşayan ve başında dört bıyığı
olan kemikli bir tatlı su balığı. (MBT. 2011 s. 2732)
SEFA<Tur. Sefa<Ar. ṣafā  ء:ﺻ:Gönül şenliği, rahat, huzur, kedersizlik. (MBT. 2011 s. 2661)
SEFERI<Tur. Sefer<Ar. safar :@: Yolculuk, seyahat. (MBT. 2011 s. 2743)
SELAMI<Tur. Selami< Ar. Salami: İyilik, barış ve rahatlıkla ilgili.(TDK)
SELIM<Tur. Selim<Ar.selāmet“kurtulmak, sağlam olmak”tan selіm #P@:Maddî ve mânevî kusûru, noksanı
olmayan, sağlam, doğru. (MBT. 2011 s. 2756)
SELMANI<Tur. Selman< Ar. Selman: Barış içinde bulunma, huzur, erinç. (TDK)
SEMA<Tur. Sema< Ar. samā@ ء: Göğün görünen yüzeyi, gökyüzü. (MBT. 2011 s. 2758)
SENA<Tur. Sena< Ar. senā  ء9^:Şimşek parıltısı. (MBT. 2011 s. 2764)
SERDARI<Tur. Serdar<Far. ser “baş” ve dār “tutan” ile ser-dār @ دار:Kumandan, başkumandan. (MBT. 2011 s.
2775)
SERHATI<Tur. Serhat<Far. ser “baş” ve Ar. ḥadd “sınır” ile ser-had ّ @: sınır boyu, hudut. (MBT. 2011 s. 2779)
SILA<Tur. Sıla<Ar. vaṣl “ulaşmak”tanṣila Pﺻ: Bir süre uzak kaldığı memleketine, vatanına ve yakınlarına
ulaşma, kavuşma, doğup büyüdüğü yerleri ve yakınlarını ziyâret etme. (MBT. 2011 s. 2813)
SINANI<Tur. Sinan<Ar. sinān  ن9@: Kargı, süngü, ok vb. savaş âletlerinin keskin ve sivri ucu, ok temreni,
mızrak. (MBT. 2011 s. 2837)
SOFRA<Tur. Sofra<Ar. sufre: Üzerine yiyecekler, içecekler, tabak, kaşık, çatal vb. konularak çevresine oturulup
yemek yenilecek şekilde düzenlenmiş masa, sini, yaygı. (MBT. 2011 s. 2855)
SOJLI<Tur. Soylu<Tr.Soylu: İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen kimse. (TDK)
SUBASHI<Tur. Subaşı<ETÜ.sü“asker”den sü başı, ses uyumuyle su başı: Şehirlerde kadıların emrinde bulunan,
güvenlik ve belediye işleriyle görevli zâbıta memurlarının başı. (MBT. 2011 s. 2887)
SULEJMANI<Tur. Süleyman<İbr. Süleyman: Huzur, sükûn. (TDK)
SHABANAGA<Tur. Şaban ağa< Ar. Şabān: ŞABAN<Moğ. ākā: AĞA
SHABANI<Tur. Şaban< Ar. Şabān: ŞABAN
SHAHINI<Tur. Şahin<Far. şāhіn – şāhin C#! ھ: 55 – 60 santim boyunda, kanatları ve kuyruğu geniş, tüyleri
benekli ve çizgili, yaygın olarak yaşayan, pek çok türü bulunan, doğana benzer yırtıcı avcı kuş. (MBT. 2011 s.
2935)
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SHAKA<Tur. Şaka<Ar. şaḳā ! ء: Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket
veya söylenen söz, latife. (NŞN)
SHAQIRI<Tur. Şakir<Ar. şukr “nîmet ve ihsan vereni övmek”ten şākir & !: Şükreden kimse, şükredici. (MBT.
2011 s. 2940)
SHANI<Tur. Şan<Ar. şen “hal, durum; rütbe; tabiat”tan şān ! ن: İyi bir nitelikle tanınmış olma durumu, ün,
şöhret, îtibar. (MBT. 2011 s. 2944)
SHEHU<Tur. Şeyh<Ar. şeyh: ŞEYH
SHEMSI<Tur. Şemsi<Ar. şems “güneş” ve nispet eki -і ile şemsі - !: Güneşle ilgili. (MBT. 2011 s. 2944)
SHENAJ<Tur. Şenay<Tr. Şenay: Canlı, neşeli kimse.(TDK)
SHEQERI<Tur. Şeker<Far. şeker ,!:Şeker kamışı, şeker pancarı vb. bitkilerin öz suyundan veya nişastasından
çıkarılan, çoğunlukla beyaz billûrlar hâlinde, suda kolayca eriyen, ağızda tatlı bir lezzet bırakan, birleşiminde
karbon oksijen ve hidrojen bulunan maddelere verilen ortak isim. (MBT. 2011 s. 2966)
SHERIFI<Tur. Şerif<Ar. şeref“mertebesi yüce olmak”tan şerіf%1 !: Şerefli, kutsal, mübârek. (MBT. 2011 s. 2977)
SHKIRA<Tur. Şikar<Ar. şukr “nîmet ve ihsan vereni övmek”ten şākir & !: Şükreden kimse, şükredici. (MBT.
2011 s. 2940)
TABAKU<Tur. Tabak<Ar. ṭabaḳ + `: İçine yiyecek konan yayvan kap. (MBT. 2011 s. 3017)
TACI<Tur. Taç< Ar. taci: Taç takınmış kimse. (TDK)
TAHIRI<Tur. Tahir<Ar. ṭahāret “temiz olmak, temizlenmek”ten ṭāhir ` ھ: Temiz, pak, arı. (MBT. 2011 s. 3033)
TAIPI<Tur. Taip< Ar. Taip: Tövbe eden.(TDK)
TEKE<Tur. Teke< ETÜ. Teke: Erkek keçi. (NŞN)
TAMBURI<Tur. Tambur<Ar. ṭanbūr < Fars. tenbūr ر9`: Klasik mûsikîmizin başlıca çalgılarından biri olan, yay
ve mızrapla çalınan, ince uzun sapı perdeli, yuvarlak karınlı, telli çalgı. (MBT. 2011 s. 3035)
TANE<Tur. Tane< Far. dāne: Başlı başına bir varlık teşkil eden şeylerin her biri için kullanılan sayı birimi, adet
(MBT. 2011 s. 3061)
TARAKU<Tur. Tarak<ETÜ.tarġak < tār-mak: Saç, sakal ve tüylü şeylerin kıllarını birbirinden ayırmaya ve
karışıklığını gidermeye yarayan, kadınların süs olarak veya saçlarını tutturmak için de kullandıkları dişli âlet.
(MBT. 2011 s. 3068)
TARIKU<Tur. Tarık<Ar. Tarık: Sabah yıldızı, Venüs. (TDK)
TASHI<Tur. Taş<ETÜ. tāş: Yeryüzünün sertleşmiş ve katılaşmış tabakalarında bulunan, içindeki mâden, tuz ve
oksitlere göre değişik renkte ve değişik birleşimdeki çok sert cisim. (MBT. 2011 s. 3083)
TELI<Tur. Tel<Far. Tār  رD:Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne.
(NŞN)
TENEQEXHIU< Tur. Tenekeci (Teneke+ci) <Far. tange/tanuke ,9D/ 89D: Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay
kaplı ince sac. < Tenekeci: Tenekeden kap ve öteberi yapan, tenekeden yapılmış malzemeyi onaran kimse.
(NŞN)
TERZIU<Tur. Terzi<Far. derzі: Elbise biçip diken ve bunu meslek edinen kimse. (MBT. 2011 s. 3173)
TOKA<Tur. Toka < ETÜ. toku: Kayış, kemer vb.nin iki ucunu bağlamaya ve belli bir genişlikte sâbit tutmaya
yarayan, türlü biçimlerde yapılmış halka. (MBT. 2011 s. 3217)
TOPCIU<Tur. Topçu(Top+çu) < ETÜ.tōp+çu < Topçu: Topların kullanılması, bakımı, ikmâli ve taşınması ile
uğraşan asker sınıfı. (MBT. 2011 s. 3222)
TOPI<Tur. Top< ETÜ.tōp: Boyutları kullanıldığı spor dalına göre değişen, genellikle kauçuktan bir küre
şeklindeki oyun âleti. (MBT. 2011 s. 3221)
TOPUZI<Tur. Topuz< Ar. debbus: Ucu top biçiminde eski bir silah. (TDK. 2005, s. 1996)
TORBA<Tur. Torba<Far. tōbre, göçüşme ile torbe > torba: Kıl, bez, iplik vb.nden dokunmuş veya kâğıt, naylon
vb.i şeylerden yapılmış, çeşitli boyda, ağzı büzülebilen, küçük bir çuval biçiminde kullanım eşyâsı. (MBT. 2011
s.3227)
TOSUNI< Tur. Tosun <Tr. Tosun: Sağlıklı, tıknaz delikanlı. (TDK)
TUNA<Tur. Tuna< Ttü. Tuna: Çok, bol, Yavru, Görkemli, gösterişli.(TDK)
TURHANI<Tur. Turhan < Tr. Turan: Soylu ve seçkin kimse. (TDK)
TURKESHI<Tur. Türkeş(Türk+eş)<Tr. Turkeş: İşe yaramayan koyun ya da keçi derileri.(TDK)
VEFA<Tur. Vefa<Ar. vefā  ءFو:Sözünde durma, verilen sözü yerine getirme. (MBT. 2011 s. 3351)
VEHBIU<Tur. Vehbi<Ar. vehb ve nispet eki -і ile vehbі وھ: Allah vergisi, dâdıhak. Karşıtı. (MBT. 2011 s. 3352)
VELI<Tur. Veli<Ar. velāyet “idāre etmek, işini üzerine almak, sevmek”ten velі و: Cenâb-ı Hakk’a yakınlık
mertebesini kazanmış olan seçkin kul, Allah’ın dostu ve sevgili kulu. (MBT. 2011 s. 3356)
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VERA<Tur. Vera<Ar. verāورى: Bütün yaratılmış olanlar, âlem, kâinat. (MBT. 2011 s. 3357)
VILAJETI<Tur. Vilayet<Ar.vilāyet S1$و: Bir vâli yönetimindeki en önemli idârî bölüm, il. (MBT. 2011 s. 3368)
XHAFERI<Tur. Cafer<Cafer es-Sādık adından nispet eki -і ile Ca‘ferі  ى: : Câferiye mezhebine bağlı kimse.
(MBT. 2011 s.452)
XHANI<Tur. Cani<Ar.cināyet“öldürmek”ten cānі 7 :Cinâyet işlemiş kimse, kātil. (MBT. 2011 s. 463)
XHARI<Tur. Cari<Ar. cereyān“akmak”tan cārі  رى:Yürürlükte olan, geçerli. (MBT. 2011 s. 463)
XHELALI<Tur. Celal<Ar. calāl  <ل: ücelik, büyüklük, ululuk, azamet. (MBT. 2011 s. 474)
XHELILI<Tur. Celil<Ar. celāl “büyük ve ulu olmak”tan celіl #P : Çok yüce, ulu, kadri ve mertebesi yüksek.
(MBT. 2011 s. 474)
XHEMALI<Tur. Cemal<Ar. camāl  ل:Güzellik. (MBT. 2011 s. 476)
XHIHANI<Tur. Cihan<Far. cihān  نX : Yaratılmış olan şeylerin bütünü, evren, kâinat, kosmos. (MBT. 2011 s.
500)
XHAMBAZI<Tur. Canbaz <Far. cān“ruh” ve -bāz “oynayan” ile cān-bāz  ز7 : İp, at vb. üzerinde tehlikeli
gösteriler yapan kimse, acrobat. (MBT. 2011 s. 455)
YAVUZER<Tur. Yavuzer<Tr. Yavuzer: Cesur, güçlü erkek. (TDK)
ZAMBAKU<Tur. Zambak<Ar.zenba + 7ز:Zambakgiller familyasından, pek çok türü bulunan, güzel, iri, beyaz
çiçekli, çok yıllık süs bitkisi. (MBT. 2011 s. 3517)
ZEJNO<Tur. Zeyno< Tr. Zeynep: Değerli taşlar, mücevherler.(TDK)
ZEKA<Tur. Zeka<Ar. ẕekā ذ& ء:İnsandaki düşünme, gerçekleri algılama, akıl yürütme, yargılayıp sonuç çıkarma
yeteneği, anlama gücü, zihin keskinliği, anlak, zeyreklik. (MBT. 2011 s. 3530)
ZIRA<Tur. Zira<Ar. ẕirā  ا1ز:Çünkü, şundan dolayı. (MBT. 2011 s. 3553)
ZORBA<Tur. Zorba<Fars. zūr-bāz“güçlü, kuvvetli” > zorbaz  ز2زور: Kuvvetine güvenerek ve güç kullanarak
başkalarına hükmeden, başkalarının haklarına el koyan (kimse). (MBT. 2011 s. 3557)
Yukarıdaki soyadlarına bakıldığında, beş asırlık Osmanlı ve Türkçenin izleri görülebilmektedir.
Arnavutluk’ta meşhur bir soyad olan “Dizdari” gibi diğer birçok soyadı, Osmanlının bir mirası olarak
günümüze kadar gelmiş ve herbiri tarihten ve Türkçemizden bir iz taşımaya devam etmektedir. “Dizdari ailesi
aslen Türk olup, II. Bayezid zamanında İznik’ten İşkodra’ya göç etmiştir. Osmanlı sultanı II. Bayezid Han’ın kızı
ile evlenen Nasuf Dizdari, Sultan tarafından İşkodra’ya kale muhafızı olarak görevlendirilmiştir”. Arnavutluk’a
geldiklerinde İşkodra kalesinin muhafızlığını yaptıkları için “dizdar” olarak tanınan “Dizdari” ailesi daha sonra
bunu soyad olarak kullanmaya başlamıştır.(Balaban ve Yılmaz, 2012:14).
Türkçe kökenli “Dizdari(dizdar)” soyadı gibi; Turku(Türk), Ballabani(Balaban), Stambolli(İstanbullu),
Bejleri(Beyleri), Allajbeu(Alay beyi), Bajraktari(Bayraktar), Aga(Ağa), Pashallari(Paşalar), Tabaku(Tabak),
Çeliku(Çelik), Toptani(Toptan), vb. daha birçok soyadı bugün kültürümüzün bir parçası olarak bu coğrafyada
yaşamaya devam etmektedir.
SONUÇ
Arnavutluk’ta Türkçe kökenli soyadları ve anlamsal değerleri adlı çalışmamızda ulaştığımız sonuçlarla
ilgili şunları söyleyebiliriz:
İki milletin etkileşimini ele aldığımız giriş bölümünde, Arnavut ve Türk ilişkilerinin Osmanlıdan çok
daha öncelere dayanmış olduğu görülmüştür. Bu etkileşimler ilk olarak kendini mimari alanlarda hissettirmiş
olsa da daha sonraki dönemlerde dil alanında çok olmuş ve bunun neticesinde Türkçeden Arnavutçaya çok
sayıda kelime geçmiştir.
Günlük dilde kullanılan pek çok kelime, yer isimleri ve soyadları dil alanındaki etkileşimin en önemli
örnekleridir. Ayrıca, Türkçe kelimelerin yanında Türkçe eklerin de Arnavutçaya geçmiş olduğu da
görülmektedir. Bu durum bize, Türkçeye göre farklı bir dil grubunda olmasına rağmen Arnavutçanın ne denli
Türkçeden etkilendiğini göstermektedir.
Bu etkileşim, insanların kimliklerinin en önemli kısmını oluşturan soyadlarında da görülmüştür.
Arnavutluk’ta ilk olarak elit tabakadaki kişiler tarafından kullanılmış olan soyadları, daha sonraki dönemlerde
halk sınıfı tarafından kullanılmıştır. Bu bağlamda, çalışmamızda Türkçe kökenli soyadlarının gruplandırılması
şu şekilde yapılmıştır:
f.
Anne, baba isimlerinden türetilen soyadları: Ahmetaj(Ahmet), Jahja(Yahya), Mehmeti (Mehmet).
g. Meslek, zanaat belirten soyadları: Kasapi(Kasap), Qatıpı(Kâtip), Terziu(Terzi),
h. Takma isim, lakaptan oluşan soyadları: Çollaku(Çolak), Pehlivani(Pehlivan), Topali(Topal).
i.
Türkizm ve oryantalizm etkisinde gelişen soyadları: Hoxha(Hoca), Imami(İmam), Islami(İslam),
Shehu(Şeyh), Dervishi(Derviş), Turku(Türk),
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j.
Ünvan isimleri: Aga(Ağa), Allajbeu(Alay beyi), Bajraktari(Bajraktar), Bej(Bey), Bejzade(beyzade),
Bejleri(Beyler), Bylykbash(Bölükbaşı), Çaushaj(Çavuş), Pashallari (Paşalar).
Buna göre, Arnavutluk'ta kullanılmakta olan soyadlarının büyük bir kısmının meslek, zanat, Türkizm ve
oryantalizm etkisinde oluştuğu görülmektedir. Aynı şekilde, Arnavutluk'ta en çok kullanılan soyadları olan
Hoxha, Shehu ve Dervishi de Türkizm ve oryantalizm etkisinde oluşmuş, Türkçe kökenli soyadlarındandır.
Çalışmamızda, Türkçe üzerinden Arnavutçaya geçen soyadları incelenmiştir. Bu soyadlarının 490 kadar
olduğu tespit edilmiş; bunlardan; 250 soyadının Arapça kökenli, 74’ünün Farsça kökenli, 63’ünün Türkçe
olduğu, 92’sinin Eski Türkçede kulanıldığı, 2 tanesinin İbranice kökenli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Türkçe kökenli soyadları dil bakımından incelendiğinde varılan sonuç şu şekildedir:
1. Soyadlarının bir çoğunun, herhangi bir ses değişimi geçirmediği, Türkçedeki haline sadık kalınarak
kullanıldığı görülmüştür: Gazidede, Keçi, Zeka, Çobani (Çoban), Dervishi(Derviş), Hajdari( Haydar),
Halili(Halil), İslami(İslam), Jahja( Yahya), Nishani(Nişan) , Hoxha(Hoca), Turkeshı(Türkeş).
2. Bir kısım soyadlarının ses değişimine uğradığı görülmüştür: Kapllani(Kaplan), Maliqi (Malik),
Shehu(Şeyh), Topçi(Topçu), Stambolli(İstanbullu).
3. Bazı soyadlarında hem kök hem ek Türkçedir: Bejleri(Beyleri<ler+i), Demirxhi (Demirci<demir+ci),
Hallvaxhiu(Helvacı <helva+ci), Kadaifciu(Kadayıfçı< Kadayıf++ci)
4. Bir kısım soyadlarında kök Türkçe, ek Arnavutçadır: Beqaraj<Bekar+aj, Çaushaj<Çavuş+aj
5. Bazı soyadlarının isim tamlamasından meydana geldiği görülmüştür: Alimehmeti (Ali Mehmet),
Allajbeu (Alay beyi), Bylykbash (Bölükbaşı ), Gazidede, Hajdaraga(Haydar ağa), Haxhihasani(Hacı hasan),
Osmanaga(Osman ağa).
Sonuç olarak; Arnavutluk’ta kullanılmakta olan birçok Türkçe kökenli soyadı kültür taşıyıcımız olarak
halen canlılığını korumakta, Türkçemizin ve beş asırlık ortak tarihimizin bir parçası olarak bu coğrafyada
yaşamaya devam etmektedir.
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