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Εισαγωγή 

 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την προσαρμογή στην ελληνική των 

τούρκικων δάνειων λέξεων και συγκεκριμένα με την προσαρμογή των 

τούρκικων ουσιαστικών. Στόχος, λοιπόν, της εργασίας είναι να διευ-

κρινιστεί ο τρόπος της μορφολογικής προσαρμογής των δανείων, αλλά 

και για ποιους λόγους τα δάνεια προσλαμβάνουν τις συγκεκριμένες κα-

ταλήξεις, με αποτέλεσμα να εντάσσονται στα ανάλογα κλιτικά παρα-

δείγματα της ελληνικής.  

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι με τον όρο τούρκικα δάνεια εννοούμε 

πως μια λέξη ή κάποιο άλλο γλωσσικό στοιχείο θεωρείται ως τούρκικο 

δάνειο με βάση την προέλευσή του από την τουρκική και όχι με κάποιο 

συγχρονικό κριτήριο, αν δηλαδή είναι αντιληπτό ως ξένο και ακριβέ-

στερα ως τούρκικο.1 Στο άρθρο των György Hazai και Matthias Kap-

pler αναφέρεται ότι ο όρος «τουρκισμός» σημαίνει κάθε απευθείας δά-

νεια λέξη ή δάνεια σημασία από την τουρκική γλώσσα χωρίς να υπο-

λογίζεται γενικά η ετυμολογική προέλευση, αν δηλαδή πρόκειται για 

αραβικής ή περσικής προέλευσης.2  

Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση της εργασίας, κρίνεται σκό-

πιμο να γίνει αναφορά σε παρόμοιες εργασίες που έχουν γίνει στο πα-

ρελθόν. Όσον αφορά την ελληνική βιβλιογραφία, μία από τις σπουδαι-

ότερες εργασίες που πραγματοποιήθηκε με ανάλογο θέμα είναι αυτή 

του Κυρανούδη, ο οποίος δεν ασχολήθηκε μόνο με τη μελέτη των τούρ-

κικων δανείων στην κοινή νεοελληνική αλλά μελέτησε τα τούρκικα δά-

νεια και στις νεοελληνικές διαλέκτους. Στην εργασία αυτή, ο Κυρανού-

δης εξετάζει την προσαρμογή των τούρκικων δάνειων λέξεων, ουσια-

στικών και επιθέτων, στην κοινή νεοελληνική, αλλά και σε δύο νεοελ-

ληνικές διαλέκτους, την ποντιακή και τα βόρεια ελληνικά ιδιώματα πα-

ρουσιάζοντας ταυτόχρονα τις βασικές διαφορές μεταξύ ελληνικής και 

τουρκικής. Εκτός, όμως από την προσαρμογή των δάνειων τούρκικων 

 
1 Παναγιώτης Κυρανούδης, Μορφολογία των τούρκικων δανείων της ελληνικής γλώσ-

σας (Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2009), 19. 
2 György Hazai and Matthias Kappler, “Der Einfluss des türkischen in Südos-teuropa,” U. 

Hinrichs (Hrsg.), Handbuch der Südeuropa-Linguistik (1999): 649-673. Στη διάκριση 

των εννοιών ‘Turzismus’ και ‘Orientalismus’: “Einige Arbeite berücksichtigen die ety-

mologische Differenzierung, doch hat sich der Ausdruck ‘Turzismus’ als direkt aus der 

türkischen Sprachen entlehntes Lehnwort oder Lehnbedeutung ohne Rücksicht auf die ur-

sprüngliche Etymologie allgemein eingebürgert.” 
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λέξεων κάνει αναφορά και στην προσαρμογή των τούρκικων επιθημά-

των που εμφανίζονται στην κοινή νεοελληνική, στην ποντιακή και στα 

βόρεια ελληνικά ιδιώματα, αλλά και τη σημασία που έχουν τα επιθή-

ματα τόσο στην τουρκική όσο και στην ελληνική και στις διαλέκτους 

της. Τα επιθήματα που εξετάζει είναι τα -τζης, -λίκι, -λής, -τζίκος, -

λεμές, -τσούδ΄, -χανείο, το χρωματικό επίθημα -ης και το μεγεθυντικό-

επιτατικό πρόθημα καρα-. Για τους παραπάνω λόγους, η εργασία του 

Κυρανούδη αποτελεί τη μοναδική και ολοκληρωμένη παρουσίαση της 

μορφολογικής προσαρμογής των τουρκικών δανείων στην ελληνική 

και στις διαλέκτους της.  

Επίσης, μια ακόμη σημαντική εργασία είναι αυτή του Tzitzilis. Στο 

άρθρο του προσπαθεί να ανακαλύψει τα τούρκικα στοιχεία στη νέα ελ-

ληνική και για να δοθεί λύση στα ζητήματα που τίθενται, προχωράει 

στη σύγκριση των στοιχείων αυτών με άλλες βαλκανικές γλώσσες.3 Ο 

στόχος, επομένως, του άρθρου είναι διττός, από τη μία η ανακάλυψη 

των τουρκικών στοιχείων στη νέα ελληνική και από την άλλη να δοθεί, 

αν είναι δυνατόν, λύση με τη σύγκριση αυτών των στοιχείων με τις άλ-

λες βαλκανικές γλώσσες. Στη συνέχεια, τίθεται το ερώτημα αν αυτοί οι 

τουρκισμοί είναι της κοινής νεοελληνικής. Ένα άλλο πρόβλημα, που 

τίθεται στο άρθρο, σχετικά με τους τουρκισμούς είναι η διάκριση ανά-

μεσα σε διαλεκτικά και απαρχαιωμένα στοιχεία, καθώς επίσης, αν αυτά 

τα απαρχαιωμένα στοιχεία είναι νεοελληνικά ή όχι.  

Τις σχέσεις ελληνικής και τουρκικής εξέτασε σε άρθρο του και ο 

Κυριαζής, πιο συγκεκριμένα στο άρθρο του αναφέρεται στα τουρκικά 

λεξιλογικά δάνεια.4 Ο Κυριαζής, όμως, δεν περιορίστηκε μόνο στην ε-

ξέταση των λεξιλογικών δανείων στην ελληνική, αλλά συνέκρινε αυτές 

τις λέξεις και στην κοινή αλβανική. Έτσι, στο άρθρο του παρουσιάζει 

μια συγκριτική προσέγγιση των τούρκικων λεξικών δανείων στην 

κοινή νεοελληνική και στην κοινή αλβανική, δίνοντας παράλληλα βαλ-

κανική διάσταση στις επιδράσεις της τουρκικής.  

Ο Κυριαζής, επίσης, στο άρθρο του αναφέρεται στις γλωσσικές ε-

παφές μεταξύ της τουρκικής, ελληνικής αλλά και της αλβανικής στην 

περιοχή των Ιωαννίνων χρησιμοποιώντας ως πηγή τα έγγραφα του αρ-

χείου του Αλή πασά. Μέσα από το άρθρο του, ο Κυριαζής παρουσίασε 

 
3 Christos Tzitzilis, “Die türkischen Elemente im Neugriechischen verglichen mit den 

türkischen Elementen in aderen Blkansprachen,” ZFB 33, no. 1 (1997): 101-112. 
4 Δωρής Κυριαζής, «Τούρκικα λεξιλογικά δάνεια στην κοινή νεοελληνική και την 

κοινή αλβανική: μια συγκριτική προσέγγιση», Studies in Greek Linguistics 30 (2010): 

358-371. 
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τη σπουδαιότητα των εγγράφων ως πηγή για τη μελέτη των αλληλεπι-

δράσεων της τουρκικής, της ελληνικής και της αλβανικής,5  αλλά και 

το πόσο σημαντικό είναι να μελετώνται οι πρωτότυπες πηγές. Για το 

λόγο αυτό, ο Κυριαζής δεν περιορίστηκε μόνο στην εξέταση της επί-

δρασης της τουρκικής στην ελληνική, αλλά αναφέρει και παραδείγ-

ματα, στα οποία φαίνεται και η επίδραση της αλβανικής στην ελληνική 

σε διάφορα επίπεδα του γλωσσικού συστήματος.  

Τέλος, ο Σετάτος μέσα από δύο άρθρα του ασχολήθηκε με τις επι-

δράσεις της τουρκικής στην ελληνική.6 Ο Σετάτος, βέβαια, δεν αναφέ-

ρεται στα άρθρα του στη μορφολογική προσαρμογή των δανείων, αλλά 

επικεντρώνεται στο σημασιολογικό και μεταφραστικό δανεισμό από 

την τουρκική. Έτσι, σταδιακά οι λόγιες λέξεις άρχισαν να αντικαθι-

στούν τις τουρκικές, ενώ άλλες παίρνουν τώρα λαϊκή φόρτιση που δεν 

είχαν κατά την Τουρκοκρατία στο σύστημα της προφορικής γλώσσας 

και της λογοτεχνίας, που βασίζεται βαθμιαία αποκλειστικά σ’ αυτήν.7 

 
5 Doris Kyriazis, “Kontakte gjuhësore në pashallëkun e Janinës përmes dokumenteve 

të Arkivit të Ali Pashë Tepelenës” (Γλωσσικές επαφές στο πασαλίκι των Ιωαννίνων 

μέσα από τα έγγραφα του Αρχείου του Αλή Πασά Τεπελενλή), Poznać Bałkany 

(2012): 21-38, ειδ. 23. Πρόκειται για μια ευρεία γκάμα εγγράφων, τα οποία θα μπο-

ρούσαν να καταταχθούν με βάση το γεωγραφικό, ειδολογικό και κειμενικό κριτήριο, 

που παρέχει τη δυνατότητα μελέτης της γλώσσας των εγγράφων σε οριζόντιο (γεω-

γραφικές διάλεκτοι) και κάθετο άξονα (κοινωνικές διάλεκτοι), αλλά και φαινόμενα 

διγλωσσίας και πολυγλωσσίας, καθώς αρκετοί από τους συντάκτες των εγγράφων εί-

ναι δίγλωσσοι ή τρίγλωσσοι (τούρκικα, ελληνικά, αλβανικά). 
6 Μιχάλης Σετάτος, «Ελληνική και τουρκική (μερικές περιπτώσεις δανεισμού). Με-

λέτες για την ελληνική γλώσσα», Πρακτικά 10ης Ετήσιας Συνάντησης Τομέα Γλωσσο-

λογίας (Θεσσαλονίκη: 1990), 129-139. 
7 Μιχάλης Σετάτος, «Παρατηρήσεις στα τούρκικα δάνεια της κοινής νεοελληνικής», 

Σημειολογικές και γλωσσολογικές μελέτες (1998): 217-232, ειδ. 230-231. Με τη βαθ-

μιαία απελευθέρωση από τον τούρκικο ζυγό, την ανταλλαγή των πληθυσμών κλπ., 

έπαψε η επαφή σε καθημερινή βάση και το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος προσανατο-

λίζεται προς διαφορετικά πολιτιστικά πρότυπα, την ελληνική αρχαιότητα και τη 

Δύση. Η εκκλησία ακολουθεί τη γλωσσική παράδοσή της, η διοίκηση όμως χρειάζε-

ται νέα ορολογία για τις εκφραστικές ανάγκες του νέου κράτους και των πολιτών του, 

η ανάπτυξη της παιδείας στρέφεται προς την αρχαιότητα (πρβλ. αρχαιολατρεία, λόγια 

γλώσσα, ξενηλασία κλπ.), τάσεις που θα οδηγήσουν σε νέες μορφές διγλωσσίας 

(πρβλ. το γλωσσικό ζήτημα, την καθαρεύουσα και το δημοτικισμό κλπ). Λόγιες λέ-

ξεις αντικαθιστούν ορισμένες τουρκικές, ενώ άλλες παίρνουν τώρα λαϊκή φόρτιση 

(πρβλ. και τα ζευγάρια λόγιων-δημοτικών λέξεων, π.χ. εργασία-δουλειά κλπ), που δεν 

είχαν κατά την Τουρκοκρατία (βλ. 3.81, 3.11) στο σύστημα της προφορικής γλώσσας 

και της λογοτεχνίας, που βασίζεται βαθμιαία αποκλειστικά σ’ αυτήν. Εμφανίστηκε 

έτσι μια νέα αξιολόγηση των ξένων στοιχείων: όσα τούρκικα στοιχεία δε θεωρούνται 

διαλεκτικά παίρνουν λαϊκή φόρτιση (ή ημι-διαλεκτικά), ενώ τα διαλεκτικά δεν ανή-

κουν στην ΚΝΕ (πρβλ. τις άγνωστες για τους ομιλητές της ΚΝΕ σημασίες τους). 
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Ο Σετάτος χωρίζει τα τούρκικα δάνεια σε ουδέτερα ή μαρκαρισμένα 

ανάλογα με τον τρόπο χρήσης τους, δηλαδή αν χρησιμοποιούνται κυ-

ριολεκτικά ή μεταφορικά, αλλά και σε περιορισμένα ή άγνωστα, αν δη-

λαδή τα δάνεια αυτά είναι μερικώς γνωστά στους ομιλητές ή χρησιμο-

ποιούνται στην καθημερινότητα χωρίς όμως οι ομιλητές να γνωρίζουν 

τη σημασία τους στην τουρκική.  

Από την ξενόγλωσση βιβλιογραφία, μια αρκετά σημαντική εργασία 

είναι αυτή του Matthias Kappler, ο οποίος μελετά τους τουρκισμούς 

στην Αληπασιάδα του Χατζή Σεχρέτη.8 Στην εργασία του ο Kappler ε-

ξετάζει τα τούρκικα δάνεια που εντόπισε στο ποίημα του Χατζή Σε-

χρέτη όχι μόνο ως προς τη μορφολογική τους προσαρμογή αλλά και ως 

προς τη φωνητική τους προσαρμογή στην ελληνική. Στο τέλος της ερ-

γασίας του παραθέτει ένα γλωσσάρι με τους τουρκισμούς που εντόπισε 

δίνοντας τη σημασία που έχει η λέξη αυτή στην ελληνική, καθώς και 

την ετυμολογική της προέλευση.  

Επίσης, σε συνεργασία με τον György Hazai στο άρθρο τους μελε-

τούν την επίδραση της τουρκικής στις γλώσσες της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης συγκρίνοντας παράλληλα την προσαρμογή των τουρκικών ε-

πιδράσεων σε κάθε μια από τις γλώσσες της Νοτιοανατολικής Ευρώ-

πης.9 

Όσον αφορά την παρούσα εργασία, εξετάζονται οι κανόνες της μορ-

φολογικής προσαρμογής των τούρκικων ουσιαστικών στην ελληνική. 

Στο μέρος αυτό μελετώνται οι λόγοι και τα κριτήρια που συντελούν 

στην κατάταξη των δάνειων λέξεων σε κάποιο από τα γραμματικά γένη 

της ελληνικής μιας και η τουρκική δε διαθέτει γραμματικό γένος, κα-

θώς επίσης και τις καταλήξεις που προσλαμβάνουν όταν αυτά εισέρχο-

νται στην ελληνική. Ένα από τα βασικότερα κριτήρια για την κατάταξη 

των δάνειων ουσιαστικών σε κάποιο κλιτικό παράδειγμα είναι το φυ-

σικό γένος που διαθέτουν στην τουρκική, δηλαδή αν πρόκειται για έμ-

ψυχα ή άψυχα αντικείμενα αναφοράς. Επομένως, με βάση αυτό το κρι-

τήριο αλλά και με βάση το ληκτικό τμήμα της λέξης (συμφωνόληκτο ή 

φωνηεντόληκτο) κατατάσσονται σε ένα από τα κλιτικά παραδείγματα, 

με αποτέλεσμα να προσλαμβάνουν το ανάλογο γένος της ελληνικής.  

  

 

 

 
8 Matthias Kappler, Turcismi nell’ “Alipasiadha” di Chatzi Sechretis (Torino: Silvio 

Zamorani Editore, 1993). 
9 György Hazai, Matthias Kappler, “Der Einfluss des türkischen in Südos-teuropa,” 

U. Hinrichs (Hrsg.), Handbuch der Südeuropa-Linguistik (1999): 649-673. 
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1.1. Το υλικό και η σημασία του 

 

Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της παρούσας 

εργασίας προέρχεται από τα έγγραφα του Αλή πασά, τα οποία εκδόθη-

καν το 2007 και το 2009 υπό την επιμέλεια του ιστορικού Β. Παναγιω-

τόπουλου και των συνεργατών του. Το έργο αυτό αποτελείται από τέσ-

σερεις τόμους, από τους οποίους οι τρεις πρώτοι περιέχουν έγγραφα 

που στάλθηκαν στον και από τον Αλή πασά και τους γιους του, ενώ ο 

τέταρτος τόμος περιέχει ένα εισαγωγικό σημείωμα για τη ζωή και τη 

δράση του Αλή πασά, ένα γλωσσάρι, ευρετήρια αξιωμάτων, διοικητι-

κών όρων κ.λπ., ανθρωπωνυμίων και τοπωνυμιών.  

Τα έγγραφα που υπάρχουν στους τρεις πρώτους τόμους (2.450 σε-

λίδες) ανάγονται στον αριθμό των 1.469 εγγράφων και καλύπτουν τη 

χρονική περίοδο από το 1747 έως το 1821, λίγο πριν από την έναρξη 

της Ελληνικής Επανάστασης. Η σπουδαιότητα των εγγράφων έγκειται 

όχι μόνο στις ιστορικές πληροφορίες που μας παρέχουν, αλλά και στις 

πληροφορίες που μας δίνουν σχετικά με τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες 

που υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου την περίοδο αυτή.  

Τα έγγραφα του αρχείου συντάχθηκαν αφενός για να καλύψουν τις 

διοικητικές ιδιαιτερότητες της περιοχής, και αφετέρου για να ικανοποι-

ήσουν την ανάγκη του Αλή πασά να επικοινωνεί με την Κωνσταντινού-

πολη. Έτσι, στα Γιάννενα φτάνουν έγγραφα ποικίλης προέλευσης, τα 

οποία από τη μία μεριά προέρχονται από τους γιους του, από απεσταλ-

μένους του στην Πόλη, από υψηλόβαθμους αξιωματούχους του, από 

ξένους διπλωμάτες, από κληρικούς διάφορων βαθμίδων και από την 

άλλη από απλούς ανθρώπους, κατοίκους της ευρύτερης περιοχής που 

ζητάνε τη βοήθειά του για διάφορα ζητήματα. Επομένως, πρόκειται για 

μια ευρεία γκάμα εγγράφων, τα οποία θα μπορούσαν να καταταχθούν 

με βάση το γεωγραφικό, ειδολογικό και κειμενικό κριτήριο, που παρέ-

χει τη δυνατότητα μελέτης της γλώσσας των εγγράφων σε οριζόντιο 

(γεωγραφικές διάλεκτοι) και κάθετο άξονα (κοινωνικές διάλεκτοι), 

αλλά και φαινόμενα διγλωσσίας και πολυγλωσσίας, καθώς αρκετοί από 

τους συντάκτες των εγγράφων είναι δίγλωσσοι ή τρίγλωσσοι (τούρ-

κικα, ελληνικά, αλβανικά). 

Στη συνέχεια ακολουθούν μερικά παραδείγματα εγγράφων που 

στάλθηκαν στον Αλή πασά και τους γιους του: Έγγραφο 12, αρτζουχάλι 

του Χατζή-Πέτου προς τον Αλή πασά, Έγγραφο 14, αρτζουχάλι του 

Σουλεϊμάν Τζαπάρη προς τον Αλή πασά, Έγγραφο 16, αρτζουχάλι του 

Στέφανου Μίσου προς τον Αλή πασά, Έγγραφο 17, αρτζουχάλι των 

προεστών της Λιβαδειάς Φίλωνος Ιωάννου και Νικόλαου Νάκου προς 

τον Αλή πασά, Έγγραφο 84, αρτζουχάλι των προεστών Ελασσόνας 
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προς το Βελή πασά, Έγγραφο 100, αρτζουχάλι του Ιωάννη Χατζόπου-

λου, προεστού του Καρπενησίου, προς τον Αλή πασά, Έγγραφο 183, 

αρτζουχάλι δύο Οθωμανών προκρίτων των Σαλώνων προς τον Αλή 

πασά, Έγγραφα 184-189, αρτζουχάλια του Βελή πασά προς τον Αλή 

πασά, Έγγραφα 296-299, αρτζουχάλια του Μουχτάρ προς τον Αλή 

πασά, Έγγραφο 323, αρτζουχάλι των Καρπενησιωτών της Κωνσταντι-

νούπολης προς τον Αλή πασά, Έγγραφο 449, αρτζουχάλι κάποιου Γιαν-

νάκη προς τον Αλή πασά, Έγγραφο 1293, αρτζουχάλι του επισκόπου 

Σαλώνων Ησαΐα προς τον Αλή πασά, Έγγραφο 1356, αρτζουχάλι 3 κα-

τοίκων της Στρεβίνας προς τον Αλή πασά.   

Η σύνταξη των εγγράφων που στάλθηκαν στον και από τον Αλή 

πασά και τους γιους του έγινε με τη βοήθεια γραμματικών ή γραφέων. 

Οι γραμματικοί ήταν αρκετά σημαντικοί στο πασαλίκιο, διότι βοηθού-

σαν τον Αλή πασά να έρθει σε επαφή όχι μόνο με τους αξιωματούχους 

του στην Κωνσταντινούπολη και με τους υψηλόβαθμους αξιωματού-

χους στη Δύση, αλλά και με τους υποτελείς του, οι οποίοι επικοινωνού-

σαν μαζί του ζητώντας την αρωγή του. Βέβαια, το επίπεδο των γραμ-

ματικών ποικίλει ανάλογα με τη μόρφωσή τους και το διαλεκτικό υπό-

βαθρό τους. Εξαίρεση αποτελεί το Έγγραφο 290, το οποίο είναι αυτό-

γραφο του Αλή πασά από τα πιο εκτεταμένα που μαρτυρούνται και α-

ποτελεί ένδειξη της ικανότητάς του όχι μόνο να εκφραστεί αλλά και να 

διατυπώσει εγγράφως ολόκληρες φράσεις στην ελληνική γλώσσα.  

Γι’ αυτό το λόγο, λοιπόν, τα έγγραφα του αρχείου θεωρούνται εξαι-

ρετικά σημαντικά, καθώς αποτελούν ένα continuum που εκτείνεται από 

τον προφορικό λόγο στο γραπτό, από τους διαλεκτικούς στους υπερ-

διαλεκτικούς τύπους, από το οικείο στο επίσημο ύφος. Επομένως, δεν 

είναι υπερβολή να θεωρήσουμε το αρχείο του Αλή πασά ως θησαυρό, 

καθώς αποτελεί ένα ανεκτίμητο υλικό για την ιστορία, την εθνογραφία, 

την οικονομία και κυρίως για τη γλώσσα ή τις γλώσσες που χρησιμο-

ποιούνταν στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Άλλωστε, δεν είναι τυ-

χαίος ο χαρακτηρισμός των εγγράφων του αρχείου από το Β. Παναγιω-

τόπουλο ως «μνημείο ες αεί».10 

Για όλους, λοιπόν, τους παραπάνω λόγους, τα έγγραφα του αρχείου 

χρησιμοποιήθηκαν ως υλικό για την πραγματοποίηση της παρούσας 

εργασίας, καθώς μας δίνουν ποικίλες πληροφορίες για τις γλωσσικές 

ζυμώσεις της περιοχής, δηλαδή τις επιδράσεις της τουρκικής αλλά και 

της αλβανικής στην ελληνική, η οποία ήταν η γλώσσα επικοινωνίας 

τόσο του Αλή πασά, των γιων του και των αξιωματούχων του, όσο και 

 
10 Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Αρχείο Αλή Πασά, τόμ. 4 (Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελ-

ληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 2009), 154. 



Ασπασία Μπερμπέρη  301 

 

των υποτελών του. Παρά τις γενικότερες γλωσσικές πληροφορίες που 

μας παρέχει το αρχείο, η εργασία επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην 

εξέταση της επίδρασης της τουρκικής στην ελληνική. 

Ως υλικό χρησιμοποιήθηκαν οι τούρκικες δάνειες λέξεις που υπάρ-

χουν σε όλα τα έγγραφα του αρχείου. Για τη συλλογή των τούρκικων 

δάνειων λέξεων μελετήθηκαν και αποδελτιώθηκαν όλα τα έγγραφα, ε-

κτός από αυτά που αποτελούν μετάφραση ξενόγλωσσων επιστολών. 

Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω επεξεργασία των εγγράφων ακολού-

θησε το τελευταίο στάδιο, το οποίο είναι η παρουσίαση των αποτελε-

σμάτων και συμπερασμάτων.  

 

2. Μορφολογία των τούρκικων δάνειων λέξεων 

 

2.1. Εισαγωγή 

 

Είναι προφανές ότι η ελληνική με την τουρκική γλώσσα παρουσιάζουν 

διαφορετική μορφολογική δομή, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τον 

τρόπο που προσαρμόζονται οι δάνειες λέξεις της τουρκικής. Η τουρ-

κική γλώσσα11 ανήκει στη νοτιοδυτική ή ουγοζική ομάδα γλωσσών, η 

οποία με τη σειρά της ανήκει στην ουραλοαλταϊκή γλωσσική οικογέ-

νεια12 και διαφέρει ως προς τη δομή της από τις ινδοευρωπαϊκές γλώσ-

σες, μέλος των οποίων είναι η ελληνική.13 Η τουρκική γλώσσα ανήκει 

στις γλώσσες που είναι γνωστές ως συγκολλητικές,14 ενώ η ελληνική 

ανήκει στις λεγόμενες κλιτές γλώσσες με αποτέλεσμα να εμφανίζουν 

διαφορές ως προς τη μορφολογική δομή τους. Ο Κυρανούδης, στο έργο 

του, αναφέρει τις βασικότερες διαφορές που εμφανίζουν οι δύο γλώσ-

σες, οι οποίες είναι οι ακόλουθες.15  

Η πρώτη διαφορά που παρουσιάζει η ελληνική με την τουρκική 

γλώσσα είναι η σχέση των βάσεων με τα κλιτικά μορφήματα. Στην 

τουρκική τα κλιτικά μορφήματα μπορούν να θεωρηθούν ως αυτόνομα 

 
11 R. S. P Beekes, Εισαγωγή στην συγκριτική ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία (Θεσσαλο-

νίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2004), 39. Η (οθωμανική) τουρκική εμφα-

νίστηκε στη σημερινή Τουρκία μεταξύ του 11ου και του 14ου αι.  
12 Beekes, Εισαγωγή, 40. Για μεγάλο χρονικό διάστημα θεωρήθηκε πιθανή η συγγέ-

νεια ανάμεσα στην ουραλική και στην αλταϊκή οικογένεια. Γι’ αυτό επινοήθηκε ο 

όρος ουραλοαλταϊκή. 
13 Κυρανούδης, Μορφολογία, 57. 
14 Βασίλης Δαφνοπατίδης και Χριστίνα Σανλίογλου, Τουρκική γραμματική στα ελλη-

νικά (Αθήνα: Perugia, 2011), 13. Είναι συγκολλητική γλώσσα, δηλαδή η παραγωγή 

και η κλίση των λέξεων γίνεται με τη συγκόλληση επιθημάτων. 
15 Κυρανούδης, ό.π., 57-60. 
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σε σχέση με τις βάσεις τους, καθώς αυτές δε διαθέτουν ιδιαίτερους πε-

ριορισμούς ως προς το είδος των μορφημάτων με τα οποία θα συνδυα-

στούν, όπως π.χ. το μόρφημα -[lar] προστίθεται σε οποιαδήποτε βάση 

ονοματική ή ρηματική για να δηλωθεί ο πληθυντικός, οι μόνοι περιο-

ρισμοί είναι αυτοί που υπαγορεύει η φωνητική αρμονία [π.χ. adam-

adamlar (ον.) - hemşire-hemşireler (ον.) ή geliyiorlar (ρημ.)]. Αντίθετα, 

στην ελληνική οι βάσεις περιορίζονται ως προς τα κλιτικά μορφήματα 

που θα δεχθούν με αποτέλεσμα η σχέση των βάσεων και των κλιτικών 

μορφημάτων να είναι στενότερη, όπως π.χ. το μόρφημα του πληθυντι-

κού -[ta] δέχεται τους εξής περιορισμούς: α) γραμματική κατηγορία 

(ουσιαστικό), β) γένος (ουδέτερο) και γ) κλιτικό παράδειγμα (-[simo], 

-[ma], -[as], -[os], -[n]).  

Μία άλλη διαφορά έγκειται στο είδος των αλλόμορφων που διαθέτει 

το κάθε μόρφημα. Τα τούρκικα μορφήματα παρουσιάζουν μόνο φωνη-

τικά αλλόμορφα, ενώ η ελληνική εκτός από τα φωνητικά αλλόμορφα 

εμφανίζει και ένα μεγάλο αριθμό γραμματικών και σε ορισμένες περι-

πτώσεις λεξικών μορφημάτων. Αυτή η διαφορά είναι σημαντική καθώς 

τα φωνητικά αλλόμορφα παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη κανονικό-

τητα και επομένως αναγνωρίζονται πολύ πιο εύκολα και είναι δυνατόν 

να προβλεφθούν σε σχέση με τα γραμματικά και τα λεξικά αλλόμορφα.  

Επίσης, διαφορές παρουσιάζουν οι δύο γλώσσες και στην ευκολία 

κατάτμησης της λέξης σε μορφήματα. Τα τούρκικα επιθήματα προστί-

θενται στη βάση με τρόπο παραθετικό, η συλλαβική τους υπόσταση και 

η απλή γραμματική σημασία τους συμβάλλουν στην πιο εύκολη κατα-

νόηση και κατάτμηση της λέξης σε μορφήματα. Στην περίπτωση, όμως, 

της ελληνικής ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται οι βάσεις με τα επιθή-

ματα αλλά και το είδος των πρώτων τονίζουν περισσότερο την ενότητα 

της λέξης με αποτέλεσμα να γίνεται δύσκολη η διάκριση των μορφο-

λογικών στοιχείων.16  

Τέλος, ο Κυρανούδης επισημαίνει ότι οι δύο γλώσσες, ελληνική και 

τουρκική, παρουσιάζουν και άλλες αποκλίσεις στη μορφολογική τους 

δομή, οι οποίες είναι οι παρακάτω:17  

 

1) Το είδος του τεμαχίου που παραμένει αμετάβλητο κατά την κλίση.  

Στην τουρκική πρόκειται για ελεύθερο λεξικό μόρφημα, ενώ στην ελ-

ληνική συνήθως για δεσμευμένο που μπορεί να μετατραπεί σε ελεύ-

θερο με την προσθήκη ενός επιθήματος με γραμματική σημασία. Για 

 
16 Ό.π., 60. 
17 Ό.π., 60-64. 
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παράδειγμα, η τουρκική λέξη adam «άνθρωπος» παραμένει αμετά-

βλητη σε όλο το κλιτικό παράδειγμα (adam, adam-ɪn, adam-ɪ, adam-a, 

adam-da, adam-dan, adam-lar κ.λπ.), εμφανίζεται και ως ελεύθερη με 

τη σημασία «άνθρωπος», ενώ αντίθετα στην αντίστοιχη ελληνική λέξη 

«άνθρωπος» το λεξικό μόρφημα ανθρωπ- παραμένει αμετάβλητο κατά 

την κλίση και μετατρέπεται σε ελεύθερο με την προσθήκη του γραμ-

ματικού μορφήματος -ος.  

 

2) Το είδος των δεσμευμένων προσφυμάτων.  

Στην τουρκική παρατηρείται μόνο ένα είδος δεσμευμένων προσφυμά-

των, τα επιθήματα, ενώ αντίθετα περιπτώσεις αναδιπλασιασμού της 

πρώτης συλλαβής ενός επιθέτου για την επίταση της σημασίας του δεν 

προέρχονται από διαδικασία προθηματοποίησης,18 π.χ. beyaz «ά-

σπρος», bembeyaz «κάτασπρος».19 Από την άλλη πλευρά, στις παρα-

γωγικές διαδικασίες της ελληνικής εμφανίζονται δύο είδη προσφυμά-

των, τα προθήματα και τα επιθήματα.  

 

3) Το βαθμό σύνθεσης.  

Η τουρκική εμφανίζει υψηλότερο βαθμό σύνθεσης από τη νέα ελλη-

νική, η οποία ακολούθησε πιο αναλυτική πορεία σε σχέση με την αρ-

χαία. Ο μεγάλος βαθμός σύνθεσης της τουρκικής έναντι της ελληνικής 

ενισχύθηκε εξαιτίας του επιπέδου της σύνταξης όπου η τουρκική πα-

ρουσιάζει περιορισμένη χρήση δευτερευουσών προτάσεων. Έτσι, λοι-

πόν, στη θέση των δευτερευουσών προτάσεων η τουρκική χρησιμο-

ποιεί κατά κανόνα ρηματικά παράγωγα.  

 

4) Τη μορφολογική συμφωνία των όρων της πρότασης.  

Στην τουρκική η μορφολογική συμφωνία εμφανίζεται πολύ περιορι-

σμένα σε σχέση με την ελληνική, κυρίως στις ρηματικές φράσεις, όπου 

το υποκείμενο συμφωνεί με το ρήμα ως προς το πρόσωπο και τον α-

ριθμό.20 

 

 

 

 
18 Ό.π., 61. 
19 Δαφνοπατίδης και Σανλίογλου, Γραμματική, 62. Για να δώσουμε έμφαση στα ποιο-

τικά επίθετα που φανερώνουν σχήμα, χρώμα και κατάσταση χρησιμοποιούμε τους 

παρακάτω τρόπους: Η πρώτη συλλαβή του επιθέτου (μέχρι και το πρώτο φωνήεν) 

διπλασιάζεται και με ένα από τα σύμφωνα m, p, r, s, συνδέεται με το αρχικό επίθετο: 

π.χ. beyaz → be + m + beyaz. 
20 Κυρανούδης, ό.π., 62. 
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5) Τη δήλωση της κατηγορίας {αριθμός}.   

Η μορφολογική σήμανση της κατηγορίας {αριθμός} στην τουρκική γί-

νεται με έναν οικονομικό τρόπο, που σημαίνει ότι η τουρκική δε χρη-

σιμοποιεί ξεχωριστό μέσο για τη δήλωση του ενικού, αλλά μόνο για 

τον πληθυντικό. Σε περιπτώσεις, όμως, που ο πληθυντικός εννοείται 

από τα συμφραζόμενα δε δηλώνεται, γιατί θεωρείται ως πλεονασμός. 

Έτσι, ο πληθυντικός παραλείπεται όταν προηγείται κάποιο αριθμητικό 

ή ποσοτικό επίθετο, π.χ. iki kahve «δύο καφέδες», az kitap «λίγα βι-

βλία».21  

 

6) Τη διάκριση των γραμματικών κατηγοριών.  

Στην τουρκική είναι δύσκολη η διάκριση μεταξύ των γραμματικών κα-

τηγοριών και κυρίως της διάκρισης μεταξύ ουσιαστικών και επιθέτων. 

Δεν είναι λίγοι οι μελετητές οι οποίοι απορρίπτουν την παρουσία της 

κατηγορίας των επιθέτων στην τουρκική. Έτσι, δημιουργείται πρό-

βλημα στην προσαρμογή των τούρκικων δανείων στην ελληνική, τα 

οποία άλλοτε μεταφράζονται ως επίθετα και άλλοτε ως ουσιαστικά, 

π.χ. baş «κεφάλι, αρχηγός» και «πρώτος». 

 

7) Το γραμματικό γένος.  

 Ένα βασικό χαρακτηριστικό της τουρκικής είναι η απουσία του γραμ-

ματικού γένους, κάτι που φαίνεται από τη χρήση των αντωνυμιών και 

των αντωνυμικών επιθημάτων που είναι ασαφή, για παράδειγμα το 

τρίτο πρόσωπο της αντωνυμίας «ο» μπορεί να ερμηνευτεί ως «αυτός», 

«αυτή», «αυτό».22 Το γεγονός αυτό είναι αρκετά σημαντικό για τη μορ-

φολογική προσαρμογή των δανείων της σε άλλες γλώσσες, καθώς επι-

τρέπει στη γλώσσα δέκτη να τα κατατάξει με βάση τους δικούς της 

μορφολογικούς κανόνες, χωρίς να επηρεάζεται από το γένος της γλώσ-

σας πηγής.  

 

8) Το ρηματικό σύστημα.  

Στην τουρκική παρατηρείται υψηλότερος βαθμός σύνθεσης σε σχέση 

με την ελληνική. Έτσι, μπορούμε να εντοπίσουμε τις ακόλουθες δια-

φορές: α) γραμματικές σημασίες που στην ελληνική εκφράζονται ανα-

λυτικά, στην τουρκική δηλώνονται συνθετικά, όπως η άρνηση, η προ-

στακτική, καθώς και όλοι οι χρόνοι: gelmeyin «μην έρχεστε», 

geliyordum «ερχόμουν», β) γραμματικές σημασίες που στην ελληνική 

 
21 Δαφνοπατίδης και Σανλίογλου, ό.π., 36-38. 
22 Lars Johanson και Éva Á. Csató, The Turkic Languages (New York: Routledge, 

1998), 209. 
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δεν εκφράζονται με ξεχωριστά επιθήματα, ενώ στην τουρκική εκφρά-

ζονται με ξεχωριστά επιθήματα, όπως «η έμμεση γνώση της πληροφο-

ρίας που μεταφέρει το ρήμα», π.χ. gelmiş «(λέγεται ότι) ήρθε» και γ) 

σημασίες για τις οποίες η ελληνική χρησιμοποιεί λεξικό μόρφημα, ό-

πως το πρέπει, ενώ στην τουρκική εκφράζονται και με ρηματικά επιθή-

ματα, π.χ. gelmeliyim «πρέπει να έρθω».23  

 

9) Το οριστικό άρθρο.  

Από την τουρκική απουσιάζει τελείως η κατηγορία του οριστικού άρ-

θρου. Στην τουρκική για να αναφερθούμε σε κάτι συγκεκριμένο χρη-

σιμοποιούμε την αιτιατική πτώση, ενώ σε περιπτώσεις που το αντικεί-

μενο της πρότασης είναι γενικού χαρακτήρα τότε χρησιμοποιείται η ο-

νομαστική πτώση που αποδίδεται στα ελληνικά με το αόριστο άρθρο 

(ένας, μία, ένα) ή και χωρίς άρθρο.24 Για παράδειγμα “Çocuklar okulu 

sevmiyor” «Τα παιδιά δεν αγαπάνε το σχολείο» - “Hafta sonu hiç evden 

çɪkmadɪm, film izledim” «Το σαββατοκύριακο δεν βγήκα καθόλου από 

το σπίτι, παρακολούθησα μία ταινία».25 Έτσι, στην περίπτωση της 

τουρκικής, η κατηγορία της οριστικότητας δηλώνεται κυρίως με τη 

χρήση του επιθήματος της αιτιατικής.  

Επομένως είναι εύλογο, λόγω των διαφορών αυτών, να δημιουργού-

νται προβλήματα κατά τη μορφολογική προσαρμογή των τούρκικων 

δανείων στην ελληνική. Το βασικότερο πρόβλημα έγκειται στο θέμα 

της γραμματικής κατηγορίας, δηλαδή σε ποιο μέρος του λόγου θα ε-

νταχθεί το τούρκικο δάνειο, αλλά και σύμφωνα με ποιο κλιτικό παρά-

δειγμα θα προσαρμοστεί.  

 

2.2. Προσαρμογή των ουσιαστικών 

 

Στο σημείο αυτό θα μας απασχολήσει ο τρόπος με τον οποίο προσαρ-

μόζονται τα δάνεια τούρκικα ουσιαστικά στην ελληνική, δηλαδή σε 

ποιο γραμματικό γένος ανήκουν αλλά και σύμφωνα με ποιο κλιτικό πα-

ράδειγμα κλίνονται. Έτσι, λοιπόν, το κεφάλαιο αυτό θα διαιρεθεί σε 

τρία μέρη ανάλογα με το γραμματικό γένος που προσλαμβάνουν τα 

τούρκικα ουσιαστικά όταν αυτά εισέρχονται στην ελληνική γλώσσα. 

Επίσης, θα γίνει αναφορά στους λόγους για τους οποίους λαμβάνουν 

τις συγκεκριμένες καταλήξεις ανάλογα με το ληκτικό τμήμα της λέξης, 

 
23 Κυρανούδης, ό.π., 63. 
24 Δαφνοπατίδης και Σανλίογλου, ό.π., 40-41. 
25 Engin Uzun, Yeni Hitit. Yabancɪlar için Türkçe, derş kitabɪ (Νέος Χετταίος. Βιβλίο 

εκμάθησης Τουρκικών για ξένους) (Ankara: Tömer, 2014), 69. 
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δηλαδή εάν πρόκειται για συμφωνόληκτα ή φωνηεντόληκτα ουσια-

στικά.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένα βασικό χαρακτηριστικό της 

τουρκικής γλώσσας είναι η απουσία του γραμματικού γένους, δηλαδή 

δεν υπάρχει μορφολογική δήλωση του γένους, χαρακτηριστικό ιδιαί-

τερα σημαντικό για τη μορφολογική προσαρμογή των δανείων της σε 

άλλες γλώσσες. Η ιδιαιτερότητα αυτή της τουρκικής επιτρέπει στη 

γλώσσα δέκτη να κατατάξει τις δάνειες λέξεις με βάση τους δικούς της 

μορφολογικούς κανόνες χωρίς να περιορίζεται από το γένος της γλώσ-

σας πηγής. 

Σύμφωνα με τον Κυρανούδη,26 τα περισσότερα τούρκικα δάνεια 

στην ελληνική προέρχονται από συμφωνόληκτα ουσιαστικά. Η τουρ-

κική δε διαθέτει γραμματικό γένος με αποτέλεσμα τα [+ προσωπικά] 

ονόματα της τουρκικής να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τόσο για 

τα αρσενικά όσο και για τα θηλυκά. Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις που 

ο κανόνας αυτός είναι δυνατό να παραβιαστεί όταν έχουμε λέξεις που 

δηλώνουν όρους συγγένειας, όπως baba «πατέρας» - anne «μητέρα», 

kız «κορίτσι» - oğlan «αγόρι» κτλ., ή όταν έχουμε περιπτώσεις χρήσης 

προσδιορισμών δηλωτικών του γένους για το σχηματισμό ιζαφετικών 

συνθέτων, όπως kadın uçakçı «γυναίκα πιλότος», kız öğrenci «μαθή-

τρια». 

Επομένως, λόγω της απουσίας γραμματικού γένους των δάνειων 

τούρκικων ουσιαστικών, ο κανόνας που ισχύει για την ένταξή τους σε 

ένα από τα τρία γραμματικά γένη (αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο) είναι 

ο κανόνας του προσωπικού και του φυσικού γένους. Αυτό σημαίνει ότι 

όσα ουσιαστικά δε δηλώνουν κάποιο πρόσωπο κατατάσσονται στα ου-

δέτερα, ενώ όσα έχουν ως αντικείμενο αναφοράς τους κάποιο πρόσωπο 

καθορισμένο ως προς το φύλο αποκτούν γραμματικό γένος ίδιο με το 

φύλο.27 

 

2.2.1. Αρσενικά 

 

Τα τούρκικα δάνεια ουσιαστικά, ανάλογα με το τι δηλώνει το αντικεί-

μενο αναφοράς, δηλαδή αν πρόκειται για έμψυχο ή άψυχο, κατατάσ-

σονται στην ελληνική σε ένα από τα γραμματικά γένη: αρσενικό, θη-

λυκό και ουδέτερο. Σε αυτό το σημείο θα εξεταστούν τα δάνεια τούρ-

κικα ουσιαστικά, που δηλώνουν κάποιο πρόσωπο αρσενικού φυσικού 

 
26 Κυρανούδης, ό.π., 67-68. 
27 Ό.π., 68. 
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γένους, με αποτέλεσμα να κατατάσσονται στη γραμματική κατηγορία 

των αρσενικών. 

Επομένως, σε περιπτώσεις που έχουμε [+ προσωπικά] συμφωνόλη-

κτα ουσιαστικά, το γραμματικό γένος που παίρνουν συμφωνεί με το 

φυσικό γένος τους. Οι βασικές καταλήξεις των αρσενικών με τις οποίες 

γίνεται η προσαρμογή των τούρκικων ουσιαστικών, συμφωνόληκτων 

και φωνηεντόληκτων, είναι οι ακόλουθες: -ας, -ες,-ης, -ος και -ους. Οι 

καταλήξεις που συναντάμε μέσα στα έγγραφα είναι οι -ας, -ες, -ης και 

-ος, ενώ η κατάληξη -ους εντοπίζεται σε μία μόνο λέξη. Η πλειοψηφία 

των δάνειων ουσιαστικών εμφανίζεται με την κατάληξη -ης αλλά και -

ες, ενώ οι άλλες δύο είναι πιο περιορισμένες και ειδικότερα τα δάνεια 

ουσιαστικά με την κατάληξη -ος, τα οποία εντοπίζονται σε ελάχιστες 

λέξεις στα έγγραφα του αρχείου.  

Ο λόγος που υπερίσχυσε στα αρσενικά η κατάληξη -ης έναντι της 

κατάληξης -ος οφείλεται στον τονισμό, καθώς η πλειονότητα των ου-

σιαστικών σε -ης εμφανίζουν παροξύτονο τονισμό. Η προτίμηση της 

κατάληξης -ης οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά τα ουσιαστικά προέρχο-

νται από δύο πηγές: α) από τα κληρονομημένα ουσιαστικά της αρχαίας 

ελληνικής σε -ης και β) από μεταγενέστερα, μεσαιωνικά κυρίως, παρά-

γωγα σε -ιος> -ης,28 με αποτέλεσμα όσα αρσενικά σε -ης προήλθαν από 

τις δύο αυτές κατηγορίες δεν είχαν προπαροξύτονο τονισμό, καθώς τα 

μεν αρχαία κληρονομημένα ουσιαστικά τονίζονταν στην παραλήγουσα 

και τα δε μεταγενέστερα μετά την τροπή του -ιος σε -ης μετατράπηκαν 

σε παροξύτονα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα αρσενικά που λήγουν σε 

-ης να συνδεθούν με παροξύτονο τονισμό, ενώ τα αρσενικά που λήγουν 

σε -ος συνδέθηκαν με προπαροξύτονο τονισμό, π.χ. στρατιώτης, Οκτώ-

βρης (< Οκτώβριος) (παροξύτονος τονισμός), ναύαρχος, άνθρωπος 

(προπαροξύτονος τονισμός).29  

Έτσι, τα [+ προσωπικά] συμφωνόληκτα τούρκικα ουσιαστικά, που 

είναι οξύτονα στο σύνολό τους, με την προσθήκη της κατάληξης κατά 

την προσαρμογή τους μεταβάλλονται σε παροξύτονα, με αποτέλεσμα 

 
28 Γεώργιος Παπαναστασίου, «Μορφολογία από την κλασσική ελληνική στην κοινή», 

στο: Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, Α.Φ. Χριστίδης (επιμ.) (Θεσσαλονίκη: Ινστι-

τούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2001), 451-456, ειδ. 452. Η σημαντικότερη αλλαγή 

αφορά τα ουσιαστικά σε -ιος/ιον που έχουν την τάση να εξελίσσονται σε -ις/-ιν. Τον 

1ο αιώνα μ.Χ. κάνει την εμφάνισή της η ονομαστική κῦρις < κύριος, αιτ. κῦριν < 

κύριον, που θα οδηγήσει στο μεταπλασμό του κατά τα ουσιαστικά σε -ης. Στα κύρια 

ονόματα είναι ιδιαίτερα εμφανής αυτή η εξέλιξη: ὁ Ἀντώνις (99 μ.Χ.), ὁ Ἀπολινᾶρις 

(100 μ.Χ.), αιτ. τὸν Ἀπολλινᾶριν (αρχές του 2ου αιώνα μ.Χ.), ὁ Διονῦσις (1ος αιώνας 

μ.Χ.), τὸν Διονῦσιν (2ος/3ος αιώνας μ.Χ.) και τὸν Διονῦσι (114 μ.Χ.).  
29 Κυρανούδης, ό.π., 75. 
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να δεχθούν την κατάληξη -ης. Γι’ αυτό το λόγο, η πλειοψηφία των δά-

νειων τούρκικων συμφωνόληκτων ουσιαστικών στα έγγραφα του αρ-

χείου προσαρμόζονται και αυτά με την προσθήκη της κατάληξης -ης, 

καθώς είναι παροξύτονα με τον τόνο τους να βρίσκεται στην παραλή-

γουσα. Παραδείγματα που επιβεβαιώνουν την άποψη αυτή είναι τα α-

κόλουθα: κεφίλης «εγγυητής» < τουρκ. kefil, βε(γ)κύλης «εκπρόσωπος, 

πληρεξούσιος, εντολοδόχος» < τουρκ. vekil, χοσνούτης «ευχαριστημέ-

νος» < τουρκ. hoşnut, ζαμπήτης «αστυνομικός» < τουρκ. zabit, ναζίρης 

«επιβλέπων, έφορος, επίτροπος» < τουρκ. nazɪr, δερβίσης «ολιγαρκής 

μουσουλμάνος μοναχός, μέλος μουσουλμανικής θρησκευτικής αδελ-

φότητας» < τουρκ. derviş, ζαΐμης «αξιωματούχος του οθωμανικού ιπ-

πικού, μεγάλος τιμαριούχος, κάτοχος ζιαμετίου» < τουρκ. zaim, σαρά-

φης «αργυραμοιβός, επικαταλλάκτης, δανειστής χρημάτων, τραπεζί-

της» < τουρκ. sarraf, σαραϊντάρης «υπηρέτης του σεραγιού, επόπτης, 

φύλακας» < τουρκ. saraydar.  

Εξαιρέσεις στον παραπάνω κανόνα αποτελούν οι λέξεις κατής/κα-

δής, βαλής και το ραζής/ρεζής, τα οποία τονίζονται στη λήγουσα, καθώς 

και τα μπουλούκμπασης (και όσα έχουν ως δεύτερο συνθετικό τη λέξη 

μπας «κεφάλι» < τουρκ. baş, όπως μπερμπέρμπασης, κουμπαρα-

τζήμπασης κ.ά.), αλαΐμπεης/αλάγμπε(γ)ης (καθώς και οι σύνθετες λέ-

ξεις με δεύτερο συνθετικό τη λέξη μπέης < τουρκ. bey, όπως κεχαγιά-

μπεης), τα ιζαφετικά σύνθετα σαχιμπής, το οποίο τονίζεται στη λή-

γουσα, και σούμπασης, καθώς και το σύνθετο ουσιαστικό παρασούμπα-

σης, τα οποία τονίζονται στην προπαραλήγουσα κατά παράβαση του 

κανόνα. Τα πρώτα, δηλαδή, τα κατής/καδής30 «δικαστής, ιεροδίκης» < 

τουρκ. kadɪ, βαλής31 «κυβερνήτης εγιαλετίου» < τουρκ. vali και ρα-

ζής/ρεζής32 «ευχαριστημένος, συγκατανεύων» < τουρκ. razɪ, τονίζονται 

στη λήγουσα και όχι στην παραλήγουσα όπως συνηθίζεται. Ο λόγος 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι παραπάνω δάνειες λέξεις λήγουν σε φω-

νήεν και όχι σε σύμφωνο τονιζόμενες στη γλώσσα πηγή στη λήγουσα,33 

επομένως κατά την προσαρμογή τους στην ελληνική προστέθηκε απλά 

η κατάληξη -ς διατηρώντας όμως τον τονισμό που είχε η λέξη στη 

γλώσσα πηγή.  

 
30 Παναγιωτόπουλος, Αρχείο, τόμ. 1-3, Έγγραφα Α΄ 2, 5, 86, 87, 92, 93, 99, 100, 146, 

183, 295, 351, 384, 390, 397, 404, 426 Β΄ 463, 512, 759 Γ΄ 1095, 1140, 1183, 1203, 

1270, 1294, 1381, 1391, 1416, 1417, 1424, 1456. 
31 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 13, 112, 243, 266, 270, Β΄ 623, 705, 712, 749, Γ΄ 1085, 1145, 

1229, 1253, 1265, 1270, 1294, 1416, 1417. 
32 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 33, 113, 344, Β΄ 705, 796, 1036, Γ΄ 1431. 
33 Δαφνοπατίδης και Σανλίογλου, Γραμματική, 23. Οι περισσότερες τουρκικές λέξεις 

τονίζονται στη λήγουσα. 
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Όσον αφορά τη δεύτερη ομάδα των ουσιαστικών, δηλαδή τα μπου-

λούκμπασης34 «αρχηγός μπουλουκιού» < τουρκ. bölük başɪ (καθώς και 

όλες οι σύνθετες λέξεις με β΄ συνθετικό τη λέξη baş «κεφάλι») και το 

αλαΐμπεης/αλάγμπε(γ)ης35 «ανώτερος αξιωματούχος των σπαχήδων, ο 

αρχηγός των σπαχήδων του σαντζακιού» < τουρκ. alay bey (όπως επί-

σης και όλες οι σύνθετες λέξεις με β΄ συνθετικό τη λέξη bey), έχουν 

τον τόνο τους στην προπαραλήγουσα σε αντίθεση με τη γενικότερη 

τάση για την τοποθέτηση του τόνου στην παραλήγουσα. Η αιτία του 

φαινομένου αυτού είναι το γεγονός ότι οι λέξεις αυτές στη γλώσσα 

πηγή είναι δύο διαφορετικές λέξεις όπου η δεύτερη λέξη φέρει τον κύ-

ριο τόνο και η πρώτη το δευτερεύοντα. Κατά την προσαρμογή τους 

στην ελληνική, οι λέξεις ενώνονται σε μία και ο τόνος της σύνθετης 

πλέον λέξης ανεβαίνει κανονικά ως την τελευταία συλλαβή του α΄ συν-

θετικού, με αποτέλεσμα λέξεις αυτής της κατηγορίας να τονίζονται 

στην προπαραλήγουσα.36  

Στην τρίτη και τελευταία κατηγορία των ουσιαστικών, δηλαδή τα 

σούμπασης37 «υδρονόμος, χαμηλόβαθμος αστυνομικός υπάλληλος, ε-

πιστάτης-διαχειριστής τσιφλικιού, αντιπρόσωπος κατόχου» < τουρκ. 

subaşɪ και παρασούμπασης38 «ελληνοποιημένη λέξη για το βοηθό ή α-

ντικαταστάτη του σούμπαση» < παρά + σούμπασης (< τουρκ. subaşɪ), 

ο τόνος βρίσκεται στην προπαραλήγουσα όπως και στη δεύτερη περί-

πτωση. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο κατηγορίες έγκειται στο γεγονός 

ότι στην πρώτη οι λέξεις συντίθενται στην ελληνική ακολουθώντας 

τους κανόνες τονισμού της ελληνικής, ενώ στη δεύτερη η σύνθεση έχει 

ήδη γίνει στη γλώσσα πηγή και κατά τη διάρκεια της προσαρμογής 

στην ελληνική διατήρησε τον αρχικό της τονισμό. Επίσης, στην περί-

πτωση της δάνειας λέξης σαχιμπής39 «ιδιοκτήτης, κάτοχος, κύριος» < 

 
34 Παναγιωτόπουλος, ό.π., Έγγραφα Α΄ 21, 22, 33, 55, 57, 64, 65, 79, 91, 99, 114, 

133, 135, 140, 152, 171, 182, 245, 302, 407, Β΄ 454, 461, 592, 606, 710, 771, 893, Γ΄ 

1091, 1127, 1255, 1307, 1391, 1396, 1397, 1415, 1456, 1461. 
35 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 126, 157, Β΄ 472, 512, 596, 597, 663, Γ΄ 1043, 1270, 1307, 1310, 

1315, 1318, 1424, 1434. 
36 Νεοελληνική Γραμματική (Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 

2000), 64 §94. Οι σύνθετες λέξεις ή φυλάγουν τον τόνο στη συλλαβή που τονίζεται 

το δεύτερο συνθετικό ή τον ανεβάζουν ψηλότερα. 
37 Παναγιωτόπουλος, ό.π., Έγγραφα Α΄ 49, 51, 149, 158, 162, 177, 260, 262, 274, 

301, 376, 392, 405, 414, Β΄ 515, 517, 624, 640, 753, 777, 786, 791, 824, 842, 867, 

913, 964, Γ΄ 1052, 1053, 1065, 1088, 1112, 1127, 1176, 1189, 1193, 1238, 1239, 

1248, 1249, 1251, 1307, 1342, 1350, 1378, 1393, 1409. 
38 Ό.π., Έγγραφα Γ΄ 1191, 1342. 
39 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 121, 361, 366, 407, Β΄ 532, 618, 619, 705, 722, 749, 812, 823, 

Γ΄ 1310, 1416, 1417. 
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τουρκ. sahip, το τελικό τονισμένο -ής προέρχεται ενδεχομένως από το 

κτητικό επίθημα γ΄ προσώπου και όχι από τον οριστικό τύπο της αιτια-

τικής που επικράτησε σε βάρος της ονομαστικής, επειδή η λέξη στην 

τουρκική χρησιμοποιείται πιο συχνά σε ιζαφετικά σύνθετα παρά μόνη 

της.  

Τέλος, στα έγγραφα του αρχείου εντοπίζουμε μερικά δάνεια τούρ-

κικα ουσιαστικά, τα οποία κατά την προσαρμογή τους εμφανίζουν την 

κατάληξη -ος αντί -ης, παρά το γεγονός ότι τονίζονται στην παραλή-

γουσα. Θα πρέπει, βέβαια, να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των λέξεων 

αυτών εμφανίζει και παράλληλους τύπους σε -ης, όπως κολαούζος και 

κολαούζης40 «οδηγός» < τουρκ. kɪlavuz, μπαχτζεβάνος/μπακτιζάνος και 

μπαξεβάνης/μπαχτιβάνης41 «κηπουρός» < τουρκ. bahçɪvan, τζιοπανα-

ρέος και τσομπάνης42 «ποιμένας, βοσκός» < τουρκ. çoban, σαραϊ(ν)τά-

ρεος και σαραϊντάρης43 «υπηρέτης του σεραγιού, επόπτης, φύλακας» < 

τουρκ. saraydar, ταταρέος και τάταρης/τατάρης44 «έφιππος ταχυδρό-

μος, αγγελιοφόρος» < τουρκ. tatar, χουσμεκιαρέος και χισμεκιάρης/ 

χουσμεκιάρης45 «υπηρέτης, πιστός δούλος» < τουρκ. hizmetkâr. Από 

τις παραπάνω λέξεις, εκτός ίσως από τον μπαχτζεβάνος-μπαξεβάνης, 

κολαούζος-κολαούζης και τζιομπαναρέος-τσομπάνης, οι πιο συνηθισμέ-

νοι τύποι είναι αυτοί με την κατάληξη -ης. Υπάρχουν, ωστόσο, στα έγ-

γραφα λέξεις οι οποίες σχηματίζονται με την κατάληξη -ος ανεξάρτητα 

 
40 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 161 Γ΄ 1091. 
41 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 73, 74, Β΄ 577, 609, 671, Γ΄ 1100, 1207, 1209, 1236, 1307. 
42 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 37, 214, 279, 405, Β΄ 698. 
43 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 74, Β΄ 675, Γ΄ 1071, 1307. 
44 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 21, 80, 94, 98, 105, 111, 116, 118, 126, 127, 128, 136, 148, 151, 

152, 165, 169, 175, 179, 183, 186, 200, 201, 221, 244, 268, 270, 273, 292, 295, 296, 

298, 299, 304, 313, 322, 328, 336, 343, 344, 345, 353, 359, 375, 379, 400, 403, 405, 

412, 416, 419, 429, 431, Β΄ 458, 459, 460, 463, 473, 475, 476, 480, 489, 490, 517, 

528, 531, 532, 541, 543, 545, 561, 563, 567, 577, 582, 584, 586, 591, 600, 619, 621, 

633, 650, 651, 653, 655, 658, 668, 669, 683, 685, 686, 690, 691, 697, 701, 705, 711, 

716, 718, 722, 729, 730, 733, 743, 747, 749, 796, 814, 819, 823, 827, 919, 927, 930, 

943, 947, 975, 985, 990, 991, 1033, 1035, 1042, Γ΄ 1043, 1044, 1049, 1059, 1074, 

1075, 1076, 1079, 1080, 1084, 1085, 1095, 1113, 1114, 1143, 1146, 1178, 1183, 1186, 

1194, 1202, 1203, 1221, 1225, 1230, 1231, 1236, 1246, 1265, 1266, 1267, 1270, 1277, 

1295, 1296, 1299, 1303, 1307, 1315, 1329, 1344, 1361, 1399, 1424, 1456. 
45 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 14, 37, 97, 131, 143, 146, 163, 176, 181, 218, 249, 294, 337, 358, 

400, 408, Β΄ 471, 475, 477, 486, 570, 722, 728, Γ΄ 1307. 
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από το γεγονός ότι τονίζονται στην παραλήγουσα, όπως οι λέξεις σουλ-

τάνος46< τουρκ. sultan, η λέξη (ν)τουσμάνος47 «εχθρός, πολέμιος, αντί-

θετος, ανταγωνιστής» < τουρκ. düşman, καθώς και το εθνικό Τούρκος48 

< τουρκ. Türk. Το μοναδικό τούρκικο δάνειο σε -ος που τονίζεται κα-

νονικά στην προπαραλήγουσα είναι η λέξη μουκάδιμος «προηγούμε-

νος, προτέραιος» < τουρκ. mukaddem, πρβλ. Έγγραφο 957:  

 

«Ἀκόμη σᾶς [κάνω] ἰφανδέ ὅτι ἐπειδή καί ἡ ὑψηλότη σας μουκά-

διμον* εἴχετε γράψει στόν φίλον σας πατριάρχην ὅτι εἶναι δύω 

μητροπολῖτε […]».  

 

Τα παραπάνω αφορούσαν την προσαρμογή των συμφωνόληκτων 

τούρκικων δάνειων ουσιαστικών, δηλαδή τα τούρκικα ουσιαστικά που 

λήγουν σε σύμφωνο. Στη συνέχεια, ακολουθεί η εξέταση της προσαρ-

μογής των φωνηεντόληκτων τούρκικων ουσιαστικών, δηλαδή τα ου-

σιαστικά εκείνα που λήγουν στην τουρκική σε φωνήεν. Αρχικά, θα α-

ναφερθούμε στην προσαρμογή των φωνηεντόληκτων δάνειων ουσια-

στικών που λήγουν σε -ά. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε τα [- προσω-

πικά] τούρκικα ουσιαστικά σε -ά, όπως και τα [+ προσωπικά] ουσια-

στικά, τα οποία δηλώνουν πρόσωπο αρσενικού γένους. Τα ουσιαστικά 

αυτά προσαρμόζονται με την προσθήκη της χαρακτηριστικής για την 

κατηγορία των αρσενικών κατάληξης -ς ως αρσενικά σε -ας. Άρα, ο 

κανόνας μορφολογικής προσαρμογής που ισχύει για τα ουσιαστικά 

αυτά έχει τη μορφή: τα τούρκικα [± προσωπικά] αρσενικού φυσικού 

γένους προσαρμόζονται στην ελληνική ως αρσενικά γραμματικού γέ-

νους σε -ας· τούρκικα [+ προσωπικά] θηλυκού φυσικού γένους προ-

σαρμόζονται στα ελληνικά ως θηλυκά γραμματικού γένους σε -α.49 Η 

ελληνική κατατάσσει τα ουσιαστικά αυτά σε δύο μορφολογικά παρα-

δείγματα: α) τα αρσενικά σε -ας και β) τα θηλυκά σε -α. 

Στα τούρκικα ουσιαστικά δάνεια που εντοπίστηκαν στα έγγραφα 

του αρχείου, τα προσαρμοσμένα δάνεια με την κατάληξη -ας είναι λι-

γότερα σε συχνότητα από αυτά με τις καταλήξεις -ης ή -ες. Η πλειοψη-

φία των τούρκικων ουσιαστικών που λήγουν σε -a προσαρμόστηκαν 

 
46 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 91, 136, 169, 209, 305, 343, 344, 372, 379, Β΄ 532, 638, 705, 

749, 813, Γ΄ 1056, 1289, 1323, 1325, 1326, 1327, 1434, 1451. 
47 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 302, 379, Β΄ 600, 712, 722, 749. 
48 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 638, 730, 743, Γ΄ 1307, 1328. 
49 Κυρανούδης, Μορφολογία, 89. 
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παίρνοντας απλώς την κατάληξη -ς σύμφωνα με τα αρσενικά ουσια-

στικά σε -ας της ελληνικής. Εξαίρεση αποτελούν οι λέξεις καλιάς50 

«φρούριο, τείχος, κάστρο» < τουρκ. kale, μπελάς/μπελιάς51 «μπελάς, 

πρόβλημα, σκοτούρα, βάσανο, πάθημα» < τουρκ. belâ, ντουνιάς/του-

νιάς52 «γη, υφήλιος, ο κόσμος» < τουρκ. dünya και σουγιάς53 «μικρό 

μαχαίρι» < τουρκ. soya που λήγουν σε -ιάς, το οποίο αντιστοιχεί φω-

νητικά σε ένα ουρανικό στοιχείο.54  

Επομένως, η αιτία για την προσαρμογή αυτή των τούρκικων ουσια-

στικών σε -α οφείλεται σε δύο λόγους, ένα μορφολογικό και ένα φω-

νητικό. Ο μορφολογικός λόγος εξαρτάται από το γεγονός ότι είναι α-

παραίτητη η αναλογία του τελικού τμήματος της τουρκικής λέξης προς 

κάποιο κλιτικό παράδειγμα, στην παρούσα περίπτωση των αρσενικών 

σε -ας. Ο φωνητικός οφείλεται στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει 

η ταύτιση του τελικού φωνήεντος της τουρκικής λέξης με το ληκτικό 

φωνήεν του κλιτικού παραδείγματος καθώς και ο τόνος. Τέλος, ένας 

άλλος καθοριστικός παράγοντας είναι το φωνητικό περιβάλλον που 

προηγείται του τελικού φωνήεντος της τουρκικής λέξης.55 

Παρ’ όλα αυτά, όμως, εντοπίστηκαν στα έγγραφα του αρχείου πα-

ρεκκλίσεις από τον κανόνα της κατάληξης, όπως το δάνειο τούρκικο 

ουσιαστικό μουκαεσές/μουκαεσάς56 «σύγκριση, παραβολή» < τουρκ. 

mukayese που εμφανίζεται τόσο με την προσθήκη της κατάληξης -ας 

όσο και με την προσθήκη της κατάληξης -ες. Επίσης, έχουμε το δάνειο 

ουσιαστικό καπουκεχαγιάς/καπικεχαγιάς57 «αντιπρόσωπος κάποιας αρ-

χής στην Υψηλή Πύλη» < τουρκ. kapɪ kâhyasɪ, το οποίο θα αναμενόταν 

κατά την προσαρμογή του να λάβει την κατάληξη σε -ης, εμφανίζεται 

όμως στο αρχείο έχοντας την κατάληξη -ας. Η αιτία οφείλεται στο γε-

γονός ότι η απλή λέξη κεχαγιάς58 «επίτροπος, τοποτηρητής, φροντι-

στής, διαχειριστής» < τουρκ. kâhya εμφανίζεται με την κατάληξη -ας, 

 
50 Παναγιωτόπουλος, ό.π., Έγγραφα Α΄ 200, Β΄ 460, 722, 807, 813, 814, 823, 927, 

1013, Γ΄ 1080, 1221, 1247. 
51 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 126, 230, 243. 
52 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 111, 224, 238, 410, Β΄ 472, 543, 570, 651, 712, Γ΄ 1117, 1331. 
53 Ό.π., Έγγραφο Α΄ 285. 
54 Κυρανούδης, ό.π., 91-94 . 
55 Ό.π., 96. 
56 Παναγιωτόπουλος, ό.π., Έγγραφα Β΄ 624, 755, Γ΄ 1456. 
57 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 10, 16, 114, 127, 128, 129, 137, 268, 379, Β΄ 532, 546, 549, 668, 711, 

749, 817, 823, 859, 927, Γ΄ 1049, 1059, 1080, 1114, 1221, 1266, 1270, 1307, 1330. 
58 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 7, 13, 92, 93, 125, 126, 127, 128, 129, 353, 368, 379, 423, 424, 

426, Β΄ 532, 546, 705, 767, 825, 930, Γ΄ 1060, 1173, 1196, 1208, 1231, 1246, 1253, 

1258, 1265, 1266, 1267, 1270, 1277, 1307, 1310, 1311, 1330, 1378, 1456. 
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επομένως επέδρασε αναλογικά στη σύνθετη λέξη με αποτέλεσμα να 

προσαρμοστεί σύμφωνα με τα ουσιαστικά σε -ας.  

Σχετικά με τα φωνηεντόληκτα ουσιαστικά σε -é, τόσο τα [- προσω-

πικά], όσο και τα [+ προσωπικά] που δηλώνουν αρσενικό ή μη καθορι-

σμένο ως προς το φύλο πρόσωπο, προσαρμόζονται με την προσθήκη 

της κατάληξης -ς ως αρσενικά σε -ες. Άρα, ο κανόνας μορφολογικής 

προσαρμογής έχει την εξής μορφή: τα τούρκικα [± προσωπικά] αρσε-

νικού φυσικού γένους προσαρμόζονται στα ελληνικά ως αρσενικά 

γραμματικού γένους σε -ές· τα τούρκικα [+ προσωπικά] θηλυκού φυ-

σικού γένους προσαρμόζονται στα ελληνικά ως θηλυκά γραμματικού 

γένους σε -έ, όπως συμβαίνει και με τα προσαρμοσμένα ουσιαστικά σε 

-ας που είδαμε παραπάνω. Για αυτό το λόγο συχνά παρατηρούνται στην 

ελληνική διπλοτυπίες του τύπου ουλουφάς/ουλουφές59 «μισθός, αντιμι-

σθία» < τουρκ. ulufe, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η σύνδεση αυτών 

των δύο ομάδων των ουσιαστικών.60  

Τέλος, στα έγγραφα του αρχείου εμφανίζεται μία μόνο λέξη που λή-

γει σε -ους. Η λέξη αυτή είναι το χαζνατάρογλους «το παιδί του χαζνα-

τάρη» < τουρκ. haznedar oğlusu, πρβλ. Έγγραφο 1080:  

 

«Ο Σουλεγημάν πασιἄς χαζνατάρογλούς οποῦ του ήχαν δόσι το 

Τραπουζέν […]».  

 

Στην περίπτωση αυτή, η λέξη oğlu (το -su είναι κτητική κατάληξη)61 

τελειώνει στην τουρκική σε φωνήεν [u], επομένως, όταν εισήλθε στην 

ελληνική, πήρε απλώς την κατάληξη -ς για να προσαρμοστεί σύμφωνα 

με το κλιτικό παράδειγμα των αρσενικών σε -ους.  

Από την παραπάνω περιγραφή της προσαρμογής των τούρκικων δά-

νειων ουσιαστικών στην ελληνική, προκύπτει ότι η τοποθέτηση του τό-

νου είναι αρκετά σημαντική καθώς καθορίζει σε ποιο κλιτικό παρά-

δειγμα θα ενταχθεί το δάνειο ουσιαστικό. Η πλειοψηφία των συμφω-

νόληκτων ουσιαστικών δέχεται την κατάληξη -ης και όχι -ος, επειδή ο 

τόνος τοποθετείται στην παραλήγουσα. Ενώ τα φωνηεντόληκτα δέχο-

νται απλώς την κατάληξη -ς, έτσι ώστε να προσαρμοστούν στο κλιτικό 

 
59 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 37, 39, 40, 81, 121, 128, 143, 166, 185, 197, 249, 259, 279, 294, 

299, 301, 309, 316, 345, 346, 376, 394, 406, 407, 409, 411, Β΄ 444, 477, 499, 514, 

543, 558, 590, 595, 670, 722, 743, 759, 770, 771, 802, 804, 814, 851, 908, Γ΄ 1043, 

1071, 1107, 1116, 1188, 1266, 1307, 1312, 1327, 1349, 1361, 1369, 1393, 1399, 1416, 

1417, 1433, 1435, 1456. 
60 Κυρανούδης, Μορφολογία, 99-100.  
61 Δαφνοπατίδης και Σανλίογλου, Γραμματική, 47-50. 
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παράδειγμα των ουσιαστικών με αποτέλεσμα να εμφανίζονται διπλο-

τυπίες του τύπου μουκαεσές/μουκαεσάς και ουλουφές/ουλουφάς.62 

 

2.2.2. Θηλυκά 

 

Στα έγγραφα του αρχείου συναντάμε ελάχιστα δάνεια ουσιαστικά θη-

λυκού γένους σε αντίθεση με τα αρσενικά και τα ουδέτερα που αποτε-

λούν την πλειοψηφία του υλικού. Τα δάνεια τούρκικα ουσιαστικά που 

προσαρμόζονται ως ουσιαστικά θηλυκού γένους παίρνουν τις ακόλου-

θες καταλήξεις, -ισσα για τα συμφωνόληκτα δάνεια ουσιαστικά και -α, 

-ια, -ε για τα φωνηεντόληκτα δάνεια ουσιαστικά.  

Τα συμφωνόληκτα δάνεια ουσιαστικά που συναντάμε στα έγγραφα 

του αρχείου είναι αρκετά σε σχέση με αυτά που συναντάμε στην κοινή 

νεοελληνική, όπως και στο έργο του Κυρανούδη που αναφέρει μόνο το 

χανούμισσα. Τα θηλυκά που εμφανίζονται στο υλικό με την κατάληξη 

-ισσα είναι τα ακόλουθα: χανούμισσα63 «μουσουλμάνα γυναίκα» < 

τουρκ. hanɪm, καΐλισσα64 «ο παραδεχόμενος, σύμφωνος» < τουρκ. 

kayil, μαχούτισσα65 «γνωστός (ειρων.), πρόσωπο κακής διαγωγής» < 

τουρκ. mahut, αράπισσα66 < τουρκ. arap, μουσαφίρισσα67 «επισκέπτης» 

< τουρκ. misafɪr, τερτιμένισσα68 «αυτός που έχει πόνο, ντέρτια, δυστυ-

χισμένος» < τουρκ. dertment, ονταλίκισσα69 «θεραπαινίδα που χρησί-

μευε ως παλλακίδα» < τουρκ. odalɪk, γετίμισσα70 «ορφανός» < τουρκ. 

yetim, καθώς και τα φωνηεντόληκτα δάνεια ουσιαστικά τερπελήδισσα71 

«με καλούς τρόπους, καλής ανατροφής, ευάγωγος» < τουρκ. terbiyeli 

και εφέντισσα72 < τουρκ. effendi. Από αυτά συναντάμε στην κοινή νε-

 
62 Κυρανούδης, ό.π., 98. Δεν έχουμε εντοπίσει περίπτωση κάποιου ιδιώματος στο ο-

ποίο οι κατηγορίες τούρκικων ουσιαστικών σε -ά και -é να ακολουθούν ξεχωριστή 

πορεία μορφολογικής προσαρμογής. Αν και αυτό δεν αποτελεί απόδειξη ότι η πρώτη 

επέδρασε στη δεύτερη, αποτελεί σίγουρα μια ένδειξη. 
63 Παναγιωτόπουλος, ό.π., Έγγραφο Β΄ 990. 
64 Ό.π., Έγγραφο Γ΄ 1264. 
65 Ό.π., Έγγραφο Α΄ 251. 
66 Ό.π., Έγγραφο Α΄ 384. 
67 Ό.π., Έγγραφο Β΄ 814. 
68 Ό.π., Έγγραφο Γ΄ 1346. 
69 Ό.π., Έγγραφο Β΄ 985. 
70 Ό.π., Έγγραφο Γ΄ 1204. 
71 Ό.π., Έγγραφο Α΄ 289. 
72 Ό.π., Έγγραφο Β΄ 743. 
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οελληνική τα χανούμισσα, αράπισσα και μουσαφίρισσα, ενώ τα υπό-

λοιπα είναι άγνωστα ή ανύπαρκτα. Ο Browning73 αναφέρει ότι το επί-

θημα -ισσα που προέρχεται από την ανάπλαση του ονοματικού παρα-

δείγματος γνώρισε σημαντική εξάπλωση και αντικατέστησε τα θηλυκά 

ουσιαστικά σε -ος. Ο Μπαμπινιώτης74 χαρακτηρίζει το -ισσα ως παρα-

γωγικό τέρμα αναφέροντας ότι η παραγωγική κατάληξη -ισσα αρχικά 

τοποθετούνταν για να δηλώσει εθνικότητα, στη συνέχεια όμως άρχισε 

να χρησιμοποιείται σε λέξεις που δηλώνουν αξίωμα ή ιδιότητα καθώς 

και σε πατρωνυμικά. Ο Ανδριώτης75 θεωρεί το -ισσα ως κατάληξη θη-

λυκών εθνικών και ανδρωνυμικών. Αντίθετα, η Βαβατζάνη76 το χαρα-

κτηρίζει ως κλιτικό μόρφημα καθώς με την προσθήκη του σε αρσενικά 

ουσιαστικά δεν αλλάζει η σημασία της βάσης, αλλά μόνο το γραμμα-

τικό και φυσικό της γένος, δηλαδή είναι φορέας μόνο γραμματικής ση-

μασίας.  

Πράγματι, αυτήν την παρατήρηση μπορούμε να τη διαπιστώσουμε 

από τις δάνειες λέξεις καΐλισσα, μαχούτισσα, αράπισσα, μουσαφί-

ρισσα, γετίμισσα, εφέντισσα και τερτιμένισσα, οι οποίες σχηματίστη-

καν προς αναλογία από τα αντίστοιχα αρσενικά καΐλης, μαχούτης, α-

ράπης, μουσαφίρης, γετίμης, εφέντης και ντερτιμένης χωρίς να αλλάζει 

η σημασία της βάσης αλλά με την προσθήκη της κατάληξης -ισσα να 

αποκτήσει γραμματική σημασία θηλυκού γένους. Στην περίπτωση της 

λέξης χανούμισσα, όπως αναφέρει ο Κυρανούδης77 η προσθήκη της κα-

τάληξης -ισσα έγινε απευθείας στο τουρκ. hanɪm ή στα ελλ. χανούμ/χα-

νούμα όχι όμως για τη δήλωση του γραμματικού γένους, αλλά απλώς 

για την ένταξή της στην παραδειγματική τάξη των θηλυκών σε -ισσα. 

Επομένως, σύμφωνα με τον Κυρανούδη, πρέπει να θεωρηθεί ως παρα-

δειγματικός ενσωματωτής, ενώ η επιλογή του βασίζεται σε ένα είδος 

μορφοσυντακτικής αναλογίας, όπως τα βασίλισσα, μάγισσα, μαγεί-

ρισσα κλπ. Επίσης, στα έγγραφα του αρχείου, εκτός από το χανού-

μισσα, συναντάμε και τη λέξη χανούμη, πρβλ. Έγγραφο 367: 

 

«Ἠψηλωτάτη, ὑπερτάτη και πολυχρονεμένη δοβλετλῆ κερά μας 

Πάσο χανούμι ἐφέντη μας […]».  

 
73 R. Browning, Η ελληνική γλώσσα μεσαιωνική και νέα (Αθήνα: Παπαδήμα, 2006), 93. 
74 Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Α-

θήνα: Κέντρο Λεξικολογίας, 2011), 595. 
75 Νικόλαος Ανδριώτης, Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Θεσσαλονίκη: 

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 1995), 136. 
76 Πασχαλία Βαβατζάνη, «Ο πίνακας των παραγωγικών καταλήξεων στο Ελληνικό 

Λεξικό», ΜΕΓ 17 (1997): 130-144, ειδ. 136. 
77 Κυρανούδης, Μορφολογία, 76-77. 



316 Βαλκανικά Σύμμεικτα 19 (2019-2020) 

 

Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για τη λέξη ονταλίκισσα, όπου η κατά-

ληξη -ισσα προστέθηκε απλώς για την ένταξη της λέξης στο κλιτικό 

παράδειγμα των θηλυκών σε -ισσα.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από την κατάληξη -ισσα που χρησι-

μοποιείται για το σχηματισμό θηλυκών ουσιαστικών που προέρχονται 

από τα αντίστοιχα αρσενικά, εμφανίζεται στα έγγραφα του αρχείου και 

η κατάληξη -ίνα. Σύμφωνα με το Ετυμολογικό Λεξικό του Μπαμπι-

νιώτη78 το -ίνα θεωρείται παραγωγικό τέρμα και προέρχεται από το 

λατ. -ina που ήταν επίθημα κύριων ονομάτων, π.χ. Agripp-ina > ελ-

λνστ. Ἀγριππῖνα. Στη συνέχεια, το επίθημα επεκτάθηκε σε διάφορα κύ-

ρια ονόματα, όπως π.χ. ελλνστ. Βασιλ-ίνα, και αργότερα σε όλα τα θη-

λυκά ουσιαστικά. Την ίδια ετυμολογία δίνει και το ΛΚΝ, το οποίο ανα-

φέρει ότι το επίθημα χρησιμοποιείται για το σχηματισμό θηλυκών από 

το ανάλογο αρσενικό. Τέλος, ο Ανδριώτης79 αναφέρει ότι το -ίνα είναι 

κατάληξη θηλυκών ανδρωνυμικών και προσηγορικών παραθέτοντας 

την ίδια ετυμολογία με τα παραπάνω λεξικά. Στα έγγραφα του αρχείου 

συναντάμε τρεις λέξεις με το επίθημα -ίνα, τις λέξεις παχτζεβάνινα, το-

ατζίνα και καδήνα που προέρχονται από τα αντίστοιχα αρσενικά ουσια-

στικά (μ)παξεβάνης/(μ)παχτζεβάνος «κηπουρός» < τουρκ. bahçɪvan, 

(ν)τουατζής «ευχέτης, προσευχόμενος, πιστός θεράπων» < τουρκ. duacɪ 

και καδής/κατής «δικαστής, ιεροδίκης» < τουρκ. kadɪ. Τη λέξη παχτζε-

βάνινα τη συναντάμε στο Έγγραφο 1209, που είναι μπουγιουρντί του 

Βελή πασά προς το Γιουσούφη εφέντη να δώσει «χαρτζιλίκι» στην Κο-

σμίνα, σύζυγο του μπαχτσεβάνη Κοσμά:  

 

«Γουσούφ εφέντι δώσε τήν Κωσμήνα παχτζεβάνηνα δια χαρτζη-

λήκη […]».  

 

Η λέξη τοατζίνα εντοπίζεται στο Έγγραφο 1437, που είναι αρτζουχάλι 

της «Χάνοσης» προς τον Αλή πασά, στη φράση  

   

«σκλαβα σου κε χαηρ τοατζηνα σου χανοση».  

 

Τέλος, η λέξη καδήνα εμφανίζεται στο Έγγραφο 1080, το οποίο είναι 

αρτζουχάλι του Ελμάζ Μέτζε, καπουτζοχαντάρη του Αλή πασά στην 

Κωνσταντινούπολη:  

 

 
78 Μπαμπινιώτης, Λεξικό, 588. 
79 Ανδριώτης, Ετυμολογικό Λεξικό, 134. 
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«Τον σιληπίθικαν καί για τον θάνατο της Μπεσιντζί Καδήνας, 

αυτή ήτον η βαλιντέ του Μεγάλου Σεχζαντέ Απτούλ Χαμίτ ε-

φένδη μας».  

 

Σύμφωνα με τον Παναγιωτόπουλο80 πρόκειται για δείγμα μιας πρώιμης 

προσαρμογής λέξεων της τουρκικής στις νέες γλωσσικές ανάγκες της 

ελληνοφωνίας.  

Εκτός από την κατάληξη -ισσα σε συμφωνόληκτα τούρκικα δάνεια 

ουσιαστικά εμφανίζεται και η κατάληξη σε -α, στην οποία όμως εντάσ-

σονται ελάχιστα θηλυκά και επομένως δεν είναι δυνατό να προσφέρουν 

ένα αναλογικό πρότυπο προσαρμογής των αντίστοιχων τούρκικων δα-

νείων. Την κατάληξη -α τη συναντάμε σε τέσσερα μόλις συμφωνόλη-

κτα ουσιαστικά, τα οποία είναι το σουλτάνα81 < τουρκ. sultan, χα-

ντά/χαδά82 «τέλος, όριο, σύνορο, βαθμός» < τουρκ. had, κατίνα83 «γυ-

ναίκα, οικοδέσποινα, κυρία» < τουρκ. kadɪn και στο εθνικό Τούρκα84 < 

τουρκ. Türk. Στην περίπτωση της λέξης κατίνα εμφανίζεται και παράλ-

ληλος τύπος σε -η κατίνη, που μαζί με το χανούμη85 και το χάψη86 είναι 

οι μόνες λέξεις με κατάληξη -η στα έγγραφα του αρχείου.  

Επίσης, στα συμφωνόληκτα τούρκικα δάνεια, εκτός από τις παρα-

πάνω καταλήξεις, εμφανίζεται και η κατάληξη -ια, όπως φαίνεται από 

τις λέξεις (ν)τοβλεντία, τουρκιά, αραπιά, τουφεκιά. Οι λέξεις (ν)τοβλε-

τία87 «η αφεντιά σου», τουρκιά88 «το σύνολο των Τούρκων», αραπιά89 

«το σύνολο των Αράπηδων» και τουφεκιά90 «πυροβολισμός» είναι ελ-

ληνοποιημένα παράγωγα των τούρκικων λέξεων (ν)τεβλέτι/δεβλέτι91 

 
80 Παναγιωτόπουλος, ό.π., τόμ. 3, 668. 
81 Παναγιωτόπουλος, ό.π., τόμ. 1-3, Έγγραφα Α΄ 6, 29, Β΄ 546, 749, 750, 813, 819, 

927, 930, 990, Γ΄ 1080, 1125, 1214, 1330. 
82 Ό.π., Έγγραφα Β΄ 567, Γ΄ 1114. 
83 Ό.π., Έγγραφα Β΄ 813, 927, 930, Γ΄ 1264. 
84 Ό.π., Έγγραφο Α΄ 86, «Τήν ἐπῆγαν εἰς τό ὀσπήτιον τοῦ ἡμάμη καί τήν ἔκαμαν 

Τοῦρκαν». 
85 Ό.π., Έγγραφο Α΄ 367. 
86 Ό.π., χάψη/χάψι «φυλακή, φυλάκιση» < τουρκ. hapis, Έγγραφα Α΄ 122, 135, 136, 

296, Β΄ 480, 517, 716, Γ΄ 1253, 1299, 1361, 1405. 
87 Ό.π., Έγγραφο Α΄ 12. 
88 Ό.π., Έγγραφο Α΄ 294. 
89 Ό.π., Έγγραφο Β΄ 570.  
90 Ό.π., Έγγραφο Β΄ 925. 
91 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 2, 14, 30, 82, 86, 114, 214, 216, 238, 265, Β΄ 438, 543, 651, 652, 

749, 813, 985, 1033, Γ΄ 1121, 1199, 1265, 1266, 1270, 1307. 
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«κράτος, ευδαιμονία» < τουρκ. devlet, Τούρκος92 < τουρκ. Türk, Αρά-

πης93 «Άραβας, Σαρακηνός» < τουρκ. Arap και τουφέκι94 «είδος ό-

πλου» < τουρκ. tüfek αντίστοιχα, τα οποία σχηματίστηκαν από τις 

τουρκικές λέξεις devlet, Türk, Arap, tüfek + την κατάληξη -ια ενδεχο-

μένως κατά αναλογία με το αφέντης-αφεντιά.  

Όσον αφορά τα φωνηεντόληκτα τούρκικα ουσιαστικά, στα έγγραφα 

του αρχείου εμφανίζονται τρεις καταλήξεις σε -α, -ια και -ε. Από τα 

φωνηεντόληκτα [- προσωπικά] τούρκικα ουσιαστικά που λήγουν σε ά-

τονο -α, αυτά προσαρμόζονται ως θηλυκά σε -α. Στο αρχείο η κατηγο-

ρία των θηλυκών σε άτονο -α είναι αρκετά μικρή σε σχέση με την κα-

τηγορία των θηλυκών με τονισμένο -ά. Έτσι, στο αρχείο συναντάμε τις 

λέξεις ντούπια/δούπια95 «χρυσό νόμισμα πολλών ευρωπαϊκών χωρών» 

< τουρκ. duppia, ζολότα96 «παλαιό οθωμανικό νόμισμα» < τουρκ. 

zolota, κόπτζα97 «πόρπη, κόπιτσα, θηλύκωμα» < τουρκ. kopça, πούπα98 

«πρύμνη πλοίου» < τουρκ. pupa, ντάπια/τάμπια/ντάμπια99 «προμαχώ-

νας» < τουρκ. tabya.  

Στην περίπτωση των δάνειων λέξεων που λήγουν σε τονισμένο -ά 

προσαρμόζονται τις περισσότερες φορές ως αρσενικά σε -άς. Παρ’ όλα 

αυτά όμως, στο αρχείο εμφανίζονται δάνειες λέξεις με τονισμένο -ά, οι 

οποίες κατατάσσονται στην κατηγορία των θηλυκών. Τέτοια παραδείγ-

ματα είναι οι λέξεις καλιά100 «φαγητό από ψημένα λαχανικά και βού-

τυρο» < τουρκ. kalya, μασιά101 «τσιμπίδα» < τουρκ. maşa, μουβαζά102 

«προσποίηση, εικονικότητα πράξης» < τουρκ. muvazaa, μουμπαγιά/ 

 
92 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 638, 730, 743, Γ΄ 1307, 1328. 
93 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 46, 49, 73, 86, 87, 206, 279, 286, 287, 384, Β΄ 512, 567, 570, 

577, 692, 708, 759, 789, 926, Γ΄ 1043, 1050, 1060, 1079, 1080, 1110, 1198, 1290, 

1310, 1350, 1388. 
94 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 65, 91, 97, 129, 136, 149, 150, 162, 171, 181, 191, 197, 199, 200, 

204, 206, 207, 215, 222, 224, 241, 283, 284, 353, 359, 421, Β΄ 450, 455, 461, 517, 

585, 599, 698, 743, 807, 925, 1001, Γ΄ 1110, 1225, 1295, 1307, 1319, 1321, 1328, 

1416, 1417, 1420, 1457. 
95 Ό.π., Έγγραφο Β΄ 743.  
96 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 376 Β΄ 894.  
97 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 283, 284, Β΄ 599, Γ΄ 1420.  
98 Ό.π., Έγγραφο Β΄ 712.  
99 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 82, Β΄ 569, Γ΄ 1314.  
100 Ό.π., Έγγραφο 1440.  
101 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 286, Γ΄ 1390.  
102 Ό.π., Έγγραφο Β΄ 716.  
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μουπαγιά/μομπαγιά/μπουμπαγιά103 «το αγοράζειν, αγορά» < τουρκ. mu-

bayaa, μπογιά104 «βαφή, χρώμα» < τουρκ. boya, τανιμά105 «αναγνώ-

ριση» < τουρκ. tanɪma, χασιά106 «επικάλυμμα σέλας» < τουρκ. hâşa. Οι 

λέξεις καλιά, μουμπαγιά και μπογιά κατά την προσαρμογή τους διατή-

ρησαν το ημίφωνο /j/ πριν από το /a/ που εμφανίζεται στην τουρκική, 

το οποίο στην ελληνική αποδίδεται με το ημίφωνο /j/.107 Στις λέξεις 

μασιά και χασιά η παρουσία του ουρανικού /ç/ θεωρείται αποτέλεσμα 

ανάλυσης του παχέος συριστικού της τουρκικής, που έγινε ενδεχομέ-

νως από δίγλωσσους ομιλητές της ΚΝΕ και ενός ιδιώματος με παχιά 

συριστικά σε μια προσπάθεια απόδοσης του παχέος συριστικού.108  

Τέλος, τα φωνηεντόληκτα δάνεια [+ προσωπικά] ουσιαστικά με κα-

τάληξη -ε είναι ελάχιστα τόσο στις διαλέκτους της ελληνικής όσο και 

στην ίδια την ελληνική. Ο Κυρανούδης109 αναφέρει τρία ουσιαστικά 

που συναντάμε την κατάληξη -ε, τα βαλιντέ «μητέρα» < τουρκ. valide, 

νενέ «γιαγιά» < τουρκ. nene και το καχπέ «πόρνη» < τουρκ. kahpe. Από 

αυτές, η λέξη βαλιντέ χρησιμοποιείται στην κοινή νεοελληνική κυρίως 

όμως ως ιστορικός όρος. Στα έγγραφα του αρχείου, εκτός από τη λέξη 

βαλιντέ,110 εντοπίζονται και οι λέξεις ζενέ111 «γυναίκα» < τουρκ. zenne 

και εμιρέ112 «αρχόντισσα» < τουρκ. emire, οι οποίες δεν αναφέρονται 

από τον Κυρανούδη, καθώς δεν είναι τόσο εύχρηστες έως και ανύπαρ-

κτες πλέον στην ελληνική. Η λέξη ζενέ εμφανίζεται και ως ουσιαστικό 

με τη σημασία «γυναίκα» αλλά και ως επίθετο με τη σημασία «γυναι-

κείο (ένδυμα)», πρβλ. Έγγραφο 285: 

 

«1 : ἕνα πεσλῆ κατηφέ ζενέ» και «ἕνα ζευγάρη παπούτζια ζενέ»,  

 

Έγγραφο 1053: «φέσια ζενέ».  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι στην πλειοψηφία 

τους τα τούρκικα δάνεια ουσιαστικά που συναντάμε στο αρχείο αλλά 

 
103 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 152, 160, 296, Β΄ 558, 582, 975, 985, 990, Γ΄ 1075, 1094, 1114, 

1122, 1194, 1306.  
104 Ό.π., Έγγραφο Β΄ 978.  
105 Ό.π., Έγγραφο 277.  
106 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 283, Β΄ 930, 1001, Γ΄ 1420.  
107 Κυρανούδης, Μορφολογία, 91. 
108 Ό.π., 92. 
109 Ό.π., 98. 
110 Παναγιωτόπουλος, ό.π., Έγγραφα Α΄ 248, Β΄ 547, 652, 749, Γ΄ 1080, 1173, 1358, 

1365, 1458. 
111 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 285, Γ΄ 1053, 1421.  
112 Ό.π., Έγγραφο Β΄ 705. 
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και γενικότερα στην ελληνική είναι φωνηεντόληκτα. Από τις καταλή-

ξεις που είναι δυνατόν να δεχθούν τα ουσιαστικά αυτά προτιμάται η 

κατάληξη σε -ια, είτε πρόκειται για συμφωνόληκτα είτε για φωνηεντό-

ληκτα, καθώς είναι η συχνότερη κατάληξη των θηλυκών ουσιαστικών 

της ελληνικής, ενώ η κατάληξη -ε είναι αρκετά σπάνια και εμφανίζεται 

κυρίως σε δάνειες λέξεις. Από την άλλη, τα συμφωνόληκτα θηλυκά ου-

σιαστικά παίρνουν τις καταλήξεις -ισσα και -α. Από αυτές το επίθημα 

-ισσα θεωρείται ως παραδειγματικός ενσωματωτής και η επιλογή του 

βασίζεται σε ένα είδος μορφοσυντακτικής αναλογίας, ενώ πολλά τούρ-

κικα δάνεια ουσιαστικά που λήγουν σε -α προσαρμόζονται τα περισ-

σότερα από αυτά σε αρσενικά με κατάληξη -ας πάρα ως θηλυκά με 

κατάληξη -α. 

 

2.2.3. Ουδέτερα 

 

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εξέτασης της προσαρμογής των 

τούρκικων δάνειων ουσιαστικών, θα εξεταστεί η προσαρμογή τους ως 

ουδέτερα στην ελληνική. Τα ουδέτερα ουσιαστικά αποτελούν την πο-

λυπληθέστερη κατηγορία τόσο στα έγγραφα του αρχείου όσο και στην 

κοινή νεοελληνική (Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής). Ο λόγος που τα πε-

ρισσότερα δάνεια ουσιαστικά της τουρκικής προσαρμόζονται ως ουδέ-

τερα οφείλεται στο γεγονός ότι δηλώνουν άψυχο αντικείμενο αναφο-

ράς.  

Έτσι, λοιπόν, τα [- προσωπικά] συμφωνόληκτα τούρκικα δάνεια ου-

σιαστικά κατατάσσονται στο ουδέτερο γένος. Αυτό οφείλεται στο γε-

γονός ότι η ελληνική δε δέχεται σε τελική θέση σύμφωνα εκτός από το 

-/s/ και το -/n/, επομένως τα τούρκικα ουσιαστικά δάνεια έπρεπε να 

πάρουν μια τέτοια κατάληξη, η οποία να τα εντάξει σε ένα από τα κλι-

τικά παραδείγματα της ελληνικής. Η κατάληξη αυτή δεν είναι άλλη από 

την -/i/, την οποία τη συναντάμε σε μια πληθώρα τούρκικων δάνειων 

ουσιαστικών. Εκτός, όμως, από την κατάληξη -/i/, τα ουδέτερα διαθέ-

τουν και μια δεύτερη κατάληξη σε -/o/. Ο λόγος που επικράτησε η κα-

τάληξη -/i/ έναντι της -/o/ οφείλεται στο μετρικό σχήμα της νέας ελλη-

νικής, καθώς τα ουδέτερα με κατάληξη -ι είναι παροξύτονα ή οξύτονα 

ενώ τα ουδέτερα με κατάληξη -ο είναι προπαροξύτονα. Η επιλογή, ε-

πομένως, γίνεται με βάση το τονικό σύστημα της ελληνικής, καθώς τα 

προπαροξύτονα ουδέτερα σε -ι είναι ελάχιστα.113  

Πράγματι, στα έγγραφα του αρχείου τα περισσότερα ουσιαστικά 

προσαρμόζονται στην ελληνική ως ουδέτερα ουσιαστικά. Η κατάληξη 

 
113 Κυρανούδης, ό.π., 68-71. 
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που προτιμάται είναι αυτή σε -ι, καθώς όλα τα δάνεια ουσιαστικά που 

συναντάμε στο αρχείο τονίζονται είτε στη λήγουσα είτε στην παραλή-

γουσα, είναι δηλαδή οξύτονα ή παροξύτονα. Μερικά παραδείγματα 

που επιβεβαιώνουν την άποψη αυτή, αλατζάκι «πίστωση, το λαβείν, 

χρέος» < τουρκ. alacak, γαϊρέτι «ζήλος, προσπάθεια, φιλοτιμία, από-

φαση» < τουρκ. gayret, γιουμπρούκι «τελωνείο» < τουρκ. gümrük, νι-

ζάμι/ιζάμι «τάξη, νόμος» < τουρκ. nizam, ντεβλέτι/δεβλέτι «κράτος, ευ-

δαιμονία» < τουρκ. devlet, φέσι «είδος καπέλου, σκούφος» < τουρκ. 

fes, χα(μ)πέρι «είδηση, πληροφορία, νέο» < τουρκ. haber, χάτι/άτι 

«γραφή» < τουρκ. hat.  

Αντίθετα, τα τούρκικα δάνεια ουσιαστικά με την κατάληξη -ο που 

συναντάμε στα έγγραφα του αρχείου είναι μόλις έξι, από τα οποία τα 

πέντε είναι σύνθετα προσαρμοσμένα ουσιαστικά παλαιοτούφεκο114 < 

παλαιός + τουφέκι (< τουρκ. tüfek), ζητομίριον115 «φορολογική υπο-

χρέωση των μητροπόλεων προς τη Μεγάλη Εκκλησία» < ζητεία + μιρί 

(< τουρκ. miri), λεγενόμπρηκο116 «μπρίκι που χρησιμοποιείται για το 

πλύσιμο των χεριών» < τουρκ. leğen ibrik, καφόταψο117 «δίσκος του 

καφέ» < τουρκ. kahve + tepsi και καφόμπρικα118 < τουρκ. kahve + ibrik, 

καθώς και το απλό δάνειο ουσιαστικό γελέκο119 < τουρκ. yelek. Η αιτία 

του φαινομένου αυτού, σύμφωνα με το Χατζιδάκι,120 οφείλεται στο γε-

γονός ότι τα σύνθετα αναβιβάζουν τον τόνο κατά μία συλλαβή όταν το 

επιτρέπει η λήγουσα, διατηρώντας την κατάληξη σε -ι, ή κατά δύο συλ-

λαβές μεταβάλλοντας την κατάληξη σε -ο, όπως συμβαίνει με τις πα-

ραπάνω λέξεις (τουφέκι-παλαιοτούφεκο).  

Επίσης, στα έγγραφα του αρχείου συναντάμε λέξεις με την κατά-

ληξη -ιον, η οποία αποτελεί υποκοριστική κατάληξη και σχηματίζει ου-

δέτερα ουσιαστικά. Οι λέξεις που εντοπίσαμε με την υποκοριστική κα-

τάληξη είναι οι εξής δοβλέτιον121 «κράτος, ευδαιμονία» < τουρκ. 

devlet, χαερτζουάλιον122 «αναφορά, αίτηση, επίκληση (προς ανώτερο)» 

< τουρκ. arzuhal, χαβαντίσιον123 «γεγονότα, ειδήσεις, συμβάντα» < 

 
114 Παναγιωτόπουλος, ό.π., Έγγραφο Β΄ 743. 
115 Ό.π., Έγγραφο Β΄ 485.  
116 Ό.π., Έγγραφο Γ΄ 1420. 
117 Ό.π., Έγγραφο Β΄ 743.  
118 Ό.π., Έγγραφο Β΄ 743.  
119 Ό.π., Έγγραφο Γ΄ 1450.  
120 Γεώργιος Ν. Χατζηδάκις, Μεσαιωνικά και νέα ελληνικά, τόμ. 2 (Αθήνα: Σακελα-

ρίου, 1907), 170. 
121 Παναγιωτόπουλος, ό.π., Έγγραφο Α΄ 107.  
122 Ό.π., Έγγραφο Α΄ 154.  
123 Ό.π., Έγγραφο Β΄ 555.  
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τουρκ. havadis και οτζάκιον124 «εστία, οίκος, κουζίνα» < τουρκ. ocak. 

Στις παραπάνω λέξεις, βέβαια, το επίθημα -ιον δε χρησιμοποιείται με 

την υποκοριστική του σημασία, αλλά αποτελεί λόγιο επίθημα που προ-

στίθεται στις λέξεις για το σχηματισμό λόγιων τύπων.  

Όσον αφορά τα φωνηεντόληκτα ουσιαστικά με τονισμένο -ό, πα-

ρουσιάζουν τέσσερα διαφορετικά ληκτικά φωνήεντα με βάση τους νό-

μους της ουρανικής-χειλικής φωνητικής αρμονίας. Τα ληκτικά αυτά 

φωνήεντα είναι τα ακόλουθα: α) /ɯ/, μετά από πισινή [- στρογγυλή] 

συλλαβή, π.χ. yalɪ β) /i/, μετά από μπροστινή [- στρογγυλή] συλλαβή, 

π.χ. ayakteri, γ) /u/, μετά από πισινή [+ στρογγυλή] συλλαβή, π.χ. koru 

και /y/, μετά από μπροστινή [+ στρογγυλή] συλλαβή, π.χ. türlü. 

Όσα λήγουν στα μη στρογγυλά φωνήεντα -ɪ, -i, προσαρμόζονται ως 

ουδέτερα σε -ί, όταν είναι [- προσωπικά] και ως αρσενικά σε -ής, όταν 

είναι [+ προσωπικά]. Στο αρχείο συναντάμε πληθώρα τέτοιων παρα-

δειγμάτων, όπως γιαπαΐ125 «μαλλί, μάλλινο ύφασμα» < τουρκ. yapağɪ, 

γιαζί/αζί126 «γραφή, κείμενο, δαπάνη, γραφή για μεταβίβαση τιμαρίου» 

< τουρκ. yazɪ, γιάκι «έμπλαστρο, τσιρότο» < τουρκ. yakɪ που προσαρ-

μόζονται σε ουδέτερα με την κατάληξη -ι, ενώ παραδείγματα όπως μου-

στερής127 «πελάτης, αγοραστής, ενδιαφερόμενος» < τουρκ. müşteri, 

ρεζής «ευχαριστημένος» < τουρκ. razɪ, μουπτετής128 «αρχάριος, αδαής» 

< τουρκ. müptedi που προσαρμόζονται ως αρσενικά σε -ης. Η προσαρ-

μογή των τούρκικων ουσιαστικών σε -ɪ ως ελληνικών ουδετέρων σε -ί 

εξηγείται φωνητικά με δύο τρόπους: α) η κοινή νεοελληνική και οι διά-

λεκτοί της δε διαθέτουν ιδιαίτερο φωνήεν για την απόδοση του τουρκι-

κού φωνήεντος, έτσι έτρεψαν το /ɯ/ σε μπροστινό /i/ και β) δανείστη-

καν απευθείας τουρκικούς τύπους σε /i/.  

Από την άλλη πλευρά, όσα [- προσωπικά] λήγουν σε στρογγυλό φω-

νήεν -/u/, -/y/ προσαρμόστηκαν και αυτά ως ουδέτερα σε -ι. Στο αρχείο 

συναντάμε παραδείγματα αυτής της κατηγορίας, όπως κορί129 «δάσος» 

 
124 Ό.π., Έγγραφο Γ΄ 1344.  
125 Ό.π., Έγγραφο Β΄ 980. 
126 Ό.π., Έγγραφο Β΄ 749. 
127 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 202, 379, Β΄ 718, 730. 
128 Ό.π., Έγγραφο Γ΄ 1078. 
129 Ό.π., Έγγραφο Γ΄ 1082. 
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< τουρκ. koru, κουτί130 «μονάδα βάρους δημητριακών, το 1/8 του κι-

λού» < τουρκ. kutu, τουρλού131 «είδος, τόπος, φαγητό με κρέας και διά-

φορα λαχανικά» < türlü, (μ)πουγιουρουλδι/(μ)πογιουρντί132 «έγγραφη 

διαταγή» < τουρκ. buyurultu/buyurtu. Σύμφωνα με τον Κυρανούδη, η 

ελληνική δανείστηκε έναν τύπο σε -ɪ (buyurdɪ), κάτι που συνεπάγεται 

από το γεγονός ότι το αοριστικό επίθημα -t˚ με το οποίο σχηματίστηκε 

η λέξη εμφανίζεται στη μεσαιωνική οθωμανική κυρίως με μη στρογγυ-

λά αλλόμορφα. Τα ουσιαστικά αυτά μπορούν είτε να αναχθούν σε 

τουρκικούς τύπους με μη στρογγυλό τελικό φωνήεν είτε σε τύπους που 

διατηρούν το τελικό στρογγυλό φωνήεν, κάτι που δείχνει ότι η μετα-

βολή του ληκτικού φωνήεντος των τούρκικων ονομάτων δεν είναι α-

παραίτητη προϋπόθεση για την είσοδό τους στην ελληνική.  

Τέλος, στα έγγραφα του αρχείου συναντάμε δύο τούρκικα δάνεια 

ουσιαστικά, τα οποία προσαρμόζονται στην ελληνική ως ουδέτερα με 

την κατάληξη -(μ)α. Οι λέξεις αυτές είναι το γιάρδιμα133 «βοήθεια» < 

τουρκ. yardɪm και το απομπαΐραμα134 «μετά το μπαϊράμι» < από + 

τουρκ. bayram. Επειδή τα ουσιαστικά αυτά τονίζονται στην προπαρα-

λήγουσα, θα ήταν εύλογο να λάβουν την κατάληξη -ο. Τα ουσιαστικά 

αυτά, όμως, προσαρμόζονται σύμφωνα με το κλιτικό παράδειγμα των 

ουδετέρων σε -μα, γιατί δηλώνουν ενέργεια ή αποτέλεσμα. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι τα [-έμψυχα] και [-

προσωπικά] δάνεια ουσιαστικά της τουρκικής, συμφωνόληκτα ή φω-

νηεντόληκτα, προσαρμόζονται στην πλειονότητά τους στην ελληνική 

σε ουδέτερα με την κατάληξη -ι. Τα ουσιαστικά με την κατάληξη -ο 

είναι σπάνια καθώς περιλαμβάνουν μόνο προπαροξύτονα ουσιαστικά, 

ενώ στο αρχείο τα μόνα δάνεια ουσιαστικά που συναντήσαμε είναι σύν-

θετα όπως το παλαιοτούφεκο, καφόταψο κλπ., τα οποία δέχονται αυτήν 

την κατάληξη καθώς τα σύνθετα ουσιαστικά στην ελληνική αναβιβά-

ζουν τον τόνο τους όταν το επιτρέπει η λήγουσα. Στις περιπτώσεις που 

 
130 Ό.π., Έγγραφα Β΄ 796, 930 985, 989, Γ΄ 1281.  
131 Ό.π., Έγγραφο Α΄ 270. 
132 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 17, 22, 30, 34, 40, 49, 51, 52, 55, 57, 60, 77, 78, 80, 82, 84, 94, 

97, 99, 100, 105, 107, 108, 111, 112, 114, 118, 126, 127, 133, 135, 139, 144, 148, 

149, 150, 152, 177, 178, 179, 198, 210, 211, 217, 221, 240, 245, 260, 281, 299, 333, 

345, 354, 405, 407, 410, 426, Β΄ 443, 458, 503, 512, 577, 605, 640, 643, 657, 671, 

688, 697, 704, 718, 749, 781, 799, 808, 811, 814, 831, 832, 833, 918, 943, 947, 969, 

1009, 1042, Γ΄ 1043, 1060, 1068, 1117, 1230, 1265, 1270, 1290, 1329, 1379, 1403, 

1415, 1416, 1417. 
133 Ό.π., Έγγραφα Α΄ 100, 127, 253, Γ΄ 1091. 
134 Ό.π., Έγγραφα Β΄ 990, 995.  
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έχουμε τούρκικα δάνεια ουσιαστικά τα οποία δηλώνουν κάποια ενέρ-

γεια ή αποτέλεσμα τότε παίρνουν την κατάληξη -(μ)α.  

 

3. Συμπεράσματα 

 

Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με τη μορφολογική προσαρ-

μογή των τούρκικων δάνειων ουσιαστικών, που εντοπίστηκαν και συλ-

λέχθηκαν από τα έγγραφα του αρχείου του Αλή πασά. Τα έγγραφα αυτά 

συντάχθηκαν στα ελληνικά από τους αξιωματούχους του πασά, από 

κατοίκους της περιοχής (Έλληνες, Τούρκους, Αλβανούς) αλλά και από 

τον ίδιο τον Αλή πασά και τους γιους του, που πληροφορούν τον ίδιο 

για θέματα που αφορούν το πασαλίκιό του ή για διάφορα προσωπικά 

θέματα των γραφόντων. Έτσι, λοιπόν, παρατηρείται ποικιλία ως προς 

το ύφος και τη γλώσσα που χρησιμοποιείται καθώς πρόκειται για αν-

θρώπους διαφορετικών κοινωνικών τάξεων, επαγγελμάτων αλλά και ε-

θνικοτήτων. Αποτέλεσμα όλων αυτών των υφολογικών και γλωσσικών 

διαφορών είναι η πολυτυπία που παρουσιάζουν τα τούρκικα δάνεια ως 

προς τον τρόπο προσαρμογής τους.  

Σε αυτά τα έγγραφα εντοπίστηκαν και συλλέχθηκαν τα τούρκικα δά-

νεια, τα οποία μελετήθηκαν ως προς τη μορφολογική τους προσαρ-

μογή. Τα τούρκικα δάνεια εντάχθηκαν σε κάποιο κλιτικό παράδειγμα 

της ελληνικής ανάλογα με το αν δηλώνουν κάποιο πρόσωπο ή όχι. Στην 

περίπτωση που έχουμε [+ προσωπικά] τούρκικα δάνεια αυτά εντάχθη-

καν στα αρσενικά και στα θηλυκά, ενώ όταν πρόκειται για [- προσω-

πικά] δάνεια αυτά εντάσσονται στην κατηγορία των ουδέτερων ουσια-

στικών. Από αυτές τις κατηγορίες η πολυπληθέστερη είναι αυτή των 

ουδετέρων, καθώς οι λέξεις που δε δηλώνουν κάποιο πρόσωπο είναι 

περισσότερες (γεγονός που ισχύει και στην ίδια την κοινή νεοελλη-

νική).  

Όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους προσαρμόστηκαν σύμ-

φωνα με συγκεκριμένα κλιτικά παραδείγματα, ένας από αυτούς σχετί-

ζεται με την τοποθέτηση του τόνου. Όπως έγινε φανερό από την εξέ-

ταση των τούρκικων δανείων η παρουσία του τόνου σε συγκεκριμένες 

θέσεις είναι η βασική αιτία για την ένταξή τους σε κάποιο από τα κλι-

τικά παραδείγματα του γένους στο οποίο ανήκουν. Για παράδειγμα, τα 

συμφωνόληκτα τούρκικα δάνεια που τοποθετούνται στο αρσενικό γέ-

νος κλίνονται σύμφωνα με το κλιτικό παράδειγμα των αρσενικών σε -

ης της ελληνικής, διότι ο τόνος τους βρίσκεται στην παραλήγουσα με 

αποτέλεσμα τα περισσότερα συμφωνόληκτα τούρκικα δάνεια ουσια-

στικά να φέρουν την κατάληξη -ης. Κάτι ανάλογο ισχύει και στην πε-
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ρίπτωση των συμφωνόληκτων τούρκικων ουσιαστικών που εντάσσο-

νται στην κατηγορία των ουδετέρων, καθώς η πλειοψηφία των δανείων 

αυτών φέρει την κατάληξη -ι, γιατί ο τόνος βρίσκεται στη λήγουσα ή 

στην παραλήγουσα. Επομένως, η θέση του τόνου είναι εξαιρετικά ση-

μαντική για την προσαρμογή των τούρκικων δάνειων λέξεων. 

Τελειώνοντας, να σημειώσουμε ότι τα έγγραφα αυτά γράφτηκαν σε 

μία περίοδο που η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν στην ακμή της και 

θα ήταν αναμενόμενο να χρησιμοποιηθεί η τουρκική γλώσσα, παρ’ όλα 

αυτά όμως τα έγγραφα είναι γραμμένα στην ελληνική και χρησιμο-

ποιείται τόσο από Έλληνες όσο και από ανθρώπους άλλης εθνικής κα-

ταγωγής (Τούρκους ή Αλβανούς). Η αιτία οφείλεται στο γεγονός ότι η 

ελληνική διέθετε περισσότερο κύρος σε σχέση με τις υπόλοιπες ομι-

λούμενες γλώσσες, ακόμα και από την τουρκική.135 136 Μία ακόμα αιτία 

σχετίζεται με την ίδια την προσωπικότητα του Αλή πασά, ο οποίος έ-

δινε ιδιαίτερη σημασία στη μόρφωση των κατοίκων της περιοχής κα-

θώς έδινε υποτροφίες και τη δυνατότητα να σπουδάσουν στο εξωτερικό 

σε ταλαντούχους νέους, τους οποίους στη συνέχεια είχε στην αυλή του 

χρησιμοποιώντας τους ως μεταφραστές, γραφείς, γιατρούς κ.ά.   

Συνοψίζοντας, λοιπόν, παρατηρούμε ότι η χρήση πρωτογενών πη-

γών, όπως τα έγγραφα του αρχείου του Αλή πασά, είναι αρκετά σημα-

ντική για τη μελέτη των τούρκικων δάνειων λέξεων στην ελληνική. Η 

μελέτη αυτών των πηγών θα μας βοηθήσει όχι μόνο στην κατανόηση 

του τρόπου προσαρμογής των δάνειων λέξεων αλλά και στις σημασιο-

λογικές αλλαγές που παρουσιάζουν οι λέξεις αυτές. Παρά το γεγονός 

ότι οι σημασιολογικές αλλαγές δεν εξετάστηκαν, παρατηρούμε ότι κά-

ποιες από αυτές τις λέξεις έχουν επιβιώσει στην κοινή νεοελληνική ως 

ιστορισμοί, για παράδειγμα λέξεις όπως κατής, βαλιντέ, βεζίρης κ.λπ., 

ενώ κάποιες άλλες εμφανίζονται μόνο στα ιδιώματα και τις διαλέκτους 

της ελληνικής, και άλλες απέκτησαν μεταφορικές σημασίες, όπως για 

παράδειγμα η λέξη πασάς. Επομένως, κρίνεται αναγκαία η σύνταξη ε-

νός έργου, το οποίο θα μελετά διαχρονικά την προσαρμογή και τη ση-

μασιολογική εξέλιξη των τούρκικων δανείων τόσο στην κοινή όσο και 

στα ιδιώματα και στις διαλέκτους της.  

 

 

 

 

 

 
135 Παναγιωτόπουλος, ό.π., τόμ. 4, 154-55. 
136 Kyriazis, “Kontakte,” 24.  


