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ΤΚΘ=1,1. Τρκ. evli= παντρεμμένος (ev =σπίτι)
ΤΚΑ=6. Μάλλον Ελληνοποίηση του Τρκ. Edipoğlu από το edib=edip=
(1) άνθρωπος των γραμμάτων, συγγραφέας (2) ευγενικός, τζέντλεμαν.
Στον ΤΚΚΕ βρίσκουμε 4 Edip, 2 Ediboğlu, και 2 Edipoğlu.
ΤΚΑ=0,0 ΤΚΘ=19, 1. Το Αραβογενές ezan η azan είναι η κλήση για
προσευχή και ezanî αναφέρεται σε ότι έχει σχέση με την κλήση γοα
προσευχή. Δέν αποκλείεται βέβαια σε ορισμένες περιπτώσεις το
επώνυμο να είναι παραλλαγή του Ετζανίδης.
ΤΚΑ=3. Μάλλον από το Τρκ. eczane= φαρμακείο, άρα φαρμακοποιός.
ΤΚΑ=3,3,4,3. Τρκ. ekmek=ψωμί, ekmekçi= φούρναρης η πωλητής
ψωμιού. Οι **ογλου είναι βέβαια Φουρναρόπουλοι.

ΤΚΑ=46 (07/09). Μητρωνυμικό, «ο γιός της Ελένης». Βλέπε και
eπώνυμο Λιούγκας.
ΤΚΑ=4,1,1. Περσογενές Τρκ. elmas=διαμάντι (2) πολύτιμος,
αγαπημένος, όμορφος και elmasçı= διαμαντοτεχνίτης, πωλητής
διαμαντιών.
ΤΚΑ=6 αλλά και διάφοροι Εμίν με μουσουλμανικά ονόματα. Στα Τρκ.
emin= (1) βέβαιος, ασφαλής, σίγουρος (2) αφοσιωμένος (3) έμπιστος (4)
θεματοφύλακας, επίτροπος, αυτός που έχει την επιμέλεια, κήδεται
ενω στα Οθ. σήμαινε και (5) διευθυντής (6) Θεός. Τέλος emini vahy= ο
θεματοφύλακας της θείας αποκαλύψεως= ο προφήτης Μωάμεθ.
ΤΚΑ=17. Αραβικό amir με τη γενική έννοια του πρίγκηπα, του
επικεφαλής, του αρχηγού του στρατιωτικού η πολιτικού διοικητή.
Σημιτική ρίζα ᾿mr= βλέπω, γνωρίζω, κάνω γνωστό, λέω  amara=
διοικώ, διατάσσω emir, admiral.
ΤΚΑ=50+. Εβραϊκό Emmanuel (και παραλλαγές) με τη γενική έννοια «ο
Θεός είναι μαζί μας, ο Θεός είναι ο προστάτης μας».
ΤΚΑ=7, 10. Τρκ. enfiye=ταμπάκος και enfiyeci= παραγωγός/πωλητής
ταμπάκου.
ΤΚΑ=4, 2. Αραβογενές Τρκ. enis=φίλος, σύντροφος, γνωριμία με
παρόμοιο χαρακτήρα, προτιμήσεις, χούγια.
ΤΚΑ=1,0 και ΤΚΘ=0,1. Τρκ. eksik=ελλιπής, ανεπαρκής, λιπόβαρος,
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ασυμπλήρωτος, μισοτελειωμένος, που του λείπει κάτι, ελαττωματικός.
Για τους μανιακούς των Ελληνικών ετυμολογιών προσθέτουμε οτι
Εξηκίας λεγότανε ενας μεγάλος αγγειογράφος στην αρχαιότητα
(Αττική, έκτος π.Χ. αιώνας).
ΤΚΑ=6. Τρκ. öksüz=ορφανός.
ΤΚΑ=5. Ο [ΔΤ] ετυμολογεί το επώνυμο Εργίνος από το Τρκ. ergin=
ώριμος (το [ΤΕ] λέει ανήλικος). Επειδή όμως Εργίνος ήταν το όνομα
μυθικού βασιληά υου Ορχομενού και μέλους της Αργοναυτικής
εκστρατείας, Εργίνα είναι εν χρήσει κύριο όνομα, Εργινούσα είναι
κύριο όνομα εν χρήσει στην Κρήτη, και τας εις ***ακης είναι συχνά
Κρητικά ονόματα, νομίζω ότι σε τούτη την περίπτωση τα Τρκ,
περισσεύουν. Το επώνυμο σημαίνει ο γιός της Εργινούσας.
ΤΚΑ=4. Τρκ. eren=άγιος, όσιος.
ΤΚΑ=1. Ο Αρμένης στα Τρκ. λέγονται Ermeni.
ΤΚΑ=1. Ο [ΔΤ] το ετυμολογεί από το Τρκ. eser=ίχνος. Ο [RT] γράφει
eser= (1) έργο, έργο τέχνης, γραπτό (2) ίχνος, σημάδι, σήμα (3) η
προφορική παράδοση των Μουσουλμάνων σχετικά με τον Μωάμεθ
και τη ζωή του (4) μνημεία, υπολείματα (5) συνέπεια.
ΤΚΑ=2. Βασικά δέν ξέρω. Μιά μικρής πιθανότητας ετυμολογία είναι
να συνδυαστή το eser (βλέπε ορισμό στο Εσερίδης) με το beka= (1)
διατήρηση (2) διαιώνιση (3) ένωση με το Θείο. Ετσι, π.χ., διαβάζουμε
«Çelebi'nin eseri beka» =...η διατήρηση των γραπτών του Τσελεμπή...
δες Σκιτζής
ΤΚΑ=3. Τρκ. esmer=μελαψός, μελαχροινός
esnaf= συντεχνια (αλλα και τεχνιτης, μικροπωλητής, πουτάνα) ρίζα
της λέξης σιναφι
ΤΚΑ=2, ΤΚΘ=0. Μάλλον από το eczane=eczahane=φαρμακείο. Βλέπε
και Εζανίδης.
ΤΚΑ=5,2. Στα Τρκ. ece=βασίλισσα (το [ΤΕ] γράφει και ece=όμορφη
γυναίκα). Σύμφωνα με το [RT] , στα επαρχιακά Οθ. ece μεγάλος
αδελφός/μεγάλη αδελφή και στα αρχαΐζοντα Τρκ. ece= (1) γέροντας (2)
αρχηγός, σπουφδαίο πρόσωπο. Ο {ΔΤ] τα ετυμολογεί από το ece=
γέροντας
ΤΚΑ=2. Ισως παραλλαγή του Ετζιρίδης, ίσως από το Οθ. ecr= ecir=
αμοιβή, μισθός, μεροκάματο
ΤΚΑ=3,6,1. Στα Τρκ. ecir= (1) αμοιβή, μισθός, μεροκάματο (2)
μεροκαματιάρης. Το λερ του Ετζιλέρ δείχνει να είναι ο πληθυντικός
Τρκ. λέξης. Ομως οι προφανείς επιλογές [eci (1) μεγάλη αδερφή (2)
γιαγιά, ecil= λόγος αιτία, και ecil= οτιδήποτε αναβλήθηκε] δεν είναι
πειστικές και οι πιθανές ετυμολογίες (με μικρές αλλαγές φωνηέντων,
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αντιμεταθέσεις, η προσθαφαιρέσεις γραμμάτων/ήχων) πάρα πολλές.
Καλή ετυμολογία δεν γνωρίζω. Ισως να προέρχεται από το Ecirler με
αποκοπή του r αλλά αυτή την ετυμολογία την προτείνω για την
αποκλειστική χρήση των οπαδών του ετυμολογικού σάλτο μορτάλε.
ΤΚΑ=0, ΤΚΘ=2. Τρκ efe=(1) παληκαράς, μάγκας, λεβεντόπαιδο (2)
ζεϊμπέκης (3) μεγάλος αδερφός
ΤΚΑ=28, 1, 1. Τρκ. efendi= (1) κύριος (2) άρχοντας, αφέντης. Οι Τούρκοι
πάντως βεβαιώνουν ότι το efendi προέρχεται από το αυθέντης και
μάλλον έχουν δίκηο.
ΤΚΑ=4, ΤΚΘ=6. Ισως το ίδιο με το Εφές, ίσως παραλλαγή του
Εμφιετζής. Βασικά δεν ξέρω.

.

