
~α [~a] (ek), fiil ve tarafsız isimlerden dişil isim türeten 
bir yapım ekidir. ֍ nistázo : uyukluyorum > nísta : uyku 
| ksantéri : sarışın; şımarık (tarafsız) > ksantéra : 
sarışın; şımarık | kástano : kestane > kastána : hayvan 
adı | altúni : altın > altúna : hayvan adı | kirézi : kiraz 
> kiréza : hayvan adı | xalázi : dolu (yağmur) > xaláza 
: hayvan adı | sultános : sultan > sultána : kadın ismi 
vb. Vurgulu olanı, isim ve sıfatlardan zarf türetir:  ֍ 
kaló : iyi > kalá : iyice | ápono : acısız > ápona : 
acımadan | δipló : çift > δiplá : ikişer vb. 

ά~ [á~] (ek), vurgulu (á) veya vurgusuz (a) ünlüsü 
bazen olumsuzluk eki olarak kullanılır. Ancak bu her 
zaman böyle değildir; (a) ünlüsü ile başlayan yüzlerce 
kelime mevcuttur. Bu nedenle, bu ünlünün 
olumsuzluk eki olarak kullanılıp kullanılmadığını 
anlayabilmek için kelimeyi bilmek gerekir. Bu ünlü ile 
başlayan kelimenin yapım eki (~ο, ~o), (~η, ~i), (~ος, 

~os), ve çoğulda (~οι, ~i) gibiyse, başındaki /a/ 
muhtemelen olumsuzluk ekidir. ֍ afáyetos : yememiş 
| άφοβος, áfovos : korkusuz | ατάραγο, atárağo : 
karıştırılmamış vb. Dişil isim veya sıfatların olumsuz 
hallerinde bazen nötralizasyon yaşanır. ֍ θamnotí : 
çalılık > aθámnoto : çalılaşmamış vb. 

α' [a'] (zam.), onu, bunu, şunu. İkinci şahsın 
hakimiyet alanında bulunan tarafsız için kullanılan 
'ató', birinci şahsın hakimiyet alanında bulunan 
tarafsız kişi için kullanılan 'avúto' ve her iki şahsa eşit 
uzaklıkta bulunan tarafsız için kullanılan 'aḱínos' 
zamirlerinin kısaltılmış formudur. Sözlükte mevcut 
cümle içlerinde örneklerine bolca rastlanabilir. ֍ Θélo 
n' epér' a'. : Onu almak istiyorum. | Emís epíram a'. : 
Şunu biz aldık. | n' afínum a' ḱe páme. : Bunu bırakıp 
gideceğiz vb. 

ά [á] (ün.), ay! Hayranlık ifade eden bir ünlemdir. ֍ 
Á! To polá ómorfo ӗn'. : Ay! Ne güzelmiş. 

άβα [áva] (ün.), hey, bre gibi çağrı veya 
karşıdakinin dikkatini çekmek amacıyla kullanılan bir 
ünlemdir (Aliθinós). 

άβαθο [ávaθo] (to), (sıf.), sığ, derinliği az (göl, deniz 
vb.). ֍ Ató to potámi polá ávaθo ӗn'. : O dere çok 
sığdır. | Ávaθo kióli, émpa kiolímpepson, mi fováse! : 
Sığ bir göl, gir yüz, korkma! 

άβαλτο [ávalto] (to), (sıf.), yerine konulmamış; 
anlam genişlemesiyle: İçeri alınmamış. ֍ T' epíren ton 
pará n' eválenen son tópon eθé ama epíğa etéresa, 
akóme ávalto ӗn'. : Aldığı parayı yerine koyacaktı ama 
gidip baktım, henüz yerine konulmamış. 

άβαλτος [ávaltos] (o), (sıf.), konulmamış; anlam 
genişlemesiyle: Araya sokulmamış; içeri alınmamış. ֍ 

Úlinus eválane apés, atós ávaltos epóminen. : Herkes 
içeri alınmış, o alınmamış. | Ap' eḱinús tsi δiinús, o 
énas valtós ӗn', yia na akoúi to na léğume ama o álos 
ávaltos ӗn', manaxós érθen ḱ' eséven 'námesa 'muná. 
: O ikisinden birisi, bizi dinlemek için araya sokulmuş, 
diğeri değil, o kendisi içimize girmiş. | Sin fábrika 
eválane polús ama atós ávaltos epóminen. : Fabrikaya 
çok kişiyi almışlar ama bu alınmamış. 

αβανάχης [avanáxis] (o), (sıf.), (Erm.), avanak, aptal, 
kolaylıkla kandırılabilen. ֍ Hatóson avanáxis min 'ínese! 
: Bu kadar aptal olma! | Polá avanáxi ğarδéli ӗn'. : Çok 
aptal bir çocuktur. 

αβαραλούχι [avaralúxi] (to), (is.), avarelik, aylaklık. 
֍ To avaralúxi áporo ӗn'. : Aylaklık kötüdür. 

αβαράς [avarás] (o), (sıf.), işsiz güçsüz, aylak. ֍ 
Avarás m' apoménis ḱe ó,ti θélis píson. : İşsiz güçsüz 
kalma da ne istersen yap (Ay.). 

αβαρεσία [avaresía] (i), (is.), yüreklilik, çalışkanlık, 
avarelik kelimesinin karşıt anlamlısıdır. ֍ Me t' ató tin 
avaresía to éşis, eséna kaynís ú' porí na staĥiz'. : Sende 
bu yüreklilik varken, seni kimse durduramaz. 

αβάρετος [aváretos] (o), (sıf.), üşenmez; bıkmaz, 
usanmaz. ֍ Eğó pa ómon eséna aváretos íme. : Ben de 
senin gibi üşenmez birisiyim. 

άβαρο [ávaro] (to), (sıf.), hafif, kilosuz, ağırlığı az. ֍ 
Polá ávaro ğomári éşis. Álon tó θélis? : Hafif bir yükün 
var. Daha ne istiyorsun? 

αβάρќιγος [avárḱiğos] (o), (sıf.), ağlayarak feryat 
etmeyen/edemeyen/etmemiş. ֍ Atós, i lalían at' 
koméno ӗn', yia t' ató avárḱiğos epóminen. : Onun 
sesi kesiktir, bu yüzden ağlayarak feryat edememiş. 

αβάρќιχτος [avárḱixtos] (o), (sıf.), feryat 
ettirilmemiş. ֍ Osímero úḱ ekopánisa se, avárḱixtos 
eδẽvases tin iméra. : Seni bugün dövmedim, günü 
feryatsız geçirmişsin. 

άβα(ς) [áva(s)] (ün.), hey, abe, bre, kız! ֍ Ávas, yia 
éla aδá ḱeká, as terúme tínos patsí íse. : Kız, buraya gel 
de bakalım kimin kızısın! 

αβάτ [avát] (to), (is.), (bot.), (Varí), böğürtlen bitkisi 
(vatomoria). Kelimenin ovat formu da mevcuttur. 
Meyvesi içi móra kullanılır. 

αβάφτιγος [aváftiğos] (o), (sıf.), vaftiz olmamış.  ֍ 
Atós pa aváftiğos ӗn'. : O da vaftiz olmamış. 

αβάφτιστος [aváftistos] (o), (sıf.), vaftiz edilmemiş. 
֍ Atós aváftistos, Muslimános ӗn'. : O vaftiz 
edilmemiş, Müslümandır. 

άβαφτο [ávafto] (to), (sıf.), boyanmamış; 
dövülmemiş kerendi/orak/satır vb. (Varí). ֍ Éna 
ávafto kioşés étone. : Boyanmamış bir köşeydi. | To 



satíri m' ávafto, hiç ú' kóft'. : Satırım dövülmemiş, hiç 
kesmiyor! 

αβελόνιγο [avelóniğo] (to), (sıf.), iğne geçirilemeyen 
(sert bez veya sert deri için kullanılır). Kelimenin 
avolóniğo formu da mevcuttur. ֍ Éna muxterí petsí éş', 
avelóniğo stéḱ'. : Domuz gibi bir derisi var, iğne 
geçirmiyor (Ay.). 

αβελόνιχτος [avelónixtos] (o), (sıf.), iğne vurulmamış, 
ilaç enjekte edilmemiş; tarafsızda: İğne sokulmamış. 
Kelimenin avolónixtos formu da mevcuttur. ֍ Epíyen so 
xastaxané ḱe avelónixtos eklósten. : Hastaneye gitmiş ve 
iğne olmadan dönmüş. 

αβερβέριγος [avervériğos] (o), (sıf.), gözü 
seğirmez/seğirmeyen/seğirmemiş; gözü 
kamaşmaz/kamaşmamış; endişelenmez, 
endişelenmemiş; kekelemez, kekelememiş; soğuktan 
titremez/titrememiş. Kelime kökeni için bkz. 
βερβερίζω, ververízo. ֍ Íse énas avervériğos árθepos, 
álon to θélis... : Endişesi bulunmayan bir kişisin, daha 
ne istersin... | Atós avervériğos ӗn'. : Onun gözü 
seğirmez. 

αβερβέριχτος [avervérixtos] (o), (sıf.), 
kamaştırılmamış; endişelendirilmemiş; soğuktan 
titretilmemiş. ֍ İ fósi, aδa 'pés s' ulunú t' omátẽ fotáz'. 
Aḱinos avervérixtos ḱe esí óδen ververízis? : Işık, 
burada herkesin gözüne çarpıyor. Şunun gözleri 
kamaşmıyor, seninkiler neden kamaşıyor? (Ay.) 

άβι [ávi] (to), (is.), (Tü.), av, avlama. ֍ İ xoróti 
esoréftane, eşi páne so ávi. : Köylüler toplanmış, ava 
gidiyorlar. 

αβίδωτο [avíδoto] (to), (sıf.), (Lat.), vidalanmayan, 
vidalanmamış. ֍ To saníδin eθé avíδoto. : Tahtası 
vidalanmamış. 

αβίντεγο [avínteğo] (to), (sıf.), sığır sineği (vintos) 
tarafından ısırılmayan/ısıralamayan; Anlam 
genişlemesiyle: Hoplayıp zıplamayan hayvan. ֍ Épats, 
ató paşí petsí éş', avínteğo ӗn'. : Onun derisi çok kalın, 
sığır sineği tarafından ısırılamaz (Ay.). 

αβίντεχτο [avíntexto] (to), (sıf.), sığır sineği 
tarafından ısırılmamış; anlam genişlemesiyle: 
Hoplatılıp zıplatılmamış. Sığır sineği tarafından ısırılan 
hayvan, acısından veya sineği kovmak istediğinden 
hoplayıp zıplar. Hayvanın bu eylemden esinlenilerek 
türetilmiş kelimedir. 

άβιος [ávios] (o), (sıf.), servet edinmemiş, mülksüz. 
֍ O θío m' ávios éton, ta ğarδélẽn at' típo úḱ efíḱen, 
áets exáθen ḱe epíen. : Dayım mülksüz birisiydi, 
çocuklarına bir şey bırakmadan ölüp gitmiş. 

άβιτο [ávito] (to), (sıf.), (Lat.), vidasız. ֍ Avúto óδen 
ávito én? : Bu neden vidasızdır? 

αβίωτος [avíotos] (o), (sıf.), henüz servet edinmemiş, 
henüz mülk edinmemiş. ֍ Úlin eδúlepsan ḱe epíkane vío 
ḱ' esí asi varesía s' akóme avíotos íse. : Herkes çalışarak 
servet edinmiş ama sen tembelliğinden henüz 
edinememişsin. 

άβλαβος [ávlavos] (o), (sıf.), zararsız kimse. ֍ 
Áfisete 'toná so kéntin at'! Atós, ávlavos árθepos ӗn'. 
: Onu kendi haline bırakın! O, zararsız bir kişidir. 

άβλαντα [ávlanta] (i), (bot.), (is.), (Varí), bkz. 
βλάντι, vlánti. 

αβόϊγος [avóiğos] (o), (sıf.), çağırmaz, çağırmayan, 
çağıramayan. ֍ Úlin ts álus voízun ama atós avóiğos. 
: Herkes bir başkasını çağırır ama o çağırmaz. 

αβόϊχτος [avóixtos] (o), (sıf.), çağrısız, çağrılmamış, 
davet edilmemiş. ֍ O Mávros yia to pío avóixtos ӗn'? : 
Mavros neden davet edilmemiş? 

αβόλιγο [avóliğo] (to), (sıf.), bkz. αβούλιαγο, avulẽğo. 
αβόλιχτο [avólixto] (to), (sıf.), bkz. αβούλιαχτο, 

avulẽxto. 
αβολόνιγο [avοlóniğo] (to), (sıf.), bkz. αβελόνιγο, 

avelóniğo. 
αβολόνιχτος [avοlónixtos] (o), (sıf.), bkz. 

αβελόνιχτος, avelónixtos. 
αβόριγο [avóriğo] (to), (sıf.), havalanmaz, 

havalanmayan; anlam kaymasıyla: Surat asmayan, 
morali bozulmayan. Kelime, 'Βορράς - Vorás : Kuzey 
rüzgârı' kelimesinden türetilmiştir. Kelimenin 
αϊβόριγο, aivóriğo formu da mevcuttur. ֍ Ató to méros 
avóriğo ӗn', xnuδí ánemos úḱ epér' eḱí. : O yer 
havasızdır, orada hiç rüzgâr esmez. 

αβόριχτο [avórixto] (to), (sıf.), havalandırılmamış. 
Kelimenin αϊβόριχtο, aivórixto formu da mevcuttur. ֍ 
Avúto t' eyḱeká avórixto ӗn'. : Burası 
havalandırılmamış. 

αβόρωτος [avórotos] (o), (sıf.), surat 
asmamış/ekşitmemiş, morali bozulmamış. Kelime, 
birinci tekil şahıs fiili 'βορώνω, voróno : surat 
asıyorum, suratımı ekşitiyorum', 'Βορράς - Vorás : 
Kuzey rüzgârı'nın havayı bozmasından esinlenilerek 
türetilmiştir. ֍ Úlin evórosan, manaxó atós avórotos. 
: Herkes surat asmış, sadece o asmamış (Ay.). 

αβόớκιγο [avóşkiğo] (to), (sıf.), otlanmaz, 
otlanmayan, otlanamayan, otlanmamış. ֍ Úlo liθárẽ 
stéḱ', avóşkiğo tópos ӗn'. : Her yeri taş dolu, 
otlanamaz bir yerdir. 

αβόớκιχτο [avóşkixto] (to), (sıf.), otlatılmamış. ֍ 
To zo epóminen avóşkixto, as eğválum a' éksu, as pái 



vóşkete. : Hayvan otlatılmamış, dışarı çıkaralım da 
gidip otlansın. 

αβόσκωτο [avóskoto] (to), (sıf.), otlanmayan yer, 
otlanmamış çayır. ֍ Te íδa to ḱeíri avóskoto étone. : 
Gördüğüm çayır otlanmamıştı. 

αβοτάνιχτο [avotánixto] (to), (sıf.), yabani otları 
temizlenmemiş tarla veya bahçe; zehirlenmemiş. ֍ To 
ḱepí m' epóminen avotánixto : Bahçemdeki yabani otlar 
temizlenmemiş. | Na súro fármako ḱe énan avotánixto 
pentikó úḱe na afíno. : Zehir serpeceğim ve 
zehirlenmemiş fare bırakmayacağım. 

αβού [avú] (zam.), bu. Kelime 'αυτό - aftó' şahıs 
zamirinin, Romeika aúto, ağúto, avúto veya havúto 
formlarının kısaltılmışıdır. Cümle başında genelde havú 
formunda kullanılır. ֍ Havú tó ӗn'? : Bu nedir? 

αβού [avú] (bağ.), madem (αφού - afú). Kelimenin 
havú formu da mevcuttur. ֍ Αvú na pas, áğom, mi 
perménis! : Madem gideceksin, git, daha bekleme! 

άβουϊδος [ávuyδos] (o), (sıf.), öküzü bulunmayan. ֍ 
Epúlisen to vúyδin at', hár ávuyδos ӗn'. : Öküzünü satmış, 
şimdi öküzü yok. 

αβούќεγο [avúḱeğo] (to), (sıf.), lokma 
koparılamayan, lokma koparılamaz, ısırılamayan, 
ısırılamaz (ekmek, tatlı, meyve vb.). ֍ Polá tranó apíδi, 
avúḱeğo ӗn'. : Isırılamayacak kadar büyük bir 
armuttur. 

αβούќεχτο [avúḱexto] (to), (sıf.), lokma 
koparılmamış, ısırılmamış (ekmek, tatlı, meyve vb.). ֍ 
An trós, fa! Evuḱéses ḱe efíḱes úla ta míla. Énan 
avúḱexto úḱ efíḱes. : Yiyeceksen, ye! Bütün elmaları 
ısırıp bırakmışsın. Isırılmamış tek bir elma 
bırakmamışsın. 

αβούκωτο [avúkoto] (to), (sıf.), ağıza alınıp lokma 
koparılamayacak kadar büyük. ֍ Tranó ḱe avúḱoto 
éton. : Lokma koparılamayacak kadar büyüktü. 

αβούλιαγο [avulẽğo] (to), (sıf.), batmaz, 
batmayan, batmamış, dibe vurmamış. ֍ To tóbi 
avúleğo ӗn'. : Top batmaz. | Avúlẽğo ӗn', akóme 
elepiskáte. : Dibe vurmamış, henüz gözüküyor. 

αβούλιαχτο [avúlẽxto] (to), (sıf.), batırılmamış. ֍ 
Avúlẽxto kayíxi úḱ epóminen. : Batırılmamış tekne 
kalmamış. 

αβούλωτο [avúloto] (to), (sıf.), tıkanmamış. ֍ Asa 
δío ta boría to éna vuloméno ḱe t' álo avúloto éton : 
İki borudan birisi tıkanmış, diğeri tıkanmamıştı. 

αβούρεστος [avúrestos] (o), (sıf.), avuçlamayan, 
avuçlamamış, avuçlanamayan. ֍ Eróises son xazné 
apés, as íşes vurestíne éna vúra altúnẽ. Havú avúrestos 
eklóstes, hár évron ḱe xártsepson! : Hazinenin içine 

düşmüşsün, altınlardan avuçlasaydın. Madem 
avuçlamadan dönmüşsün, şimdi bul da harca! 

άβουρτσος [ávurtsos] (o), (sıf.), taraksız; fırçasız. ֍ 
Ávurtsos berbéris 'ínete me? : Taraksız berber olur mu? 

αβούς [avús] (zam.), bkz. αβούτος, avútos. 
αβούτα [avúta] (zam.), bkz. αβούτος, avútos. 
αβούτε [avúte] (zam.), bkz. αβούτος, avútos. 
αβουτεινεθεί [avutineθí] (zam.), bkz. αβούτος, 

avútos. 
αβουτεινές [avutinés] (zam.), bkz. αβούτος, 

avútos. 
αβουτεινέτερο [avutinétero] (zam.), bkz. αβούτος, 

avútos. 
αβούτενα [avútena] (zam.), bkz. αβούτος, avútos. 
αβουτέρωτο [avutéroto] (to), (sıf.), tereyağsız, 

tereyağı katılmamış. ֍ Prín faníne, eğríḱesa óti to 
fayí avutéroto ӗn'. : Henüz yemeden, yemeğin 
tereyağsız olduğunu anladım. 

αβούτο [avúto] (zam.), bkz. αβούτος, avútos. 
αβούτον(α) [avúton(a)] (zam.), bkz. αβούτος, 

avútos. 
αβούτος [avútos] (zam.), bu. Birinci tekil şahsın 

hakimiyet alanında olan eril tekilin nominatifidir. 
Zamirin aútos, ağútos, havútos, haútos, hağútos, 
avús, havús gibi formları mevcuttur. ֍ Avútos p' eşí 
pái? : Bu nereye gidiyor? | Havútos kal' eksévẽn ḱ' 
érθen. Bu yine çıkıp gelmiş. | Havús píos ӗn'? : Bu 
kimdir? | Dişil tekilin nominatifi avúte, aúte, ağúte, 
havúte, hağúte gibidir. ֍ ĺpa se avúte úḱé na stéḱ’. : 
Sana bu durmaz dediydim. | Havúte kal’ eksévẽn ḱe 
érθen. Bu yine çıkıp gelmiş. | Havúte na váli mas t’ 
énan t’ álo! : Bu bizi birbirimize sokacak! | Tarafsız 
tekilin nominatifi avúto, aúto, ağúto, havúto, hağúto 
gibidir. ֍ Esí to les avúto úḱ ӗn’. : Senin dediğin bu 
değil. | Avúto háets úḱ ӗn’ háets ӗn’. Bu öyle değil, 
böyledir. vb.| Eril tekilin genitifi avutunú, autinú, 
ağutinú, avutinú, havutinú, hağutinú, autunú, 
havutunú, hağutunú gibidir. ֍ T’ avutunú ta foresías 
t’ eyéntane? : Bunun elbiseleri ne oldu? | T’ emá úḱ 
íne, t’ avutunú íne. : Benim değiller, bunundurlar. | T’ 
avutinú i aδelfí éntrisen. : Bunun kızkardeşi kocaya 
vardı. | Dişil tekilin genitifi avutinés, autinés, 
ağutinés, havutinés, hağutinés gibidir. ֍ Havúto to 
fistáni t’ avutinés ӗn’. : Bu fistan bunundur. | T’ 
avutinés t’ omátẽ polá ómorfa íne. : Bunun gözleri çok 
güzeldir. | Tarafsız tekilin genitifi avutineθí, autineθí, 
ağutineθí, havutineθí, hağutineθí gibidir. ֍ T’ 
avutineθí to spíti púḱeka ӗn’? : Bunun evi nerededir? 
| T’ avutineθí to poδári etsakóθen. : Bunun ayağı 



kırılmış. vb. | Eril tekilin akuzatifi avúton(a), aúton(a), 
ağúto(a), havúto(a), haúton(a), hağúton(a), avúna, 
havúna gibidir. ֍ Avútona sína n’ afíno? : Bunu kime 
bırakacağım? | Havútona manaxó m’ áfinis! : Bunu 
yalnız bırakma! vb. | Dişil tekilin akuzatifi avútena, 
ağútena, havútena, hağútena gibidir. ֍ Éla avútena 
éparen ḱ’ áğome! : Gel bunu alıp git! | Havútena évra 
ḱe énka. : Bunu bulup getirdim. | Havútena íδane ḱe 
eğápesane. : Bunu görüp sevmişler vb. | Tarafsız 
tekilin akuzatifi avúto, aúto, ağúto, havúto, hağúto 
gibidir. ֍ P’ évres avúto ḱe énḵes? : Bunu nereden 
bulup getirmişsin? | Ható úḱ ípa, avúto ípa. : Onu 
demedim, bunu dedim. | Havúto íδes me? : Bunu 
görmüş müsün? vb. | Çoğul eril ve dişilin nominatifi 
aútin(i), avútin(i), ağútin(i), havútin(i), hağútin(i) 
gibidir. ֍ Havútin érθane ḱe eşí páne. : Bunlar gelmiş, 
gidiyorlar. | Avútini éfağan ḱ' eḱírosan. : Bunlar yemiş, 
bitirmiş vb. | Çoğul tarafsızın nominatifi avúta, 
havúta, aúta, haúta, ağúta, hağúta gibidir. ֍ Havúta 
tínos íne? : Bunlar kimindir? | Avúta eplésane. : Bunlar 
tutuşmuş. | Havúta kalá íne. : Bunlar iyidir. | Çoğul 
eril, dişil ve tarafsızın genitifi avutonón, havutonón, 
autinón, ağutonón, hağutonón, autonón, hautonón 
gibidir. ֍ Havutonón ta kosáras. : Bunların tavukları. 
| Avutonón ta nifáδẽ. : Bunların gelinleri. | Ta foresías 
avutonón íne. : Elbiseler bunlarındır vb. | Çoğul eril ve 
dişilin akuzatifi autinús(a), ağutinús(a), avutinús(a), 
havutinús(a), hağutinús(a), autunús(a), 
havutunús(a), hağutunús(a) gibidir. ֍ Ópu pas 
avutunús pa éparen ḱ' áğome! : Gittiğin yere bunları 
da götür! | Havutinús ts' énḵen s' ospíti? : Bunları eve 
kim getirmiş? | Havutinús te n' eftᾶğo? : Bunları ne 
yapacağım? | Çoğul tarafsızın akuzatifi avúta, havúta, 
aúta, haúta, ağúta, hağúta gibidir. ֍ Havúta úḱ ağapó. 
: Bunları sevmiyorum. | Havúta aδáḱeka píos 
ekoválesen? : Bunları buraya kim taşımış? | Avúta ts' 
etsákosen? : Bunları kim kırmış? vb. Zamir formlarının 
akuzatifleri se eki veya kısaltılmışı s' ile datifte de 
kullanılabilir. 

αβρακωτίνα [avrakotína] (i), (is.), (Par.), şalvarı 
bulunmayan, donsuz. 

αβράκωτος [avrákotos] (o), (sıf.), şalvarı 
bulunmayan, donsuz; bezlenmemiş bebek. Kelime, 
işsiz güçsüz veya fakir birisini aşağılamak veya onunla 
alay etmek için de kullanılır. ֍ Zengiunis íme léi ama 
avrákotos porpatí. : Zenginim diyor ama donsuz 
geziyor (deyim). 

άβραστο [ávrasto] (to), (sıf.), kaynamaz, 
kaynamayan, kaynamamış, kaynatılmamış. ֍ To fayí 

úḱ epséθen, akóme ávrasto pa ӗn'. : Yemek pişmemiş, 
henüz kaynamamış bile. 

άβρετος [ávretos] (o), (sıf.), bulunmaz, 
bulunmayan, bulunamayan, bulunmamış, 
bulunamamış. ֍ Tsi δíus évrane, o álos akóme ávretos 
stéḱ' : İkisini bulmuşlar, diğeri henüz bulunamamış. 

άβρεχος [ávrexos] (o), (sıf.), ıslanmaz, ıslanmayan, 
ıslanmamış. ֍ Atós, ávrexos ӗn', şemsié pa ú' θél' : O, 
ıslanmaz birisidir, şemsiye de istemez. 

άβρεχτος [ávrextos] (o), (sıf.), ıslatılmayan, 
ıslatılmamış. ֍ Atinús évreksa, esí óδen na apoménis 
ávrextos? : Onları ıslattım, sen niye ıslatılmamış 
kalasın? 

αβρίẋειλος [avríşilos] (o), (sıf.), dudaksız (dudağı 
yaralanmış veya kesilmiş olanlar için kullanılır). ֍ Ts' 
entóḱe se ḱ' ekatívasen to vrişíli s' ḱe áets avríşilos 
eklóstes so spíti? : Kim vurup dudağını düşürmüş de eve 
böyle dudaksız dönmüşsün? 

αβριẋειλωτο [avrişíloto] (to), (sıf.), dudağa benzer 
bir şekil almamış (gövde yüzeyine sıfır noktada kesilen 
dalın, kesildiği yerin etrafında kabuktan oluşan ve 
dudağı andıran kabarık kıvrım). ֍ To klaδín eθé akóme 
hár ékopsane. Yia tér', akóme avrişíloto ӗn'. : Dalını 
henüz yeni kesmişler. Baksana, henüz dudağa benzer 
bir şekil almamış. 

αβρόντεγος [avrónteğos] (o), (sıf.), gök gürültüsüz. 
֍ Vréş ama o uranós avrónteğos ӗn'. : Yağmur yağıyor 
ama gök gürültüsüzdür. Kelime mecazen, 
'kükrememiş, bağırıp çağırmamış' anlamında da 
kullanılmaktadır. 

αβρόỡ [avróş] (to), (is.), (Varí), taş; döşeme; tuzak. 
άβρουπα [ávrupa] (i), (is.), Avrupa. ֍ Na páğo so 

gurbéti, sin Ávrupa meréa. : Avrupa'ya doğru, gurbete 
gideceğim. 

αβρουπαλής [avrupalís] (o), (is.), Avrupalı. ֍ Atós 
epíyen sin Ávrupa ḱe eyéntone Avrupalís, hár çalímẽ 
eftéi mas. : Avrupa'ya gitmiş ve Avrupalı olmuş, şimdi 
bize kur yapıyor. 

αβρώμιγος [avrómiğos] (o), (sıf.), pislenmez, 
pislenmemiş, kirlenmez, kirlenmemiş. ֍ İ δíin 
evroméğane, o énas avrómiğos fanerúte. : İkisi 
kirlenmiş, birisi kirlenmemiş gözüküyor. 

αβρώμιχτο [avrómixto] (to), (sıf.), pisletilmemiş, 
kirletilmemiş. ֍ Avrómixto méros úḱ efíkane, t' olóyera 
úlo evromísan. : Pisletilmemiş yer bırakmamış, bütün 
etrafı pisletmişler. 

αβτζής [avcís] (o), (is.), (Tü.), avcı. ֍ Ékusa óti, atós 
polá kalós avcís ӗn'. : Duydum ki o, çok iyi bir avcıdır. 



αβτζιλούχι [avcilúxi] (to), (is.), (Tü.), avcılık. ֍ To 
avcilúxi úḱ ağapó, ú' θélo na skotónune ta xayvánẽ. : 
Avcılığı sevmiyorum, hayvanların öldürülmesini 
istemiyorum. 

αβτζόớκυλος [avcóşkilos] (o), (is.), (Tü.), av köpeği. 
֍ O çopános, éş' énan kaló avcóşkilo. : Çobanda, iyi bir 
av köpeği var. 

αβυζάλιγο [avizáliğo] (to), (sıf.), emmez, 
emmeyen, emmemiş. ֍ To peδí s' akóme avizáliğo 
ḱíte. : Oğlun henüz emmemiş yatıyor. 

αβυζάλιχτο [avizálixto] (to), (sıf.), emzirilmemiş. ֍ 
Tin patsíka avizálixto mi θénis ká'! : Kızı emzirilmemiş 
yatırma! 

άβυζεσσα [ávizesa] (i), (sıf.), memesiz. ֍ Léğune óti 
énḵen kanséri ḱe ékopsane to éna to vizín atés. Hár 
ávizesa ӗn'. : Diyorlar ki, kanser olup memesini 
kesmişler. Şimdi memesizmiş. 

άβυζος [ávizos] (o), (sıf.), memesiz. ֍ O áğuros, 
ávizos ӗn'. : Erkek, memesizdir. 

αβύζωτο [avízoto] (to), (sıf.), henüz göğüsleri 
büyümemiş, henüz memeleri büyümemiş. ֍ Akóme 
íne éna mikró, avízoto patsíka. : Henüz küçük, 
memeleri büyümemiş bir kızdır. 

αγάαινα [ağáena] (i), (is.), (Tü.), hanım ağa, 
hanımefendi. ֍ Ağáena me íse ḱe ú' θélis na laízis ton 
kólo s'? : Hanımefendi misin de kıçını sallamak (iş 
yapmak) istemiyorsun? 

αγαβούρεγο [ağavúreğo] (to), (sıf.), bkz. 
ακαβούρεγο, akavúreğo. 

αγαβούρευτο [ağavúrefto] (to), (sıf.), bkz. 
ακαβούρευτο, akavúrefto. 

αγαζάνευτος [ağazáneftos] (o), (sıf.), (Tü.), 
kazanmayan, kazanmamış. ֍ Hár esí eşi pas so 
gurbéti, ağazáneftos mi klóşkese! : Şimdi gurbete 
gidiyorsun, kazanmadan dönme! 

αγαζούχωτο [ağazúxoto] (to), (sıf.), 
kazıklanmamış, kazık dikilmemiş. ֍ Havú to pelvró 
epíka áma aḱíno te mér' akóme ağazúxoto ӗn'. : Bu 
tarafı yaptım ama öteki tarafa henüz kazık 
dikilmemiş. 

αγαζούχωτος [ağazúxotos] (o), (sıf.), 
kazıklanmayan, kazıklanmamış (ekonomik açıdan 
aldatılmamış). ֍ Ap' avúto to mağazá ağazúxotos an 
eğvẽnis, tranó áθrepos íse. : Bu mağazadan 
kazıklanmamış çıkarsan, büyük adamsın. 

αγαθός [ağaθós] (o), (sıf.), masum, iyi kalpli. ֍ Polá 
ağaθós árθepos ӗn'. : Çok masum bir insandır. 

αγάϊρευτος [ağáyreftos] (o), (sıf.), (Tü.), 
korumasız, korunmamış, kollanmamış. ֍ Ton peδá 

asó şérin at' kráteson, ağáyreftos m' áfinis atóna! : 
Çocuğu elinden tut, onu korumasız bırakma! 

αγάλαχτο [ağálaxto] (to), (sıf.), sütsüz, yoğurtsuz. 
Bazı köylerde yoğurda 'γάλα, ğála' dendiği için, 
kelimenin bu olumsuz formu 'yoğurtsuz' anlamında 
da kullanılmaktadır. ֍ Ağálaxto malézi 'ínete me? : 
Yoğurtsuz mısır lapası olur mu? 

αγαλγάνιγο [ağalğániğo] (to), (sıf.), derisi/cildi 
dağlanmaz, derisi/cildi dağlanmayan. ֍ To petsí s' 
ağalğániğo me eθáreses ḱe atóson epérmines son ílo 
epuká? : Cildini dağlanmaz mı sanmışsın da güneş 
altında bu kadar beklemişsin? 

αγαλγάνιχτος [ağalğánixtos] (o), (sıf.), derisi/cildi 
dağlanmamış. ֍ Ónta perménis polá epuká son ílo, o 
ílos ğalğanízi se. Esí tér' ḱe ağalğnixtos éla! : Güneş 
altında fazla beklersen, güneş cildini dağlar. Dikkat et 
de dağlanmamış gel! 

αγάλιγο [ağáliğo] (to), (sıf.), dağlanmaz, 
dağlanamaz, dağlanamayan, dağlanmamış, 
kızgınlaşmaz, kızgınlaşamaz, kızgınlaşamayan, 
kızgınlaşmamış. ֍ Avúto kamía ú' ğalíz', ağáliğo ӗn'. : 
Bu hiç dağlanmaz, dağlanamaz. | O péşkos akóme 
ağáliğo ӗn', ú' xlẽn'. : Soba henüz kızgınlaşmamış, ısı 
vermiyor. 

αγάλιχτο [ağálixto] (to), (sıf.), biri tarafından 
dağlanmamış, kızgınlaştırılmamış. ֍ Tsi tencerés ton 
kólo akóme ağálixto éşis, láğa na líte to vútero? : 
Tencerenin dibi henüz kızgınlaşmamış, yağ nasıl 
eriyecek? 

άγαλο [áğalo] (to), (sıf.), sütsüz; yoğurtsuz. ֍ Áğalo 
malézi... Fa 'to esí! : Yoğurtsuz/sütsüz sulu mısır 
lapası... Onu sen ye! 

αγαλούχι [ağalúxi] (to), (is.), (Tü.), ağalık. ֍ Énan 
iméra ağalúxi, ağalúxi ӗn'. : Bir günlük ağalık, ağalıktır 
(deyim). 

αγάλωτο [ağáloto] (to), (sıf.), süt/yoğurt 
katılmamış; henüz sütü inmemiş hayvan. ֍ To malézi 
óδen ağáloto efíḱes? : Sulu mısır lapasına neden 
yoğurt/süt katmadın? 

αγάμεγο [ağámeğo] (to), (sıf.), sikilmez, 
sikilmeyen, sikilmemiş. ֍ O ántras ağámeğos ӗn' ama 
i 'inéka háets úḱ ӗn'. : Erkek sikilmez ama kadın öyle 
değil. 

αγάμετος [ağámetos] (o), (sıf.), sikmemiş. ֍ Kamía 
úḱ 'inéḱisen, o kaménos ağámetos na xáte ḱe pái. : Hiç 
evlenmemiş, zavallı cinsel ilişkiye girmeden ölüp 
gidecek. 



αγανάχτεγος [ağanáxteğos] (o), (sıf.), yorulmaz, 
yorulmayan.֍ Atoná δós' δulía as δulév', ağanáxteğos 
árθepos ӗn'. : Ona iş ver çalışsın, yorulmaz bir kişidir. 

αγανάχτεμα [ağanáxtema] (to), (is.), (Varí), bkz. 
γαναχτία, ğanaxtía. 

αγανάχτετος [ağanáxtetos] (o), (sıf.), yorulmamış. 
֍ Eskú, esí δúlepson ḱe i álin as káĥuntan, esí 
ağanáxtetos ise! : Kalk, sen çalış da ötekiler dinlensin, 
sen yorulmamışsın! 

αγάνευτος [ağáneftos] (o), (sıf.), (Ar.), kanmaz, 
kanmayan, ikna olmayan. ֍ atoná ú' porís na 
kanturévis, ağáneftos ӗn'. : Onu kandıramazsın, o 
kolay kanmaz. 

αγάντζωτος [ağántzotos] (o), (sıf.), büzülmemiş, 
bükülmemiş. Anlam genişlemesiyle; Çok üşümemiş. ֍ 
Úlin ason krío eğántzosane, atós apés ot' étone 
ağántzotos epómine. : Herkes çok üşümüş. Bu içerde 
olduğu için kurtulmuş. 

αγάπεμα [ağápema] (to), (is.), sevme. ֍ To 
ağápema ӗn' to kalítero t' eftéi o árθepos si zoín at'. : 
Sevmek, insanın hayatında yaptığı en iyi şeydir. 

αγαπεμένος [ağapeménos] (o), (s.f.), sevilen, 
sevilmiş. ֍ O ḱiri m', so xorío polá ağapeménos 
árθepos ӗn'. : Babam, köyde çok sevilen bir kişidir. 

αγάπη [ağápi] (i), (is.), sevgi, sevda, sevgili. ֍ Ağápi 
m' si mazirá, Ólon káθen so sirá, To póyi 'tes ómorfo, 
Ta pséman atés şkirá. : Sevgilim mesirede, En aşağı 
sırada, Boyu güzel, Yalanları kötü (Apolas Lermi ve 
Ekin Uzunlar'ın birlikte seslendirdikleri türküden 
alıntıdır). 

αγαπήστικος [ağapístikos] (o), (sıf.), sevecen, cana 
yakın. ֍ Kaló ӗn', na íse ağapístikos. : Sevecen olmak 
iyidir. 

αγαπητικός [ağapitikós] (o), (sıf.), sevilen, sayılan. 
֍ Aḱínos tína elépis, o pío ağapítikos árθepos tu xorí 
ӗn'. : Şu gördüğün kişi, köyde en sevilen sayılan kişidir. 

αγαπίζω [ağapízo] (f.), sevdirmek. ֍ Ağapíz' atá t' 
énan t' álo. : Onları birbirine sevdiriyorum. 

αγαπισκούμαι [ağapiskúme] (ed. f.), sevilmek. ֍ 
Θélo na ağapiskúme ama ú' poró. : Sevilmek istiyorum 
ama beceremiyorum. 

αγαπίτσα [ağapítsa] (i), (is.), küçük sevgili 
('sevdiceğim' kelimesinde olduğu gibi sevimlilik yüklü 
kelime). ֍ Álo mia as íxa iδíne tin ağapítsa m' ḱe 
ístaro as íxa katevíne ason parxári... : Sevdiceğimi bir 
kez daha görüp yayladan öyle inseydim... 

αγαπούλι [ağapúli] (to), (is.), sevecen. ֍ Polá 
ağapúli patsópo ӗn'. : Çok sevecen bir kız çocuğudur. 

αγαπώ [ağapó] (f.), sevmek. ֍ Ağapó se ağapás 
me, Názẽ çalúmẽ m' eftes me! Θarís íse esi i mána m', 
T' epíka se katarás me? : Ben seni sen de beni 
seviyorsun, Bana nazlanma ve çalım yapma! Αnnem 
olduğunu mu sanıyorsun, Neden bana beddua 
ediyorsun? (Beşköylü Adem Ekiz'in seslendirdiği 
türküden alıntıdır). 

αγαργαλίδεγο [ağarğalíδeğo] (to), (sıf.), şişmez, 
şişmeyen; balonlaşmaz, balonlaşmayan (kelimenin 
bütün anlamları cilt veya deri ile ilgilidir.), göz 
torbaları sarkmaz veya sarkmayan. ֍ Esí θarís 
ağarğalíδeğos íse ama énan iméran esí pa na 
ğarğaliδézis! : Senin göz torbaların sarkmaz 
sanıyorsun ama gün gelecek seninkiler de sarkacak! | 
Asi xolín at' t' omátẽn at' ómon ğarğalíδẽ éstekane. : 
Sinirinden, gözleri yumru gibiydiler. 

αγαργαλίδεχτος [ağarğalíδextos] (o), (sıf.), yumrulu 
hale sokulmamış, şişirilmemiş (deri ile ilgilidir. Balon ve 
benzeri şeylerin şişirilmesinde kullanılmaz). ֍ Eğó 
eyérasa ḱe eğarğaliδéğa, o Rebbis eséna 
ağarğalíδextos úḱ afín'. : Ben ihtiyarladım ve göz 
torbalarım sarkmış, Allah seninkileri de sarkıtılmamış 
bırakmaz. 

αγαρδέλεγος [ağarδéleğos] (o), (sıf.), çocuk 
yapmayan, iktidarsız. ֍ O kaménos ağarδéleğos ӗn'. : 
Zavallı çocuk yapamıyor. 

αγαρδέλευτος [ağarδéleftos] (o), (sıf.), çocuksuz 
sahibi olmamış, çocuk yapmamış, evlat edinmemiş. ֍ 
O aδelfó m' ağarδeléleftos éton. : Kardeşim evlat 
sahibi değildi. 

αγαρδέλωτος [ağarδélotos] (o), (sıf.), henüz çocuk 
yapamış. ֍ Hatós ağarδélotos, akóme mikrós ӗn'. : O 
henüz çocuk yapmamış, henüz küçüktür. 

αγαρίπευτος [ağarípeftos] (o), (sıf.), (Ar.), 
özlemeyen, özlememiş. ֍ Na san t' omátẽ s', 
ağarípeftos íse! : Ne mutlu sana, özlememişsin! 

αγάς [ağás] (o), (is.), (Tü.), ağa. ֍ Sin Mávri θálasa 
úlin ağáδes íne. Emís ağá úḱ eksérume. : Karadeniz'de 
herkes ağadır. Biz ağa tanımayız.  

αγάστρωτο [ağástroto] (to), (sıf.), öküze gitmemiş, 
döllenmemiş hayvan. Kelimenin eril ve dişil formları, 
kişileri aşağılama, hakaret veya alay etmek 
maksadıyla da kullanılmaktadır. ֍ To zo m' ağástroto 
ӗn'. : İneğim öküze gitmemiş. | Até akóme 
ağástrotesa ӗn', yia t' ató to stóman atés ú' stéḱ'. : O 
henüz öküze gitmemiş, bu yüzden ağzı durmuyor 
(Alay, aşağılama veya hakaret maksatlı). 

αγαύρωτος [ağávtrotos] (o), (sıf.), sıkıca 
tutunmayan/tutunmamış. ֍ Mia ḱe epáne m' 



ağávrotos porpáteson! : Bir kez olsun üzerime sıkıca 
tutunmadan yürü! 

αγβίζω [ağvízo] (f.), aklamak, tertemiz yapmak, 
pırıl pırıl yapmak, iyice durulamak. ֍ İ mána m' ípe 
me, na ağvízo ta şkévẽ. : Annem benden kapları pırıl 
pırıl yapmamı istedi. 

άγβισμα [áğvisma] (to), (is.), aklama, pırıl pırıl 
yapma, tertemiz yapma, iyice durulama. ֍ Áitiko 
áğvisma álo úḱ íδa, úla ta xúsẽ epán' sa şkévẽ. : Böyle 
durulama görmedim, bütün yemek kalıntıları kapların 
üzerinde. 

αγγαρεύω [angarévo] (f.), angarya işlerle 
uğraşmak. ֍ Efíka ti δulía m' ḱe angarévo aδá 'peşkés. 
: İşimi bıraktım, buralarda angarya işlerle 
uğraşıyorum. 

αγγαριγιέ [angariyé] (i), (is.), angarya iş. ֍ Háitika 
angariyé δulías empró m' mi θénis! : Böyle angarya 
işleri önüme koyma! 

αγγείο [angío] (to), (is.), (Par.), tulum. 
άγγελος [ángelos] (o), (is.), (Pap.), melek. ֍ O 

δyávolos pa ángelos éton. : Şeytan da melek imiş. 
αγγίζω [anǵízo] (f.), dokunmak. ֍ Anǵízo epánen 

at'. : Üzerine dokunuyorum. 
αγγίξιμο [anǵíksimo] (to), (is.), dokunuş, dokunma. 

֍ Elíğo anǵiksimo θél' yia na xaláete! : Yıkılması için 
azıcık bir dokunuş istiyor! 

αγγιχτά [anǵixtá] (z.f.), dokunarak. ֍ Anǵixtá yok, 
ğavrotá! : Dokunarak değil, sıkıca tutunarak! 

αγγουρένο [ankuréno] (to), (sıf.), salatalık katılmış, 
salatalıkla yapılmış, salatalığa ait (yaprak, sap, tohum, 
kök, fide vb.). 

αγγούρι [ankúri] (to), (is.), (bot.), salatalık 
(Cucumis sativus). İlgili kelimeler; ankuráxanto : 
salatalık dikeni | ankurózomo : salatalık sıvısı | 
ankuróḱepo : salatalık bahçesi | ankuroḱíkito : 
salatalık çekirdeği | ankurokílitso : salatalık çiçeği | 
ankuróloro : salatalık iliği | ankurófilo : salatalık 
yaprağı | ankurófito : salatalık fidesi | ankuronári : 
salatalık fideliği | ankurórizo : salatalık kökü | 
ankurósporo : salatalık tohumu | ankurótseplo : 
salatalık kabuğu.  

αγγουροβλάσταρο [ankurovlástaro] (to), (is.), (Par.), 
salatalık filizi veya iliği. 

αγγουρομύτης [ankuromítis] (o), (sıf.), salatalık 
burunlu (büyük veya uzun burunlu anlamında 
kullanılan bir sıfattır). ֍ O ankuromítis pa patsí araév' 
na 'ineḱíz'. : Salatalık burunlu da kız arıyor, evlenecek. 

άγδερτο [áğδerto] (to), (sıf.), derisi yüzülmemiş. ֍ 
To próvato, akóme áğδerto ӗn', permén na eğδérkete. 
: Koyun, henüz derisi yüzülmemiş, yüzülmeyi bekliyor. 

άγδετο [áğδeto] (to), (sıf.), sıyrılmamış; çırılçıplak 
soyulmamış. ֍ To stúδi to kratís, áğδeto ӗn'. : Tuttuğun 
kemik, sıyrılmamış. | To ğarδéli áğδeto eθéḱen a' so 
leğéni. : Çocuğun elbiselerini çıkarmadan onu leğene 
koydu. 

αγδίζω [ağδízo] (f.), sıyırmak; soymak; çırılçıplak 
soymak, anadan doğma yapmak. ֍ Ağδízo ton peδá, yia 
na lúğ' atóna. : Banyo yaptırmak için çocuğun elbiselerini 
çıkarıyorum. 

αγελάδα [ayeláδa] (i), (is.), sığır. ֍ As íxa ağorasíne 
eḱino tin ayeláδa. : O sığırı keşke satın alsaydım (eḱino 
zamirinde nötralizasyon mevcuttur). 

αγελάδι [ayeláδi] (to), (is.), sığır. ֍ Móno éna 
ayeláδi éxume. : Sadece bir sığırımız var. 

αγελαδινό [ayelaδinó] (to), (sıf.), hayvansal. ֍ 
Ayelaδinó vútero θélo, alétero mi δís me! : Tereyağı 
istiyorum, başka yağ verme! 

αγελαδόπο [ayelaδópo] (to), (is.), küçük sığır. ֍ 
Éxume énan ayelaδópo. : Küçük bir sığırımız var. 

αγέλαστος [ayélastos] (o), (sıf.), gülmeyen, 
gülümsemeyen, gülmemiş; suratsız; gün görmemiş. ֍ 
An íxa yeniθíne zengünis, ayélastos me ne ímun? : 
Zengin doğsaydım suratsız mı olacaktım? | ֍ Atós 
pánta marğoménos, ayélastos árθepos ӗn'. : O her 
zaman suratsız, gülümsemeyen bir kişidir. 

αγέλι [ayeli] (to), (is.), otlak; sürü. ֍ Epíyen exásen 
t' ayéli ḱe eklósten. : Sürüyü kaybedip dönmüş. 

αγένετος [ayénetos] (o), (sıf.), sakalı çıkmamış (tek 
'n' karakterli kelime). ֍ Akóme ayénetos ğarδelás, na 
'ineḱizis θélis... : Henüz sakalın bitmemiş çocuksun, 
evlenmek istiyorsun... 

αγέννετος [ayénetos] (o), (sıf.), henüz doğmamış 
(çift 'nn' karakterli kelimedir. Ancak tek 'n' gibi 
telaffuz edilir). ֍ Yia to ayéneto to peδin at' pa ospíti 
éxtisen. : Doğmamış çocuğu için dahi ev inşa etmiş. 

άγενος [áyenos] (o), (sıf.), sakalsız. ֍ Áyenos ómon 
'inéka fanerúse! : Sakalsız kadın gibi gözüküyorsun! 

αγέρακας [ayérakas] (o), (is.), bkz. γέρακας, 
yérakas. 

αγεραλάνευτος [ayeraláneftos] (o), (sıf.), (Tü.), 
yaralanmayan, yaralanmamış. ֍ Ep' eyḱeká eróises ḱe 
ayeraláneftos eğlítoses, álo to θélis? : Oradan düşmüş 
ve yaralanmadan kurtulmuşsun, daha ne istiyorsun? 

αγέραστος [ayérastos] (o), (sıf.), yaşlanmaz, 
yaşlanmayan, yaşlanmamış. ֍ Na san t' omátẽ s', 



ayérastos pu íse! : Ne mutlu sana ki yaşlanmayan 
birisisin! 

άγερτο [áyerto] (to), (sıf.), devrilmez, devrilmeyen, 
devrilmemiş. ֍ Ta δío éyiran, to éna akóme áyerto ӗn'. 
: İkisi devrilmiş, birisi henüz devrilmemiş. 

άγεστο [áyesto] (to), (sıf.), bastırılmamış, basılarak 
sıkıştırılmamış. ֍ Ta xortárẽ áyesta íne, yia t' ató 
eğomóθe to kómi. : Otlar bastırılmamış, bu yüzden 
samanlık erken doldu. 

αγέφυρο [ayéfiro] (to), (sıf.), köprüsüz. ֍ Eḱíno to 
potámi ayéfiro, láğa na δẽvénis epéran? : O dere 
köprüsüz, karşıya nasıl geçeceksin? 

αγεφύρωτο [ayefíroto] (to), (sıf.), henüz köprüsü 
yapılmamış; köprü yapılamayacak kadar uzak. ֍ O 
δrómos ayefírotos, to potámi pa tranó, epéran ú' 
δẽviskáte. : Yolun köprüsü yapılmamış, dere büyük, 
karşıya geçilemiyor. | T' epéran polá makrá ḱe 
ayefíroto ӗn'. : Karşısı köprü yapılamayacak kadar 
uzaktır. 

αγιά [ayiá] (ün.), şuna bak! Kelime, 'άρα για 
τέρεσον! - á(ra) yia (téreson)!' cümlesinin ilk iki 
kelimesinin kısaltılmışıdır. ֍ Ayiá, elépis láğo ӗn'? : 
Baksana, nasıl olduğunu görüyor musun? Ayrıca, 
yiáter formu da mevcuttur. 

αγιάζι [ayázi] (to), (is.), (Tü.), kuru soğuk, ayaz. ֍ 
Osímero tranó ayázi epíḱen. : Bugün çok kuru soğuk 
yaptı. 

αγϊάρης [ağyáris] (o), (sıf.), (Ar.), yabancı. ֍ Pios 
ӗn' aḱinos o ağyáris árθepos? : Şu yabancı adam 
kimdir? 

άγιασμα [áyasma] (to), (is.), ayazma, kutsal su. ֍ 
Na páğo asi Sumelá na teró ḱ' epéro ḱ' érxome 
áyasma, na pínume. : Gidip Sümela'dan ayazma alıp 
getirip, içeceğiz. 

αγιαχκαπί [ayahkapí] (to), (is.), (Tü.), ayakkabı. ֍ 
Yia féro me ta ayahkapía m' as foró, na páo sin 
Trapezúnta! : Ayakkabılarımı getir giyeyim, Trabzon'a 
gideceğim. 

αγίλευτος [ayíleftos] (o), (sıf.), (Tü.), yılmaz, 
yılmayan, yılmamış. ֍ Atós, ap' ató ú' yilév', ayíleftos 
árθepos ӗn'. : O, ondan yılmaz, o, yılmaz birisidir. 

αγκάλια [ankálẽ] (i), (is.), kucak. ֍ İ ankálẽ tsi 
mánas polá zestó, triferó ḱe ómnosto ӗn'. : Anne 
kucağı çok sıcak, yumuşak ve tatlıdır. 

αγκαλιάγομαι [ankalễğome] (ed. f.), kucaklanmak. 
֍ Eğó pa θélo na ankalễğome ḱe na ankalẽskome. : 
Ben de kucaklanmayı ve kucaklaşmayı isterim. 
Kelimenin ilk ünlüsü olan /a/ bazı ağızlarda /e/ gibi 
telaffuz edilmektedir. Böyle olunca bu form, anlamı 

farklı olan 'enkaléğome : şikayet ediliyorum' 
kelimesiyle karıştırılmaktadır.  

αγκαλιάζω [ankalễzo] (f.), kucaklamak. ֍ Θélo n' 
ankalễzo tin ağápi m'. : Sevgilimi kucaklamak 
istiyorum. 

αγκαλιασιμο [ankalẽsimo] (to), (is.), kucaklama, 
kucaklayış. ֍ Éna ankalẽsimo epíḱen, eθárenes na trói 
tin 'inéka. : Bir kucaklama yaptı ki, kadını yiyecek 
sanırdın. 

αγκαλιάσκομαι [ankalễskome] (ed. f.), 
kucaklanmak, kucaklaşmak. ֍ Eğó me t' eséna ú' θélo 
na enkalễskome. : Ben seninle kucaklaşmak 
istemiyorum. | Θélo n' ankalẽskome me ti mána m' ḱe 
ton ḱíri m'. : Anne babamla kucaklaşmak istiyorum. 

αγκαλιαστίο [ankalẽstío] (to), (is.), kucaklama, 
kucaklaşma, kucaklayış. ֍ To ankalẽstío ómorfo ӗn'. : 
Kucaklaşmak güzeldir. 

αγκαλιαστός [ankalẽstós] (o), (sıf.), kucaklaşmış 
halde. ֍ Évra 'toná enkalẽstós me t' énan 'inéka. : Onu 
bir kadınla kucaklaşmış halde gördüm. 

αγκαλόπο [ankalópo] (to), (is.), küçük kucak. ֍ 
Epíren ti xamantzíkan eθé so ankalópon eθé. Na tróğ' 
a'! : Bebeğini küçük kucağına aldı. Onu yerim! 

άγκεμαν [ánkema] (to), (is.), (Varí), (Çor.), (Tü.), 
anma, sözünü etme, hakkında konuşma. 

αγκεύω [ankévo] (f.), (Tü.), (Varí), (Çor.), anmak, 
sözünü etmek, hakkında konuşmak. ֍ Ú' θélo ne n' 
elépo ne ḱe na anḱev' atóna. : Onu ne görmek, ne de 
anmak istiyorum. 

αγκίλα [ankíla] (i), (is.), (Par.), sesi yankılayan veya 
tekrarlayan (dağ, papağan vb.). 

αγκίỡι [ankíşi] (to), (is.), bkz. αγκίστρα, ankístra. 
αγќίζω [anḵízo] (f.), soba maşasıyla kaldırmak. ֍ 

Anḵízo me to ankíşi. : Soba maşasıyla kaldırıyorum. 
αγκίστρα [ankístra] (i), (is.), (Par.), ucu eğri soba 

demiri, maşa. ֍ Satí érxusun as íşes feríne tin ánkistra, 
yia n' etaraşízame ta tsilíδẽ... : Gelirken maşayı 
getirseydin de közleri karıştırsaydık... 

αγκλί [anklí] (to), (sıf.), (Varí), çok zayıf. ֍ Si Varí 
ton zaífi ánkli léğune. : Tonya'da zayıfa 'ánkli' diyorlar. 

αγκουρίζω [ankurízo] (f.), (Varí), ulumak. ֍ To 
ankurízo se métera 'urénome' ӗn'. : Ulumanın karşılığı 
bizde 'urénome' gibidir. Skantaranton'da 'O şkílon 
urnáyete : Köpek uluyor' şeklinde kullanılır. 

αγκούρισμαν [ankúrisman] (to), (is.), (Varí), uluma 
(köpek, çakal). 

άγκροσμαν [ánkrosman] (to), (is.), (Varí), uyuşma. 
֍ Yia to ánkrusman, emís 'muδeθío' léğume. : Biz 
uyuşma kelimesi için 'muδeθío' kullanırız. 



αγκώνα [ankóna] (i), (is.), engerek yılanı; kör yılan. ֍ İ 
ankóna léğune óti stravó ӗn', stravó me én? : Ankona için 
kör diyorlar, kör mü? 

αγκώναν [ankónan] (i), (is.), (Varí), dirsek (el). 
αγќώνω [anḵóno] (f.), (Varí), gerinmek. ֍ Se mas yia 

to ankóno 'entzúme' léğune. : Bizde gerinmek kelimesi 
için 'entzúme' kullanılır. 

άγλειφο [áğlifo] (to), (sıf.), sıyrılmaz, eti 
sıyrılmayan. ֍ Havú to sói stúδi étone? Áğlifo étone. : 
Bu ne tür bir kemikti? Sıyrılmaz bir şeydi. 

άγλειφτο [áğlifto] (to), (sıf.), eti sıyrılmamış; iyice 
yalanmamış. ֍ O şkílos, to stúδi áğlifto efíḱen. : Köpek 
kemiği sıyırmamış. 

άγλειφτος [áğliftos] (o), (sıf.), eti sıyrılmamış; 
mecazi anlamda: Yalakalık yapılmamış kişi. ֍ Os ta hár 
tina éğlipsa ḱe esí epómines áğliftos? : Şimdiye kadar 
kime yalakalık yaptım ki sen kalmışsın? 

αγλέπ [ağlép] (to), (sıf.), (Varí), (Çor.), bkz. λεπάδι, 
lepáδi veya γλεπάδι, ğlepáδi. 

αγλέπιγο [ağlépiğo] (to), (sıf.), kabuğu soyulmaz, 
kabuğu dayanıklı. ֍ To stríδi, ağlépiğo δéntro ӗn'. : 
Gürgen, kabuğu dayanıklı bir ağaçtır. 

αγλέπιχτο [ağlépixto] (to), (sıf.), kabuğu 
soyulmamış. ֍ To mílo, ağlépixto ú' fayiskáte. : Elma, 
soyulmamış yenmez. 

άγλεπο [áğlepo] (to), (sıf.), kabuksuz. ֍ Áğlepo 
karíδi 'ínete me? : Kabuksuz ceviz olur mu? 

άγλεχτος [áğlextos] (o), (sıf.), kaymaz, kaymayan, 
kaymamış. ֍ Úlin eğléksame ḱe esí áğlextos, láğa 
eyéntone ató? : Hepimiz kaydık ama sen 
kaymamışsın, nasıl oldu bu? 

αγλήτρα [ağlítra] (i), (is.), oklava uzunluğunda, 
dokuma tezgâhı için kullanılan ahşap bir parça. ֍ Eğó 
tin 'ağlítra' pa kamía ne íδa ne ḱe eğnórisa. : Ben bu 
parçayı ne gördüm ne de tanıdım. 

άγλοιγο [áğliğo] (to), (sıf.), pelteleşmez, 
pelteleşmeyen, pelteleşmemiş. ֍ To malézi áğliğo me 
ӗn'? : Mısır lapası, pelteleşmemiş mi? 

άγλοιστο [áğlisto] (to), (sıf.), pelteleştirilmemiş, 
pelte haline getirilmemiş. Kelime áğlixto formunda da 
kullanılmaktadır. ֍ Se métera áğlisto pa léğune 
áğlixto pa'. : Bizde her iki kelime de kullanılır. 

άγλοιχτο [áğlixto] (to), (sıf.), bkz. άγλοιστο, áğlisto. 
αγλούπιγο [ağlúpiğo] (to), (sıf.), kabuğu veya derisi 

soyulmaz/soyulmayan. ֍ To δríδi pa ağlúpiğo úḱ ӗn', 
ánta zorízis a' ğlupíete. : Meşe de soyulmaz değil, 
zorladın mı soyulur. 

αγλούπιχτο [ağlúpixto] (to), (sıf.), kabuğu veya 
derisi soyulmamış. ֍ Ayḱeka epóminen éna ağlúpixto 
yiaralmasí. : Şurada soyulmamış bir patates kaldı. 

αγλύќιχτο [ağlíḱixto] (to), (sıf.), süt katılmamış, 
sütsüz. ֍ To malézi ağlíḱixto efíḱes. : Mısır lapasını 
sütsüz bırakmışsın. 

άγλυќο [áğliḱo] (to), (sıf.), sütsüz. ֍ Áğliḱo çikoláta 
úḱ 'ínete! : Sütsüz çikolata olmaz! 

άγλυκο [áğliko] (to), (sıf.), tatsız. ֍ Tu ğarδelí to 
fayí áğliko ӗn'! : Çocuğun yemeği tatsızdır! 

αγλύτωτος [ağlítotos] (o), (sıf.), takılı veya bağlı 
bulunduğu yerden kurtulamamış, kurtaramamış, 
kurtarılmamış. ֍ Ekarésen so klaδí ḱe os to vráδi 
epóminen eḱi ağlítotos. : Dala takıldı ve akşama kadar 
orada kurtulamadan kalmış. 

άγλυφο [áğlifo] (to), (sıf.), oyulmaz, oyulmayan. ֍ 
To δríδí áğlifo ӗn', zóre ğlífkete. To stríδi pa áets ӗn'. : 
Meşe oyulmaz, zor oyulur. Gürgen de öyledir. 

άγλυφτο [áğlifto] (to), oyulmamış. ֍ Éğlipsa úla ta 
mobílyas me to şéri m', áğlifto úḱ efíka. : Bütün 
mobilyaları elimle oydum, oyulmamış bırakmadım. 

άγλωσσος [áğlosos] (o), (sıf.), dilsiz, mecazi 
anlamda: Konuşmayan veya ağzından zor laf alınan 
kişi. ֍ Óδen úḱ eğvális ti lalía s', áğlosos me íse? : 
Neden sesini çıkarmıyorsun, dilsiz misin? 

αγναεύω [ağnaévo] (f.), bkz. γναεύω, ğnaévo. 
άγναθος [áğnaθos] (o), (sıf.), çenesiz. ֍ Píos 

etsákosen to ğnaθí s' ḱe efíḱe se áğnaθos? : Kim çeneni 
kırmış ve seni çenesiz bırakmış? 

αγναίο [ağnéo] (to), (sıf.), kalbi temiz, saf; nadir. ֍ 
Atós kalós ḱe ağnéos árθepos ӗn'. : O iyi ve kalbi temiz 
bir kişidir. | Polá ağnéo fayí étone. : Çok nadir bir 
yemekti. 

αγνάκι [ağnáki] (to), (zoo.), (Varí), deniz alabalığı. 
֍ Emís θálasa úḱ íxame, yia t' ató to ağnáki úḱ 
epóresame eğnoriséne. : Bizim denizimiz yoktu, bu 
nedenle deniz alabalığını tanıyamadık. 

άγνοια [áğnia] (i), (is.), cahillik. ֍ İ ágnia áporo şéyi 
ӗn'. : Cahillik kötü şeydir. 

αγνοφάγι [ağnofáyi] (to), (sıf.), nadir bulunan 
yemek. ֍ İ pşí m' úlo ağnofáyẽ θél'. : Canım hep nadir 
bulunan yemek arzuluyor. 

άγνωθο [áğnoθo] (to), (sıf.), (Varí), (Çor.), saf, 
aptal, deli. Kelime 'ğnósi : bilgi' kelimesinin olumsuz 
formudur. ֍ Tó áğnoθo peδás ӗn'... : Ne aptal 
çocuktur... 

αγνώμεγος [ağnómeğos] (o), (sıf.), küsmez, 
küsmeyen. ֍ O pápo m' kalós pápos, ağnómeğos ӗn'. 
: Dedem iyi bir dededir, kolay küsmez birisidir. 



αγνώμεχτος [ağnómextos] (o), (sıf.), 
küstürülmemiş. ֍ İ tríin eğnoméxtane, o ís 
ağnómextos étone. : Üçü küstürülmüş, birisi değildi. 

άγνωμος [áğnomos] (o), (sıf.), fikirsiz, fikri 
olmayan, görüşü bulunmayan. ֍ To ğnómi n' epéris 
ason áğnomo? : Fikri olmayandan ne fikir 
edineceksin? 

αγνώριγος [ağnóriğos] (o), (sıf.), tanınmaz, 
tanınmayan. ֍ P' ӗn' íşes ḱe háets ağnóriğos ekséves? 
: Neyin içindeydin de böyle tanınmaz halde çıkmışsın? 

αγνώριχτος [ağnórixtos] (o), (sıf.), tanınmaz hale 
sokulmuş. ֍ Entókane ḱe ağnórixtos efíkan atoná 
epán' so δrómo. : Onu dövüp yolun üzerinde tanınmaz 
halde bırakmışlar. 

αγνώριμος [ağnórimos] (o), (sıf.), kendisini 
tanıtmayan. ֍ Píos ӗn' aḱinos ḱe háets ağnórimos 
stéḱ' ayḱéka? : Kendisini tanıtmadan şurada duran 
kimdir? 

άγνωστος [áğnostos] (o), (sıf.), tanıdık olmayan, 
tanınmayan; yabancı ֍ Eğó nté... Áğnostos ӗn', eğó úḱ 
eğnoríz' atóna. : Bilmem ki... Tanıdık değil, onu 
tanımıyorum. 

αγόγγυγος [ağónǵiğos] (o), (sıf.), inlemez, 
inlemeyen, iniltisiz. ֍ Ağónǵiğos exáθen ḱe epíyen. : 
İniltisiz ölmüş gitmiş. | O peδás ağónǵiğos ḱíte, eğó 
θaró elaróθen. : Oğlan iniltisiz yatıyor, sanırım 
iyileşmiş. 

αγόγγυχτος [ağónǵixtos] (o), (sıf.), inletilmemiş. ֍ 
O Rebbís t' ulunú tin pşí ğonǵixtá epér', eséna to kalá 
ağónǵixtos na afín'? : Allah herkesi inleterek canını 
alır, seni neden bıraksın? 

αγομάρεγο [ağomáreğo] (to), (sıf.), yük haline 
getirilemez/getirilemeyen. ֍ Akomátexto δéntro, 
ağomáreğo 'ínete. : Parçalanmamış ağaç, yük haline 
getirilemez. 

αγομάρεγος [ağomáreğos] (o), (sıf.), yüklenmemiş, 
yükünü hazırlamamış. ֍ Háets ağomáreğos te na 
káĥese, as íşes ğomaresíne to ğomáris. : Öyle yükünü 
hazırlamamış oturacağına, yükünü hazırlasaydın. 

αγομάρεχτος [ağomárextos] (o), (sıf.), yükletilmemiş, 
yükü hazırlanmamış. ֍ Ulunús eğomarésa, énas 
ağomárextos epóminen. : Herkesin yükünü hazırladım, 
birisi kaldı. 

αγόμαρος [ağómaros] (o), (sıf.), yüksüz. ֍ Atós 
éfḱeros érθen, ağómaros eşi pái. : O boş geldi, yüksüz 
gidiyor. 

άγομ(ε) [áğom(e)] (ün.), git! Kelimenin άμε, áme 
formu da mevcuttur. ֍ Áğome ipé ti mána s' as ér'te, 

káti na xaríz' aténa! : Git annene söyle gelsin, ona bir 
hediye vereceğim! 

αγόμωτο [ağómoto] (to), (sıf.), dolmamış, 
doldurulmamış. ֍ To ğuváni akóme ağómoto 
permén'. : Su deposu doldurulmamış duruyor. 

αγονάτιγος [ağonátiğos] (o), (sıf.), diz çökmez, diz 
çökmemiş. ֍ Atós, ğoláe ú' ğonatíz', ağonátiğos ӗn'. : 
O, kolay diz çökmez, diz çökmeyen birisidir. 

αγονάτιχτος [ağonátixtos] (o), (sıf.), diz 
çökertilmemiş. ֍ Aδá son diunyá, ağonátixtos 
árθepos úḱ epóminen. : Şu dünyada, diz çökertilmemiş 
insan kalmamış. 

αγόνατος [ağónatos] (o), (sıf.), dizi bulunmayan. ֍ 
Elíğo epán' asó ğónato ékopsan to poδárin at' ḱe yia 
t' ató ağónatos ӗn'. : Dizinin üst kısmından ayağını 
kestikleri için dizi yoktur. 

αγοράζω [ağorázo] (f.), satın almak. ֍ Θélo na 
ağorázo éna ospíti yia na válo 'ḱi to kefáli m'. : Başımı 
sokmak için bir ev satın almak istiyorum. | Ti yinéka m' 
n' ağorázo éna δaxtilíδi. : Eşime bir yüzük satın alacağım. 

αγόρασμα [ağórasma] (to), (is.), satın alma. ֍ 
Ağórasma na ağorázis áma me to pío pará? : Satın 
alacaksın ama hangi parayla? 

αγοραστής [ağorastís] (o), (sıf.), müşteri. ֍ Se métera 
érθen énas ağorastís yia na ağoráz' to muskári 'muná. 
: Bizim oraya, buzağımızı satın almak için bir müşteri 
gelmiş. 

αγοραστικό [ağorastikó] (to), (sıf.), satın alınan. ֍ 
Avúto to mílo as emétera ta míla úḱ en, ağorastikó 
ӗn'. : Bu elma bizim elmalardan değil, satın alınmış. 

αγοραστό [ağorastó] (to), (sıf.), satın alınmış 
herhangi bir şey veya canlı. ֍ Ó,ti ağorastó, eḱino álo 
ómnosto 'ínete. : Satın alınan her şey daha tatlı olur 
(deyim). 

αγού, hαγού [ağú, hağú] (zam.), (Çor.), bu. ֍ Emís 
ağú ú' léğume, havú léğume. : Biz bu kelime yerine 
'havú' kullanırız. 

αγούβανο [ağúvano] (to), (sıf.), su deposuz, su 
deposu bulunmayan. ֍ Ağúvano xameléta 'ínete me? 
: Su deposu bulunmayan su değirmeni olur mu? 

αγούβιγο [ağúviğo] (to), (sıf.), devrilmez, 
devrilmeyen. ֍ Ató to xártsi ómorfa karfoméno ḱe 
ağúviğo ӗn'. : O herek iyice yere sokulmuş, devrilmez. 

αγούβιχτο [ağúvixto] (to), (sıf.), devrilmemiş. ֍ 
Éna ağúvixto úḱ efíka, úla eğúvisa 'ta. : Hepsini 
devirdim, devrilmemiş bırakmadım. 

αγούθεμα [ağúθema] (to), (is.), (Varí), yardım etme. 
Kelime 'βοήθημα, voíθima : yardım' kelimesinin 
değişmiş formu olmalıdır. 



αγουθώ [ağuθó] (f.), (Varí) yardım etmek. ֍ To 
ağuθó sin Yunánce léğun a' voiθó. : Bu kelimenin 
Çağdaş Helencede karşılığı 'voiθó : yardım ediyorum' 
gibidir. 

αγουλανεύκομαι [ağulanéfkome] (ed. f.), (Tü.), 
zehirlenmek. ֍ An tróğ' a' na ağulanéfkome. : Onu 
yersem, zehirleneceğim. 

αγουλανευτίο [ağulaneftío] (to), (sıf.), (Tü.), 
zehirlenme. ֍ To ağulaneftío polá áporo ӗn'. : 
Zehirlenmek kötü bir şeydir. 

αγουλατεύω [ağulatévo] (f.), (Tü.), zehirlemek. ֍ 
Oğraşévo na ağulatévo tsi pentíḱus. : Fareleri 
zehirlemeye uğraşıyorum. 

αγουλί [ağulí] (to), (sıf.), (Tü.), zehirli. ֍ Mi trós a' 
ağulí ӗn'! : Onu yeme, zehirlidir! 

άγουλο [áğulo] (to), (sıf.), boğazsız, başsız (sapsız 
veya başı koparılan bitkiler için kullanılır). ֍ Avúto to 
fitó óδen áğulo ӗn', ts éxpase ti ğúla 'θe? : Bu fide 
neden başsız, başını kim koparmış? 

αγουρέα [ağuréa] (i), (is.), erkeklik. ֍ Hár me 
eplésese i ağuréa s'? : Erkekliğin şimdi mi tutmuş? 

άγουρεσσα [áğuresa] (i), (sıf.), erkeksi kadın. ֍ Até 
ason kaynén ú' fováte, ómon áğuresa ӗn'. : O 
kimseden korkmaz, erkek gibi kadındır. 

αγουρεύκομαι [ağuréfkome] (ed. f.), erkekleşmek; 
böbürlenmek, üstünlük taslamak, kurulmak; 
kabadayılık yapmak. ֍ Eğó pánta áğuros íme, mia úḱ 
ağuréfkome. : Ben her zaman erkeğim, bir defaya 
mahsus erkekleşmiyorum. 

αγουρευτείο [ağureftío] (to), (is.), erkekleşme, 
böbürlenme, üstünlük taslama, kabadayılık yapma. 
Bu isim formu diğer Helence ağız ve diyalektlerde 
bulunmamaktadır. ֍ Mi pléni se to ağureftío s', aδá 
ḱeká krúğune ḱe to mití s' pitónune! : Sana erkekliğin 
tutmasın, burada seni döver burnunu yamulturlar! 

αγουρεύω [ağurévo] (f.), erkek çocuk sahibi olmak. 
֍ İ yinka m' parapşíena ӗn', perméno na ağurévo. : 
Eşim hamile, erkek çocuk bekliyorum. 

αγουρί [ağurí] (to), (sıf.), erkeğe ait. ֍ P' évres ḱe 
efóreses avúto t' ağurí to pontóli? : Bu erkek 
pantolonunu nereden bulup giymişsin? 

αγούρι [ağúri] (to), (sıf.), erkek çocuk (bir üstteki 
kelimeyle vurgu farkı vardır). ֍ İ nífen at' éna ağúri ḱe 
éna patsópo éş'. : Onun gelininin bir erkek ve bir de kız 
çocuğu var. | İ ağúri éksu ómon áğrẽ vúyδẽ ḱe apés 
ómon tsakoména ftíras 'íntane. : Erkekler dışarıda vahşi 
öküz, içeride ezilmiş bit gibi olurlar (deyim), (Óḱ.). 
Derleyen: Ayşe Tursun. 

αγούριχτο [ağúrixto] (to), (sıf.), gürültüsüz, 
hırıltısız (motor, yabani hayvan vb.). ֍ Énan ağúrixto 
arabá éxo, i lalían eθé úḱ akúete. : Gürültüsüz bir 
arabam var, sesi duyulmuyor. | Αğúrixto muxteró 
'ínete me? : Hırıltısız domuz olur mu? 

αγουρολάλαινα [ağurolálena] (i), (sıf.), erkek sesli, 
kalın sesli. ֍ Tse na 'ineḱíz' me t' aténa tin 
ağurolálena? : O erkek sesli kadın/kızla kim 
evlenecek? 

αγουρολάλι [ağuroláli] (to), (sıf.), erkek sesli, kalın 
sesli. ֍ Ató i patsí ağuroláli ӗn'. : O kız erkek seslidir. 

αγουροπαίδεμα [ağuropéδema] (to), (is.), erkek 
çocuk sahibi olma. ֍ Ağuropéδema perménis ama 
eğó θaró patsí na 'ínete. : Erkek çocuk sahibi olmayı 
bekliyorsun ama sanırım kız olacak. 

αγουροπαίδι [ağuropeδi] (to), (is.), erkek çocuk. ֍ 
Ta ğarδélẽ m' úla patsópa íne, as íxa éna ağuropéδi, 
álo nt' eθélena... : Bütün çocuklarım kız çocuğudur, bir 
oğlan çocuğum olsa, daha ne isterdim... 

αγουρόπετσο [ağurópetso] (to), (sıf.), cildi erkeğin 
kadar sert olan, sert ve tüylü derisi olan. Genelde bu 
kelimenin sadece dişili ve tarafsızı kullanılır. ֍ Eḱíno i 
patsí, ağuropétsena ӗn'. : O kız, erkek derilidir. 

άγουρος [áğuros] (o), (is.), erkek. ֍ Áğuros me ӗn' 
yíneka me, kalá ú' fanerúte. : Erkek mi kadın mı fazla 
gözükmüyor. 

αγουροσύνη [ağurosíni] (i), (is.), erkeklik, 
centilmenlik. ֍ Tin ağurosíni pa son tópon eθé n' 
eftés! : Centilmenliği de yerinde yapacaksın! 

αγουρώτεσσα [ağurótesa] (i) erkek görünümlü 
kadın, erkeksi fiziğe sahip veya erkek gibi davranışları 
bulunan kadın. ֍ Me t' aténa tin ağurótesa píos na 
'ineḱiz'? : O erkek görünümlü kadınla kim evlenecek? 

αγουρώτικο [ağurótiko] (to), (sıf.), erkeksi, erkeğe 
ait şey. ֍ Ağurótiko ӗn', 'ineḱistiko úḱ ӗn'! : Erkeğe ait 
bir şeydir, kadına değil! 

αγούς [ağús] (o), (is.), (Tü.), zehir. ֍ Havú to fayí 
stéḱ' ómon ağús! : Bu yemek zehir gibi duruyor! 

αγουớάνευτος [ağuşáneftos] (o), (sıf.), (Tü.), 
kuşanmamış. ֍ Ta mermilúxi s' ağuşáneftos so ávi 
láğa na pas? : Mermiliğini kuşanmadan ava nasıl 
gideceksin? 

αγουστένον [ağusténon] (to), (sıf.), Ağustos ayına 
ait. ֍ O Ağusténon meyvés, ton Áğusto sorévete. : 
Ağustos'un meyvesi ağustosta toplanır. 

αγουστένον [ağusténon] (to), (is.), (bot.), Ağustos 
cevizi (Juglans regia). ֍ To Ağusténon to karíδi 
ómnosto 'ínete. : Ağustos cevizi tatlı olur. İlgili 
kelimeler; ağustenófilo : ağustos cevizi yaprağı | 



ağustenófito : ağustos cevizi fidesi | ağustenófluδo : 
ağustos cevizi zarı | ağustenókarpo : ağustos cevizi içi 
| ağustenóklaδo : ağustos cevizi dalı | ağustenókormo 
: ağustos cevizi gövdesi veya kütüğü| ağustenókuro : 
ağustos cevizi güdüğü | ağustenóksilo : ağustos cevizi 
odunu | ağustenotí : ağustos cevizliği | ağustenóriza : 
ağustos cevizi kökü | ağustenosániδo : ağustos cevizi 
tahtası. 

άγουστος [áğustos] (o), (is.), Ağustos. ֍ To 
Ağustósi eftéi polá zésti. : Ağustosta çok sıcak yapar. 

αγουτούρευτος [ağutúreftos] (o), (sıf.), (Tü.), 
kudurmamış. ֍ Osímero ağutúreftos epómines. : 
Bugün kudurmamışsın (aşırı aksi çocuklara yönelik 
kullanılır). 

άγραγο [áğrağo] (to), (sıf.), serilmez, serilemeyen, 
yayılmaz, yayılamayan. ֍ Ta kapánẽ ğránis ama to 
tranó to kapáni áğrağo ӗn'. : Taşları seresin ama 
büyük taş serilmez. 

αγραίνω [ağrẽno] (f.), surat ekşitmek, sinirlenmek, 
davranışlarında sertleşmek. ֍ M' eftẽs me ḱe ağrẽno! 
: Sertleşmeme neden olma! 

αγράμματος [ağrámatos] (o), (sıf.), okuma yazması 
bulunmayan, okuryazar olmayan. ֍ Típo skató úḱ 
eksér', ağrámatos árθepos ӗn'. : Bir bok bilmez, 
okuryazar olmayan birisidir. 

αγραμπελιδένο [ağrampeliδéno] (to), yaban 
sarmaşığına ait (yaprak, sap, kök vb.). 

αγραμπελίδι [ağrampelíδi] (to), (is.), (bot.), yaban 
asması, ak asma, yaban sarmaşığı. Kelimenin 
αγραμπελίτσα, ağrampelítsa formu da mevcuttur. ֍ 
T ağrampelíδi ómorfa çiçékẽ fér'. : ak asma güzel 
çiçekler verir. İlgili kelimeler; ağrampeliδoçíçeko : 
yaban asması çiçeği | ağrampeliδófilo : yaban asması 
yaprağı | ağrampeliδófito : yaban asması fidesi | 
ağrampeliδokílitso : yaban asması çiçeği | 
ağrampeliδóklaδo : yaban asması dalı | 
ağrampeliδóloro : yaban asması sarmaşığı | 
ağrampeliδotí : yaban asmalığı veya bol bulunduğu 
yer | ağrampeliδórizo : yaban asması kökü | 
ağrampeliδóxnuδo : yaban asması çiçeğinin tüyü. 

αγραμπελίτσα [ağrampelítsa] (i), (is.), (bot.), ak 
asma, yaban sarmaşığı (Clematis vitalba veya 
Clematis flammula). ֍ Ta xortárẽ m' asa 
ağrampelítsas epíka. : Otlarımı yaban sarmaşığından 
yaptım. İlgili kelimeler; ağrampelitsoçíçeko : yaban 
asması çiçeği | ağrampelitsófilo : yaban asması 
yaprağı | ağrampelitsófito : yaban asması fidesi | 
ağrampelitsokílitso : yaban asması çiçeği | 
ağrampelitsóklaδo : yaban asması dalı | 

ağrampelitsóloro : yaban asması sarmaşığı | 
ağrampelitsotí : yaban asmalığı veya bol bulunduğu 
yer | ağrampelitsórizo : yaban asması kökü | 
ağrampelitsóxnuδo : yaban asması çiçeğinin tüyü. 

αγραμπελιτσένο [ağrampelitséno] (to), (sıf.), 
yaban sarmaşığına ait (kök, sarmaşık, yaprak vb.). 

αγραμπελένιο [ağrampeléno] (to), (sıf.), yaban 
üzümüne ait; yaban üzümünden yapılmış. 

αγράμπελο [ağrámpelo] (to), (is.), (bot.), (Varí), 
yaban üzümü (Vitis sylvestris). ֍ As íxa éna ağrámpelo 
ḱe étroğa... : Bir yaban üzümüm olsa da yesem... İlgili 
kelimeler; ağrampeloçíçeko : yaban üzümü çiçeği | 
ağrampelófilo : yaban üzümü yaprağı | 
ağrampelófito : yaban üzümü fidesi | 
ağrampelófluδo : yaban üzümü zarı veya kabuğu | 
ağrampelokílitso : yaban üzümü çiçeği | 
ağrampelóklaδo : yaban üzümü dalı | 
ağrampelokúkutso : yaban üzümü çekirdeği | 
ağrampelóloro : yaban üzümü sarmaşığı | 
ağrampelotí : yaban üzümlüğü veya bol bulunduğu 
yer | ağrampelórizo : yaban üzümü kökü | 
ağrampelózomo : yaban üzümü suyu veya sıvısı. 

αγράνεμος [ağránemos] (o), (sıf.), şiddetli rüzgâr. 
֍ Úla ó,ti íne éksu valíte 'ta apés, ağránemos eş' ér'te! 
: Dışarıda ne varsa içeri koyun, şiddetli rüzgâr geliyor! 

αγραπένιο [ağrapénio] (to), (sıf.), yaban armuduna 
ait (dal, yaprak, odun, meyve, fide vb.). 

αγράπι [ağrápi] (to), (is.), (bot.), yaban armudu 
(Pyrus communis var. cordata, Pyrus communis var. 
sylvestris). ֍ Ağrápi onemázum a' ama ónta ftán' polá 
ómnosto 'ínete. : Yaban armudu diye adlandırıyoruz 
ama yetiştiğinde çok tatlı olur. | To ağrápi sa klaδían 
eθé éş axántẽ ḱe eḱina léğume ağrapáxantã : Yaban 
armudunun dallarında dikenler var ve o dikenlere 
yaban armudu dikeni diyoruz. İlgili kelimeler; 
ağrapáxanto : yaban armudu dikeni | ağrapoçíçeko : 
yaban armudu çiçeği | ağrapófilo : yaban armudu 
yaprağı | ağrapófito : yaban armudu fidesi | 
ağrapóğlepo : yaban armudu kabuğu | ağrapokílitso 
: yaban armudu çiçeği | ağrapóklaδo : yaban armudu 
dalı | ağrapóksilo : yaban armudu odunu | 
ağrapokúkutso : yaban armudu çekirdeği | 
ağrapókuro : yaban armudu güdüğü | ağrapórizo : 
yaban armudu kökü | ağrapotí : yaban armudunun 
bol olduğu yer | ağrapótsiro : yaban armudunun 
kurtulmuş dilimi | ağrapótsukro : yaban armudunun 
sapı | ağrapótsupo : yaban armudunun kalınca dikeni 
| ağrapózomo : yaban armudu sıvısı veya suyu. 



αγραπιδένιο [ağrapiδénio] (to), (sıf.), yaban 
armuduna ait; yaban armudundan yapılmış. 

αγράπιδο [ağrápiδo] (to), (is.), (bot.), yabani armut 
türlerine verilen genel isim. ֍ So ağrapiδórizo ḱeká' 
eğuyésa t' altúne m' : Altınlarımı yaban armudun 
dibine gömdüm. 

αγράρθεπος [ağrárθepos] (o), (sıf.), (Varí), vahşi kişi, 
medeniyetsiz, insanlarla pek muhatap olmayan, sert 
mizaçlı. Kelimenin öbeğinde bulunan /θ/ ünsüzünün 
yaşamakta olduğu sabitleşmemiş bir metatez 
yüzünden daha farklı formlarına da rastlanabilir. ֍ Mi 
simónis me t' eḱi, ağrárθepos ӗn'! : Onunla yakınlaşma, 
medeniyetsiz birisidir! 

αγράớκεμος [ağráşkemos] (o), (sıf.), aşırı çirkin. ֍ 
Polá ağráşkemos árθepos, na váy t' omátẽn atés ópe 
n' antríz' me t' eḱí. : Çok aşırı çirkin bir kişi, onunla 
evlenecek olanın vay haline. 

αγραστέρι [ağrastéri] (to), (is.), (Par.), bkz. 
αργαστέρι, arğastéri. 

αγράφ [ağráf] (to), (is.), (Çor.), beş santim çapında, 
yuvarlak ve ortası delik bir dokuma tezgáhı parçası. ֍ 
To ağráfi to ӗn'uḱ ekséro. : Bu parça nasıl bir şeydir 
bilmiyorum. 

άγραφο [áğrafo] (to), (sıf.), yazılmamış. ֍ Ómon 
áğrafo xartí, na súro ḱe ğráfo se. : Yazılmamış kâğıt 
gibi, seni çekip yazacağım (bakire kızlara yönelik 
söylenmiş bir türküden alıntıdır). 

άγραφτος [áğraftos] (o), (sıf.), yazılmamış, kaydı 
yapılmamış veya kayıt yaptırmamış. ֍ Akóme áğraftos 
éxum' atóna, ifétos so mektébi úḱe na pái. : Henüz 
kaydını yaptırmamışız, bu sene okula gitmeyecek. 

άγραχτο [áğraxto] (to), (sıf.), yayılmamış, serilmemiş. 
֍ To xortokúkulo epóminen áğraxto. : Ot yığını 
serilmemiş kaldı. | Úla ta saḱía apokolóθane ḱé o zahrás 
eğráen aδá peşkés. Manaxó énan saḱí epóminen 
áğraxto. : Çuvalların dibi yırtılmış ve zahire buralara 
yayılmış. Sadece bir çuvalın zahiresi kalmış. 

αγρέα [ağréa] (zar.), yabanice, vahşice. Kelime 
bakışlarla ilgili kullanıldığında ise anlamı 'çok sert, ters 
ters' gibi değişmektedir. ֍ Háets ağréa mi terís me, 
ap' eséna ú' fovúme! : Bana öyle çok sert bakma, 
senden korkmuyorum! 

αγρέϊιδο [ağréyiδo] (to), (is.), (zoo.), yaban keçisi. 
֍ Se métera ḱes, ağréyiδo evriskáte me? : Bizim 
oralarda yaban keçisi bulunur mu? 

αγρεϊιδόπο [ağreyiδópo] (to), (is.), küçük yaban 
keçisi. ֍ Hár íδame to ağréyiδo ḱe to ağreyiδópo 
epóminen? : Yaban keçisini gördük de şimdi yavrusu 
mu kaldı? 

άγρεμα [áğrema] (to), (is.), bkz. άγρευμα, 
áğrevma. 

αγρέμι [ağrémi] (to), (is.), (Varí), bkz. έρημο, 
érimo. 

αγρένιο [ağrénio] (to), (sıf.), yerelmasına ait 
(yaprak, çiçek, kök vb.). 

αγρέο [ağréo] (to), (sıf.), vahşi, yabani. ֍ Polá 
ağréo méros. : Çok vahşi bir yer. 

αγρεύκομαι [ağréfkome] (ed. f.), geceleyin 
korkutulmak/ürkütülmek. ֍ Eğó ason kaynén úḱ 
ağréfkome. : Ben kimseden ürkmem. 

άγρευμα [áğrevma] (to), (is.), karanlıkta korkutma 
veya ürkütme. ֍ To áğrevma kaló úḱ ӗn'. : Korkutmak 
veya ürkütmek iyi bir şey değil. 

αγρεύομαι [ağrévome] (ed. f.), geceleyin korkmak 
veya ürkmek. ֍ Ti níxta úḱ ağréfkome. : Geceleyin 
ürkmem. 

αγρευτέρης [ağreftéris] (o), (sıf.), korkuluğa 
bezeyen, korkutucu, ürkütücü. Kişi sıfatı olarak 'çok 
çirkin' anlamında kullanılır. ֍ Kalítera na karfónite 'ḱí 
ton Ahmét, ómon ağreftéris stéḱ'. : Oraya Ahmet'i 
dikin, korkuluğa benziyor. 

αγρευτερίδι [ağrefteríδi] (to), (sıf.), korkuluk, 
korkuluğa benzeyen, ürküten herhangi bir şey. ֍ Éla, 
as karfónume énan ağrefteríδi so xoráfi! : Gel, tarlaya 
bir korkuluk dikelim! 

αγρευτερού [ağrefterú] (i), (sıf.), korkuluğa 
benzeyen. Kişi sıfatı olarak 'çok çirkin' anlamında 
kullanılır. ֍ Ómon ağrefterú, láğa ḱite me t' eḱí? : Çok 
çirkin birisi, onunla nasıl yatıyor? 

αγρευτής [ağreftís] (o), (sıf.), korkutucu, ürkütücü. 
֍ Óso ḱe ağreftís na íse, eména ú' porís na ağrévis. : 
Ne kadar ürkütücü de olsan, beni ürkütemezsin. 

αγρευτικό [ağreftikó] (to), (sıf.), karanlıkta 
korkutan herhangi bir şey veya korkutucu yer. ֍ Áitiko 
ağreftikó méros, álo úḱ epéntesa. : Böylesi ürkütücü 
bir yere daha rastlamadım. 

αγρευτίο [ağreftío] (to), (is.), karanlıkta 
korkma/ürkme. ֍ Épats, até ağreftío to ӗn' úḱ eksér'. 
: Kız, o ürkme nedir bilmez. 

αγρεύω [ağrévo] (f.), karanlıkta 
korkutmak/ürkütmek. ֍ Osímero to vráδi as terúme 
tína na ağrévo. : Bu gece bakalım kimi ürküteceğim. 

αγρεφάνιγο [ağrefániğo] (to), (sıf.), tırmıklanmamış 
(ahşap tırmıkla). ֍ To xortárẽ epóminan ağrefániğa. : 
Otlar tırmıklanmamış. 

άγρι [áğri] (to), (is.), (bot.), yerelması (Helianthus 
tuberosus). Kökü patatese benzeyen fakat yumrulu ve 
pişirilmeden yenebilen bir bitki. ֍ İ ríza tu áğri, ápseto 



tróyete. : Yerelmasının kökü, pişirilmeden yenir. İlgili 
kelimeler; ağroçíçeko : yerelması çiçeği | ağrófluδo : 
yerelması kabuğu | ağrófilo : yerleması yaprağı | 
ağrófito : yerelması fidesi | ağrokílitso : yerleması 
çiçeği | ağronári : yerlemasının bol bulunduğu yer | 
ağrórizo : yerleması kökü | ağróstaxo : yerelması 
sapı. 

άγρια [áğrẽ] (zar.), vahşice. Bakışları tarif etmek 
için kullanıldığında, 'ters ters, çok sert' gibi anlamları 
vardır. ֍ Áğrẽ áğrẽ etéreses me, álo kainís úḱ ağapáí 
se. Öyle çok sert baktın mı, daha seni kimse sevmez. 

αγρίβωτος [ağrívotos] (o), (sıf.), sinirinden ötürü 
dudağını germeyen/germemiş; hırlamayan, 
hırlamamış. Bu sıfat, genelde köpek veya başka bir 
yabani hayvan için kullanılsa da, isteği yerine 
getirilmediğinden sinirlenip dudaklarını gererek 
ağlamaya başlayan çocuklara yönelik de kullanılır. ֍ 
O şkílos to kalá tin káta íδen na trói to fayín at' ḱe 
ağrívotos káĥete. : Köpek, kedinin yemeğini yediğini 
görmesine rağmen iyi ki hırlamadan duruyor. 

αγρίζευτο [ağrízefto] (to), (sıf.), köklerinden 
arınmamış; kazınmamış; tırmalanmamış, tarla haline 
getirilmemiş yer. ֍ So óros apés ağrízefto méros úḱ 
efíkane. : Orman içinde kazınmamış yer 
bırakmamışlar. 

αγριμάλωτος [ağrimálotos] (o), (sıf.), boğuşmamış. 
֍ İ álin eğrimálonan ḱe atós ağrimálotos etérenen 
atinús. : Ötekiler boğuşurken, bu boğuşmuyor, onlara 
bakıyordu. 

αγρίντζωτος [ağríntzotos] (o), (sıf.), sinirinden 
dişetlerini göstermeyen/göstermemiş, hırlamamış. 
Genelde köpek veya farklı yabani hayvanlar için 
kullanılsa da, isteği yerine getirilmediğinden sinirlenip 
dişlerini sıkarak ağlamaya başlayan çocuklara yönelik 
de kullanılır. ֍ Éna esí ésteḱes ağríntzotos, esí pa yia 
ğríntzoson! : Bir sen sinirlenip dişetlerini 
göstermiyordun, sen de göster! 

άγριο [áğrio] (to), (sıf.), yabani, vahşi. Kelimenin 
áğro formu da mevcuttur. ֍ Épa ható polá áğrio ӗn'. 
: Kız o çok vahşidir. 

άγρο [áğro] (to), (sıf.), bkz. άγριο, áğrio. 
αγροβότανο [ağrovótano] (to), (is.), (bot.), tarlada 

türeyen yabani bir ot. ֍ To ağrovótano, evríşkete so 
xoráfi. : Yabani ot, tarlada bulunur. 

αγρόβουϊδο [ağróvuyδo] (to), (is.), vahşi öküz, 
yabani boğa. ֍ Tsí Şínas to vúyδi, polá ağróvuyδo 
ekséven. : Şina'nın öküzü, çok vahşi çıkmış. 

αγροβρέβυλο [ağrovrévilo] (to), (is.), (bot.), yabani 
güvem eriği (Prunus domestica ssp. insititia). ֍ Ólon 

ta omnostótera ta vrévila, evríğuntan kátu sa fílan 
eθé. : En tatlı yabani güvem erikleri, yaprakları altında 
bulunur. İlgili kelimeler: ağrovreviloçíçeko : yabani 
güvem eriği çiçeği | ağrovrevilófilo : yabani güvem 
eriği yaprağı | ağrovrevilófito : yabani güvem eriği 
fidesi | ağrovrevilófluδo : yabani güvem eriği kabuğu 
| ağrovreviloḱikito : yabani güvem eriği çekirdeği | 
ağrovrevilokílitso : yabani güvem eriği çiçeği | 
ağrovrevilóklaδo : yabani güvem eriği dalı | 
ağrovrevilókormo : yabani güvem eriği gövdesi | 
ağrovrevilóksilo : yabani güvem eriği odunu | 
ağrovrevilókuro : yabani güvem eriği güdüğü | 
ağrovrevilotí : yabani güvem eriğinin bol bulunduğu 
yer | ağrovrevilórizo : yabani güvem eriği kökü | 
ağrovrevilózomo : yabani güvem eriği sıvısı veya 
suyu. 

αγρογαλατίτσα [ağroğalatítsa] (i), (is.), (bot.), 
yabani süt otu (Sonchus asper). Sapı veya dalları 
kırıldığında, süte benzer sıvı çıkaran birçok bitkiye 
verilen isimdir. Ama daha çok Sonchus asper türü için 
kullanılmaktadır. ֍ İ ağroğalatítsa, asin ğalatítsa láğa 
exoríete? : Yabani süt otu, süt otundan nasıl ayrılır? 
İlgili kelimeler: ağroğalatitsáxanto : yabani süt otu 
dikeni | ağroğalatitsófilo : yabani süt otu yaprağı | 
ağroğalatitsófito : yabani süt otu fidesi | 
ağroğalatitsokílitso : yabani süt otu çiçeği | 
ağroğalatitsonári : yabani süt otunun bol bulunduğu 
yer | ağroğalatitsórizo : yabani süt otu kökü | 
ağroğalatitsóstaxo : yabani süt otu sapı | 
ağroğalatitsózomo : yabani süt otu sıvısı. 

αγρογιαραλμασί [ağroyaralmasí] (to), (is.), (bot.), 
bkz. άγρι, áğri. ֍ Polá epínasa. N' eğválo 
ağroyiaralmasí ḱe tróğo. : Çok acıktım. Yerelması 
çıkarıp yiyeceğim. 

αγροδέζμι [ağroδézmi] (to), (is.), (bot.), yabani 
nane (Mentha pulegium). ֍ Prin sorepsíne 
ağroδẽsmẽ, íxa sorepsíne δẽsmẽ ama úḱ évra. : 
Yabani nane toplayana dek nane toplamıştım ama 
bulamadım. 

αγροδιάζω [ağroδễzo] (f.), geceleyin ürkütmek 
suretiyle birisini hasta etmek (alerji, maraz gibi 
patolojik bir durumun ortaya çıkması durumunda 
kullanılır). ֍ Méğer saváxos íme, na ağroδễzo ta 
ğarδélẽ? : Deli miyim ki çocukları ürkütüp 
etkileyeyim? 

αγρόδεντρο [ağróδentro] (to), (sıf.), çok eğri ve işe 
yaramaz ağaç. ֍ Aḱíno to ağróδentro as kóftum ḱ' 
eftém a' ksílo! : Şu yabani ağacı kesip odun yapalım! 



αγροδράφινο [ağroδráfino] (to), (is.), (bot.), 
yabani karayemiş (Prunus laurocerasus rotundifolia). 
֍ As íxame δráfino ḱe ağroδráfino as étone... : 
Karayemişimiz olsaydı da yabanisi olsaydı... 

αγροθερίο [ağroθerío] (to), (sıf.), (Par.), vahşi 
hayvan. ֍ Atós ómon ağroθerío ӗn', orθá luxnízi se! : 
O vahşi bir hayvan gibidir, seni ayakta yutar! 

αγροθίο [ağroθío] (to), (is.), gece veya karanlıkta 
korkudan dolayı patolojik bir durumun vuku bulması 
(maraz, alerji vb.); ürkme. ֍ To ağroθío pa ğoláe ú' 
δẽvén. : Ürkmenin yarattığı etki de kolay geçmiyor. 

αγροθόμαρο [ağroθómaro] (to), (is.), (bot.), 
yabani karakafesotu (Symphytum brachycalyx veya 
Symphytum orientale). ֍ Polá ístaro ḱes eğnórisa to 
ağroθómaro. : Yabani karakafes otunu çok sonraları 
tanıdım. 

αγροίќεγος [ağríḱeğos] (o), (sıf.), anlamaz, 
anlamayan, anlayışsız. ֍ Ómon zo, ağríḱeğos... : 
Hayvan gibi, anlayışsız... 

αγροίќιστος [ağríḱistos] (o), (sıf.), anlayamamış, 
kestirememiş. ֍ Kalá ákuson to léğume, ağríḱistos m' 
apoménis! : İyi dinle, anlamamış kalma! 

αγροκάνναβο [ağrokánavo] (to), (is.), (bot.), 
yabani kendir (Cannabis indica). ֍ Paléa se métera ḱes 
ínusan ağrokánava, hár 'íntane me úḱ ekséro. : 
Eskiden bizim oralarda yabani kendir biterdi ama 
şimdi bitiyor mu bilmiyorum. 

αγροκάρυδο [ağrokáriδo] (to), (is.), (bot.), yabani 
ceviz. Kendi kendine yetişmiş ve cılız kalmış ceviz. ֍ 
Ağrokáriδo ékusa ama eğó er'te me kamía úḱ íδa. : 
Yabani ceviz çok duydum ama sanırım hiç görmedim. 

αγροκάστανο [ağrokástano] (to), (is.), (bot.), 
yabani kestane, yemiş vermeyen veya yemişi cılız 
kestane ağacı. ֍ Osímero esórepsa ap' epúkaḱes 
ağrokastanófila. : Bugün yerlerden yabani kestane 
yaprakları topladım. 

αγρόκατα [ağrókata] (i), (is.), (zoo.), yaban kedisi. 
֍ İ ağrókata ğoláe ú' pléşkete. : Yaban kedisi kolay 
tutulmaz. 

αγροκατοπούλι [ağrokatopúli] (to), (is.), yaban 
kedisi yavrusu. ֍ Úḱ epóresa plesíne to ağrokatupúli. 
: Yaban kedisinin yavrusunu yakalayamadım. 

αγροκάτσικον [ağrokátsikon] (to), (is.), (zoo.), 
(Pap.), yaban keçisi. ֍ Se métero t' óros ağrokátsikon 
pu na evríşkete? : Bizim ormanda yaban keçisi 
nereden bulunsun? 

αγροκατούδιν [ağrokatúδin] (to), (is.), (Pap.), 
yaban kedisi yavrusu. ֍ To ağrokatúδin pa úḱ éxume. 
: Bizde yaban kedisi de yok. 

αγροќέρασο [ağroḱéraso] (to), (is.), (bot.), yabani 
kiraz (Prunus avium L.). ֍ As íxame ḱe ağroḱeraso as 
éton... : Olsaydı da yabani kiraz olsaydı... 

αγροκίρεζο [ağrokírezo] (to), (is.), (bot.), bkz. 
αγροќέρασο, ağroḱéraso. 

αγροκοκќќύμπελο [ağrokoḱímpelo] (to), (is.), (bot.), 
yabani erik. Pontos diasporası ağızlarında kokímelon, 
kokímilon gibi kullanılmaktadır. (Prunus spinosa L.). ֍ 
So xoráfi apés efítrosen énan ağrokoḱimpelófito, éxpasa 
ḱe exása 'to. : Tarlanın içinde bir yabani erik bitti, onu 
koparıp attım. 

αγροκόμαρο [ağrokómaro] (to), (is.), (bot.), yabani 
komar ağacı (yükseklerde yetişen cılız komarlara 
verilen isim), (Rhododendron caucasicum). ֍ To 
ağrokómaro pa ékusa ama n' éleğane me exórison 
atá, ú' poró : Yabani komarı da duydum ama deseler 
ki ayırt et, edemem. 

αγροκόσσαρο [ağrokósaro] (to), (is.), (zoo.), yaban 
tavuğu. ֍ Eğó θaró se métero to óros ağrokósaro pa 
úḱ ӗn'. : Sanırım bizim ormanda yaban tavuğu da 
yoktur. 

αγροκοσσαρόπο [ağrokosarópo] (to), (is.), küçük 
yaban tavuğu. ֍ Pe n' élepa to ağrokosarópo? : Yaban 
tavuğunun küçüğünü nerede görecektim? 

αγροκοσσαροπούλι [ağrokosaropúli] (to), (is.), 
yaban tavuğu civcivi. ֍ To ağrokosaropúli kamía úḱe 
n' elépo. : Yaban tavuğu civcivini hiçbir zaman 
görmeyeceğim. 

αγροκουκουβάκα [ağrokukuváka] (i), (is.), (bot.), 
zehirli mantar türlerine verilen genel isim (Amanita 
caesarea, Amanita virosa vb.). ֍ Kukuvákas sórepson 
ama ağrokukuvákas min íne, ağulanéfkese! : Mantar 
topla ama yabani mantar olmasın, zehirlenirsin! 

αγροκούσουτο [ağrokúsuto] (to), (is.), (bot.), 
yabani veba kökü, öksürük otu (Petasites hybridus 
veya aynı cinsten başka bir tür). ֍ To ağrokúsuto pa 
manaxó sa fotoğráfẽ íδa. : Öksürük otunu da sadece 
fotoğraflarda gördüm. 

αγροκρέμμυδο [ağrokrémiδo] (to), (is.), (bot.), 
yabani soğan (Allium neapolitanum). ֍ To 
ağrokrémiδo pa ómon kremíδi miríz'. : Yabani soğan 
da aynen soğan gibi kokar. 

αγρόκρενο [ağrókreno] (to), (is.), (bot.), yabani 
kızılcık, dişi kızılcık (Cornus sanguinea). ֍ Se métera 
ḱes úla éxun ta ímera ḱe ta áğrẽ, ómon to ağrókreno. 
: Bizim orada her bitkinin ehlisi bir de yabanisi var, 
yabani kızılcık gibi. 

αγροκρίθαρο [ağrokríθaro] (to), (is.), (bot.), yabani 
arpa (Elymus hystrix). ֍ To ağrokríθaro pa p' 



eğnórisan ḱe onémasan a' úḱ ekséro... : Yabani arpayı 
da nereden bulup adlandırmışlar bilmem... 

αγρολάθιρο [ağroláθiro] (to), (is.), (bot.), yabani 
mürdümük (Lathyrus sylvestris veya Lathyrus aphaca L.). 
֍ To ağroláθiro ékoftan ḱ' epínane xortárẽ : Yabani 
mürdümüğü kesip ot yapardılar. 

αγρολάλαινα [ağrolálena] (i), (sıf.), vahşi sesli, 
kaba sesli, kalın sesli, gür sesli. ֍ Te n' eftẽğo aténa tin 
ağrolálena? : O kaba sesli kızı/kadını ne yapayım? 

αγρολάλης [ağrolális] (o), (sıf.), vahşi sesli, kaba 
sesli, kalın sesli, gür sesli. ֍ O Sinanis polá ağrolalís 
ӗn'. : Sinan çok kaba seslidir. 

αγρολαλού [ağrolalú] (i), (sıf.), kaba sesli, gür sesli. 
֍ Yia tér' stéḱ' me até i ağrolalú... Éklisen t' omátẽn 
atés, éniksen to stóman atés. : Bak, durur mu o kaba 
sesli... Yummuş gözünü, açmış ağzını. 

αγρολάχανο [ağroláxano] (to), (is.), (bot.), yabani 
lahana türü. (Brassica nigra veya Brassica cretica). ֍ 
To ağroláxano pa tróyete. : Yabani lahana da yenir. 

αγρολεφτοκάρι [áğroleftokári] (to), (is.), (bot.), 
(Varí), (Çor.), yaban fındığı. Rakımı yüksek yerlerde 
kendi kendine yetişen veya yetiştirilmeye çalışılan, 
yemişi adi, kabuğu kalın fındık türü. Corylus avellana 
veya Corylus colchica (?). ֍ Opsé éfağa éna 
ağroleftokarókarpo. : Dün bir tane yabani fındık içi 
yedim. 

άγρομα [áğroma] (to), (is.), ürkmekten veya 
korkudan dolayı vücutta oluşan alerji veya 
sivilceleşme. ֍ Épats eğó θaró atá ta mimíδẽ áğroma 
íne. : Kız, o sivilceler sanırım ürkmenin etkisinden 
kaynaklanan sivilcelerdir. 

αγρομάλλης [ağromális] (o), (sıf.), karışık saçlı, 
kıvırcık saçlı. ֍ Áets ağromális me n' eğvẽnis éksu? N' 
elépune se ta patsíδẽ ḱe na yelúne se! : Öyle karışık 
saçla mı dışarı çıkacaksın? Kızlar seni görüp alay 
edecek! 

αγρομάνταќο [ağromántaḱo] (to), (is.), (bot.), 
yabani öğrekotu türü. Maydanozgiller familyasından 
bir tür. Achillea macrophylla (?). ֍ Se métera ḱes, polá 
ağromántaḱẽ íne. : Bizim oralarda çok yabani öğrek otu 
var. 

αγρομάρουλο [ağromárulo] (to), (is.), (bot.), 
yabani marul (Lactuca serriola). ֍ Ta ağromarulófila 
polá ómnosta íne : Yabani marul yaprakları çok 
lezzetlidir. 

αγροματσιτάλλι [ağromatsitáli] (to), (is.), (bot.), 
erkek eğrelti otu (Dryopteris filix - mas). ֍ Ta za to 
ağromatsitáli pa tróğune. : Hayvanlar erkek eğrelti 
otunu da yerler. 

αγρομαυροβότανο [ağromavrovótano] (to), (is.), 
(bot.), çayır adaçayı türü (Salvia alba). ֍ To 
ağromavrovótano evríşkete sa xoráfẽ pa'. : Çayır adaçayı 
tarlalarda da bulunur. 

αγρομαυροστάφυλο [ağromavrostáfilo] (to), (is.), 
(bot.), yabani siyah üzüm. ֍ Se métera ḱes, ácap 
ağromavrostáfilo 'ínete me? : Acaba bizim oralarda 
yabani siyah üzüm olur mu? 

αγρομελεσσίδι [ağromelesíδi] (to), (is.), (zoo.), bir tür 
yaban arısı. ֍ To ağromelesíδi emnéz' to melesíδi. : 
Yaban arısı, arıya benzer. 

αγρομελεσσιδήτρα [áğromelesiδítra] (i), (is.), 
(bot.), yabani oğul otu (Marrubium vulgare). ֍ İ 
ağromelesidítra polá pífano ӗn'. : Yabani oğul otu çok 
yavandır.  

αγρόμηλο [ağrómilo] (to), (is.), (bot.), yabani elma. 
Malus sylvestris (?) veya benzer bir tür. ֍ Ta ağrómila 
polá ağapó. : Yabani elmaları çok severim. 

αγρομμάτης [ağromátis] (o), (sıf.), iri gözlü, vahşi 
gözlü. ֍ Ató tóson ağromátis pu íse... : O ne iri 
gözlüsün bu kadar... 

αγρομματιάζω [ağromatễzo] (f.), vahşi bakmak, 
sert bakmak. ֍ Mia ağromatễzo, úlin févun sa 
tsuntzía. : Sert baktım mı, herkes bir bucağa kaçıyor. 

αγρομόλοẋο [ağromóloşo] (to), (is.), (bot.), yabani 
ebegümeci türü (Malva moschata). ֍ To ağromóloşio 
acápsam hár eğnoríze me kaynís? : Acaba şimdi 
yabani ebegümecini tanıyan var mı? 

αγρόμορο [ağrómoro] (to), (is.), (bot.), yabani 
böğürtlen. Böğürtlen türünün yüksek rakımlarda 
yetişip meyvesi adi, kendisi cılız olanına verilen isim. 
Rubus armeniacus (?). ֍ Sa ağromorófila apés etíliza 
ağromórẽ ḱe étroğa. : Yabani böğürtlen 
yapraklarının içine yabani böğürtlen sarrıp 
yiyordum. 

αγρομούντζουρος [ağromúntzuros] (o), (sıf.), 
vahşi suratlı. ֍ Háets ağromúntzuros pu íse... Píos n' 
antríz' me t' eséna? : Öyle vahşi suratlısın ki... Seninle 
kim evlenecek? 

αγρομούớμουλο [ağromúşmulo] (to), (is.), (bot.), 
(Par.), yabani muşmula (Mespilus germanica) cinsinin 
cılız kalmışına verilen isim olmalıdır. ֍ To ağromúşmulo 
evríşkete s' óros. : Yabani muşmula ormanda bulunur. 

αγρομουχτερό [ağromuxteró] (to), (is.), (zoo.), 
(Pap.), yaban domuzu. ֍ İ kséni léğune óti to 
ağromuxteró polá ómnosto kréas éş'. : Yabancılar, 
yaban domuzunun etinin lezzetli olduğunu söylüyor. 

αγροπαεγμένος [ağropaeğménos] (o), (s.f.), bkz. 
αγροπαεσμένος, ağropaesménos. 



αγροπαέζω [ağropaézo] (f.), üstünü başını yara 
bere etmek, perişan etmek, aşırı buruşturmak, 
hırpalamak (genelde cilt ile ilgili). ֍ An epéro se sa şérẽ 
m' apés, na ağropaézo se! : Seni ellerime alırsam, 
perişan edeceğim! 

αγροπαεσμένος [ağropaesménos] (o), (s.f.), üstü 
başı yara bere edilmiş, yüzü fena halde kırışmış veya 
buruşmuş, derisi kötü halde hırpalanmış. ֍ Óδen 
háets ağropaesménos íse, ts evále se s' avúto to xáli? 
: Neden böyle perişansın, seni bu hale kim sokmuş? 

αγροπάτιτσο [ağropátitso] (to), (is.), (bot.), yabani 
fasulye (Phaseolus) cinsinden ve kendi kendine 
yetişen bir tür. ֍ To ağropátitso ӗn' ató to fitrón 
manaxó. : Yabani fasulye, kendi kendine yetişendir. 

αγροπερίστερον [ağroperísteron] (to), (is.), (zoo.), 
(Pap.), kaya güvercini. 

αγρόπετσος [ağrópetsos] (o), (sıf.), vahşi derili, cildi 
pürüzlü, sert derili. ֍ Polá ağrópetsos íse. : Çok sert ve 
pürüzlü cildin var. 

αγροπόταμο [ağropótamo] (to), (is.), taşkınlığı 
veya akışıyla ürküten dere, vahşi dere ֍ Na páme 
elépume to ağropótamo. : Vahşi dereyi görmeye 
gideceğiz. 

αγροποτοτή [ağropototí] (i), (is.), (bot.), 
turnagagasıgiller familyasından ebedön, dilimli ıtır 
gibi farklı ve dilimli yaprakları olan cılız türlere verilen 
isimdir (Geranium purpureum, Geranium 
macrostylum vb.). ֍ İ ağropototí, ómorfo luluδópo 
ӗn'. : Yabani acem yavşanotu, güzel çiçektir. 

αγρόπρασο [ağrópraso] (to), (is.), (bot.), yabani 
pırasa (Allium ampeloprasum). ֍ To ağrópraso pa 
ómon to práso miríz'. : Yabani pırasa da pırasa gibi 
kokar. 

άγρος [áğros] (o), (sıf.), vahşi, yabani. ֍ Atós pa 
áğros árθepos ekséven. : O da vahşi biri çıktı. 

αγροσεύτελο [ağroséftelo] (to), (is.), (bot.), yabani 
pancar (Beta sp. veya Beta vulgaris sp. maritima). ֍ 
To ağroseftelórizo, polá ómnosto ӗn'. : Yabani pancar 
kökü çok lezzetlidir. 

αγροớκέπιδον [ağroşképiδon] (to), (is.), (zoo.), 
(Pap.), eşek arısı. ֍ To ağroşképiδon, asó şkepíδi 
tranítero ӗn'. : Yabani eşek arısı, eşek arısından daha 
büyüktür. 

αγρόớκυλος [ağróşkilos] (o), (sıf.), vahşi köpek, 
saldırgan köpek. ֍ O ağróşkilos, ӗn' atós pu arpáz' ḱe 
atós t' úḱ éş ospíti : Vahşi köpek, saldırgan sokak 
köpeğine denir. 

αγρόσπινο [ağróspino] (to), (is.), (zoo.), (Pap.), dağ 
ispinozu. ֍ Eğó θaró se métera ḱes éxume to 

ağróspino. : Sanırım bizim oralarda dağ ispinozu 
vardır. 

αγροστάφυλο [ağrostáfilo] (to), (is.), (bot.), yabani 
üzüm (Vitis vinifera sp. sylvestris). ֍ Aḱí eplán meréa, 
évra ḱe éfağa ağrostáfilo. : Şu ötede, yabani üzüm 
bulup yedim. 

αγροστριδο [ağróstriδo] (to), (is.), (bot.), adi huş 
(Betula pendula). ֍ To ağróstriδo polá şkiró ksílo éş'. : 
Adi huşun çok sert odunu var. 

αγροτερίδης [ağroteríδis] (o), (sıf.), korkuluğa 
benzeyen. ֍ Yia fíğu ap' empró m', ómon ağroteríδis 
íse! : Önümden çekil, korkuluğa benziyorsun! 

αγρότερος [ağróteros] (o), (sıf.), daha ürkütücü, 
daha vahşi. ֍ Atós, álo ağróteros fanerúte. : O, daha 
ürkütücü gözüküyor. 

αγροτερώ [ağroteró] (f.), vahşi bakmak, sert bakmak. 
֍ Eğó polá xamoyeló ama ónta ağroteró, úlin fovúntane. 
: Ben çok gülümserim ama sert baktığımda, herkes 
korkar. 

αγροτόπι [ağrotópi] (to), (is.), ürkütücü yer, 
korkutucu yer, engebeli yer. ֍ P' évres ató to ağrotópi 
ḱe ağórases? : O ürkütücü yeri nereden bulup satın 
aldın? 

αγρότοπος [ağrótopos] (o), (sıf.), vahşi yer, 
ürkütücü yer, engebeli yer. ֍ Polá ağrótopos ӗn'. : Çok 
ürkütücü bir yerdir. 

αγροτρίφυλλο [ağrotrífilo] (to), (is.), (bot.), bir tür 
yabani yonca. Trifolium melilotus veya Melilotus officinalis 
(?). ֍ Ónta émun mikrésa, polá ağrotrifilóxorta ékofta. : 
Küçükken çok yabani yonca otu keserdim (Ay.). 

αγροτσούπαδο [ağrotsúpaδo] (to), (is.), (bot.), 
yabani mısır (ekilebilen tarlanın dışında kendiliğinden 
yetişmiş, cılız kalmış mısır). ֍ To ağrotsúpaδo pa ӗn' 
ató to opío fitrón' manaxó. : Yabani mısır da 
kendiliğinden yetişen mısırdır. 

αγροφάσουλο [ağrofásulo] (to), (is.), (bot.), yabani 
fasulye. Ekilebilen tarlanın dışında kendiliğinden 
yetişmiş, cılız kalmış fasulye. ֍ To ağrofásulo pa fér' 
fasulíkas. : Yabani fasulye de tane verir. 

αγροχόρταρο [ağroxórtaro] (to), (sıf.), zararlı ot; 
yabani ot. Genelde tarla içinde bulunan ve hayvanlar 
için toplanmayıp atılan otlar için kullanılır. ֍ 
Ağroxóρταρο léğune eḱína ta xortárẽ to fitrónun 
manaxá so xoráfi. : Yabani ot, tarlada kendiliğinden 
biten zararlı otlara denir. 

αγρόχορτο [ağróxorto] (to), (sıf.), yabani ot. ֍ 
Ékopsam asó xoráfi ta ağróxorta. : Tarladaki zararlı 
otları kestik. 



αγρύνω [ağríno] (ed. f.), vahşileşmek, yabanileşmek, 
sinirlenip sertleşmek, surat asmak, surat ekşitmek, aşırı 
sinirlenmek. ֍ Mi eftés me ḱe ağríno! : Beni aşırı 
sinirlendirme! 

αγρυπνία [ağripnía] (i), (is.), uykusuzluk; can 
sıkıntısı; teyakkuz hali; merak etme. ֍ Eğó polá 
ḱimúme, ağripnía úḱ éxo. : Ben çok uyuyorum, 
uykusuzluğum yok. 

αγρυπνίγομαι [ağripníğome] (ed. f.), 
meraklanmak, can sıkıntısına kapılmak; uykusuz 
kalmak. ֍ Kamía úḱ ağripníğome. : Hiç sıkıntı 
yapmam/merak etmem. 

αγρυπνίζω [ağripnízo] (f.), merak etmek; sıkıntıya 
sokmak; uykusuz bırakmak. ֍ Káti na léğo ḱe n' 
ağripnízo se. : Sana bir şey deyip seni meraklandıracağım. 
| Ú' θelo n' ağripnízo to ğarδéli. : Çocuğu uykusuz 
bırakmak istemiyorum. | M' ağripnízis ti mána s'! : Anneni 
sıkıntıya sokma! 

αγρωτό [ağrotó] (to), (sıf.), ürküten, korkutan. ֍ 
Polá ağrotópẽ ḱe ağrotó méros éxume : Çok ürkütücü 
yerler ve ürkütücü mevkimiz var. 

αγρωτός [ağrotós] (o), (sıf.), zaman zaman aşırı 
sinirlenip sertleşen, ara sıra sinirlenip vahşileşen. ֍ 
Atós mia mia 'ínete ağrotós. : O zaman zaman aşırı 
sinirlenip sertleşir. | O şkílos 'muná elíğo ağrotós ӗn': 
Köpeğimiz ara sıra vahşileşir. 

αγυάλιγο [ayáliğo] (to), (sıf.), parlamaz, 
parlamamış, parlamayan. ֍ Óson θélis yiálison, ató 
ayiáliğo ӗn'! : İstediğin kadar parlatmaya çalış, o 
parlamaz! 

αγυάλιστο [ayálisto] (to), (sıf.), parlatılmamış. ֍ 
Atá ta δío eyiálises, avúto óδen ayiálisto efíḱes? : O 
ikisini parlattın, bunu neden parlatılmamış bıraktın? 

αγυναίќιγος [ayinéḱiğos] (o), (sıf.), evlenmeyen, 
evlenmemiş, bekâr. ֍ Háets an eftẽs, na apoménis 
ayinéḱiğos! : Böyle yaparsan, bekâr kalacaksın! 

αγυναίќιχτος [ayinéḱixtos] (o), (sıf.), 
evlendirilmemiş. ֍ Tin patsí m' éntrisa ama o yiós mu 
akóme ayinéḱixtos. : Kızımı kocaya verdim ama oğlum 
halá evlendirilmemiş. 

αγύριστος [ayíristos] (o), (sıf.), geri dönüşü 
olmayan, geri dönmemiş; inatçı, bildiğinden 
vazgeçmeyen. ֍ Polá ayíristos ӗn', ó,ti léi, eḱino na 
'ínete. : Çok inatçı birisidir, ne derse, o olacak. 

~άδα [~áδa] (ek), isim ve sıfatlardan dişil isim 
türeten bir yapım ekidir. ֍ áspro > aspr-áδa : beyaz-
lık | kóḱino > koḱin-áδa : kırmızı-lık | ayéli : sürü > 
ayel-áδa : sağılabilen inek vb. 

αδά [aδá] (zar.), burada, buraya. Kelimenin haδa, 
haδán gibi formları mevcuttur. Yaygın olarak bu zarfa, 
'ká', 'ḱeká', 'ḱés' vb. gibi bazı küçültme ve yapım ekleri 
eklenebildiği gibi bazen de bazı yön zarfları (beri, aşağı, 
yukarı, üstü vb.) bitişik telaffuz edilir. Cümle başında 
haδá formu daha yaygın kullanılır. ֍ Aδá so xorío elíğa 
patsíδẽ íne. Bu köyde az kız bulunur. | Éla aδa as 
enkaléskome se!. Buraya gel, seni kucaklayayım. | 
Haδá ḱes kainén úḱ íxa eğnoriséne. Buralarda kimseyi 
tanımamıştım. 

αδάγκωτος [aδánkotos] (o), (sıf.), kapılmamış, 
dişlenmemiş. ֍ Epíyes su şkilí to yiáni ḱe aδánkotos 
eklóstes? : Köpeğin yanına gitmiş de kapılmamış mı 
dönmüşsün? 

άδαδος [áδaδos] (o), (sıf.), çırasız. ֍ Áδaδos láğa 
na áftis? : Çırasız nasıl ateş yakacaksın? 

αδάκρεγος [aδákreğos] (o), (sıf.), gözü yaşarmaz, 
gözü yaşarmamış. ֍ Ható ton peδá óson θélis 
kopánison, δákri ú' kremíz', aδákreğos ӗn'! : O çocuğu 
ne kadar istersen döv, gözyaşı dökmez, gözü 
yaşarmaz! 

αδάκρεχτος [aδákrextos] (o), (sıf.), gözü 
yaşartılmamış. ֍ Esí me epómines aδákrextos? : Sen mi 
gözü yaşartılmamış kaldın? 

άδακρος [áδakros] (o), (sıf.), gözü yaşsız. ֍ Úlin 
éklapsane atós áδakros éton' : Herkes ağladı, onun 
gözü yaşsızdı. 

αδάνειγος [aδániğos] (o), (sıf.), ödünç almamış, 
borçlanmamış. ֍ Aδániğos δulía láğa n' eftẽs? : 
Ödünç almadan nasıl iş yapacaksın? 

αδάνειχτος [aδánixtos] (o), (sıf.), ödünç 
verilmemiş, borç verilmemiş, borçlandırılmamış. ֍ 
Úlunus eδánisan ḱe eséna óδen efíkane aδánixtos? : 
Herkese ödünç verildi de sana neden verilmedi? 

αδαπάνεγος [aδapáneğos] (o), (sıf.), azıksız, azığını 
almamış, azığını hazırlamamış. ֍ Aδapáneğos eş' 
empénis so δrómo, p' eşi pas? : Azıksız yola çıkmışsın, 
nereye gidiyorsun? 

αδαπάνεχτος [aδapánextos] (o), (sıf.), azığı 
hazırlanmamış. ֍ Atinús eδapanéses ḱe aḱínona yia to 
pío efíḱes aδapánextos? : Şunların azığını hazırladın 
da bunun azığını neden hazırlamadın? 

αδάπανος [aδápanos] (o), (sıf.), azıksız. ֍ O ḱíri m' 
aδápanos epíen s' óros. : Babam ormana azıksız 
gitmiş. 

άδαρτος [áδartos] (o), (sıf.), vurulmamış. Genelde 
taş veya mermi ile. ֍ O árkos áδartos éton. : Ayı 
vurulmamıştı. 



άδαυλος [áδavlos] (o), (sıf.), sobalık odunu 
bulunmayan. ֍ Na terúme áδavlos láğa na δẽvázis to 
şimó... : Bakalım odunsuz kışı nasıl geçireceksin... 

αδαĥá [aδaĥá] (zar.), burada, buraya. Bu zamirin 
eδaĥá, haδaĥá, haδaĥán  formları da mevcuttur. Bu 
form 'εδώ δα - eδó δa' veya /δ/ telaffuzunun /θ/ 
telaffuzuna dönüşmüş haliyle 'εδώ θε - eδó θe > 
aδaĥá' formundan kaynaklı olmalıdır. Cümle başında 
genelde haδaĥán formu kullanılır. ֍ Érθen, érθen ḱe 
aδaĥa ekatúresen. : Gelmiş gelmiş de buraya işemiş. | 
Yia éla aδaĥa as teró tínos íse! : Buraya gel de kimin 
oğlu/kızı olduğuna bakayım! | Etéresa, aδaĥá úḱ ӗn'. 
: Baktım, burada değil. 

αδαχτύλεγο [aδaxtíleğo] (to), (sıf.), 
parmaklanmaz, parmaklanmayan, parmak izi 
bırakmayan. ֍ T' emó tu telefoní to cámi aδaxtíleğo 
ӗn'. : Benim telefonumun camı parmak izi bırakmaz. 

αδαχτύλεχτο [aδaxtílexto] (to), (sıf.), 
parmaklanmamış, parmak atılmamış, parmak izi 
bırakılmamış. ֍ Aδaxtílexto aθóğala úḱ efíkane. : 
Parmak atılmamış kaymak bırakmamışlar. 

αδάχτυλος [aδáxtilos] (o), (sıf.), parmaksız. ֍ 
Emprixróno ékopsen to δáxtilon at' ḱe hár aδáxtilos 
ӗn'. : Evvelki sene parmağını kesmiş ve şimdi 
parmaksızdır. 

αδαχτυλίδωτος [aδaxtílíδotos] (o), (sıf.), yüzüksüz, 
yüzüğü takılmamış. ֍ O yó s' akóme aδaxtilíδotos ӗn'. 
: Oğlunun parmağı hala yüzüksüzdür. 

άδαχτο [áδaxto] (to), (sıf.), dişlenmez, 
dişlenmeyen, dişlenmemiş. ֍ Avú polá şkiró ӗn', 
áδaxto stéḱ'. : Bu çok sert, dişlenmez gibi. 

αδεία [aδía] (ek), (Varí), ~sız, ~siz, ~suz, ~süz. ֍ 
Ípese kaynís na stéḱis áδia fayi? : Sana yemeksiz kal 
diyen oldu mu? 

άδεισος [áδisos] (o), (sıf.), nemsiz. ֍ Eḱino to méros 
áδisos ӗn'. : O taraf nemsizdir. 

άδειχτο [áδixto] (to), (sıf.), gösterilmeyen, 
gösterilmemiş. ֍ Ta δío za éδiksane ḱe to éna ӗn' 
áδixto. : İneklerin ikisini göstermişler, birisi 
gösterilmemiş. 

αδελφέγομαι [aδelféğome] (ed. f.), kardeş 
edinmek. ֍ İ mána m' n' eftéi ğarδéli ḱe eğó na 
aδelféğome. : Annem çocuk yapacak ve ben kardeş 
edineceğim. 

αδελφή [aδelfí] (i), (is.), kız kardeş. ֍ İ aδelfí m' 
érθen so spíti m'. : Kızkardeşim evime geldi. 

αδέλφι [aδélfi] (to), (is.), kardeş. ֍ Óso áporo pa an 
ӗn', to aδélfi aδélfi ӗn'. : Ne kadar da kötü olsa, kardeş 
kardeştir. 

αδελφίκα [aδelfíka] (i), (is.), küçük kız kardeş. ֍ 
Éxo éna mikró ḱe ómorfo aδelfíka : Benim küçük ve 
güzel bir kız kardeşim var. 

αδελφίτσα [aδelfítsa] (i), (is.), küçük kız kardeş. Kız 
kardeş kelimesinin sevecenleştirilmiş hali. ֍ Até t' 
emó i aδelfítsa ӗn'. : O benim küçücük kızkardeşimdir. 

αδελφοπαίδι [aδelfopéδi] (to), (is.), erkek yeğen; 
kuzen. ֍ Énan aδelfopéδi éxo. : Bir erkek yeğenim var. 
| Me t' atoná aδelfopéδẽ ímestine. : Onunla kuzeniz. 

αδελφόπο [aδelfópo] (to), (is.), küçük kardeş. ֍ T' 
aδelfópo m' érθen. : Küçük kardeşim geldi. 

αδελφοπούλι [aδelfopúli] (to), (is.), kardeş 
çocuğu, yeğen. ֍ Ató t' emó to mikró ḱe to kaló t' 
aδelfopúli m' ӗn'. : O benim küçük ve iyi yeğenimdir. 

αδελφός [aδelfós] (o), (is.), kardeş. ֍ O aδelfó s' p' 
epíyen, ekséris? : Kardeşin nereye gitmiş, biliyor 
musun? 

αδελφοσυνέα [aδelfosinéa] (i), (is.), (Par.), 
kardeşlik. ֍ İ aδelfosinéa kaló ӗn'. : Kardeşlik iyidir. 

αδελφότικα [aδelfótika] (zar.), kardeşçe. ֍ Eğo 
léğo, aδelfótika as mirézume ta leftokárẽ! : Ben derim 
ki, fındıkları kardeşçe paylaşalım! 

αδελφότικο [aδelfótiko] (to), (sıf.), kardeşe dair, 
kardeşe ait, kardeşler arası. ֍ Aδelfótiko δulía ӗn', esí 
mi taráese 'ḱí! : Kardeşler arası iştir, sen ona karışma! 

αδελφούμαι [aδelfúme] (ed. f.), kardeşleşmek. ֍ 
Hár álo zóri úḱ íxa, me t' eséna na aδelfúme... : Başka 
işim yoktu, şimdi seninle kardeşleşeceğim... 

αδελφώνω [aδelfóno] (f.), kardeş kazandırmak. ֍ 
N' eftẽğo ál' éna ğarδéli ḱe na aδelfóno se. : Bir çocuk 
daha yapacak, sana kardeş kazandıracağım. 

άδεσμο [áδezmo] (to), (sıf.), nanesi bulunmayan, 
nane katılmamış. ֍ Sa δésmẽ epíyen ḱe áδesmos 
eklósten. : Nane toplamaya çıkmış, toplamadan 
dönmüş. | To fayí áδesmo ӗn'. : Yemeğe nane 
katılmamış. 
 


