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Abstract: Each manuscript of the Crimean Karaim Bible is valuable 

material that brings new evidence on the language used by Karaims. It 

is certainly the most reliable source of information on the linguistic 

properties of literary Crimean Karaim, as each book has been copied 

with a level of diligence required by the content. All religious texts 

have a tendency to retain archaic features and are resistant to changes. 

They give us an opportunity to research linguistic forms which, by the 

time the manuscript had been copied, were considered obsolete. Thus, 

the Crimean Karaim Bible enables us to gather information on older 

features of Crimean Karaim. 

The present paper discusses lexical features of a manuscript of the 

whole Bible. For the purpose of the present research, vocabulary from 

the Book of Genesis, the Book of Leviticus, the Book of Job and the 

Book of Psalms has been selected. One of manuscript’s most 

interesting lexical features is the retention of Hebrew words – not only 

those of a religious nature, which is to be expected in a holy text – but 

also names of precious stones, animals, as well as astronomical terms. 

Another aspect to be discussed is the phonological features of Arabic 

and Persian loan words, which differ from the forms attested in 

Crimean Karaim dictionaries. 
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Özet: Kırım Karaycasına ait Tanah çevirisi el yazmaları, Kırım 

Karayları tarafından kullanılmış olan dil üzerine yeni bilgiler içeren 

değerli bir kaynaktır. Kuşkusuz Tanah çevirileri, kutsal metinlerin 

gerektirdiği özenle istinsah edildiği için Kırım Karaycasının edebî dil 

özelliklerini yansıtan en güvenilir metinlerden biridir. Dinî metin 

çevirileri, temelde arkaik dil özelliklerini korumaya meyillidir ve 

bununla birlikte değişikliklere karşı da dayanıklıdır. Bu bakımlardan el 

yazmaları araştırmacılara, istinsah edildiği dönemin unutulmaya yüz 

tutmuş dil biçimlerini araştırma imkânı sağlar. 

Bu makalede Tanah çevirisinde kullanılan dilin sözcük özellikleri 

incelenecektir. Çalışmanın esasında Yaratılış Kitabı, Levililer Kitabı, 

Eyüp Kitabı ve Mezmurlar Kitabı’nda yer alan kelimeler incelenmiştir. 

Sözcük dağarcığının en ilginç özelliklerinden biri İbranice kökenli 

yabancı kelimelerin korunmasıdır. Dinî bir metinde İbranice 

kelimelerin bulunması şaşırtıcı değilse de bunların yanı sıra İbranice 

kökenli değerli taş ya da hayvan adları ve astronomik terimlerin var 

olması göze çarpar. Makalede ele alınacak bir diğer husus Kırım 

Karaycası sözlüklerde tespit edilmemiş Arapça ve Farsça kökenli 

kelimelerin sesbilgisel nitelikleridir. 
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