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Dilimiz Kimliğimizdir

Ülkemizde yaşayan her duyarlı vatandaşımızı sevindiren bir kararla 
2017 "Türk Dili Yılı" ilan edilmişti. Başlıktaki cümleyi çokça duyduğumuz 
etkinliklere Üst Kurulumuz da güçlü destek verdi. Türkçenin doğru 
kullanımına yönelik farkındalık çalışmalarında önemli mesafeler kat 
ettik. Yeterli mi? Tabii ki değil. Yüz yüze ve kitle iletişim araçlarındaki 
iletişimlerimizde eksikliklerimizi azaltmak için daha çok emek ve çaba 
göstermeliyiz. İşte bu eser, Türkçemizi doğru, güzel ve anlaşılır konuşmak 
ve kullanmak için gösterilen çabaların bir örneğidir. RTÜK olarak, bu 
kitabı yayımlamaktan mutluluk ve onur duyuyoruz.

Kaçınılmaz bir gerçeklik olarak Türkçemize zarar veren yabancılaşma ile 
mücadele etmek sorumluluğumuzdur. Bize özgü düşünmeyi öğrenmemiz, 
bilimsel çalışmaları artırmamız, kültür, sanat ve edebiyat alanında 
seçkin eserler üretmemiz açısından doğru ve güzel Türkçe, büyük önem 
taşımaktadır. 



Dünyanın en kadim, en yaygın konuşulan ve en zengin dillerinden biri 
olan Türkçemiz, bizi millet yapan değerlerin en başında gelmektedir. 

Asırlar boyu büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bu topraklarda 
barışın, hoşgörünün ve sevginin dili olan güzel Türkçemizi yaşatmak, 
korumak ve geliştirmek için her birimiz azami hassasiyet göstermeliyiz. 

Çocuklarımıza ve gençlerimize, Türkçemizin güzelliklerini ve zenginliklerini 
öğretmeli, günlük hayatlarında da bu büyük dili doğru ve akıcı biçimde 
kullanmalarını teşvik etmeliyiz.

Sosyal medya mecralarında, radyo ve televizyon yayınlarında, gençlerin 
kendi aralarındaki konuşmalarında kullandıkları Türkçenin kısırlığını 
aşmayı temel görevimiz olarak görmeliyiz. Dilimizle birlikte millî ruhumuzu 
da güçlendirmeliyiz.

Bu minvalde Üst Kurulumuz “Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve 
Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi”ni hayata geçirerek,  
Türkçenin daha özenli kullanılması için gerekli mekanizmaların kurulup 
işletilmesini ve medya çalışanlarının Türkçeyi doğru kullanmalarını 
hedefleyen eğitim süreçlerini başlattı. Türkçemize sahip çıkmak hem 
sorumluluğumuz hem de zorunluluğumuzdur.

RTÜK Başkanı olarak, başta çocuklarımız, gençlerimiz ve yayıncılarımız 
olmak üzere her bireyin bu eserden olabildiğince faydalanmasını umuyor, 
kitaba katkısı olan, emeği geçen herkesi bir kez daha kutluyorum.

Ebubekir ŞAHİN 
RTÜK Başkanı
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Ön Söz

Türkçe, dünyadaki en eski ve gelişmiş dillerden biri olarak aynı zamanda 
parlak bir medeniyetler zincirinin de en değerli halkası konumundadır. 
Türk kültür ve medeniyetinin en belirgin sembollerinden biri şüphesiz 
ki Türk dilidir. Türkçe söyleyiş, geçmişte ve günümüzde olduğu gibi 
gelecekte de Türk kültür ve hayatının en önemli unsurlarından biri olmayı 
sürdürecektir.
Elbette başka dillerde olduğu gibi, Türkçenin de yüzyıllar içinde 
yaşadığı olumlu veya olumsuz her türlü değişim dilin doğal seyri içinde 
değerlendirilmeye alınmalı ve bugün yeryüzünde 250 milyona yakın 
insanın farklı lehçe ve şiveleriyle Türkçe konuştuğu unutulmamalıdır. 
Bu, hiç de küçümsenecek bir sayı değildir. Umudumuz bu sayının gün 
geçtikçe artması, Türk diline gösterilen ilgi ve saygının daha ileri bir 
seviyeye ulaşmasıdır.
Türkçenin doğru söylenişinin toplumda önemsenmesi ve yaygınlaştırılması 
amacıyla hazırladığımız bu sözlüğün, öncelikle medya ve iletişim alanında 
çalışanlar olmak üzere kendi ana dilini özenli bir şekilde kullanmak isteyen 
herkese yönelik olduğunu vurgulamalıyım. Her ne kadar televizyon, radyo 
vb. medya organlarında kamuya dönük işlerle meşgul olanlar göz önünde 
yer alsa da aslında toplumun bütün bireyleri konuşmasıyla diğerlerine iyi 



veya kötü anlamda örnek oluşturmaktadır. Öğretmen, öğrenci, bankacı, 
akademisyen, milletvekili veya şarkıcı; hangi mesleği icra edersek edelim, 
konuştuğumuz dil çevremizin bizimle ilgili kanaatlerini belirlemekle 
kalmaz, Türkçenin yozlaşmasına veya yücelmesine de zemin hazırlar. Bu 
sebeple hiçbirimizin bilinçsizlik veya umursamazlıkla Türkçeyi bozmaya 
hakkı olmadığı gibi, tersine bu yöndeki gayretimizi de en üst seviyeye 
çıkarmamız gerekmektedir.
Doğru ve güzel konuşmak elbette ki ustalık ister. Bunun yolu ise önceki 
ustalara kulak vermek, onların bilgi ve tecrübelerinden olabildiğince 
istifade etmektir. Ne şereftir ki benim böyle ustalarım oldu. Sevgi, saygı 
ve rahmetle andığım, ülkemizin ilk kültür bakanı, yurt içi ve yurt dışında 
öğretim üyeliği ve dekanlık yapmış şair ve edebiyatçı Prof. Dr. Talat Sait 
Halman, zarafetinin ayrılmaz bir parçası olan güzel Türkçesiyle benim için 
daima bir rehber olmuştur. Üniversite yıllarımda derslerine katılarak TRT 
dil ve seslendirme kültürüne aşina olmamı sağlayan saygıdeğer hocalarım 
Başak Doğru ve Adnan Advan da ismini anmadan geçemeyeceğim diğer 
ustalardandır.
Türkçe Telaffuz Sözlüğü her ne kadar bir kişinin elinden çıkmış gibi 
gözükse de aslında özverili ve inançlı bir grubun ortak eseridir. Elinizdeki 
çalışmanın planlanması ve yazım aşamasındaki her türlü teşvik ve 
destekleri için değerli yayıncım İsmail Aydın’a, Türkçeyi örnek bir zarafetle 
konuşan ve bu sözlükteki kelimelerin seslendirme işini de ustalıkla ifa 
eden iki değerli eğitimci Cihat Zafer ve Zuhal Erol’a minnettarlığımı ifade 
etmek isterim. Uzun çalışma günlerimin en yakın şahidi ve koşulsuz 
destekçisi, sevgili eşim Nalan Demirel’e ne kadar teşekkür etsem azdır. 
Ayrıca ders dışı zamanlarından fedakârlık ederek bana yardıma koşan 
vefalı öğrencilerim Kübra Çaylı ve Kenan Yanık’a, burada ismini anmayı 
unuttuğum fakat doğrudan veya dolaylı olarak çalışmaya katkısı olan 
herkese teşekkürü bir borç bilirim. 
Umarım ki bu sözlük, Türkçenin kıymetini bilen ve dilimizin doğru 
konuşulması konusunda hassasiyet gösteren herkes için faydalı bir 
çalışma olacaktır. “Benim dilim kuş dilidir” diyerek Türkçenin kıymetini 
bize her daim hatırlatan Yunus Emre’ye ve dilimizi bir kuş gibi şakıyarak 
konuşan görmüş geçirmiş sanatçılarımıza kulak verip biz de zarif, güzel ve 
ahenkli Türkçe konuşmak yolunda bütün bahaneleri ortadan kaldırmalıyız. 
Unutmayalım, dil sadece basit bir kelimeler yığını değil aynı zamanda bizi 
inşa eden bir olgudur. Türkçe bizim kimliğimizdir!

Serhat Demirel



Dr. Serhat Demirel

Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu Serhat Demirel, aynı 
alanda Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisans, Sakarya Üniversitesi’nde 
doktora yaptı. TRT’nin de içinde bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında 
yazarlık, muhabirlik ve spikerlik yapmış olan Demirel, 2008 yılından 
beri Sakarya Üniversitesi Türk Dili Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak 
çalışmakta olup lisans düzeyinde Türk Dili, Türk Edebiyatı, Diksiyon 
alanlarında dersler vermektedir. Ayrıca çalışanlara ve topluma dönük 
seminerlerde de konuşmacı olarak yer almaktadır. Yazarın edebiyat 
incelemesi türünde Evi Dünyadan Büyük- Ziya Osman Saba’nın Şiirinde 
Ev İmgesi (Meserret Yayınları, 2014); diksiyon alanında Sözün Sesi-
Diksiyon ve Hitabet (Değişim Yayınları, 2019) adıyla yayımlanmış kitapları 
bulunmaktadır. Demirel, Türk dili ve edebiyatı sahasındaki çalışmalarını 
akademik düzeyde sürdürmektedir.





Sözlük Hakkında

XI. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut’un hazırladığı ve Türkçenin bilinen ilk 
kapsamlı sözlüğü olma vasfını taşıyan Divanu Lügati’t Türk’ten bu yana 
Türk dili sahasında pek çok sözlük yazıldı. Son yüz elli yılda Şemsettin 
Sami’den Ferit Devellioğlu’na, Ali Püsküllüoğlu’ndan İlhan Ayverdi ve 
D. Mehmet Doğan’a, daha ismini anamadığımız pek çok usta dil bilimci 
ve Türkçe gönüllüsünün sözlükleri evlerimizde, okullarımızda veya iş 
yerlerimizde birer başucu kitabı olarak durmaktadır. Türkçenin o muazzam 
kelime hazinesini tanımamıza imkân sağlayan bunlar gibi başarılı sözlük 
çalışmaları, anadiline ilgi ve özen gösteren herkes için eşsiz birer başvuru 
kaynağıdır. Elbette bunların yanına Türk Dil Kurumu’nun muntazaman 
güncellenen sözlük ve yazım kılavuzunu da eklememiz gerekir.

Ancak Türkçenin nasıl konuşulması gerektiği, her kelime ve ibarenin 
kendine özgü telaffuzunun ne şekilde olacağı konusu bu sözlüklerin 
hemen hepsinde tabii olarak ikinci planda kalmıştır. Bu konuda ihtiyaç 
duyulan kaynak ise elbette telaffuza yönelik sözlükler olacaktır. Türkiye’de 
hâlihazırda Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
(TRT) tarafından dijital ortamda kullanıma sunulan sözlükler Türkçe 
telaffuz konusunda büyük bir ihtiyaca cevap vermektedir. Bazı eksiklerine 
rağmen bunların ortaya çıkarılmasındaki gayret ve emeği asla göz ardı 
edemeyeceğimiz gibi yeni çalışmalar için de birer kaynak niteliği taşıdıkları 
aşikârdır. Elinizdeki sözlüğün hazırlanmasında her iki çalışma da dikkate 
alınmış ve karşılaştırmalar yapılarak ihtiyaç duyulduğunda onlardan 
istifade edilmiştir.

Türkçe Telaffuz Sözlüğü, her şeyden önce Türkçe kelimelerin telaffuzuna 
dair zihinlerde yer alan soru işaretlerini gidermek ve dilimizi kurallarına 
uygun konuşmak isteyen, genç yaşlı herkese yardımcı olmak düşüncesiyle 
hazırlanmıştır. Bundan başka, mesleği toplumla iletişim odaklı olan 
medya çalışanlarının doğrudan yararlanacağı kapsamlı ve aydınlatıcı 



bir konuşma sözlüğü ihtiyacı da bu çalışmanın ortaya çıkmasında temel 
sebepler arasında sayılmalıdır.

Yazı dili ile konuşma dili ayrımı bütün dillerde olduğu gibi Türkçede de söz 
konusudur. Bu sebeple, doğru bir telaffuz için öncelikle “Türkçenin her 
zaman yazıldığı gibi konuşulduğu” şeklindeki yaygın fakat yanlış kanaatin 
ivedilikle terk edilmesi gerekmektedir. Zira dilimizdeki telaffuz hatalarının 
büyük çoğunluğu buradan kaynaklanmaktadır. Elbette Türkçede yazı 
dili ile konuşma dili birbiriyle büyük örtüşme göstermektedir. Özellikle 
lingua franca adı verilen İngilizce, İspanyolca vb. yaygın Batı dilleriyle 
kıyaslandığında bu durum açıkça fark edilecektir. Ancak bu, Türkçenin 
her zaman yazıldığı gibi konuşulduğu anlamına gelmez. Bazı kelimeler 
yazıldığından farklı bir şekilde telaffuz edilebilmektedir. Elinizdeki 
sözlüğün şöyle bir karıştırılması durumunda dahi sözünü ettiğimiz 
farklılıklara mutlaka tesadüf edilecektir. 

Bir dilde zaman içinde alfabe değişebilir ancak dilin kuralları ve işleyiş 
sistematiği aynı kalır. Yazı ise hiçbir zaman konuşmayı olduğu gibi 
yansıtamaz. Bu nedenle, harflerin bir kelimedeki sesleri her zaman bire bir 
karşılayamaması dilin bir kusuru olarak düşünülmemelidir. Tarih boyunca 
Türklerin kullandığı ve hâlen de kullanmakta olduğu farklı alfabeler göz 
önünde bulundurulursa önemli olanın harflerden çok kelimeye hayat 
veren ses olduğu anlaşılacaktır. Nihad Sami Banarlı’nın vurguladığı 
gibi, “Hiçbir medeniyet dilinin bütün kelimeleri millî olamaz, fakat ‘sesi’ 
mutlaka millî olur”1. Bu demektir ki, farklı dillerden devşirilen pek çok 
kelime bizim onlara kazandırdığımız ses niteliğiyle artık Türkçeleşmiş, 
bizim millî kelimelerimiz olmuşlardır. Öyleyse dilimizi kendine özgü o ses 
hüviyetiyle konuşabilme gayret ve hevesi içinde olmalıyız. 

Türkçe Telaffuz Sözlüğü on üç binden fazla kelime ve kelime grubu içeriyor. 
Elbette Türkçenin büyük söz varlığını olduğu gibi bu sözlüğe sığdırmak 
mümkün değildi. Bu sebeple, çalışmamıza dâhil edeceğimiz kelimeleri 
seçerken başlıca şu üç ölçütten yola çıktık: 

1. Bugün artık Eski Türkçe içinde değerlendirilen ancak günümüzde 
seyrek de olsa kullanılan; edebî, tarihsel vb. metinlerde ise karşımıza 
çıkma ihtimali yüksek olan kelimeler (kaide, merdümgiriz, muhayyel, 
seyrüsefer, sükûnet, tahammülfersa vb.)

1  Nihad Sami Banarlı, Türkçenin Sırları. İstanbul: Kubbealtı Yayınları, 2010. s. 34



2. Son yıllarda özellikle Batı dillerinden gelerek Türkçeye girmiş, günlük 
hayatta sıkça kullanılan, birçoğu artık Türkçeleşmiş kelime ve ibareler 
(defile, dijital, kritik, organik, şoke olmak, tripleks, vb.)

3. Kamuoyunda hatalı söylenişine sıkça şahit olduğumuz, ses benzerliği 
nedeniyle birbirine karıştırılan veya bu ihtimali barındıran, ayrıca başka 
kelimelerle karıştırılmasa da yanlış söylenebilen, eski-yeni olması ve 
kökeni fark etmeksizin bütün kelimeler (Ör: dahi-dâhi, kar-kâr, laik-layık, 
vaka-vakıa; herkes, lisan, meşale, muhatap, rakam, vb.)

Bu ölçütler doğrultusunda, kelimelerin doğru telaffuzunda farklı 
kaynaklar değerlendirildiği gibi, halk ağzında en yaygın söyleyişin ne 
olduğu mutlaka göz önünde bulundurulmuş, bu sebeple kimi kelimelerde  
“galatımeşhur”ların (“yaygın yanlış”ların) doğru olarak kabul edilmesi 
yoluna gidilmiştir.

Dil, dinamik bir olgudur. Kimi kuralları esneyebilen, izleyeceği yolu 
onu konuşan kişilerin bizzat belirlediği, farklı dillerle etkileşime açık 
ve hatta bu etkileşimden beslenen bir yapı olarak dil, zaman içinde 
mutlaka değişecektir. Bu değişme, kelimelerin anlamlarıyla asla sınırlı 
kalmamaktadır. Kelimeler semantik açıdan nasıl değişime uğruyorsa 
kelimelerin telaffuzunda da değişmeler olmaktadır ve bundan sonra da 
olacaktır. Söz gelimi, geçmişte Türkçede “açık e” ile söylenen “el” (organ 
anlamında) günümüzde “kapalı e” (é) sesiyle söylenmeye başlamış, “servi” 
yerine “selvi”, “kangı” yerine “hangi” kelimesi artık yerleşik bir hâl almıştır. 
“ğ” ve “h” gibi gırtlak ünsüzleri, İstanbul söyleyişine dayalı olarak modern 
Türkiye Türkçesinde ya tamamen kaybolmuş ya da bunların etkinliği 
azalmıştır. Keza telaffuzdaki ünlü daralmaları da bugün eski İstanbul 
Türkçesindeki kadar kuvvetli değildir. Söz gelimi bugün kimse, “gideceğiz” 
kelimesini “gidici:z” şeklinde söylememektedir. Bu kelimenin “gidice:z” 
şeklindeki telaffuzu günümüzde doğru ve yeterlidir. 

Türkçe telaffuzdaki değişim sadece bu saydığımız durumlardan ibaret 
değildir. Söz varlığımızdaki Arapça ve Farsça kökenli kelimelerde bulunan 
asli uzatmaların zamanla dilimizde kaybolduğunu da gözlemlemekteyiz. 
Söz gelimi, kadın ve erkek ismi olarak da kullanılagelen Murat, Kenan, 
Hayal, Cenap başta olmak üzere pek çok kelimede, “a” sesindeki uzatma ya 
tümden kaybolmuş ya da sadece kelime ek aldığında kullanılır olmuştur. 
Kısacası dildeki değişme hem semantik hem de fonetik düzeyde söz 
konusu olduğundan Türkçeye hâkimiyetimizi bu değişimleri dikkate 
alarak sağlayabilmeliyiz. 



Yabancı kaynaklı kelimelerin bir toplumun dilinde kendine yer bulması 
zamana ve şartlara bağlıdır. Resmî yayın kurullarında ve sözlüklerde 
kabul görmesi ise gayet yavaş gerçekleşir. Türk diline bu şekilde sonradan 
dâhil olmuş kelimeler için “Türkçeleşmiş” deyimi kullanılmaktadır. Bugün 
toplumumuzda dolaşımda olan bazı kelimelerin henüz Türkçeleşmiş 
değilse de yaygın bir söyleyişe sahip olduğunu görmekteyiz: Ötenazi, 
çekap vb. Bu tür kelimelerin içinden de en sık kullanılanları çalışmamıza 
dâhil ettik. Bunların TDK sözlüğünde ya verilmediğini veya sadece kaynak 
dildeki haliyle verildiğini (Ör: check up) görmekteyiz. 

Terim anlama sahip kelimelerin hepsine sözlükte yer vermemiz tahmin 
edileceği gibi gereksiz bir çaba olacaktı. Bu sebeple, çeşitli meslek 
terimlerinden de yine en yaygın ve gündelik hayatta karşılaştıklarımızı 
sözlüğe dâhil edip diğerlerini dışarıda tuttuk. Bu sözlüğe girmeyen 
terimlerin kendi dallarında hazırlanan özel sözlüklerde rahatlıkla 
bulunabileceği zaten bilinmektedir. 

Sözlük düzeni olarak, basit bir şablonla, kelimenin yazılışını solda, 
anlamını satır ortasında, telaffuzunu ise gerekli sembolleriyle satır 
sonunda vermeyi uygun gördük. Böylece her bir sütunda sırayla kelime, 
anlam ve telaffuz yer almaktadır. Madde başları özel isimler hariç olmak 
üzere küçük harflerle yazıldı. Kelimeler Türk Dil Kurumu'nun belirlediği 
yazım kurallarına göre yazıldı. Orada bulunmayan, daha ziyade Arap ve 
Fars kökenli kelimelerde ise Osmanlı Türkçesindeki yazım esas alındı.

Telaffuz sembolleri fonetik alfabede en yaygın ve ortak şekilde kullanılan 
işaretlerden oluşmaktadır. Uzatma (:) ve inceltme (â, ô, û,) bunlar arasında 
başı çekmektedir. Vurgu işaretini ise (Aydın, aydın; hayır, hayır...) anlamca 
karışması muhtemel ve yine kamuoyunda yanlış vurgulandığına sıkça 
şahit olduğumuz kelimelerde kullanmayı tercih ettik. Semboller cetveli 
sonraki bölümde örneklerle yer almaktadır. Burada söz konusu fonetik 
işaretlerin anlamı ve sözlüğün kullanımının yanı sıra, alfabemizdeki 
harflerin ses karşılıkları hakkında genel bir bilgi vermemiz yerinde 
olacaktır. 

Bugünkü alfabemizde 21 adet ünsüz, 8 adet de ünlü harf yer almaktadır. 
Yukarıda değindiğimiz üzere, Türkçenin her zaman yazıldığı gibi 
konuşulmadığının en belirgin örneğini ise ünlülerin sesletiminde görürüz. 
Kalın ünlülerin (a, ı, o, u) yerine göre inceltilmesi ve “e” ünlüsünün 
kapalı/açık söylenişleri bu durumu net bir şekilde gözler önüne serer. 
Sözlüğümüzde kalın ünlülerin ince sesletimini düzeltme veya inceltme 
işareti olarak bilinen, yaygın fonetik imlerden şapka (^)  ile gösterdik (bkz. 



Semboller sayfası). Aslında bu seslerin ince çıkmasının nedeni çoğunlukla 
yanında bulunan ince ünsüzdür. K, L, T gibi ünsüzler bazı kelimelerde 
yanında yer aldığı kalın ünlüyü inceltir: “hikâye”, “sükût”, “lôkal” vb. 

Ünlülerin ses karşılıklarına baktığımızda şunları görürüz. A harfi, 
kalın ve ince “a” olmak üzere iki şekilde sesletilmektedir (uzun ünlü 
sesletimini ayrıca ele aldığımız için burada değinmiyoruz). Kalın a, dilin 
doğal duruşundan geriye doğru biraz yükselmesiyle meydana gelir ve 
bu esnada ağız açık, dudaklar hareketsiz, yanaklar gevşektir: “tabak”, 
“kanıt”, “anı”, vb. İnce a ise kalın a’ya göre daha önden söylenir; dil arkaya 
değil öne doğru hareket eder: “hâl”, “kâtip”, “laik”, “telakki”, ve benzeri. 
"o" ve "u" harflerinin kalın-ince telaffuzları da ağız, dil, dudak gibi ses 
organlarının bu hareketlerine göre tıpkı kalın ve ince a sesindeki gibi 
meydana gelmektedir. Örneğin “Oğuz” kelimesinde o harfi kalın (O∼uz) 
sesletilirken  “ontoloji” kelimesindeki son o harfi incedir (ontolôji). “hukuki” 
kelimesinde u harflerinin her ikisi de kalın telaffuz edilirken (huku:ki:) 
“hükûme”t kelimesinde u incedir (hükû:mét). Sözlükte yer alan maddelerde 
ince ünlülerin hepsi şapka (^) ile gösterilmiştir.

Ünlü harflerin sesletiminde “e” harfi için ayrı bir parantez açmamız 
gerekmektedir. Türkçe diksiyon çalışmalarında “e” harfinin en yaygın 
fonetik karşılığı açık ve kapalı “e” sesleridir. Alfabede her ne kadar bir 
tek “e” harfi mevcut ise de söyleyişte biri, ağız boşluğunun gerisinden ve 
ağız açılarak, tıpkı “kalın a” gibi çıkartılan “açık e” sesi  (tercih, yer, sen, 
ben) ile önden, ağız kısılarak, “i” sesine yakın çıkartılan “kapalı e” sesi 
(kedi, gece, pencere, tencere) bulunmaktadır. Bazı öğreticiler bunların 
dışında bir de orta (normal) “e” sesinden söz etmekteyse de sundukları 
örneklerde bunun da “kapalı e” (é) sesinden farkı olmadığı anlaşılmaktadır. 
Bu sebeple diksiyon çalışmalarında en çok tercih edilen öğretim şekli 
kapalı ve açık olmak üzere iki çeşit “e” sesini temel alır. Sözlükte “açık e” 
alfabedeki şekliyle, “kapalı e” ise “é” sembolüyle verildi. 

E harfinin kapalı mı yoksa açık mı sesletileceği sorusu Türkçe telaffuzda 
en fazla yanılgıya sebebiyet veren meselelerden biridir. Günlük dilde 
kimi kapalı kimi ise açık söylenmesi gereken “e” seslerinin bu kurala 
uyulmadığı için yanlış telaffuzu son derece yaygın bir vaziyettedir. Örnek 
olarak “Cenk”, “Cengiz”, “Genç”, “Pencere”, “Yenge”, vb. kelimelerde “e” 
sesleri kapalı olduğu hâlde, yaygın bir şekilde kulağımıza çalındığı üzere, 
“açık e” şeklinde söylenirse yanlış olacaktır. Bazı kelimelerde bulunan “e” 
sesinin ise kelime ek aldığında açık veya kapalı “e” sesine dönüştüğünü 
bilmez ve uygulamazsak yine bir telaffuz hatası yapmış oluruz. Örneğin, 



“ben” kelimesinde “e” sesi aslen açık olsa da “–cil” yapım eki getirildiğinde 
bu ses “kapalı e”ye (é) dönüşür: “Béncil” kelimesinde olduğu gibi. Oysa çok 
kişinin buradaki “e” sesini hâlâ açık hâlde telaffuz ettiğini duymaktayız. 
Sözlükteki kelimelerde bütün “kapalı e” seslerini (“é”) göstermeye gayret 
ettik. Çalışmamızın bu yönüyle bir yenilik taşıdığını belirtmeliyiz. 

Uzatma imi (:) ünlü harflerin doğal söylenişinin bir ses uzatılmasını 
ifade etmektedir. Örneğin “kâtip” kelimesinde “a” sesi ince olduğu gibi 
bir ses uzundur: kâ:tip. Benzer şekilde “âşık” kelimesinde de a harfinin 
bir ses uzun okunduğuna şahit oluruz: a:şık. Diğer ünlüler de yerine 
göre bu şekilde, bir ses uzun söylenebilir: té:min, fuzu:li:, sükû:t, vb. Bazı 
kelimelerin sonundaki ünlüler normalde kısa telaffuz edilirken bir ek 
aldığında veya yardımcı eylemle birleştiğinde uzun okunabilir: kabûl – 
kabû:l͜étmék, telkin-telki:na:t, vb Zaman zaman göz ardı edildiğine şahit 
olduğumuz bu kuralı da sözlükte mümkün olduğunca hatırlatmaya gayret 
ettik. Kimi uzmanlar bir yarım ses uzunluğundan söz etmektedir ancak 
bunun tam ses uzunluğundan farkının net olarak ortaya konulabildiğini 
söyleyemiyoruz. Dolayısıyla bu konuda henüz kesin bir mutabakat 
bulunmadığından sözlüğümüzde yarım ses uzatmaya yer vermedik.

Türkçede ünsüz harflerin sesletiminde ise ünlülerde olduğu gibi kalınlık 
ve incelik farkı bulunmaktadır. Ünsüz harflerdeki bu ses değişimi de 
çoğunlukla yanındaki ünlüyle alakalıdır. Yukarıda ünlüler bahsinde 
ünsüz harflerin yanındaki kalın ünlüyü inceltebildiğini söylemiştik. 
Bu etkileşimin tersi, yani kalın veya ince ünlünün yanındaki ünsüzü 
belirlemesi de yaygın bir durumdur. Başka bir deyişle, ünsüzler yanındaki 
kalın ünlüye uyarak kalın söylenebilir ya da tam tersi, ince ünlüye uyarak 
ince söylenebilir. Örneğin makas, takı, ulak vb. sözcüklerde görüldüğü 
gibi kalın ünlü ile birlikte kalın sesletilen ünsüzler bulunmaktadır. Kira, 
metin, lehim vb. sözcüklerde ise ince ünlüye uyum sağlayan ünsüzleri 
görüyoruz. 

Ünsüzlerin kalın ve ince sesletimini sözlüğümüzde şapka (^) işareti ile 
göstermeyi uygun bulduk ki, yukarıda sıraladığımız sebeplerden ötürü 
en makul ve tercih edilen de budur. İnce söylenen ünsüzler, yanındaki 
ünlüde bulunan şapka (^) ile ayırt edilmektedir. Şapka işareti alan ünlü 
harf, aslında yanındaki ince ünsüz ile ince sese kavuşmuştur. Sözlüğü 
semboller yığınına boğmamak ve mümkün olduğunca sade tutmak 
amacıyla "kalın K", "kalın L" ve "kalın T", vd. ünsüzlerin kalın söylenişleri 
için ayrı bir işarete gerek görmedik. Sözlüğün kullanımında, yanında 
şapkalı bir ünlü bulunan ünsüzleri ince, diğerlerini ise kalın telaffuz 



etmemiz gerektiğini bilirsek en kolay, geçerli ve yaygın kullanımı yerine 
getirmiş oluruz. Örneğin “hâl”, “kâğıt”, “muğlâk” vb. pek çok sözcükte şapka 
sadece a sesini değil L ve K sesini de ince söylememiz gerektiğini gösterir. 
Dikkât, itaât vb. sözcüklerde “a” sesiyle birlikte ince sesletilen “T” sesini 
duyarız. Özetle, sözlüğün kullanımında sadece bu kuralı unutmamak 
hem ünlülerin hem de ünsüzlerin ince ve kalın söylenişleri konusunda 
yanılmamızı önleyecektir. 

Öte yandan bazı eski Türkçe kelimelerin sesletiminde ince ünlü yanında 
olduğu hâlde kalın sesletilebilen ünsüzler de bulunduğu söylenebilir: 
Hakiki, fevkinde, mevki, vb. Az sayıda olsa da bu tür kelimelerdeki kalın 
ünlüleri ayrıca nasıl belirtebiliriz? Bu haklı soruya şöyle cevap verebiliriz: 
Günümüz Türkçesinde bu gibi kelimelerdeki kalın ünsüzler artık kalın değil 
ince sesletilmektedir. Örneğin, “mevki” sözcüğündeki "K" sesinin mutlaka 
kalın söylenmesi gerektiğinde diretmek bizce faydasız bir uğraştır. Zira 
kulağa hoş gelse de bu kullanım artık terk edilmiştir. Dildeki değişimin en 
önce seslerden başladığını unutmayalım. Bu değişimlere ayak uydurmayıp 
eski söyleyişte takılı kalmak nafile bir çabadır. Tıpkı artık terk edilse de 
duyduğumuzda bize sevimli ve kibar gelen ünlü daralmalarında olduğu 
gibi… Seveceğim sözünü “sévici:m”, “gideceğini” sözünü “gidici:ni” şeklinde 
duyduğumuz zaman hoşumuza gitse de günümüzde bu düzeyde bir ünlü 
daralmasının tedavülden kalktığının üzülerek farkına varıyoruz.

Şapka işaretinin Türkçe telaffuzda oynadığı rol ile gerek yazımda gerekse 
telaffuzdaki kullanım şekli ise uzun zamandır tartışılmakta ve görünen 
o ki bundan sonra da tartışılacaktır. Biz bu konuyu Sözün Sesi- Diksiyon 
ve Hitabet adlı kitabımızda daha ayrıntılı olarak inceledik. Dileyenler bu 
kitabı ve elbette konuyla ilgili yazılmış diğer kitap ve makaleleri okuyarak 
daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilirler (Sözlük sonunda yer alan kaynakçada 
ilgili kitapları görebilirsiniz). Burada daha fazla üzerinde durmuyoruz. 

Alfabemizdeki ünsüzlerden “n” harfinin telaffuzu iki şekildedir. İlki, 
dil ucunun damağın ön tarafına ve üst dişlere değmesiyle art damağın 
alçalması ve böylece çıkan sesin burun boşluğunda meydana getirdiği 
titreşimle oluşan “normal n” sesidir: Anı, nedamet, makine, vb. Diğeri 
ise “genizsil n” (nazal n) denilen ve bu boğumlamaya geniz yolunun da 
katılmasıyla ortaya çıkan "n" sesidir. Sözlükte genizsil n sesi “ň” imiyle 
gösterilmiştir: Aňkara, Béňgü, Éňfés, vb.. 

Ünsüz harfler içinde Türkçe telaffuzda başlı başına karmaşaya yol açan 
harf ise “ğ” olmaktadır. Zira bu harfin günümüz Türkiye Türkçesinde ses 
karşılığı bulunmamaktadır. Bunun yerine kendisinden önce gelen ünlüyü 



bir ses uzatma, kendisinden önceki ve sonraki ünlüleri birleştirme veya “y” 
sesini ikame etme yollarından birini tercih ediyoruz. Bu durum, gündelik 
dilin doğal akışı içinde kendiliğinden ortaya çıkmış ve bir kural hâline 
gelmiştir, denebilir. Sebebi de İstanbul Türkçesinin gırtlağa değil ağız, 
dudaklar, çene gibi yüz kısmına yani maskeye dayalı bir dil olmasıdır. 
Öyle ki, toplumumuzda “ğ”yi seslettiğini sananların çoğu aslında yukarıda 
saydığımız üç yoldan birini tercih etmektedir. Sözlükte, içinde “ğ” bulunan, 
yaygın söylenişe sahip kelimelerin doğru telaffuzunu uygun sesle vermeye 
çalıştık (Ör: Ba:naz, ça:rı, déynék, ma:rur, yo∼urt…). Bu sayede, “ğ”nin 
telaffuzda yol açtığı durumların farkına varılacağını ve pek çok kişinin 
bu artık kaybolmuş sesi söylemeye çalışma külfetinden de kurtulacağını 
tahmin ediyoruz. 

Türkçe diksiyonun ülkemizdeki en eski ve yetkin isimlerinden Nüzhet 
Şenbay’ın “ğ” konusundaki şu sözlerini buraya aktarmakta yarar görüyoruz2: 

Ğ ünsüzü dilimizde varlığını ancak kendinden önce gelen 
ünlünün süresini uzatmakla hissettirir. Sözcük başında 
bulunmaz, iki ünlü arasında diftong meydana getirir: Boğaz= 
Boaz, yoğurt =yourt, doğar=doar gibi…3. Ğ ünsüzü dilimizde ara 
sıra Y, V ünsüzlerine döner. Örnek: Eğer= eyer, Eğlence=eylence, 
Eğitsel=eyitsel, Eğilmek=eyilmek, Oğmak=ovmak, Soğan= sovan, 
koğmak=kovmak, Göğermek=gövermek4  

Türkiye’de pek çok uzman, usta öğretici veya spikerin de bu kurala uymakta 
olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Bununla beraber, “ğ” harfinin ses 
karşılığının bulunduğunu iddia edenler de yok değildir. Onların gerekçeleri 
ise gırtlağa dayalı bu sesin günümüz Türkçesinde büsbütün kaybolmayıp 
nadir örneklerle olsa da geçerliliğini koruduğu düşüncesidir. Bu görüşe 
katılmasak da konunun aslında Türkçenin telaffuzu konusunda bizleri 

2  Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı. İstanbul: YKY, 2003.
3  Agy. s. 99. Sözlükte diftong (ikizleşme) bulunan kelimeleri geçiş sesi ( ∼) ile vermeyi 
uygun gördük. Aksi takdirde ikizleşmede meydana gelen ses birleşiminin göz ardı 
edilmesi ve iki ünlünün de kendi asli sesiyle, birbirine bitiştirilmeden sesletilmesi söz 
konusu olabilmektedir ki bu da yanlış ve çirkin bir telaffuza yol açacaktır. Örneğin, 
“boğaz” sözcüğünün telaffuzunda “ğ” sesletilemediği için “o” ve “a” ünlüleri yumuşakça 
birbirine bitiştirilerek bir ikizleşme ortaya çıkar. Bunu şöyle gösteriyoruz:  bo∼az
4  Agy. s. 99. Şenbay’ın bu kısımda verdiği örneklerin pek çoğunda “ğ” harfinin 
telaffuz karşılığı olan v, y seslerinin artık yazıda da yerleştiğini biliyoruz. Bu durum, 
“ğ” harfinin yarattığı değişimin konuşma dilini aşarak yazı diline de sirayet edecek 
denli güçlü olduğunu kanıtlamaktadır. Öte yandan, soğan-sovan örneğinin bugün için 
geçerli olmadığını, bu sözcüğün bir önceki notta belirttiğimiz türden bir ikizleşme 
ile (so∼an) telaffuz edildiğini de eklememiz gerekir.



daha derin bir meseleye yönlendirdiğini belirtmeliyiz. Bu konuda Doğan 
Aksan’ın şu önemli tespitine kulak vermemiz gerekir5: 

Türkçenin ve Türkiye Türkçesinin ses düzeni, yeterince 
aydınlatılmamıştır. Seslerin çıkış yerleri, süreleri, ses 
bileşmelerindeki özellikler deneysel sesbilim verilerine göre 
kesinlikle saptanmış değildir. Muzaffer Tansu, Özcan Başkan, 
Hikmet Sebüktekin, Nevin Selen gibi araştırıcılar bu yolda 
önemli adımlar atmış olmakla birlikte, daha yapılacak çok 
şey vardır. Sesçizimlerinden (sonagramlardan) yararlanılarak 
söyleyişte hangi seslerin çıkarıldığının, ses dizgemizle ilgili 
niteliklerin kesinlikle belirlenmesi gereklidir. Bir örnek verecek 
olursak, yumuşak g adıyla anılan sesin Türkiye Türkçesinde 
hangi sözcüklerde çıkarıldığı, sözcüklerin nerelerinde ve hangi 
koşullarda belli olduğu bu açıdan ortaya konmalıdır. İkizünlü 
(diphtongue) konusu da böyledir; görevsel sesbilimle ilgili çeşitli 
sorunlar da aydınlatılmayı beklemektedir. Sesbilim alanında, 
özellikle Batı dilleri üzerinde yapılan araştırmaların Türkçeye 
uygulanması zamanı gelmiş, geçmektedir.  

Aksan’ın bu gibi tespit ve çağrılarını farklı yazılarında yinelediğini 
görmekteyiz. Örneğin yine yumuşak g konusu başta olmak üzere konuşma 
dilimizdeki seslerin ancak ses laboratuvarlarında yapılacak incelemeler 
sonucunda aydınlatılabileceği fikri, alanla ilgili herkes için dikkate alınması 
gereken bir öneridir. 

Son kertede, Türkologlar, dil bilimciler, spiker ve sunucular, ses eğitmenleri 
ve Türkçe sevdalılarının da ortak çalışması ile gerek yumuşak g (ğ) gerekse 
alfabemizdeki diğer ünlü-ünsüz harflerin ses karşılıklarının kesin olarak 
tespiti mümkün olabilir. Bu uğurda, ileride belki alan uzmanlarının içinde 
yer aldığı, Türk Dil Kurumu, TRT ve RTÜK’ün birlikte yürütebileceği bir 
çalışma, bu kurumlarda hâlen mevcut olan telaffuz sözlükleri arasındaki 
farklılıkların da ortadan kalkmasına imkân sağlayacaktır. Temennimiz, 
bu alana emek vermiş, vermekte olan eğitmen ve bilim insanlarının söz 
konusu çalışma için birlikte ve güçlü bir adım atmasıdır. 

Bu sözlüğün öne çıkan özelliklerinden biri de ulamadır. Ulama, bir 
kelimenin sonunda yer alan ünsüz harfin, ardından gelen kelimenin 
başındaki ünlü harfle birleştirilerek, onunla beraber söylenmesidir. Böylece 

5  Doğan Aksan, Dilbilim ve Türkçe Yazıları. İstanbul: Multilingual Yayınları, 2004. s. 
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konuşmaya bir akıcılık sağlanmış olur. Semboller cetvelinde görüleceği 
gibi, ulamayı şu işaretle gösterdik: témyi:z͜étmék, kâ:m͜ almak, vb

Ulama, doğru ve etkili konuşmanın en önemli unsurlarından biri olsa da 
son zamanlarda konuşmacılar tarafından göz ardı edilmeye başlanmıştır. 
Oysa Ülkü Giray’ın da dikkat çektiği gibi, “Özellikle bileşik sözcüklerde, 
bileşik özel adlarda, tamlama ve deyimlerde ulama yapılması şarttır. 
Ulama, dinleyenin de anlamasını kolaylaştırır”.6 Bu sebeple, biz de kimi 
birleşik kelimelerde ve tamlamalarda ulamaya yer vererek bu söyleyiş 
özelliğinin unutulmasını engellemeye, gereken yerlerde ulama yapmanın 
akıcı, doğru ve güzel bir konuşmaya katkısını ortaya koymaya çalıştık. 

Türkçe Telaffuz Sözlüğü’nde kelimelerin anlam karşılıkları verilirken 
üç farklı sözlükten yararlanma yoluna gidildi. Bunlar sırasıyla Türk Dil 
Kurumu Sözlüğü (en güncel hâliyle), Ferit Devellioğlu’nun Osmanlıca-
Türkçe Lügati ve İlhan Ayverdi’nin Büyük Misalli Türkçe Sözlük’üdür. Ayrıca 
bazı maddelerin tanımlarında TRT'nin Telaffuz Sözlüğü ile Diyanet İslam 
Ansiklopedisi’nin www. islamansiklopedisi. org internet erişiminden de 
yararlanıldı. 

Yazılışta da yine TDK güncel yazım kılavuzu esas alındı fakat orada 
bulunmayan kelime ve tamlamalar için diğer sözlüklere müracaat edildi. 
Birden fazla telaffuza sahip kelimeler, karışıklığa meydan vermemek için 
ayrı ayrı başlıklarla sunuldu. Bu sebeple, bazı kelimeler mükerrer yazılmış 
gibi gözükse de hem anlamca hem de telaffuz açısından mutlaka farklılık 
taşıdıklarını hatırlatmalıyız. 

Sözlükte öncelikli maksadımız kelimelerin telaffuzu olduğu için anlam 
karşılıklarında fazlaca ayrıntıya girmedik. Mümkün olan en kısa yoldan 
kelimenin anlamını veya anlamlarını vererek okuru telaffuza yönlendirdik. 
Sözlük kullanıcısı, her bir kelimenin doğru telaffuzunu burada bulduktan 
sonra anlamlarını derinlemesine inceleyebilmek için diğer sözlüklere 
bakabilir.

Bu çalışmadaki öncelikli amacımızın, eğitim seviyesi ayırt edilmeksizin 
isteyen herkesin Türkçeyi sözlü olarak doğru ve estetik şekilde 
kullanabilmesine imkân sağlamak olduğunu vurgulamak gerekir. Bu 
sebeple bilimselliği şüphe götürür semboller bolluğundan ziyade mümkün 
olan en kısa, sade fakat açıklayıcı bir yöntemle okurun karşısına çıkmayı 
uygun gördük. 

6  Ülkü Giray, Türkçeyi Güzel Konuşma ve Okuma Kılavuzu. Ankara: Bilgi Yayınevi, 
2007. s. 41



Sözlüğün kimi maddelerinde Türk edebiyatının geçmişten günümüze 
en seçkin şair ve yazarlarının eserlerinden alıntılar vererek hem ilgili 
kelimenin cümle içinde kullanımına dikkat çekmeyi hem de kullanıcının 
okuma zevkini artırmayı hedefledik. Başta Yunus Emre olmak üzere, 
Türkçeyi en güzel ve aslına uygun şekilde kullanan Fuzuli, Şeyh Galip, 
Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Haşim, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl 
Kısakürek, Nâzım Hikmet, Orhan Veli, Sait Faik Abasıyanık vb. isimlerin 
şiir ve yazılarından örnekler sunduk. Ancak bunda da her maddede bu 
yola başvurarak sözlüğün eksenini değiştirmemek adına, sadece bazı 
kelimelerde örnek cümleler sunmanın yararlı olacağını düşündük. 

Okurdan dileğimiz, eleştiri ve önerilerini esirgememeleri ve sözlüğün 
bundan sonraki baskılarına dâhil edilecek kelimelerin tayin edilmesinde de 
her daim katkı sunmalarıdır. Türkçe elbette kimsenin tekelinde olmadığı 
gibi, onu yanlış söyleyişlerle kirletenlerin insafına terk edilmeyecek 
kadar da değerlidir. Yanlışlara karşı doğruyu ve güzeli savunmak, 
Türkçenin konuşulmasında doğru örnek teşkil etmek yolunda çabalamak 
boynumuzun borcu olmalıdır. 

Bugün Türkçe diksiyon ve hitabet derslerinde mutlaka gözetilen İstanbul 
Türkçesi, sesleri asırlar içinde kendince biçimlendirmiş, ona yeni bir ses 
hüviyeti kazandırmıştır. Zarif, ahenkli ve yumuşak tınısıyla bu dil, doğru 
ve bütün estetik özellikleri dikkate alınarak, başka bir deyişle, hak ettiği 
şekilde konuşulmalıdır. Umuyoruz, mütevazı ve iyi niyetli çalışmamız bu 
amacın gerçekleşmesinde pay sahibi olur. 



Semboller 

^	 :	İnceltme	(Ör:	dâlyan,	lâik,	Hulû:si:)

:		 :	Bir	ses	uzatma	(Ör:	ya:mur,	müñzévi:)

___	 :	Vurgu	(Ör:	Aydın,	aydın)

͜	 :	Ulama	(Ör:	hélâ:k͜olmak,	kabû:l͜ étmék)

~	 :	Geçiş	sesi	(Ör:	a:~ilé,	zé~a:mét)

É	/	é	 :	Kapalı	e	(Ör:	Éngin,	çéşmé)

’		 :	Kesme	(Ör:	tél’in,	şer’an)

n�	 :	Genizsil	(nazal)	n		(Ör:	Añkara,	céñgâ:ver)



Kısaltmalar

Ar.	 :	Argo	

Bot.	 :	Botanik

Coğ.	 :	Coğrafya

Dilb.	 :	Dil	bilim

Dilbil.	 :	Dil	bilgisi

Edb.	 :	Edebiyat

H.	 :	Halk	ağzında

Huk.	 :	Hukuk

Mec.	 :	Mecaz

Mit.	 :	Mitoloji

TDK		 :	Türk	Dil	Kurumu

vb.	 :	Ve	benzerleri
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A
a Alfabenin	ilk	harfi a
aa Şaşkınlık,	sevinç,	hayret,	

üzüntü	vb	gibi	duygu	
durumunu	yansıtan	söz	

aa:

ab 1.	Su	
2.	Parlaklık

a:b

aba 1.	Yünden	imal	edilen	kalın	
ve	kaba	kumaş	
2.	Derviş	hırkası 
Hepsi, sırtında aba, günlerce 
/ Gittiler, içleri hicranla dolu 
(“Mehlika	Sultan”,	Yahya	
Kemal	Beyatlı)

aba:  

abad İmar	edilmiş,	bayındır a:ba:d
abajur Üzeri	siperli	masa	lambası	

veya	ayaklı	lamba
abajur

abandone Çaresiz	düşmek,	yenilmek abandoné
abani Beyaz	renkte	bir	kumaş	çeşidi aba:ni:

abanoz (Bot.)	Sıcak	iklimlerde	
yetişen	ve	kerestesinden	
yararlanılan	geniş	bir	ağaç	
türü	ile	bu	ağaçtan	elde	edilen	
ürün

abanoz 

Abaza Kuzeybatı	Kafkasya’da	
yaşayan	halk,	Abhaz

Abaza

Abbas Erkek	ismi	 Abbas
Abbasi Emeviler’den	sonra	kurulan,	

Irak	ve	Mısır	merkezli	İslam	
Devleti

Abba:si:

abdal Derviş abdal
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abdest Müslümanların	ibadet	
edebilmek	için	vücudun	bazı	
organlarını	yıkamak	veya	
mesh	etmek	yoluyla	yaptıkları	
temizlenme

abdést

abdesthane Tuvalet abdéstha:né
abdestlik 1.	Abdest	alınan	yer

2.	Abdest	alırken	giyilen	
kolsuz	giysi

abdéstlik

Abdülkadir Allah’ın	kulu	anlamında	
erkek	ismi

Abdülka:dir

abes Saçma	 abés
abıhayat Ölümsüzlük	suyu a:bıhayat 

(a:bıhaya:t-ı)
abıkevser Cennet	ırmağı	 a:bıkévser
abi (H.)	Ağabey a:bi
abid İbadet	eden,	kul a:bid
abide Anıt,	yazıt a:bidé
abidevi Anıtsal a:bidévi:
Abidin Erkek	ismi A:bidi:n
abiye Gece	kıyafeti abiyé
abla Büyük	kız	kardeş abla
ablak Yayvan	ve	dolgun	yüz ablak
abonman Satıcı	veya	kurum	ile	kişiler	

arasındaki	anlaşma
abonman

Aborjin Avustralya	yerlisi Aborjin
abrakadabra Sihirbazların	çokça	

kullandığı,	kökeni	eski	
çağlara	dayanan	büyü	sözü

abrakadabra

absorbe Soğurma absorbé
absürt Saçma absürt
abuk sabuk Düşüncesizce	söylenmiş,	akıl	

ve	mantık	dışı,	
Saçma	sapan	söz

abuk sabuk
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abus Çatık	kaşlı	veya	somurtkan	
kişi

abus

acaba Şüphe,	merak	uyandıran	söz acaba:
acar Atılgan,	girişken acar 
Acar Güneybatı	Kafkasya'nın	

Türkiye	sınırına	yakın	
bölgesinde	yaşayan	bir	halk

Acar 

acayip Garip,	tuhaf aca:yip
acele Çabuk,	tez acélé
Acem 1.	İran	ülkesi	

2.	İranlı
Acém

acemaşiran Klasik	Türk	müziği	makamı acémaşi:ran
acembuselik Türk	müziği	makamı acémbu:sélik
acemi Bir	işe	yeni	başlayan,	amatör,	

eli	yatkın	olmayan	
acémi:

acemkürdi Türk	müziği	makamı acémkürdi:
acente Bir	kuruluşun	işlerini	onun	

adına	yürüten,	aracı	kurum	
veya	kişi

acénté

acep Acaba acép
aceze Zayıf,	kimsesiz,	düşkün	

kimseler
acézé

acibe Şaşkınlık	uyandıran,	
görülmemiş	şey

aci:bé

acil Hemen	yapılması	gerekli	
olan,	ivedi

a:cil

acilen Çabucak a:cilen
aciz Güçsüz	 a:ciz
acizane Tevazu	belirten	söz a:ciza:né
acul Aceleci,	tez	canlı acû:l
acuze Yaşlı,	huysuz	kadın acu:zé
acz Beceriksizlik acz
açelya (Bot.)	Kokusu	olmayan,	güzel	

renkli	bir	çiçek
açélya
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açık oturum Kamuya	açık	düzenlenen	
toplantı	

açık͜oturum

açık öğretim Derslerin	kitle	iletişim	
araçlarından	takip	edildiği,	
herkese	açık	eğitim

açık͜ö:rétim

ad İsim ad
adabımuaşeret Görgü	kuralları a:da:bımu~a:şérét

adale Kas adalé

adalet Kanunların	herkese	eşit	
uygulanması,	hakka	uygunluk

ada:lét

adamcağız Kendisine	sevgi	veya	acıma	
duyulan	erkek

adamca:z

adap Töre,	yol,	yordam,	usul a:dap (a:da:bı)
adaptasyon Uyarlama	 adaptasyon 
adaptör Aygıtlar	arası	geçişi	ve	

uyumu	sağlayan	alet,	
uyarlayıcı,	bağlayıcı

adaptör 

addetme Sayma	 âddétmé
adem Yokluk,	hiçlik adém
ademimerkeziyet (Huk.)	Yerinden	yönetim adémimerkéziyét

Âdem İlk	insan A:dém

adese Mercek	 adésé

adet Tane adét
âdet Gelenek,	görenek,	alışkanlık a:dét
adeta Hemen	hemen,	sanki a:déta:
adi Değersiz,	sıradan a:di:
adil Adaletli a:dil
adilane Doğruluk	ve	adaletle	yapılan a:dilâ:né
Adilcevaz Bitlis’in	bir	ilçesi A:dilcévaz
Adile Kadın	ismi A:dilé
adli Adaletle	ilgili adli:
aerobik Spor	türü,	jimnastik a~érobik
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aerodinamik Hareket	hâlindeki	bir	cisim	
üzerinde	havanın	yarattığı	
etkiyi	inceleyen	bilim	dalı

a~érodinamik

afak Ufuklar
Garbın afakını sarmışsa çelik 
zırhlı duvar/ Benim iman dolu 
göğsüm gibi serhaddim var 
("İstiklal	Marşı"	Mehmet	Akif	
Ersoy)

a:fa:k

afakan (hafakan) Sıkıntı,	çarpıntı	 afakan
afaki 1.	Gereksiz,	önemsiz

2.	Hayalî	olan
a:fa:ki:

afat Afetler a:fat
afazi Söz	yitimi afazi 
aferin Övgü,	takdir,	beğenme	

belirten	söz
a:férin

afet 1.	Yıkıma	yol	açan	doğa	olayı	
2.	Güzel	kadınlara	söylenen	
beğeni	sözü

a:fét

afetidevran Kendi	döneminde	en	çok	
beğenilen	kadın	

a:fétidévra:n

afetzede Afete	uğramış	kişi a:fétzédé
affetmek Bağışlamak affétmék
afif İffetli,	namuslu afi:f
afife İffetli	kadın afi:fé
afili Gösterişli afili
afişe (etmek/
olmak)

Reklam	etme,	dile	düşürme afişé

afitab Güneş	 a:fita:b
afiyet Sağlık,	esenlik a:fiyét
aforizma Özdeyiş aforizma
aforoz Hristiyanlıkta	kilisenin	bir	

kişiyi	dinden	çıkarması
aforoz

afrodizyak Cinsel	isteği	artıran	madde afrodizyak
agâh 1.	Bilgili,	haberli a:gâ:h
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agnostik Bilinemezci agnostik
agora Antik	dönemlerde	toplanma	

alanı,	çarşı
agora

agorafobi Alan	korkusu agorafobi
agresif Saldırgan	 agrésif 
ağ 1.		İp	veya	tel	örgüsü	

2.		Örümcek	türü	hayvanların	
salgıladıkları	örgü	
3.	Ulaşım	veya	iletişim	
şebekesi	
4.	Tuzak

a:

ağa 1.	Toprak	sahibi,	varlıklı	
kimse	
2.	Sözü	geçen,	muteber

a:

ağabey Büyük	erkek	kardeş a:béy
ağaç Meyve	verebilen,	gövdesi	

odun	veya	kereste	olmaya	
elverişli	bulunan	ve	uzun	
yıllar	yaşayabilen	bitki

a:ç

ağda 1.	Kaynatılarak	çok	koyu	
ve	yapışkan	bir	macun	
durumuna	getirilen	pekmez	
veya	limonlu	şeker	eriyiği	
2.	Şekerle	yapılan	ürünlerin	
hazırlanması	veya	beklemesi	
sırasında	şekerin	ulaştığı	
koyuluk

a:da

ağıl Küçükbaş	hayvanların	
barındığı	çit	veya	duvarla	
çevrili	yer

a~ıl

ağır 1.	Tartıda	çok	çeken,	hafifin	
zıttı.	
2.	Yavaş

a:r

ağırlamak Misafir	etmek a:rlamak 
ağıt Ölenin	arkasından	söylenen	

acıklı	ezgi
a:t
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ağız 1.	Yüzde,	avurtlarla	iki	
çene	arasında	bulunan,	
ses	çıkarmaya,	soluk	
alıp	vermeye	yarayan	ve	
besinlerin	sindirilmeye	
başlandığı	organ.	
2.	Bir	akarsuyun	denize	veya	
göle	döküldüğü	yer	
3.	Aynı	dil	içinde	ses,	şekil,	
söz	dizimi	ve	anlamca	
farklılıklar	gösterebilen,	belli	
yerleşim	bölgelerine	veya	
sınıflara	özgü	olan	konuşma	
dili

a:z

ağlamak Üzüntü,	sevinç	vb	nedenlerle	
gözyaşı	dökmek

a:lamak

ağrı Vücudun	herhangi	bir	
bölgesinde	duyulan	sancı

a:rı

Ağrı Türkiye'de	bir	şehir A:rı
ağustos Yılın	sekizinci	ayı a~ustos
ağyar Başkaları,	yabancılar

Sanma şahım herkesi sen 
sadıkâne yâr olur /
Herkesi sen dost mu sandın 
belki ol ağyar olur /
Sadıkâne belki ol bu âlemde 
dildar olur /
Yâr olur ağyâr olur dildâr 
olur serdâr olur
(Yavuz	Sultan	Selim)

a:ya:r

ah Hayıflanma	belirten	ünlem ah
ahali Halk aha:li:
ahbap Yakın,	dost,	arkadaş ahbap (ahba:bı)
ahdetmek Bir	şey	için	kendi	kendine	

edilen	yemin
ahdétmék

Ahd-i Atik Tevrat Ahdi Ati:k
ahenk Uyum a:hénk
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ahenktar Uyumlu a:hénktar
aheste Yavaş	yavaş,	usul	usul a:hésté
ah etmek 1.	İlenmek	

2.	Acı	ile	içini	çekmek
a:h͜étmék

Ahi 1.	Cömert
2.	Ahilik	ocağına	bağlı	kimse

Ahi:

Ahilik Anadolu’da	XIII.	yüzyıldan	
itibaren	oluşan	tasavvufa	
dayalı	bir	mesleki	birlik

Ahi:lik

ahir Son,	sonuncu a:hir
ahiret Canlıların	öldükten	sonra	

tekrar	dirileceği	yer,	öte	
dünya

a:hirét

ahit Kendi	kendine	verilen	söz ahit
ahize Telefonda	sesin	iletildiği	

kısım
a:hizé

ahkâm Hükümler ahkâ:m
ahlak 1.	Toplumsal	davranış	

kuralları	bütünü	
2.	Huy

ahlâk (ahlâ:k-ı)

ahlaken Ahlak	bakımından ahlâ:ken
ahlak-ı umumiye Genel	ahlak	kuralları ahlâ:kı umu:miyé
ahlaki Ahlaka	uygun,	ahlakla	ilgili ahlâ:ki:
Ahmed Yesevi Türk	tasavvuf	hareketinin	

öncüsü,	mutasavvıf	şair
Ahméd Yésévi:

ahraz Sağır	ve	dilsiz	ya	da	sadece	
dilsiz	kimse

ahraz

ahu 1.	Ceylan	
2.	Güzel,	zarif	kadın

a:hu:

ahududu (Bot.)	Böğürtleni	andıran,	
çalı	görünümünde,	dikenli	bir	
bitki

a:hududu
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ahval Durumlar,	haller ahvâl (ahvâ:l-i)
aidat Bir	kurum	veya	derneğe	

düzenli	ödenen	para
a:~idat 
(a:~ida:t-ı)

aidiyet Bağlılık,	bir	şeye	veya	bir	
yere	ait	olma

a:~idiyét

aile 1.	Aralarında	kan	bağı	
bulunan,	toplumun	en	küçük	
birimi	
2.	Birlikte	oturan	hısım	ve	
yakınlar
3.	Aynı	amaç	için	çalışanlar

a:~ilé

ailevi Aile	ile	ilgili	olan a:~ilévi:
ait İlişkin,	bağlı a:~it
ajanda Takvimli	not	defteri ajanda
ajans Haber	toplayan	ve	dağıtan	

kuruluş
ajans

ajitasyon Duygu	sömürüsü ajitasyon
Akabe 1.	Tehlikeli,	sarp	geçit	

2.	Ürdün'ün	güneyinde	bir	
şehir

Akabé

akabinde Ardından,	hemen	sonrasında akabindé
akademisyen Akademide	ders	veren	ve	

araştırma	yapan	kimse
akadémisyen

akamet Kısırlık,	verimsizlik aka:mét
Akaretler İstanbul’un	Beşiktaş	ilçesinde	

bir	semt
Aka:rétler

akıbet Son,	sonuç a:kıbét
akide 1.	İnanç	

2.	Renkli	bir	şeker
aki:dé

akik Kırmızı	renkte,	
mücevherlerde	kullanılan	
değerli	bir	taş

akik

akil Akıllı	
Ne akilem ne divane / 
Gel gör beni aşk neyledi 
(Yunus	Emre)

a:kil
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akilane Akıllıca a:kilâ:né
akil baliğ Aklı	yeten,	ergen a:kilba:li:
Akile Kadın	ismi A:ki:lé
akim Verimsizlik,	sonuç	elde	

edememe
aki:m

akis Yansıma 
Gelip geçen her yüzden gizli 
bir akis kalmış,/ 
Küflü aynalarında, küflü 
aynalarında. 
("Otel	Odaları",	Necip	Fazıl	
Kısakürek)

akis

akit Sözleşme akit
aklıselim Sağduyu,	sağduyu	sahibi	kişi aklısélim
akli Akılla	ilgili	olan akli:
akordeon Çalgı	aleti,	akordeon akordé~on
akort Müzik	aletlerine	yapılan	ses	

ayarı
akort 

akort etmek Ses	ayarı	yapmak akor͜détmék
akraba Kan	bağı	ile	ya	da	evlilikle	

bağlı	olan	kişiler
akraba:

akran Yaşıt,	aynı	kuşaktan,	benzer akran (akra:n-ı)
akreditasyon Denklik	 akréditasyon 
akrobasi Cambazlık	 akrobasi 
aksam Kısımlar,	parçalar aksam (aksa:mı)
aksan (Dilb.)	Bir	bölgeye	veya	

yöreye	özgü	söyleyiş	
şekilleri,	ağız

aksan (aksa:nı)

aksesuar Kıyafeti	bütünleyen	takı,	
çanta,	eldiven	vb.	şeyler

aksésu~ar

aksi 1.	Ters,	zıt,	
2.	Geçimsiz	kimse

aksi

aksiseda Yankı,	cevap aksiséda:
aksi tesir Geri	tepkime aksité:sir
aksiyoner Hisse	sahibi,	hissedar aksiyoner 
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aksülamel Tepki,	reaksiyon aksülâmel
aktif Etkin,	hareketli,	faal aktif 
aktivite Etkinlik,	hareketlilik aktivité 
aktüalite Güncellik,	güncel	olan aktü~alité
aktüel Güncellik,	günün	konusu aktü~el
akupunktur Vücuda	iğne	batırma	

yöntemiyle	tedavi	etme
akupunktur

akustik Yankılanım akustik 
akvaryum Çeşitli	su	hayvanlarının	ve	

bitkilerinin	yetiştirildiği	
Yapay	ortam,	su	kabı

akvaryum

ala Karışık	renkli ala
âlâ İyi,	çok	iyi,	harika a:lâ:
alabora 1.	Geminin	dalgalara	kapılıp	

yan	yatması	
2.	İşlerin	bozulması

alabora

alabros Fırça	gibi	kısa	kesilen	erkek	
saçı

alabros

alafranga Batı	yaşayışına	uygun	olan,	
Batılı	tarzda

alafranga 

alaimisema Gökkuşağı alâ:~imiséma:
alaka İlgi alâ:ka
alakadar İlgili alâ:kadar
alakart Seçmeli	yemek alâkart 
alâ-külli şey’in 
kadir

"Her	şeye	gücü	yeten"	
anlamındaki	söz

alâ:küllişéy’in 
kadir

alamet İz,	işaret 
Çok alametler belirdi, vakit 
tamamdır/ Haram helal oldu 
helal haramdır  
("Kıyamet	Sureleri",	Nâzım	
Hikmet)

alâ:mét

alametifarika Ayırıcı	nitelik alâ:métifa:rika
alaminüt Acele,	çabuk alâminüt
alarga Açık	deniz	 alarga 
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alaturka Türk	gelenek	ve	göreneklere	
uygun,	Doğulu

alaturka 

alayiş Gösteriş,	göz	kamaştırma a:lâ:yiş
alazlamak Aleve	tutmak,	ateşten	

geçirmek
alazlamak 

albatros Atlantik	okyanusunda	
yaşayan	fırtına	kuşu	türü

albatros 

alegori (Edb.)	Simgesel,	temsilî	
anlatım

alégori 

alelacele Çarçabuk alélacélé
alelade Sıradan alélâ:dé
alelekser Sık	sık alélékser
alelıtlak Genel	olarak alélıtlak
alelusul 1.	Yol	yordam	nasıl	

gerektiriyorsa 
2.	Adet	yerini	bulsun	diye	
yapılan

alélusûl

âlem 1.	Evren,	kâinat	 
2.	Dünya	
3.	Herkesten	farklı	davranan

a:lém

alem 1.	Sancak,	bayrak	
2.	Minarelerin	tepesinde	
bulunan	Ay	yıldız

além

alemdar Bayrak	taşıyan,	önder alémdar
Alemdar İstanbul’da	bir	semt Alémdar
âlem-i ervah Ruhlar	âlemi â:lémi erva:h
âlemşümul Evrensel,	kâinatı	kapsayan â:lémşümûl
alenen Açıkça alénen
aleni Açıkça,	ortada	olan aléni:
aleniyet Açıklık,	şeffaflık aléniyét
alerji Bazı	yiyecek,	içecek,	toz	

vb.	maddelere	karşı	hastalık	
derecesinde	gelişen	aşırı	tepki

alerji

alessabah Sabahleyin,	erkenden aléssaba:h
alesta Harekete	hazır	şekilde alésta
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alet El	işi	veya	mekanik	bir	
gerecin	yapımı	ve	tamirinde	
kullanılan	araç

a:lét

alet edevat Araç	gereç,	takım a:lét édévat
Alevi Hz.	Ali'ye	(ra)	bağlılıkta	

birleşen	dinî	ve	siyasi	inanca	
mensup

Alévi:

Alevilik Hz.	Ali'ye	(ra)	bağlı	
olduklarını	söyleyenlerin	
inanç	ve	mezhebi

Alévi:lik

aleyhinde Birine	veya	bir	şeye	karşıt,	
olumsuz

aléyhindé

aleyhisselam Peygamberlerin	ismi	
anıldığında	onları	selamlamak	
için	kullanılan	hitap

aléyhissélâ:m

aleyhtar Karşı	olan aléyhtar
aleykümselam Selama	karşılık	vermek	için	

kullanılan	söz
aléykümsélâ:m

aleyna “Bizim	üzerimize”	anlamında	
Arapça	takı

aléyna:

alfabe Bir	dildeki	sesleri	gösteren	
harfler,	abece

âlfabé

ali Yüksek,	yüce a:li:
Ali Erkek	ismi Ali
alicenap 1.	Cömert	

2.	Onurlu
â:li:cénap

alil Hastalıklı ali:l
âlim İlim	sahibi,	bilgin a:lim
alimallah “En	iyisini	Allah	bilir”	

anlamındaki	söz
alimallah

âlimane Bir	âlime	yakışır	şekilde a:lima:né
Aliye Kadın	ismi Aliyé
Aliye Kadın	ismi A:liyé
aliyyülâlâ Mükemmel,	en	iyi,	en	güzel aliyyüla:lâ:
alkol İspirto,	etanol âlkôl
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Allah Tanrı,	Rab,	Yaradan Allah 
(Alla:h-ı)

Allahualem 1.	Allah	(cc)	her	şeyin	en	
iyisini	bilir	
2.	Herhâlde

Alla:hu a:lém

Allahuekber Allah	(cc)	en	yücedir Alla:huékber
Allahutaala Yüce	Tanrı,	Ulu	Allah	(cc) Alla:hutaa:lâ:
allame Çok	bilen,	bilgi	sahibi allâ:mé
allameicihan Çok	bilgili allâ:me~iciha:n
Alp 1.	Kahraman,	yiğit	kişi	

2.	Erkek	ismi
Alp

Alparslan Büyük	Selçuklu	devletinin	
sultanı

Alparslan

alperen 1.	Derviş	
2.	Mücahit

alpéren

alternatif Seçenek	 âlternatif 
altmış Elli	dokuzdan	sonra	gelen	

sayı
altmış

alude Karışık a:lû:dé
alüminyum Gündelik	eşya	yapımında	

kullanılan	bir	element
alüminyum

alüvyon Akarsuların	taşıdığı	taş,	
toprak	vb.	birikimi

alüvyon 

alyans Nişan	yüzüğü	 âlyans 
ama Fakat,	lakin ama
âmâ Görme	engelli a:ma: 
amade Yapmaya	hazır	olmak a:ma:dé
amal İşler a:mâ:l
amatör Yeni	başlayan,	acemi amatör 
ambalaj Eşya	sarmaya	yarayan	

malzeme
ambalâj 

ambale Tükenmek,	çalışamaz	hâle	
gelmek

ambalé 

ambargo Engelleyim	 ambargo 



Türkçe Telaffuz Sözlüğü │ 39

amber Güzel	koku amber
ambulans Cankurtaran	 ambulâns 
amcazade Amcanın	oğlu amcaza:dé
amel 1.	İş,	eylem	

2.	İshal
amel

amele İşçi,	ırgat amélé
ameli Uygulamalı améli:
ameliyat Cerrahi	müdahale,	operasyon améliyat 

(améliya:t-ı)
ameliyathane Ameliyat	yapılan	yer améliyatha:né
amenna Kabul	etme,	inanma	

anlamında	kullanılan	söz
a:ménna:

amentü 1.	Arapçada	“İnandım”	
demek	olan	söz	
2.	Bir	düşünce	veya	
ideolojinin	temeli

a:mentü

Amerika Dünyanın	kuzey	ve	güney	
yarımkürelerini	kapsayan	bir	
kıta

Amérika

amfora İki	kulplu,	dibi	sivri,	dar	
boyunlu,	karnı	geniş	testi

amfora 

amigo Spor	yarışmalarında	veya	
etkinliklerde	seyircileri	
coşturan	kimse

ami:go 

amil Etken,	sebep a:mil
amin Amonyaktaki	bir	unsur amin
âmin Duanın	kabul	olması	için	

söylenen	söz
a:min

Amine Hz.	Muhammed’in	(sav)	
annesi

A:miné

amir Emreden,	buyuran a:mir
amiral Deniz	subayı,	general amirâl 
amirane Buyurganca a:mira:né
amiyane Bayağı,	sıradan a:miya:né
amma Ama amma:
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amma velakin Bununla	beraber amma vélâ:kin
amme Kamu ammé
amorti 1.	Birden	ödenerek	faizinin	

işlemesine	son	verilen	tahvil	
2.	Piyangoda	bilet	değeri	
kadar	kazanılan	ikramiye

amorti 

amortisman Yıpranma	payı amortisman 
amortisör Motorlu	araçlarda	sarsıntı,	

sallantı	vb.	hareketleri	en	aza	
indiren	düzenek	

amortisör

ampirik 1.	Görgül	
2.	Deneysel

ampirik 

ampul Elektrik	akımı	ile	ışık	
verebilen	cam	şişe

ampûl 

amudi Dikey amu:di:
amudufıkari Bel	kemiği amudufıka:ri
an Zamanın	en	kısa	parçası,	

lahza
a:n

anafor Girdap	 anafor 
anagram Bir	kelimedeki	harflerin	

yerleri	değiştirilerek	elde	
edilen	kelime

anagram 

anahtar Kilidi	açıp	kapamaya	yarayan	
araç

anahtar

anakronik 1.	Çağa	uymayan,	eskimiş	
2.	Tarihlendirmede	yanılgıya	
düşen

anakronik 

anakronizm Tarih	yanılgısı anakronizm 
analitik Çözümlemeli	 analitik 
analjezik Ağrı	kesici	 anâljézik 
analoji Benzeşme,	örnekseme analôji 
anamalcılık Kapitalizm	 anamalcılık 
anane Gelenek,	görenek an’ané
ananevi Geleneksel	olan an’anévi:
anarşist Kargaşacı	 anarşist 
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anarşizm Kargaşacılık	 anarşizm 
anasır Unsurlar ana:sır
anâsır-ı erbaa Dört	unsur	(Ateş,	su,	hava,	

toprak)
ana:sırı erbaa

anatomi 1.	İnsan,	hayvan	ve	bitkilerin	
yapısını	ve	organlarının	
birbiriyle	olan	ilgilerini	
inceleyen	bilim,	teşrih	
2.	Beden	yapısı

anatomi 

anbean Her	an an�béan
anemi Kansızlık	 anémi 
angaje Bağlı,	bağlanmış añgajé 
angajman Bağlanım	 añgajman 
angarya Görev	dışı	verilen	iş,	yüklenti añgarya 
Anglosakson 1.	V.	ve	VI.	yüzyılda	Büyük	

Britanya'yı	ele	geçiren	
Cermen	ırkından	olanlar
2.	Ana	dili	İngilizce	olan	
kimse

Añglosakson 

Ani Kars	ilinin	tarihî	ve	turistik	
bir	bölgesi

Ani

ani Ansızın,	birdenbire a:ni:
animasyon Canlandırma	 animasyon 
animatör Canlandırıcı	 animatör 
anjiyo Damar	görüntüleme an�jiyo 
Anka (Mit.)	Masallarda	ve	

efsanelerde	sözü	edilen	
tılsımlı	bir	kuş

An�ka:

Ankara Türkiye’nin	başkenti	 An�kara 
ankastre Bir	oyuğa,	yuvaya	

yerleştirilmiş	(tesisat)
an�kastré 

ankebut Örümcek an�kébu:t
anketör Anketçi	 ankétör 
anofel Sıtma	mikrobu	taşıyan	

sivrisinek	türü
anofel 
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anomali Sapaklık	 anomali 
anten Elektromanyetik	dalgaları	

toplayarak	bu	dalgaların	
transmisyon	hatları	içerisinde	
yayılmasını	sağlayan	cihaz,	
duyarga

anten 

antet Başlık	 antét 
antifriz Dondurmaz	 antifriz 
antikite Eskilik	 antikité 
antilop Sıcak	ülkelerde	yaşayan,	çok	

hızlı	koşan,	boynuzlu	bir	
hayvan

antilôp 

antioksidan Canlı	organizmalardaki	
toksinleri	atmaya	yarayan	
madde

antioksidan 

antipati Sevimsizlik,	soğukluk,	itici antipati 
antipatik Sevimsiz,	itici antipatik 
antisemitizm Yahudi	karşıtlığı antisémitizm
antiseptik Antisepsi	yapmak	için	

kullanılan	madde
antiséptik 

antitez Karşı	iddia	 antitéz 
antoloji Seçki	 antolôji 
antrenman Egzersiz,	alıştırma antrénman
antrikot Sığır	pirzolalık	eti antrikot
antropoloji İnsanın	kökenini,	evrimini,	

biyolojik	özelliklerini,	
toplumsal	ve	kültürel	
yönlerini	inceleyen	bilim

antropolôji 

antrparantez Söz	arasında,	sırası	
gelmişken,	ayrıca

antrparantéz

apandis Kör	bağırsağın	ince	bir	
parmak	gibi	olan	son	bölümü

apandis 

apandisit Apandisin	iltihaplanması	 apandisit 
aparat Araç	gereç aparat 
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aparkat Boksta	bükük	kolla	aşağıdan	
yukarıya	doğru	çeneye	atılan	
yumruk

aparkat 

apartman Birkaç	katlı	ve	her	katında	
bir	veya	birkaç	daire	bulunan	
yapı

apartman 

aperitif 1.	Çerez	gibi	atıştırmalıklar	
2.	Ön	içki

apéritif

aplikasyon Uygulama	 aplikasyon 
apolitik Siyasetten	uzak	olan	kimse apolitik 
apostrof (Dilbil.)	Kesme	işareti apostrof 
apse Çıban	 apsé 
aptal Zekâ	yoksunu,	alık aptal 
ar Utanma,	namus a:r
arabesk 1.	Arap	esintisi	taşıyan	müzik	

2.	Girişik	bezeme
arabésk

Arabi 1.	Arapça	
2.	Araplarla	ilgili

Arabi:

Arabistan Arap	yarımadasındaki	en	
büyük	ülke

Arabistan

araf Cennet	ile	cehennem	
arasındaki	yer

a:ra:f

Arafat Mekke’de	Kurban	Bayramı	
arifesinde	hacıların	toplandığı	
tepenin	adı

Arafat

Aral gölü (Coğ.)	Kazakistan	sınırları	
içinde	yer	alan	bir	göl

Aral gölü

Aramice Eski	Sami	dillerinden	biri A:ra:mi:cé
aranjman Düzenleme	 aran�jman 
aranjör Düzenleyici	 aran�jör 
Aras (Coğ.)	Doğu	Anadolu	

bölgesinde	bir	nehir
Aras

Arasat İslami	inanca	göre	kıyamet	
günü	toplanılacak	yer

Arasat
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arasta Çarşılarda	aynı	işi	yapan	
esnafın	yer	aldığı	bölüm

arasta

araz Belirti	(Tıp	dilinde	daha	çok	
kullanılır)

araz

âraz Belirtiler a:ra:z
arazi Yeryüzü	parçası,	toprak ara:zi:
arbede Çatışma,	dövüşme,	patırtı arbédé
arboretum Ağaç	parkı arborétum
arda İşaret	çubuğu arda
ardışık Arka	arkaya	gelen ardışık
ardiye Eşya	saklanan	yer,	depo ardiyé
arız Sonradan	ortaya	çıkan a:rız
arıza Hasar,	aksaklık a:rıza
arızi 1.	(H.)	Sonradan	olan,	dıştan	

gelen	
2.	Geçici

a:rızi:

Ari 1.	(H.)	Bir	ırk	
2.	Arınmış,	kurtulmuş

A:ri:

Arif 1.	(H.)	Bilgili,	bilen,	irfan	
sahibi	
2.	Erkek	ismi

A:rif

arifane Bilgece a:rifa:né
arife Önceki	gün	(Bayram	öncesi	

gün)
arifé

Aristo Aristoteles,	Antik	Yunan	
filozofu

Aristo

aristokrat Soylu	 aristokrat 
aritmetik Matematik,	matematiksel aritmétik 
aritmi Kalp	atışlarındaki	düzensizlik	

ve	eşitsizlik
aritmi 

ariyet Ödünç	alma a:riyét
ariza Dilekçe ari:za
arkaik Sanatlarda	eskiye	ait	veya	

kullanımdan	düşmüş	olan
arka~ik 
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arkeoloji Kazı	bilimi	 arké~olôji 
arketip Kök	örnek arkétip 
arktik (Coğ.)	Kuzey	kutbuyla	ilgili,	

kutupsal
arktik 

armoni Seslerin	uyumu,	harmoni armoni 
arş Gökyüzünün	en	üst	katı arş
arşıâlâ Gökyüzünün	dokuzuncu	katı arşıâ:lâ:
arter 1.	Atardamar

2.	Ana	yol
arter

artezyen Burgu	ile	delinerek	açılan	ve	
suyu	yükseğe	fışkırtan	kuyu

artézyen

artırmak Çoğaltmak,	yükseltmek artırmak
artist Sanatçı,	sanatkâr artist
ar u namus Utanma

Ben melâmet hırkasını kendim 
giydim eğnime/ Ar u namus 
şişesini taşa çaldım kime ne 
(Nesimî)

a:runa:mus

arûs Gelin aru:s
aruz (Edb.)	Şiirde	bir	ölçü aruz
arz 1.	(H.)	Yeryüzü	

2.	Sunma
arz

arz etmek Saygı	ile	sunmak,	göstermek arz~étmék
arzıendam Boy	göstermek,	ortaya	

çıkmak
arzıénda:m

arzıhürmet Saygı	sunmak arzıhürmét
arziyat (Coğ.)	Yer	bilimi arziya:t
arzu 1.	(H.)	İstek	heves	

2.	Kadın	ismi
arzu

arzuhâl Dilekçe,	istida arzuhâ:l
asa Değnek,	baston,	sopa asa:
asa Gibi a:sa:
asabi Sinirsel,	sinirli asabi:
asabiye Sinirle	ilgili asabiyé
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asabiyet Sinirlilik asabiyét
Asaf Erkek	ismi A:saf
asakir Askerler asa:kir

Asakir-i 
Mansure-i 
Muhammediye

II.	Mahmut	zamanında	
kurulan	Osmanlı	ordusu

Asa:kiri 
Mansu:ré~i 
Muhammédiyé

asalak Parazit asalak

asalet Soyluluk asa:lét

asaleten 1.	Asıl	olarak	bir	görevi	
yürütme	
2.	Kendi	adına	hareket	ederek

asa:léten

asan Kolay a:sa:n

asansör Apartmanlarda	insan	ve	yük	
taşımaya	yarayan,	Aşağı	
yukarı	hareket	edebilme	
özelliğine	sahip	makaralı	araç

asan�sör

asap Sinirler a:sap

asar Eserler a:sar

asarıatika Eski	eserler a:sa:rıati:ka

asayiş Huzur	ve	güvenlik a:sa:yiş

asayiş berkemal Güvenlik	yerinde,	rahat	ve	
huzurlu

a:sa:yiş berkémâl

ases Osmanlı’da	güvenlik	
görevlisi,	gece	bekçisi

asés

asesbaşı Güvenlik	görevlilerinin	başı,	
yeniçeri	askeri

asésbaşı

asfalt Yolların	kaplanmasında	
kullanılan	katran	ana	
maddesinden	yapılmış	
malzeme

asfalt 

asgari En	az,	en	düşük,	en	alt asgari:
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asgari müşterek Herkesin	uzlaştığı,	ortak	
payda

asgari: müştérék

asgari ücret Çalışanlara	ödenmesi	gerek	
en	düşük	ücret

asgari: ücrét

Ashab-ı Kehf Bir	mağarada	yıllarca	
uyuduktan	sonra	tekrar	
uyandıkları	Kur’ân-ı	
Kerîm’de	haber	verilen	
arkadaş	grubu.	Yedi	uyurlar

Asha:bı Kéhf

Ashab-ı Kiram Hz.	Muhammed’in	(sav)	
sahabeleri

Asha:bı Kira:m

ashap Sahabeler asha:p
asım Asma	işi asım
Asım Erkek	ismi

Asım’ın nesli diyordum 
ya nesilmiş gerçek,/ İşte 
çiğnetmedi namusunu 
çiğnetmeyecek!  
("Asım",	Mehmet	Akif	Ersoy)	

A:sım

asır Çağ,	yüzyıl asır
asi İsyan	eden a:si:
Asi Lübnan'da	doğup	Türkiye'den	

Akdeniz'e	dökülen	bir	nehir
A:si:

asil Soylu asil
asilane Soylu	bir	şekilde asilâ:né
asilzade Soylu	bir	aileye	mensup asilza:dé
asilzadegân Asilzadeler asilza:dégâ:n
asimilasyon 1.	Özümleme

2.	Azınlıkların	geldikleri	
ülkelerin	kültürünü	
benimsemeleri

asimilâsyon 

asitan Eşik,	dergâh,	tekke a:sita:n
Asitane 1.	Eşik

2.	Payitaht
3.	İstanbul'un	eski	
isimlerinden	biri

A:sita:né
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asker Orduda	hizmet	eden	er	veya	
daha	yüksek	rütbeli	kişi

asker

askerî Askerlikle	ilgili askéri:
askeriye Askerlik askériyé
asla Hiçbir	zaman asla:
aslan Kedigillerden,	en	yırtıcı	ve	

güçlü	memeli
aslan

aslanağzı (Bot.)	Sıracagil	ailesinden	
çeşitli	renkte	güzel	çiçek

aslana:zı

Aslanapa Kütahya’nın	bir	ilçesi Aslanapa
aslanhane Saraylarda	aslan	vb	

hayvanların	tutulduğu	yer
aslanha:né

asla ve kat’a Hiçbir	zaman,	hiçbir	surette asla: ve kât’a:
aslen Köken	olarak aslen
asli Birincil,	asıl asli:

asliye Temel,	esas asliyé
asonans (Dilb.)	Ses	uyumu asonans 
asosyal Sosyal	olmayan,	toplumla	

uyumsuz
asosyâl 

asparagas Şişirme	haber	 asparagas 
aspiratör Havadaki	duman,	is,	koku	vb.	

yabancı	maddeleri	emerek	
dışarı	atan	aygıt

aspiratör 

Asr Kur’an-ı	Kerim’de	geçen	bir	
sure

Asr

Asrısaadet Hz.	Muhammed’in	(sav)	
yaşadığı	devir

Asrısaa:dét

asri Çağdaş asri:
astigmat Net	görmeyen astigmat 
astroloji Yıldız	falcılığı astrolôji 
astronomik 1.	Gök	bilimsel	

2.	Aşırı	yüksek	fiyat
astronomik 

astronot Uzay	adamı astronot 
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asude Rahat,	huzurlu,	sakin 
Ölüm asude bahar ülkesidir 
her rinde ("Rindlerin	Ölümü",	
Yahya	Kemal	Beyatlı)

a:su:dé

Asuman 1.	Sema,	gökyüzü	
2.	Kadın	ismi

A:suman

Asur Mezopotamya’da	eskiden	
hüküm	sürmüş	bir	devlet

A:sur

Asurca (Dilb.)	Asurluların	kullandığı,	
bugün	ölü	bir	dil

A:surca

Asuri Asur	ahalisinden	olanlar A:su:ri:
aşar Osmanlı’da	devletin	aldığı	bir	

vergi
a:şa:r

aşçı Yemek	pişiren	kişi aşçı
aşermek Hamilelikte	kadınların	bazı	

yiyecek	veya	içecekleri	çok	
fazla	istemesi	ya	da	onlardan	
tiksinmesi

aşermék

aşhane Aşevi aşha:né
aşık Aşık	kemiği aşık
âşık Birini	veya	bir	şeyi	çok	

seven,	tutkuyla	bağlı	olan
a:şık

âşıkane Âşığa	yaraşır	şekilde a:şıka:né
aşık atmak Yarışmak,	çekişmek aşık͜atmak
aşikâr Apaçık,	besbelli a:şikâ:r
aşikâre Açıkça,	gizlemeden a:şikâ:ré
aşil tendonu Baldırla	topuk	arasında	

hareket	sağlayan	kiriş
aşil tendonu

aşina Tanıdık,	bildik a:şina:
aşiran Klasik	Türk	musikisinde	bir	

makam
aşi:ran

aşiret Kabile,	boy aşi:rét
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Aşiyan 1.	Kuş	yuvası	
2.	Tevfik	Fikret’in	evine	
verdiği	isim.	İstanbul'un	bir	
semti

A:şiya:n

aşk Çok	şiddetli	sevgi,	tutku,	
bağlılık

aşk

aşkın Yüce aşkın
aşure Muharrem	ayında	pişirilip	

dağıtılan	tatlı
aşu:ré

aşüfte Oynak,	hafifmeşrep a:şüfté
ata 1.	(H.)	Cet		

2.	Baba
ata

ata Bağışlama,	bahşiş ata:
atalet Tembellik,	işsizlik ata:lét
ataş Tutturgaç ataş
ataşe Elçiliğe	bağlı	çalışan	uzman ataşé
ateist Tanrı	tanımaz	 atéist 
ateş Cismin	yanmasıyla	oluşan	ısı	

ve	kızgınlık
atéş

ateşbaz Ateşle	oynayan,	sihirbaz atéşba:z
ateşgede Ateşe	tapanların	mabedi a:téşgédé
ateş-i aşk Aşk	ateşi,	sevda a:téşi aşk
ateşin 1.	Ateşli,	coşkun	

2.	Ateş	renginde
a:téşi:n

ateş-i suzan Yakıcı	aşk	ateşi a:téşi su:za:n
ateşpare Ateş	parçası atéşpa:ré
ateşperest Ateşe	tapan atéşpérést
atfen Birine	veya	bir	şeye	atıf	

yaparak
atfen

atfı nazar Göz	atmak,	bakmak atfınaza:r
atıf Bağlanma,	referans,	gösterme atıf
Atıf Erkek	ismi A:tıf
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Atıfet 1.	İyilik,	bağış,	karşılıksız	
sevgi	
2.	Kadın	ismi

A:tıfét

atıl Faydasız,	işe	yaramaz a:tıl
ati Gelecek a:ti:
atik Çevik atik
atik Eski	zamanla	ilgili ati:k
atika Eski ati:ka
atletizm Koşu,	atlama	vb.	beden	

çevikliğine	dayanan	spor	
türlerinin	genel	adı

atlétizm 

atmosfer Yeri	veya	herhangi	bir	gök	
cismini	saran	gaz	tabakası

atmosfer 

atölye Zanaatçıların	veya	resim,	
heykel	sanatlarıyla	
uğraşanların	çalıştığı	yer

atölyé 

atraksiyon Eğlendiri	 atraksiyon 
attar Aktar	 atta:r
avadanlık İş	ve	tamirat	gereçleri avadanlık
aval (Ar.)	Sersem	kimse aval
avam Ayak	takımı,	alt	sınıftan	

kişiler
avam

avamil Sebepler,	etkenler ava:mil
avane Yardımcı,	yardakçı ava:né
avantacı Çıkarcı,	bencil avantacı 
avare Serseri,	aylak a:va:ré
avaz Yüksek	ses,	nara avaz
avaz avaz Yüksek	sesle avaz avaz
avaze Yüksek	sesle	söylemek

Avazeyi bu âleme Davut gibi 
sal / Baki kalan bu kubbede 
bir hoş sada imiş 
(“Gazel”,	Baki)

a:va:zé

avdet Dönmek,	geri	gelmek avdét
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avize Tavana	asılan	süslü	
aydınlatma	aracı

avi:zé

Avni Erkek	ismi Avni
avrat (H.)	Kadın,	eş avrat
avret Edep	yeri avrét
avurt Yanağın	ağız	boşluğu	hizasına	

gelen	bölümü
avurt 

aya Avuç	içi aya
ayakkabı Genellikle	sokakta	giyilen	

ve	altı	kösele,	lastik	vb.	
dayanıklı	maddelerden	
yapılan	giyecek,	pabuç

ayakkabı 

ayal Kadın,	eş ayâl (ayâ:li)
ayan Açık,	belli a:yan

âyan 1.	İleri	gelenler	
2.	Senato	üyeleri

a:ya:n

ayan beyan Açık	seçik,	belli	olan ayan beyan

ayar 1.	Madenlerin	saflık	dercesi	
2.	Saatin	doğrulanması

ayar (aya:rı)

aydın 1.	Işıklı,	aydınlık
2.	Münevver,	entelektüel

aydın

Aydın Ege	Bölgesi’nde	yer	alan	bir	
şehir

Aydın

ayet Kur’an-ı	Kerim’in	surelerini	
oluşturan	her	bir	kısım

a:yét

Ayet-el Kürsi Kur’an-ı	Kerim’deki	Bakara	
suresinde	bir	ayet

A:yétel Kürsi:

ayet-i kerime Kur’an-ı	Kerim’deki	ayetler a:yéti kéri:mé

ayin Tören,	ibadet a:yin

ayine Ayna a:yiné

ayinicem Cem	ayini a:yinicém
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ayin-i şerif Sema	töreni	esnasında	
söylenen	ilahiler

a:yini şérif

aynel yakin 1.	Gözle	görülen	
2.	Tasavvufi	mertebelerden	
biri

aynel yaki:n

aynen Olduğu	gibi,	aynıyla aynen

aynı Tıpkı aynı

ayni 1.	Gözle	ilgili	
2.	Para	yerine	mal	ile	yapılan	
bağış

ayni:

ayniyat Değerli	şeyler,	özdek ayniyat

ayniyet Aynılık,	özdeşlik ayniyét

ayrım 1.	Ayırma	işi	
2.	Başkalarından	ayırıcı	
özellik

ayrım 

aysberg Buz	dağı aysberg 

ayyar Dolandırıcı,	hilekâr ayya:r

ayyaş İçkici,	alkolik ayyaş

ayyuk 1.	Göğün	en	yüksek	yeri	
2.	Kuzey	yarım	kürede	bir	
yıldız

ayyu:k

ayyuka çıkmak: Herkesçe	bilinmek ayyu:ka çıkmak

aza 1.	Üye	
2.	Vücudun	her	bir	organı

a:za:

azab-ı cehennem Cehennem	azabı aza:bı céhennem

Azab-ı Mukaddes Kutsal	Azap.	Neyzen	
Tevfik’in	bir	eseri

Aza:bı Mukaddés
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azade Başıboş,	serbest
Çocuk gönlüm kaygılardan 
azade; / Yüzlerde nur, 
ekinlerde bereket
("Masal",	Cahit	Sıtkı	Tarancı)

a:za:dé

azamet Büyüklük,	yücelik azamét

azami En	çok a:zami:

azap Acı,	ıstırap,	sıkıntı azap (aza:b-ı)

azar Paylama azar

azat Serbest	bırakma a:za:t

Azer Erkek	ismi A:zer

Azerbaycan Orta	Asya’da	kurulu	Türk	
devletlerinden	biri

A:zerbaycan

Azeri Azerbaycan	Türk’ü A:zéri:

azil Görevden	alma azil

azim Kararlılık,	sebat azim

Azime Kadın	ismi Azi:mé

azimet Gidiş	 azi:mét

azimkâr Gayretli,	kararlı azimkâ:r

aziz Yüce,	değerli azi:z

azize Ermiş	kadın azi:zé

azletmek Görevden	almak,	
uzaklaştırmak

azlétmék 

Azrail Ölüm	meleği Azra:il

Azze ve Celle Aziz	ve	Celil	olan	Allah Azzé ve Cellé
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B
bab Kapı ba:b
baba Ata baba
babaçko (Ar.)	Güçlü,	gösterişli,	iri	yarı	 babaçko 
Babai Babailik	tarikatine	mensup	

olan
Baba:i: 

babayani Süse	ve	gösterişe	önem	
vermeyen

babaya:ni:

babayiğit Yürekli	ve	güvenilir	kimse babayi:t 
babet Tür,	çeşit ba:bét
babet Ayakkabı	çeşidi babét
Babıali 1.	İstanbul’da	Osmanlı	

Devleti’nin	bürokratik	
merkezi	 
2.	Osmanlı’da	ve	
Cumhuriyet’te	de	İstanbul	
kültür	ve	matbuat	hayatının	
merkezi

Ba:bıa:li:

bab-ı cennet Cennet	kapısı ba:bı cénnét
Bab-ı Hümayun Topkapı	Sarayı’nın	ilk	kapısı Ba:bı Hüma:yun
bab-ı saadet Saadet	kapısı,	sultanın	sarayı ba:bı saa:dét
Bab-ı Şerif Hz.	Mevlana	türbesinin	kapısı Ba:bı Şérif
Babil Mezopotamya’da	asma	

bahçeleriyle	ünlü	bir	
medeniyet

Ba:bil

Babür Eski	bir	Türk	devleti	ve	onun	
hükümdarı

Ba:bür

Babüsselam Topkapı	Sarayı’nın	ikinci	
kapısı

Ba:büssélâ:m

baç (Huk.)	Osmanlı	Devleti’nde	
gümrük	vergisi

ba:ç

baççı Baç	alan	kişi baççı
bad Rüzgâr bâ:d
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bade İçki,	şarap ba:dé
bade harab ül 
basra

"İş	işten	geçtikten	sonra"	
anlamında	kullanılan	söz

ba:dé hara:bül 
basra

badehu Ondan	sonra ba:déhu:
bad-el mevt Ölümden	sonrası ba:del mévt
badem (Bot.)	Badem	ağacı	ve	onun	

yemişi
ba:dem

badema Bundan	sonra,	artık,	
böylelikle

ba:déma:

badısaba Sabah	rüzgârı
Ne yanar kimse bana âteş-i 
dilden özge / Ne açar kimse 
kapım bad-ı sabadan gayrı 
("Kaside",	Fuzûli)

ba:dısaba:

badire Birden	karşılaşılan	tehlike,	
sıkıntı

ba:diré

baget 1.	Bateri	çalmaya	yarayan	
ince,	kısa	çubuk	
2.	Düşük	gramajlı	ince,	uzun	
ekmek	
3.	Tavuk,	piliç	vb.	
kanatlılarda	but	ile	paça	
arasında	kalan	etli	bölüm

bagét 

bağ 1.	İp,	sicim	 
2.	Üzüm	kütüklerinin	
bulunduğu	arazi	
3.	Meyve	bahçesi

ba:

bağa 1.	Kaplumbağa	 
2.	Hastalık,	ur

ba:a

bağban Bağda	çalışan	kişi ba:ba:n
bağcık Şerit	biçiminde	ince	ip ba:cık
Bağdadi 1.	Bağdatlı	

2.	Ağaç	direkler	üzerine	
çatılmış	çıtalara	sıva	
vurularak	yapılan	duvar	veya	
tavan

Ba:da:di:
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bağdaş Sağ	ayağı	sol	uyluğun,	sol	
ayağı	sağ	uyluğun	altına	
alarak	oturma	biçimi

ba:daş

bağdaşık Birbirlerine	benzer	
karakterlere	veya	yapıya	
sahip	parça	veya	birimlerden	
oluşan

ba:daşık

bağ evi Bağ	arazisinde	yapılmış	ev ba: évi
bağıl nem Bir	metreküp	hava	içinde	

bulunan	su	buharı	ağırlığının,	
aynı	şartlardaki	havanın	
doymuş	su	buharının	
ağırlığına	oranı

ba~ıl ném 

bağımlı Bir	şeye	aşırı	derecede	bağlı,	
düşkün	olan,	tiryaki

ba:mlı

bağımsızlık Bağımsız	olma	durumu ba:msızlık
bağıntı İlinek,	korelasyon ba~ın�tı
bağırmak Yüksek	ve	gür	ses	çıkarmak,	

haykırmak
ba:rmak

bağırsak Sindirim	organının	mideden	
anüse	kadar	olan,	ince	
bağırsak	ve	kalın	bağırsaktan	
oluşan	bölümü

ba:rsak 

bağış Yardım,	hibe ba:ş
bağışlamak 1.	Affetmek	 

2.	Vermek,	sunmak
Seçkin bir kimse değilim 
/ İsmimin baş harfleri acz 
tutuyor / Bağışlamanı dilerim 
(“Sultan”,	Cahit	Zarifoğlu)

ba:şlamak

bağlaç (Dilbil.)	Eş	görevli	kelimeleri	
veya	önermeleri	birbirine	
bağlayan	kelime	türü

ba:laç 
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bağlam 1.	Deste
2.	Herhangi	bir	olguda	
olaylar,	durumlar,	ilişkiler	
örgüsü	veya	bağlantısı,	
kontekst

ba:lam

bağlama Bir	telli	çalgı	türü ba:lama 
bağlantı İlişki,	bağlı	olmak ba:lantı
bağnaz Tutucu	 ba:naz
baha 1.	Güzellik,	değer	

2.	Erkek	ismi
baha:

Bahadır 1.	Yiğit,	kahraman	
2.	Erkek	ismi

Baha:dır

Bahai Bahailik	tarikatına	bağlı	olan Baha:~i:
bahane Sözde	sebep,	gerekçe baha:né
bahar 1.	Kış	ile	yaz	arasındaki	

mevsim	
2.	Baharat	
3.	Kadın	ismi

bahar

baharat Yiyecek	ve	içeceklere	
konulduğunda	tat,	koku	
sağlayan	her	tür	bahar

baharat

bahariye (Edb.)	Divan	şiirinde	bahar	
tasviri	yapılan	kaside	türü

baha:riyé

Bahariye İstanbul’da	bir	semt Baha:riyé
bahçe Sebze,	meyve,	çiçek	veya	

ağaç	yetiştirilen	yer
bahçé 

bahçıvan Bahçe	bakım	işlerinden	
sorumlu	kimse

bahçıvan 

bahir Deniz bahir
bahis 1.	İddia	

2.	Konuşulan	konu	
3.	Kitap	bölümü

bahis

bahname (Edb.)	Cinsel	konulardan	söz	
eden	eser

bahna:mé

Bahreyn Arap	coğrafyasında	yer	alan	
bir	devlet

Bahréyn
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Bahri 1.	Deniz	ve	denizcilikle	ilgili	
2.	Erkek	ismi

Bahri:

Bahriye 1.	Deniz	kuvvetleri	
2.	Kadın	ismi

Bahriyé

bahşetmek Bağışlamak,	vermek bahş͜étmek
bahşiş Hizmet	sektöründe	çalışanlara	

maaşı	dışında	verilen	fazladan	
para

bahşiş

baht Talih,	kader,	şans baht
bahtı kara Talihsiz,	kadersiz	kimse

Vatanın bağrına düşman 
dayamış hançerini;/ yoğimiş 
kurtaracak bahtı kara 
mâderini? 
(“Vatan	Mersiyesi”,	Namık	
Kemal)

bahtı kara

bahtiyar Mutlu	 bahtiya:r
bahusus Özellikle ba:husus
bakaç Dürbün bakaç
bakalorya Üniversitelere	girebilmek	

için	lise	öğreniminden	sonra	
verilen	olgunluk	sınavı

bakalôrya 

Bakara Kur’an-ı	Kerim’de	bir	sure Bakara
bakara İskambil	oyunu bakara
bakaya 1.	Askerlik	çağına	girdiği	

hâlde	askere	gitmeyenler	
2.	Ertesi	yıla	devreden	vergi	
3.	Kalıntı

baka:ya:

baki 1.	Daimi,	ölümsüz	
2.	Artan 

ba:ki:

bakir 1.	İşlenmemiş,	kullanılmamış	
olan	
2.	Hiç	cinsel	ilişkide	
bulunmamış	erkek

ba:kir

bakire Cinsel	ilişkide	bulunmamış	
kız

ba:kiré
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bakiye Geri	kalan,	artan bakiyé
bakkaliye Büyükçe	bakkal	dükkânı bakka:liyé
bakla Üstü	kabuklu,	içi	taneli	sebze bakla
baklava Çok	ince	yufkadan	yapılarak	

arasına	kaymak,	fıstık,	ceviz,	
badem	vb.	konulup	pişirilen	
ve	üzerine	şeker	şerbeti	
dökülen	bir	tatlı

baklava 

bakteri Toprakta,	suda,	canlılarda	
bulunan,	bölünerek	çoğalan,	
klorofilsiz,	tek	hücreli	canlı

baktéri 

bakteriyel Bakterilerle	ilgili baktériyel 
Bakü Azerbaycan’ın	başkenti Bakü
bal Arıların	ürettiği	tatlı	yiyecek bal
bâl Kanat	

Yetmez mi sana bister ü bâlin 
kucağım / Serd oldu hava 
çıkma koyundan kuzucağım  
("Şarkı",	Nedim)

bâ:l:

bala Yavru,	çocuk bala
Balâ Ankara’nın	bir	ilçesi Ba:lâ:
balaban 1.	Büyük,	iri	

2.	Yırtıcı	kuş	
3.	Nazik

balaban

balans Denge balâns
balata Motorlu	araçlarda	fren	

yapmayı	sağlayan,	tekerlek	
mili	üzerine	yerleştirilmiş	
yarım	ay	biçimindeki	alet

balata 

balayı Evlilik	hayatının	ilk	günleri balayı 
baldıran (Bot.)	Maydanozgillerden,	

nemli	yerlerde	yetişen	zehirli	
bitkilerin	ortak	adı

baldıran 

baldo İri	taneli	pirinç baldo 
balerin Bale	sanatçısı balérin 
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balet Bale	yapan	erkek	sanatçı balét 
balgam Ağızdan	dışarı	atılan	sümüksü	

madde
balgam 

baliğ 1.	Toplam	
2.	Buluğa	ermek

ba:li:

balistik Ateşli	silahlarda	barut	gazının	
basıncı	ile	fırlayıp	hedefe	
varıncaya	kadar	merminin	
havadaki	hareketini	inceleyen	
bilim

balistik 

Balkanlar Hırvatistan,	Sırbistan,	
Karadağ,	Kosova,	Slovenya,	
Arnavutluk,	Makedonya,	
Bosna-Hersek,	Bulgaristan,	
Romanya,	Yunanistan	ve	
Trakya'yı	içine	alan	bölge

Balkanlar 

balo Özel	gece	eğlencesi	 balo 
balon Hava	veya	gazla	doldurulan	

kauçuktan	eğlence	veya	gezi	
aracı

balon 

balya Denk	 balya 
balyoz İri	ve	ağır	çekiç bâlyoz 
banal Sıradan,	bayağı banâl
bandrol Denetim	pulu	 bandrôl
Bangladeşli Bangladeş	halkından	olan Banglâdéşli 
bani Yapıcı,	kurucu ba:ni:
banknot Kâğıt	para	 banknot 
banliyö Yörekent	 banliyö 
Banu Kadın	ismi Ba:nu:
bar Yük ba:r
baran Yağmur ba:ra:n
Baran Erkek	ismi Baran
barbekü Açık	alanda	veya	özel	bir	

ocakta	ızgara	et	pişirme	
gereci	

barbékü 
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barbut Zarla	oynanan	kumar	oyunu barbut 
Barekallah Allah	mübarek	etsin,	hayırlı	

olsun
Barékalla:h

barem Çizelge barém
barfiks Kendi	vücudunu	yukarıya	

çekerek	yapılan	bir	spor
barfiks 

bargâh İzinle	girilebilen	meclis,	
divan

ba:rgâ:h

bari Hiç	değilse ba:ri
barikat Engel	 barikat 
bariyer Engel	 bariyer 
bariz Açıkça,	ortada ba:riz
barmen Barda	içki	hazırlayan	ve	

sunan	kimse
barmen 

barok 1600-1750	yılları	arasındaki	
klasik	sanatı	izleyen	resim	ve	
mimarlık	üslubu	

barok 

barometre Basınç	ölçer	 barométré 
baron Batı’da	bir	soyluluk	unvanı	 baron 
barones Soylu	kadın,	Baron’un	karısı baronés 
barut Ateşli	silahlarda	kullanılan	

patlayıcı	madde
barut

baruthane Barut	yapılan	ya	da	saklanan	
yer

barutha:né

basar Göz basar
basbayağı Bilindiği,	alışıldığı	gibi	 basbaya:
basiret Sağduyu,	kalp	gözüyle	

görmek
basi:rét

basit Kolay,	sade basit
basketbol Beşer	kişilik	iki	takım	

arasında	topu	3	metre	
yükseklikteki	karşılıklı	duran	
ağ	geçirilmiş	iki	sepetten	
birine	sokup	sayı	kazanmak	
esasına	dayanan	bir	oyun

baskétbol 
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basmahane Basma	işi	yapılan	yer basmaha:né
bastıbacak Yaramaz,	haylaz bastıbacak
basur Anüste	toplardamarın	

genişlemesi,	hemoroit
ba:sur

basübadelmevt Ölümden	sora	diriliş ba:süba:delmévt
başbuğ Eski	Türklerde	başkomutan,	

baş
başbu:

başmuharrir Başyazar	 başmuharrir 
başmüfettiş Müfettişlerin	genel	denetçisi başmüféttiş 
başörtü Kadınların	başlarını	kapatmak	

için	kullandığı	her	tür	
kumaştan	örtü	

başörtü 

başrol Bir	oyunda	en	ön	planda	rol	
alan	kişi

başrôl

bataet İyi	bitmeyecek	iş bata:~ét
batakhane Gidenlerin	kötü	durumda	

kaldığı,	dolandırıldığı	yer
batakha:né 

batarya 1.	En	küçük	topçu	birliği	
2.	Savaş	gemilerinde	borda	
topları	ve	bunların	bulunduğu	
güverte	parçası
3.	Pil

batarya 

bateri Vurmalı	çalgı	takımı	 batéri 
batıl Yalan,	boş ba:tıl
batın Karın batın
bâtın İç,	görünmeyen,	hakikat ba:tın
Batıni Bir	tarikat	kolu Ba:tıni:
battal Çok	büyük,	geniş battal
battaniye Yünden	yapılmış	örtü batta:niyé
bayağı Sıradan,	adi,	aşağılık baya:~ı
bayan 1.	Kadınlar	için	söylenen	

saygı	ifadesi	
2.	Kadın

bayan

bayati Türk	müziği	makamlarından	
biri

baya:ti:
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Bayezid Osmanlı	sultanı	Beyazıt	Han Ba:yézi:d
bayi İzinli	satıcı ba:yi
bayii Satıcısı ba:yii
bayraktar Bayrak	taşıyan bayraktar
Bayrami Bayramiye	tarikatına	mensup	

olan
Bayra:mi:

Bayramiye Hacı	Bayram-ı	Veli’nin	
kurucusu	olduğu	tarikat

Bayra:miyé

bazen Ara	sıra,	kimi	zaman ba:zen
bazı Birtakım,	kimi	 ba:zı
baziçe Oyuncak

Kalbim seninçün sevgilim, 
nazik bir baziçedir 
("Terane",	Ahmet	Haşim)

ba:zi:çé

bazilika Büyük	kilise bazilika 
becayiş Karşılıklı	yer	değiştirme béca:yiş
becelleşme Cedelleşme bécelléşmé
bedahet Doğaçlama	konuşabilme	

yeteneği
béda:hét

bedaheten Hazırlıksız,	düşünmeksizin béda:héten
bedava Karşılıksız,	parasız 

Bedava yaşıyoruz bedava / 
Hava bedava, bulut bedava 
("Bedava",	Orhan	Veli)

béda:va

bedbaht Talihsiz,	mutsuz bédbaht
bedbin Kötümser,	karamsar bédbin
beddua Kötü	dua,	ilenç,	kargış béddu~a:
bedel Karşılık bédel
beden Gövde,	vücut béden
bedenen Vücuduyla bédénen
bedenî Vücutla	ilgili bédéni:
bedesten Kapalı	çarşı bédésten
bedevi Çölde	yaşayan	göçebe bédévi:
bedhah Kötü	kalpli bédhah
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Bedia 1.	Beğenilen	şey	
2.	Kadın	ismi

Bédi~a:

bedihi Besbelli,	apaçık bédi:hi:
bedii Estetik bédi:i
bedir Dolunay bédir
Bedir Mekke	ile	Medine	arasında	

bulunan,	Hz.	Muhammed'in	
(sav)	müşriklerle	savaştığı	yer

Bédir

Bedri Erkek	ismi Bédri
Bedriye Kadın	ismi Bédriyé
behemehâl Her	hâlde,	mutlaka 

Beni görmek behemehâl 
yüzümü görmek değildir.	
Benim fikirlerimi, benim 
duygularımı anlıyorsanız ve 
hissediyorsanız bu kâfidir. 
(M.	Kemal	Atatürk)

béhéméhâl

beher Her	biri béher
Behice 1.	Güzel	yüzlü	

2.	Kadın	ismi
Béhi:cé

behimi Hayvanca béhi:mi:
behişt Cennet béhişt
Behiye 1.	Güzel	

2.	Kadın	ismi
Béhiyé

Behlül 1.	Çok	gülen	
2.	Hayır	sahibi	
3.	Erkek	ismi

Béhlül

Behram 1.	Merih	yıldızı	
2.	Erkek	ismi

Béhra:m

behre Hisse,	pay béhré
Behzat Erkek	ismi Béhzat
beis Engel,	zarar bé~is
bek 1.	Sert,	sağlam	

2.	Savunma	oyuncusu
bék

beka Sürekli,	kalıcı béka:
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bekar Müzikte	nota	işareti békar
bekâr Evlenmemiş	kimse békâr
bekâret Kızlık békâ:rét
bekri İçkici,	ayyaş békri:
Bektaşi Hacı	Bektaş-ı	Veli’nin	

kurduğu	tarikatın	mensubu
Békta:şi:

bel İşaret	 bel 
bel 1.	Vücutta	sırt	ile	kalçalar	

arasındaki	bölüm	
2.	Toprağı	işlemeye	yarayan	
alet

bél 

bela Musibet,	keder bélâ:
beladet Akılsızlık,	sersemlik bélâ:dét
belagat Güzel,	etkileyici	konuşma bélâ:gât
belahet Alıklık,	sersemlik bélâ:hét
belde İlçeden	küçük	yerleşim	yeri	

(Eskiden	şehir)
beldé

beledi Şehirle	ilgili bélédi:
belediye İl,	ilçe,	kasaba	gibi	yerleşim	

yerlerinin	yönetildiği	birim
bélédiyé

beleş (Ar.)	Karşılığı	olmayan,	
parasız,	emeksiz

béléş

belgesel 1.	Belge	niteliği	taşıyan,	
dokümanter	
2.	Belge	niteliği	taşıyan	film	
veya	televizyon	programı.

belgésel 

Belgin Belirgin,	belirlenmiş	
anlamında	kadın	ismi

Belgin 

beli Evet béli:
beliğ Düzgün	konuşma,	belagat béli:
belki İhtimal,	olabilirlik bélki
belletmen Eğitim	kurumlarında	etütleri	

denetleyen	kimse,	belletici
béllétmen 

ben 1.	Birinci	tekil	kişi	
2.	Cilt	lekesi

ben 
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bencil Yalnızca	kendini	düşünen,	
egoist

béncil

bencileyin Benim	gibi	
Acep şu yerde var m’ola şöyle 
garip bencileyin  
(Yunus	Emre)

bénciléyin

bende Köle,	kul bendé
bendegân Kullar,	köleler bendégâ:n
bendeniz Tevazu	göstermek	için	

kullanılan	söz
bendéniz

benefşe Menekşe bénéfşé
benek Bir	yüzeydeki	nokta,	leke bénék
bengi su Ölümsüzlük	suyu,	abıhayat béngi su
Bengü 1.	Ebedî	

2.	Kadın	ismi	
3.	(Edb.)	Şiirde	yer	alan	
dörtlüklerden	her	biri

Bén�gü

beniâdem Âdemoğlu,	insanoğlu béni:a:dém
Beniahmer Eskiden	İspanya’da	kurulu	bir	

İslam	devleti
Béni:ahmer

benibeşer İnsan beni:béşer
Beni İsrail İsrailoğulları Béni: İsra:~il
benildemek (H.)	Belinlemek,	irkilmek bénildémék
benimsemek Sahiplenmek,	kabul	etmek bénimsémék 
beniz Yüz bén�iz
benmerkezci Bencil,	beniçinci	 benmerkézci 
bent 1.	Suyun	önüne	konulan	engel	

2.	(Huk.)	Kanun	maddesi
bent

benzemek Ortak	nitelikler	barındırmak,	
andırmak

bénzémék 

benzeşik Benzeşme	özelliği	taşıyan	 bénzéşik 
benzin Petrolden	elde	edilen	renksiz	

uçucu	sıvı
bénzin 

beraat Aklanma,	temize	çıkma béra:ât
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beraber 1.	Birlikte	
2.	Rağmen

béra:ber

berat İzin	veya	bir	haktan	
yararlanma	belgesi

bérat

Berat Kandili Berat	gecesi	kutlanan	kandil Bérat Kandili
berbat Çok	kötü,	rezil,	perişan berbat
berbat etmek Kötü	duruma	getirmek berba:d͜étmék
berbat olmak Kötü	duruma	düşmek berba:d͜olmak
berber Tıraş	eden	kimse berber
Berberi Kuzey	Afrika’da	yaşayan	bir	

halk
Berbéri:

Berberice (Dilb.)	Berberilerin	
konuştuğu	dil

Berbéri:cé

berceste 1.	Güzel,	latif	
2.	Sanat	değeri	yüksek	şiir	
dizesi

bercésté

berdel Ailenin	kız	ve	erkek	
çocuğunun	diğer	ailenin	
kız	ve	erkek	çocuğuyla	
karşılıklı	olarak	aynı	zamanda	
evlendirilmesi

berdel

berdevam Devam	eden berdéva:m
berduş 1.	Serseri	

2.	Dağınık
berduş

bereket Bolluk bérékét
bergamot (Bot.)	Turunçgillerden	bir	

ağaç	
bergamot 

Bergüzar 1.	Armağan,	yadigâr	
2.	Kadın	ismi

Bergüza:r

berhava 1.	Havaya	savrulmuş	
2.	Yararsız,	boş

berhava:

berhayat Hayatta,	diri berhaya:t
berhudar Mutlu berhuda:r
beri 1.	Yakında	olan	

2.	–den	bu	yana
béri
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beri Salim,	kurtulmuş,	temiz béri:
beriberi B	vitamini	eksikliğinden	

kaynaklanan	bir	hastalık
béribéri

berjer Arkası	kabarık	ve	yüksek,	
oturacak	yeri	geniş	koltuk

berjer 

Berk 1.	Şimşek	
2.	Yaprak	
3.	Erkek	ismi

Berk

berkemal Mükemmel,	çok	iyi berkémâ:l
bermurat İstediğine	kavuşan

Bermurad olmayıcak ben yere 
geçsin âlem 
("Adem	Kasidesi",	Akif	Paşa)

bermura:t

bermutat Her	zamanki	gibi,	alışıldığı	
üzere

bermu:ta:t

Berna 1.	Yiğit,	genç	
2.	Kadın	ismi

Berna:

berrak 1.	Aydınlık,	açık	
2.	Temiz

berrak

bertafsil Ayrıntılı	şekilde bertafsi:l
bertaraf Kaldırılmış,	giderilmiş bertara:f
berzah 1.	Geçit	

2.	Öldükten	sonra	ruhların	
kıyamete	kadar	beklediği	yer

berzah

besaret Uyanıklık,	gözü	açıklık bésa:rét
Besim 1.	Güler	yüzlü	

2.	Erkek	ismi
Bésim

besmele “Rahman	ve	rahim	olan	
Allah’ın	adıyla…”

bésmélé

beste Bir	şarkıda	makam	ve	
nağme	

bésté

bestekâr Besteci béstékâr
beşamel Yemeklerde	kullanılan	bir	sos	

çeşidi
beşamel

beşaret Muştu,	iyi	haber béşa:rét
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beşer İnsanoğlu béşer
beşerî İnsanla	ilgili béşéri:
beşeriyet İnsanlık béşériyét
Beşir 1.	Müjdeci	

2.	Erkek	ismi
Béşir

beşuş Güler	yüzlü,	şen béşu:ş
beter Daha	kötü béter
betonarme Yapıda	gücü,	esnekliği	

artırmak	için	metal	ve	
çimentodan	yararlanma	
yöntemi,

bétonarmé 

bevliye İdrar	yolları	ile	ilgili	
hastalıklar

bévliyé

bey 1.	Erkekler	için	kullanılan	
saygı	sözü	
2.	Eş,	koca	
3.	Erkek	özel	adı	yerine	
kullanılan	söz	
4.	Küçük	bir	devletin	başı

béy

beyaban Çöl béya:ba:n
beyan Bildirme,	söz béyan
beyanat Demeç,	bildiri béya:na:t 
beyanname Bildirge,	belge béyanna:mé
beyati Klasik	Türk	müziği	

makamlarından	biri
béya:ti:

beyaz Ak béyaz
Beyazıt 1.	Osmanlı	Sultanı	

2.	İstanbul’da	tarihî	meydan
Béyazıt

Beyhan 1.	İçindekini	söyleyen
2.	Kadın	ismi

Béyhan

beyhude Boşuna béyhu:dé
beyit (Edb.)	Şiirde	anlamca	

birbirine	bağlı	iki	dize
béyit

beynamaz 
(binamaz)

Namaz	kılmayan	kimse béynamaz
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beynelmilel Milletlerarası,	uluslararası béynelmilel
beyninde Arasında béynindé
Beytullah Kâbe,	Allah’ın	(cc)	evi Béytullah
beytutet etmek Gecelemek	 béytu:tét͜étmék
Beytülharam Kâbe Béytülhara:m
beytülmal Devlet	hazinesi beytülmâ:l
Beytül Mukaddes Mescid-i	Aksa	camii	(kutsal	

ev)
Béytül Mukaddés

Beyza 1.	En	beyaz	
2.	Kadın	ismi

Béyza:

beyzade Bey	oğlu béyza:dé
beyzbol Dokuzar	kişilik	iki	takım	

arasında	bir	top	ve	sopayla	
oynanan	bir	oyun	türü

béyzbol

bezemek Süslemek	 bézémék 
bezginlik Yılgınlık,	takati	kalmamak,	

usanç
bézginlik 

bezik Bir	iskambil	oyunu bézik
bezirgân Tüccar bézirgâ:n
bezm İçki	meclisi,	dost	toplantısı bézm
bezm-i cem İçki	âlemi bézmi cém
bezm-i elest Allah’ın	(cc)	ruhları	

yarattıktan	sonra	onlara	
hitaben	“Ben	sizin	Rabbiniz	
değil	miyim?”	diye	sorduğu	
an

bézmi élést

bezm-i safa Mutluluk	meclisi bézmi safa:
bıçak Bir	sap	ve	çelik	bölümden	

oluşan	kesici	araç
bıçak 

bıçkı Tahta	veya	ağaç	biçmekte	
kullanılan,	karşılıklı	iki	sapı	
olan	ve	iki	kişi	tarafından	
kullanılan	büyük	testere

bıçkı 

biaman Amansız bi:~aman
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biat Egemenliğini	tanıma,	
üstünlüğünü	kabul	etme

bi~a:t

bibaht Bahtsız,	kadersiz bi:baht
bibehre Hisse	almamış,	nasipsiz bi:béhré
bibliyografya Kaynakça	 bibliyografya 
bibliyoman Kitap	düşkünü	 bibliyoman
bibliyomani Kitap	düşkünlüğü	 bibliyomani 
bibliyotek Kitaplık	 bibliyoték 
biblo Küçük	süs	eşyası biblô 
bican Cansız bi:can 
biçare Çaresiz bi:ça:ré
bidat Sonradan	türeyen	şey bid’ât
bidayet Başlangıç bida:yét
biedep Edepsiz bi:édép
bienal Yılaşırı biénâl
bigâh Vakitsiz bi:gâh
bigâne 1.	İlgisiz	

2.	Yabancı	
Âşinâya âşinâ bigâneye 
bîgâneyiz  
("Gazel",	Fehim-i	Kadim)

bi:gâ:né

bigünah Günahsız bi:güna:h
bihaber Habersiz bi:haber
bihakkın Hakkıyla bihakkın
bihaya Hayâsız,	utanmasız bi:haya:
bihesap Hesapsız bi:hésap
Bihter 1.	En	iyi	

2.	Kadın	ismi
Bihter

bihuş Şaşkın,	sersem bi:hu:ş
biilaç Çaresiz,	umutsuz bi:ilâç
biiznillah Allah’ın	(cc)	izniyle bi:iznillah
bijuteri Pahalı	veya	ucuz	el	yapımı	

süs	eşyası,	takı
bijutéri 

bikarar Kararsız bi:karar
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bikes Kimsesiz bi:kés
bilahare Sonradan,	daha	sonra bilâ:haré
bilaistisna İstisnasız bilâ:istisna:
bilakayduşart Kayıtsız	şartsız bilâ:kayduşart
bilakis Tam	tersine,	aksine bilâkis
Bilal Erkek	ismi Bilâl
bilanço Durum	belgesi,	çizelge bilânço
bilardo Çuha	kaplı	bir	masa	üzerinde,	

fildişi	toplarla	ve	isteka	ile	
oynanan	bir	oyun

bilârdo 

bilasebep Sebepsiz bilâ:sébép
bilavasıta Vasıtasız bilâ:va:sıta
bilbord Duyurumluk,	ilan	panosu bilbord
bilcümle Tamamıyla,	hepsi bilcümlé
bileşke Bir	araya	gelme,	kaynaşma	 biléşké 
bileyici Kesici	alet	bileyen	kimse biléyici 
bilfarz Diyelim	ki,	farz	edelim	ki bilfarz
bilfiil İş	edinerek,	eylemli	olarak bilfi:il
bilge Filozof bilgé
bilhassa Özellikle bilhassa
bilihtimam Özenle bilihtimam
bililtizam Bile	bile,	isteyerek bililtizam
bilistifade Yararlanarak bilistifa:dé
bilişim Enformatik	 bilişim 
biliştirak Ortaklaşa biliştirâk
billah Allah	(cc)	için billâ:h
billahi Yeminle,	Allah	(cc)	için billâ:hi:
billur 1.	Kristal	

2.	Koç	Yumurtası
billûr

billuri Billur	gibi billû:ri:
billuriye Cam	ürünler billû:riyé
bilmukabele Karşılık	olarak bilmuka:bélé
bilumum Bütün,	hep,	kamu bilumum
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bilvasıta Birinin	aracılığı	ile,	dolaylı	
yoldan

bilva:sıta

bilvesile Yeri	gelmişken bilvési:lé
bimana Anlamsız

Kimseler fehmetmedi 
manasını davamızın / Biz 
dahi hayranıyız dava-yı 
bimanamızın 
(Yenişehirli	Avni)

bi:ma:nâ:

bimar Hasta bi:ma:r
bimekân Mekânsız bi:mékâ:n
bimisal Benzersiz bi:misâ:l
bina Yapı bina:
binaen Dayanarak,	istinaden bina:en
binaenaleyh Dolayısıyla,	bunun	için bina:enaléyh
binamaz 
(beynamaz)

Namaz	kılmayan bi:namaz

binbaşı Askerlikte	yüzbaşı	ile	yarbay	
arasındaki	rütbe

bin�başı

binefsihi Kendine	ait bi:néfsihi
bineva Ümitsiz bi:néva:
biperva Pervasız bi:perva:
birader Erkek	kardeş bira:der
biraderane Kardeşçe,	dostça bira:déra:né
birahane Bira	içilen	ve	yiyecek	

atıştırılan	yer,	lokanta
biraha:né

Biruni X.	ve	XI.	yüzyılda	yaşamış	
bir	İslam	âlimi

Biru:ni:

bisebep Sebepsiz bi:sébép
biseksüel Hem	kendi	cinsini	hem	de	

karşı	cinse	ilgi	duyan	
biséksüel 

bisiklet Pedalla	hareket	ettirilen	iki	
tekerli	binek	aracı

bisiklét

bisküvi Un,	süt	ve	şekerle	yapılan	bir	
tür	kuru	pasta

bisküvi
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Bismillah Besmele,	Allah’ın	(cc)	adıyla	
başlarım	anlamına	gelen	söz

Bismillâ:h

Bismillahir-
rahmanirrahim

Rahman	ve	rahim	olan	
Allah’ın	(cc)	adıyla	başlarım,	
anlamına	gelen	söz

Bismillâ:hir-
rahma:nirrahim

bistro İçki	içilen,	genellikle	müzikli	
kahve

bistro 

bisturi Neşter bisturi
bitamam Tamamlanmamış bi:tamam
bitap Yorgun bi:ta:p
bitaraf Tarafsız bi:taraf
bittabi Tabii,	elbette bittabi:
bittamam Tamamıyla bittama:m
bitter Acı	çikolata	veya	bira bitter 
bittesadüf Tesadüfen bittésa:düf
bittesir Etkisiz bitté:sir
bivefa Vefasız bi:véfa:
biyoenerji Biyokütlenin	kimyasal	

dönüşümüyle	elde	edilen	
enerji

biyoénerji 

biyografi (Edb.)	Öz	yaşam	öyküsü biyografi 

biyoloji Bitki	ve	hayvanların	köken,	
dağılım,	yapı,	gelişim,	
büyüme	ve	üremelerini	
inceleyen	bilim	dalı

biyolôji 

biyomedikal Tıpta	tanı	ve	tedavi	amacıyla	
araç	ve	gereçlerin	üretimi,	
tasarımı	ve	iletişimi	ile	
ilgilenen	mühendislik	dalı

biyomédikâl 

biyonik Dirim	kurgusal biyonik
bizar Bezmiş,	usanmış bi:za:r
bizatihi Kendiliğinden,	kendisi biza:tihi
bizzat Öz,	kendisi bizzat
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blok 1.	Büyük	ve	ağır	kitle
2.	Çok	bölümden	oluşan	bir	
bütün

blôk

blokaj Bloke	etme,	hareketi	
engelleme

blôkaj 

bloke etme Engelleme	 blôké étmé
bloknot Not	defteri	 blôknot 
blöf Yanıltmaya	dönük	söylenen	

asılsız	söz,	kurusıkı
blöf 

blucin Kot	 blûcin 
bluz Vücudun	üst	bölümüne	

giyilen,	genellikle	ince	
kumaştan	yapılan	veya	
iplikten	örülen	kadın	giysisi

blûz 

bodoslama 1.	Gemi	omurgasının	baş	
tarafından	yukarıya	uzanan	
ağaç	veya	demir	direklerden	
her	biri	
2.	Pervasızca	yapılan	iş

bodoslama 

bodrum Bir	yapının	yol	düzeyinden	
aşağıda	kalan	bölümü

bodrum

Bodrum Muğla’nın	turistik	ilçesi Bodrum
bodur Boyu	enine	göre	kısa	olan	

kimse
bodur 

boğa Damızlık	erkek	sığır bo~a 
boğaz Boynun	ön	bölümü	ve	bu	

bölümü	oluşturan	organlar,	
imik,	kursak

bo~az 

boğazkesen Bir	boğazı	savunmak	için	
deniz	kıyısında	yapılan	hisar

bo~azkésen 

boğum Boğulmuş,	sıkılmış	yer bo~um 
bohem Yarınını	düşünmeden	günü	

gününe	tasasız,	derbeder	bir	
yaşayışı	olan

bohem 

boksör Boks	sporcusu boksör 
Bolşevik Bolşevizm	yanlısı	olan Bôlşévik 
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bombe Kabarıklık,	şişkinlik bombé 
bonbon Şerbet	içinde	kaynatılarak	

üzeri	şekerle	kaplanmış	
meyve

bon�bon 

bonfile kasaplık	hayvanlarda	bel	
kemiğinin	iki	yanında	
bulunan,	etin	yumuşak	kısmı

bon�filé

bonkör Cömert	 bon�kör 
bonmarşe İçinde	her	türlü	giyim,	süs	

eşyası	oyuncak	vb.	satılan	
büyük	mağaza

bon�marşé 

bonservis Çalıştığı	yerden	ayrılırken	
görevini	iyi	yaptığını	
belirtmek	amacıyla	birine	
verilen	belge

bon�servis 

borazan Üflemeli	bir	çalgı borazan
bordro Hesap	çizelgesi bordro 
bordür Kaldırım	taşı bordür 
bornoz Kurulanmak	için	kullanılan	

havludan	yapılma	giysi
bornoz

bostan Sebze	veya	meyve	bahçesi bostan
Bostancı İstanbul’da	bir	semt Bostancı
botanik Bitki	bilimi	 botanik 
boykot Bir	işi,	bir	davranışı	yapmama	

kararı	alma
boykot 

boykotaj Boykot	etmek boykotaj 
boyuna 1.	Uzunlamasına	

2.	Sürekli
boyuna 

boza Arpa,	darı,	mısır,	buğday	
vb.	tahılların	hamurunun	
ekşitilmesiyle	yapılan	koyuca,	
tatlı	veya	mayhoş	içecek

boza 

böbürlenmek Gururlanmak,	kibre	kapılmak böbürlenmék 
böğürmek Öküz,	manda	vb	hayvanların	

bağırması
bö~ürmék 
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börek İçi	doldurularak	yapılan	
hamur	işi	yiyecek

börék

branş Kol brañş
briç Dört	kişilik	bir	iskambil	

oyunu
briç 

brifing Bilgilendirme brifing 
briket Linyit	ve	kömür	tozundan	

basınçla	elde	edilen	yakacak	
ve	yapı	malzemesi

brikét 

briyantin Saç	şekillendirici	malzeme briyantin 
brokoli Küçük,	yeşil	yumrular	

hâlinde	olan,	haşlanarak	
yemeği	hazırlanan	bir	tür	
sebze

brokoli 

bronşit Bronşun	iltihaplanmasıyla	
oluşan	hastalık

bron�şit 

bronzlaşmak Güneşte	yanarak	bronz	
rengini	almak	

bron�zlaşmak 

broş Kadınların	taktığı	süs	iğnesi	 broş 
broşür Kitapçık	 broşür 
bröve Uçak	kullanabilecek	veya	

paraşütle	atlayabilecek	
duruma	gelmiş	kimselere	
verilen	yeterlik	belgesi

brövé 

brüt 1.	Kesinti	yapılmamış	para
2.	Darası	çıkarılmadan	
tartılan	ağırlık

brüt

budala Ahmak,	akılsız budala
buğday Buğdaygiller	bitkisi bu:day
Buğra 1.	Erkek	deve	

2.	Erkek	ismi
Bu:ra:

buğu Su	buharı bu:
buğzetmek Kin	beslemek,	nefret	etmek bu:z͜étmék
buhar Gaz	haline	dönüşe	sıvı buhar
Buhara Özbekistan’da	bir	şehir Buha:ra
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Buhari IX.	yüzyılda	yaşamış	bir	
İslam	âlimi

Buha:ri:

buharlaşma Yüksek	ısıyla	sıvıların	gaz	
haline	dönüşmesi

buharlaşma

buhran Bunalım,	kriz buhran
buhur Tütsü buhur
buhurdan Buhur	yakılan	kap,	tütsülük buhurdan
buhurumeryem (Bot.)	Tavşan	kulağı buhu:rumeryem
bukağı Ağır	cezalıların	ayaklarına	

takılıp	ucuna	pranga	bağlanan	
demir	halka

buka~ı 

bukalemun Renk	değiştirebilen	sürüngen	
türü

bukalémun

bulaşık 1.	Yiyecek	veya	içecekle	
kirletilmiş	mutfak	eşyası	veya	
kap	kacak	
2.	İz,	etki,	kalıntı

bulaşık 

Bulgar Slav	ırkına	mensup	olan	bir	
halk

Bulgar

Bulgaristan Bir	Balkan	devleti Bulgaristan
bumbar Hayvan	bağırsağından	

yapılan	bir	yemek
bumbar

bumerang Fırlatıldığında	geri	dönen	av	
aracı

buméran�g

bungalov Tahtadan	yapılmış	küçük,	tek	
katlı	ev

bun�galov 

Burak 1.	Hz.	Muhammed'in	(sav)	
miraca	çıkarken	bindiği	at	
2.	Erkek	ismi

Burak

burç 1.	Kale	duvarlarındaki	
yuvarlak	veya	köşeli	çıkıntı	
2.	On	iki	takım	yıldızın	adı

burç

Burhan 1.	İspat,	kanıt	
2.	Erkek	ismi

Burhan

Burhaniye Balıkesir’in	ilçesi Burha:niyé
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burjuva 1.	Şehirde	yaşayan	özel	
imtiyazlara	sahip	olan	
2.	Kentsoylu

burjuva 

burjuvazi Kentsoyluluk	 burjuvazi 

Buse 1.	Öpücük,	öpüş	
2.	Kadın	ismi

Bu:sé

buselik Türk	müziğinde	bir	makam bu:sélik

butik Giyim	ve	süs	eşyası	satılan	
yer

butik

buton Aletleri	çalıştıran	düğme buton 

buy Koku bu:y

buzağı Sığır	yavrusu	 buza: 

buzhane Soğuk	hava	deposu buzha:né

bühtan Yalan,	iftira bühtan

bülbül Güzel	ötüşlü	bir	kuş bülbül

bülbül-ü şeyda (Edb.)	Çok	öten	bülbül bülbülü şéyda:

Bülent 1.	Ulu,	yüce	
2.	Erkek	ismi

Bülent

büluğ Ergenlik bülu:

bünyad Temel,	asıl bün�ya:d

bünyan Yapı bün�ya:n

Bünyan Kayseri’nin	bir	ilçesi Bün�yan

bünye Vücut	yapısı bün�yé

büro Çalışma	odası,	yazıhane büro 



Türkçe Telaffuz Sözlüğü │ 81

bürokrasi Devlet	kurumlarında	çalışan	
üst	düzey	yöneticiler	
topluluğu

bürokrasi 

bürokrat Devlet	kurumlarında	çalışan	
üst	düzey	yönetici

bürokrat 

bürudet Soğukluk büru:dét

büryan Tandırda	pişirilen	bir	kebap	
çeşidi

büryan

büstiyer Bayanların	ceket	vb.	
kıyafetlerinin	içinde	
kullanılan	çarpıcı,	göz	alıcı,	
işlemeli	kumaştan	yapılmış	
askılı	veya	askısız	üstlük

büstiyer 

Büşra 1.	Müjde	
2.	Kadın	ismi

Büşra:
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C
cadde Ana	yol caddé
cadde-i kebir Büyük	cadde caddéyi kébi:r
cadı Geceleri	dolaşarak	insanlara	

kötülük	ettiğine	inanılan	
hortlak

cadı

caf caf Gösteriş cafcaf
Cafer Erkek	ismi Ca:fer
Caferi Şiiliğin	bir	kolu	ve	bu	koldan	

olan	kimse
Ca:féri:

Cafer-i Sadık 12	Şii	imamından	biri Ca:féri Sa:dık
Caferiye Caferi	tarikati Ca:fériyé
cağ kebabı Oltu	kebabı ca: kébabı
cahim Şiddetli	ve	kat	kat	birbiri	

üzerine	yanan	ateş
cahi:m

cahil Öğrenim	görmemiş,	
okumamış

ca:hil

cahilane Cahilce ca:hilâ:né
cahil-i cühela Cahillerin	cahili,	en	bilgisiz ca:hili cühélâ:
Cahiliye Araplarda	Müslümanlıktan	

önceki	çağ
Ca:hiliyé

cahiliyet Bilgisizlik ca:hiliyét
Cahit Erkek	ismi Ca:hit
caiz Uygun,	yerinde	sayılan,	

yakışık	alan
ca:~iz

caize Şairlerin	kasidelerle	
övdükleri	büyükler	tarafından	
kendilerine	verilen	bahşiş

ca:~izé

caka Çalım caka
calib-i dikkat Dikkat	çeken ca:libi dikkât
calip Celp	eden,	çeken,	çekici ca:lip
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Câlût (Mit.)	Hz.	Davud	(as)
tarafından	öldürülen	bir	
savaşçı	dev

Ca:lû:t

cam Silisli	kumun	ateşte	
eritilmesiyle	yapılan	sert,	
saydam	çabuk	kırılır	cisim

cam

cambaz Canını	tehlikeye	atarak	
heyecan	verici	gösteri	yapan	
akrobat

cambaz

cambazane Cambazlıkla cambaza:né
cambazhane Cambazların	oyunlarını	

sergiledikleri	yer
cambazha:né

came Elbise ca:mé
câmedar Selçuklu	hükümdarlarının	

elbise	muhafızı
ca:méda:r

camekân Göstermelik,	vitrin camékân
câm-ı cem Sihirli	kadeh ca:mı cém
camız Manda camız
cami Müslümanların	ibadet	etmek	

için	toplandıkları	yer
ca:mi

Cami XV.	yüzyılda	yaşamış	iranlı	
bir	İslam	âlimi	ve	şairi

Ca:mi:

camia Topluluk,	zümre ca:mi~a:
cami-i kebir Büyük	cami ca:mii kébi:r
camit Cansız,	donuk ca:mit
can Yaşama,	hayat can
cana Sevgili ca:nâ:
canan Gönülden	sevilen ca:nan
canavar Çok	büyük	yırtıcı canavar
canciğer Çok	yakın,	sıkı	fıkı,	pek	içten canci~er
candan İçten candan
canfeda Canını	feda	eden can�féda:
canfes İpekli,	parlak	ve	ince	bir	

kumaş	türü
can�fés
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canfeza Türk	müziğinde	az	
kullanılmış	bir	makam

can�féza:

canhıraş Yürek	paralayan,	iç	
tırmalayan

canhıraş

cani Cinayet	işlemiş	olan	kimse ca:ni:
Canik Samsun	iline	bağlı	bir	ilçe Canik
canip Yan,	taraf ca:nip
cansiparane Canını	verircesine,	özveriyle can�sipara:né
car car Yüksek	sesle car car
cari Geçerli	olan,	yürürlükte	olan ca:ri:
cariye Hizmetçi	kız,	halayık ca:riyé
casus Bir	devlet	veya	kuruluşun	

gizli	amaçları	için	çalışan	
kimse

ca:sus

Cavidan Kadın	ismi Ca:vidan
Cavit Erkek	ismi Ca:vit
cazbant Caz	orkestrası cazbant 
cazibe Çekicilik ca:zibé
cazibe-i arz Yer	çekimi ca:zibéyi arz
cazip Alımlı ca:zip
cebbar Zorba,	zorba cébba:r
cebeci Osmanlı	ordusunda	zırhlı	

asker
cébéci

Cebeci Ankara’da	bir	semt Cébéci
cebel Dağ cébel
cebeli Dağla	ilgili cébéli:
cebelistan Dağlık	yer cébélista:n
Cebeli Tarık (Coğ.)	İspanya’nın	güneyinde	

yarımada,	şehir	ve	boğaz	adı
Cébéli Ta:rık

cebellezi (Ar.)	Çalma,	aşırma cébellézi:
ceberut Kibirli,	zorba cébérut
cebin Korkak		 cébi:n
cebir Zor,	zorlayış cébir
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Cebrail Vahiy	meleği Cébra:~il
cebren Zorla,	zoraki		 cébren
cebrî Cebirle	ilgili cébri:
ceddine rahmet Birine	teşekkür	için	söylenen	

söz
céddiné rahmét

cedide Yeni cédi:dé
cedit Yeni,	kullanılmamış cédit
cefa Eziyet,	eza céfa:
cefakâr Eziyet	eden céfa:kâr
cefakârane Cefa	çekercesine céfa:kâra:né
cefakeş Eziyete	katlanan céfa:kéş
cefaperver Cefayı	kabul	eden	kişi céfa:perver
ceffelkalem Aniden,	hiç	düşünmeden,	bir	

çırpıda 
céffelkalém

cehalet Bilgisizlik céha:lét
cehennem Semavi	dinlere	göre,	dünyada	

günah	işleyenlerin	öldükten	
sonra	ceza	göreceği	yer

céhennem

cehennemî Cehennemlik,	cehennemle	
ilgili

céhennémi:

ceht Çalışma,	çabalama céht
ceket Önü	düğmeli,	kalçaya	kadar	

uzanan,	kadın-erkek	giysisi
cékét

celadet Kahramanlık,	yiğitlik célâ:dét
celal Büyüklük,	ululuk		 célâ:l
Celaleddin 
Harzemşah

Harzemşah	
İmparatorluğu’nun	son	
hükümdarı

Célâ:léddin 
Harzemşah

Celâli İlk	olarak	Yavuz	Sultan	
döneminde	ortaya	çıkıp	
devlete	 	isyan	eden	Bozoklu 
Derviş	Celâl’in	adamalarına	
ve	sonraları	da	ortaya	çıkan	
tüm	eşkıyalara	verilen	isim

Célâ:li:

celalli Çabuk	kızan célâlli
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Celayir Moğol	ırkının	önemli	
kollarından	biri  

Célâ:yir

celep Koyun,	keçi,	sığır	vb.	
kesilecek	hayvanların	
ticaretini	yapan	kimse

célép

celi Kalın	ve	iri	yazılmış	bir	tür	
sülüs	yazısı

céli:

celil Büyük,	yüce céli:l
cellat Ölüm	mahkûmlarını	

öldürmekle	görevli	kişi
céllât 

celp (Huk.)	Askerlik	ve	hukukta	
kişiye	gönderilen	çağrı	
belgesi

celp (celb-i)

celpname Çağrı	belgesi celpna:mé
celse Oturum celsé
Celveti Celvetiye	tarikatine	mensup	

olan
Celvéti:

Celvetiye Aziz	Mahmut	Hüdai’nin	ilk	
postnişini	olduğu	tarikat

Celvéti:yé

Cem 1.	Toplanma	
2.	Erkek	ismi

Cém

cemaat 1.	Topluluk	
2.	Bir	imamın	arkasında	
namaz	kılanlar

céma:ât

cemaatimüslimin Müslüman	topluluğu cémaâ:timüslimi:n

cemad Cansız céma:d
Cemal 1.	Yüz	güzelliği	

2.	Erkek	ismi
Cémâl

Cemalettin 1.	Güzellik	taşıyan	
2.	Erkek	ismi

Céma:léttin

Cemalullah Allah’ın	(cc)	güzelliği Cémâ:lulla:h
cemaziyelahir Ay	takvimine	göre	altıncı	ay céma:ziyéla:hir
cemaziyelevvel Ay	takvimine	göre	beşinci	ay,	

tövbe	ayı
céma:ziyelévvel
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cemel 1.	Erkek	deve	
2.	İslam	tarihinde	ilk	iç	savaş

cémel

cemian Topluca cémi:~an
Cemil 1.	Güzel	

2.	Allah’ın	(cc)	sıfatlarından	
biri	
3.	Erkek	ismi

Cémi:l

Cemile 1.	Güzel	kadın	
2.	Gönül	alıcı	
3.	Kadın	ismi

Cémilé

cemiyet Topluluk,	dernek cémiyét
Cemiyet-i Akvam Birinci	Dünya	Savaşı’nın	

bitiminde	kurulan	ilk	
birleşmiş	milletler

Cémiyéti Akva:m

cemre Şubat	ayının	gelmesiyle	hava,	
su	ve	toprağın	ısınması

cémré

cenabet 1.	Cünüp	
2.	Pis,	kötü

céna:bét

Cenabıhak Allah	(cc) Céna:bıhak
cenah Kanat,	kol,	taraf céna:h
cenan Kalp,	yürek céna:n
cenap Saygı,	onur	vb	anlamında	

kullanılan	söz
cénap

cenaze 1.	Ölü,	ölmüş	kimse	
2.	Ölen	biri	için	yapılan	tören

céna:zé

cendere Baskı	makinesi,	pres céndéré
Ceneviz Cenova	devletinin	diğer	ismi Cénéviz
cengâver Kahraman,	yiğit cén�gâ:ver
Cengiz Erkek	ismi Cén�giz
cenin Dölüt cénin
ceninisakıt Düşük céni:nisa:kıt
cenk Kavga,	çekişme,	savaş cénk
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cennet Semavi	dinlerde	sevapları	
ağır	gelenlerin	öldükten	sonra 
gidecekleri	sonsuz	mutluluk	
mekânı

cénnét

cennetmekân Cennetlik cénnétmékâ:n
centilmen Saygılı,	nazik	erkek céntilmen 
cenubi Güneyli,	güneye	ait cénu:bi:
cenup (Coğ.)	Güney cénu:p
cep Elbiselerde	bir	şey	koymaya	

yarayan	açıklık
cép

cephane Ateşli	silahlarda	kullanılan	
patlayıcılar

cépha:né

cephe 1.	Bir	yer	ya	da	yapının	ön	
bölümü	
2.	Savaş	bölgesi	
3. Yön

céphé

cer Çekme,	sürükleme cer
cerahat İrin,	yara céra:hâ:t
cerbeze 1.	Güzel,	etkili	konuşma	

2.	Beceriklilik	
cerbézé

cereme Kendi	sebep	olmadığı	bir	
cezayı	ödeme

cérémé

Ceren 1.	Ceylan	
2.	Kadın	ismi

Céren

cereyan 1.	Akış	
2.	Elektrik	akımı

céréyan

cerh etmek Yaralamak cerh͜étmék
ceride Gazete céri:dé
Ceride-i Havadis Osmanlı’da	ilk	özel	gazete Céri:dé~i 

Ha:va:dis
ceriha Yara céri:ha:
cerrah Ameliyat	yapan	doktor,	

operatör
cérrah

cerrahi Cerrahlıkla	ilgili cérra:hi:
cesamet Büyüklük,	irilik césa:mét
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cesaret Yüreklilik césa:rét
ceset Ölü cését
cesim İri,	büyük cési:m
cesur Yiğit,	yürekli césur
cesurane Cesurca,	yüreklice,	yiğitçe césu:ra:né
cet Ata cét 
cetvel 1.	Doğru	şekilde	çizmeye	

yarayan	araç	
2.	Çizelge

cétvel

cevaben Karşılık	olarak céva:ben
cevabi Cevap	niteliğinde	olan céva:bi:
cevahir Değerli	taşlar,	mücevherler céva:hir
cevap Soruya	verilen	karşılık,	yanıt cévap
cevapname Cevap	metni cévapna:mé
cevaz İzin,	müsaade cévaz
Cevdet 1.	İyilik,	güzellik,	olgunluk	

2.	Erkek	ismi
Cévdét

cevelan Dolaşma,	gezinti cévélâ:n
cevher 1.	Bir	şeyin	özü,	maya	

2.	Değerli	taş,	mücevher
cévher

cevr ü cefa Eziyet,	üzüntü cévrü céfa:
cevval Hareketli,	çabuk	ve	keskin	

davranan
cévvâl

Ceyhan Adana’nın	bir	ilçesi Céyhan
ceylan Boynuzlugillerden,	

çiftparmaklı,	ince	ve	zarif	
bacakları, güzel	gözleri	ile	
tanınan,	daha	çok	çölde	
yaşayan	memeli

céylân

ceza (Huk.)	Uygunsuz	
davranışlarda	bulunanlara	
uygulanan	yaptırım

céza:

cezai (Huk.)	Cezaya	ilişkin céza:~i:
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cezai ehliyet (Huk.)	Bir	kişinin	işlediği	
suçtan	sorumlu	olabilmesi	
için	gereken	nitelikleri	
taşıması	

céza:~i: éhliyét

cezai müeyyide (Huk.)	Ceza	yaptırımı céza:~i: müéyyidé
cezbe Kendinden	geçme,	coşma,	

coşkulu	bir	heyecana	kapılma
cézbé

cezbetmek Kendine	çekmek,	bağlamak cézbétmék
Cezeri: Bir	İslam	âlimi Cézéri:
cezir Kök cézir
cezire Ada cézi:ré
Cezmi Erkek	ismi Cézmi
cezri Köklü cézri:
cezve Kahve	pişirmeye	yarayan	

gereç
cézvé

check up Tam	bakım çékap 
cıvata Ağaç	veya	demir	parçalarını	

birbirine	bağlamakta	
kullanılan,	üzerine	somun	
geçirilen	vida	

cıvata 

cızbız Izgarada	pişirilmiş	et cızbız 
Cibali İstanbul’da	bir	semt Ciba:li
cibilli Tabii	olan cibilli:
cibilliyet Yaradılış cibilliyét
cibilliyetsiz Soysuz,	sütü	bozuk cibilliyétsiz
cibinlik Sivrisinekten	ve	başka	

böceklerden	korunmak	için	
yatağın	üstüne	ve	yanlarına	
gerilen	çadır	biçiminde	tül

cibinlik 

Cibril Cebrail Cibril
cidal Savaş,	kavga,	çekişme cidâ:l
cidar Çeper,	kenar,	duvar cida:r
Cidde Suudi	Arabistan’ın	bir	liman	

şehri
Ciddé

cidden Gerçekten cidden
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ciddi: 1.	Gerçek,	şaka	olmayan	
2.	Ağırbaşlı

ciddi:

ciddiyet Ağırbaşlılık,	önemlilik ciddiyét
cife: 1.	Leş	

2.	İğrenç
ci:fé

ciğer 1.	Akciğer	ve	karaciğer	
2.	Yürek,	iç

ci~er

ciğerpare Ciğer	köşesi,	çok	sevilen	kişi ci~erpa:ré
cihad-ı ekber Büyük	savaş ciha:dı ékber
cihan Dünya,	âlem ciha:n
cihangir Dünyanın	pek	çok	yerini	ele	

geçiren	kişi
cihangi:r

cihangirane Cihangir	gibi cihangira:né
cihannüma 1.	Her	yeri	görebilen	kule	

2.	(Coğ.)	Dünya	haritası
cihannüma:

cihanşümul Evrensel cihanşümûl
cihar Tavlada	dört	sayısı ciha:r
ciharıdü Tavlada	dört	ve	iki	sayısı ciha:rıdü
ciharıse Tavlada	dört	ve	üç	sayısı ciha:rısé
ciharıyek Tavlada	dört	ve	bir ciha:rıyék
cihat 1.	Din	için	yapılan	savaş	

2.	Yönler
cihat

cihaz Aygıt,	takım cihaz
cihet Yön,	taraf cihét
ciklet Sakız	 ciklét 
cila Parlaklık cilâ:
cildiye Deri	hastalıkları	ile	ilgili	tıp	

kolu,	dermataloji
cildiyé

cilve Naz cilvé
cilvekâr Çok	cilveli cilvékâ:r
cim (Dilbil.)	Arap	alfabesinde	

beşinci	harf
cim

cima Cinsel	ilişki cima:
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cimcime Küçük,	sevimli	çocuk	veya	
kadın

cimcimé

cimdallı Bir	oyun	türü cimdallı
cimri Pinti,	eli	sıkı cimri
cinai Cinayetle	ilgili cina:i:
cinas (Edb.)	Çok	anlamlı	bir	

kelimeye,	her	defasında	
başka	bir	anlam	yükleyerek	
birbirine	yakın	birkaç	yerde	
kullanma

cinas

cinayet Katletme,	adam	öldürme cina:yét
cinnet (geçirmek / 
getirmek)

Delirmek,	aklını	kaçırmak cinnét

cinni Cinlerle	ilgilenen cinni:
cins Tür cins
cinsî Cinsel cin�si:
cinsilatif Güzel,	alımlı cin�silâti:f
cinsî münasebet Cinsel	ilişki cin�si: müna:sébét
cinsiyet Erkek	ve	dişinin	farklı	

yaradılışı,	seks
cin�siyét

cirim Hacim cirim 
cirmi kadar Hacmi	kadar cirmi kadar
ciro İş	hacmi ciro 
cisim 1.	Kütlesi	ve	ağırlığı	olan,	

element	
2.	Vücut

cisim 

cismani Cisimle,	bedenle	ilgili cisma:ni:
civan Genç,	güzel/yakışıklı	erkek	

veya	kadın
civa:n

civanmert Yüce	gönüllü,	yiğit civanmert
civanperçemi (Bot.)	Birleşikgillerden	bir	kır	

bitkisi
civanperçémi

civar Etraf,	çevre civar
Cizre Şırnak’ın	bir	ilçesi Cizré
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Cizvit Bir	Hristiyan	derneği	ve	onun	
üyelerine	verilen	isim

Cizvit

cizye İslam	ülkelerinde	Müslüman	
olmayanlardan	alınan	bir	
vergi	türü

cizyé

coğrafi Coğrafya	ile	ilgili co:ra:fi:

coğrafya 1.	Yeryüzünün	herhangi	bir	
yeri	
2.	(Coğ.)	Yeryüzünü 
inceleyen	bilim

co:rafya

conta Geçirmezliği	sağlamak	için	
sıkıştırılmış	iki	yüzey	arasına	
yerleştirilen,	genellikle	
kauçuk	ve	kurşundan	yapılan	
ince	parça

conta 

cop Güvenlik	görevlilerinin	
kullandığı	lastik	sopa

cop

cömert Eli	açık,	bonkör cömert

cukka (H.)	Hayvan	ve	insan	memesi cukka 

cuma Perşembeden	sonraki	gün cuma:

cumhur Halk cumhur

cumhuriyet Halk	egemenliğine	dayalı	
yönetim	sistemi

cumhu:riyét

cunta Bir	ülkede	yönetim	el	koyan	
grup

cunta 

cura 1.	Mızrapla	çalınan	bir	halk	
sazı	
2.	Kuş	türü

cura

cuşiş Coşmak,	coşkunluk cu:şiş

cuşuhuruş Coşkunluk cu:şuhuru:ş
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cübbe Genellikle	din	adamlarının,	
hukukçuların	veya	öğretim	
üyelerinin	giydiği	bol	kesimli,	
düğmesiz	giysi

cübbé

cüce Boyu	normalden	kısa	olan,	
gelişmemiş

cücé

cüda Ayrı	düşmüş
Canı, cananı, bütün varımı 
alsın da Hüda,/ Etmesin tek 
vatanımdan beni dünyada 
cüda 
("İstiklal	Marşı",	Mehmet	
Akif	Ersoy)

cüda:

cühelâ Cahiller cühelâ:

cülus Padişahın	tahta	çıkması cülû:s

cümbür cemaat Toplu	olarak,	hep	birlikte cümbür cémaât

cümbüş 1.	Eğlence,	coşku	
2.	Madenden	yapılma	bir	
çalgı

cümbüş

cümleten Birlikte,	hep	beraber cümléten

cümle âlem Herkes cümlé a:lém

cünun Delilik cünu:n

cünüp Boy	abdesti	almamış,	cenabet cünüp

cüret 1.	Cesaret,	yüreklilik	
2.	Küstahlık,	saygısızlık

cür’ét

cüretkâr 1.	Yürekli	
2.	Saygısız

cür’étkâ:r

cüretkârane Yüreklice,	cesurca cür’étkâra:né

cürmümeşhut (Huk.)	Suçüstü cürmüméşhu:t
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cüruf Demir	vb	madenlerin	
yandıktan	sonra	çıkardığı	
madde

cüruf

cürüm (Huk.)	Suç cürüm

cüsse Gövde,	kalıp cüssé

cüst ü cu Dolaşma,	inceleme cüstü cu:

cüz Bir	bütünün	parçalarından	her	
biri

cüz

cüzdan Para,	kâğıt	vb	koymaya	
yarayan	küçük	çanta

cüzdan

cüzi Az,	pek	az cüz’i:

cüzzam En	çok	sinir	sistemi	ve	deriyi	
etkileyen	bir	hastalık

cüzzam
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Ç
çabuk Hızlı,	hemen çabuk
çaçaron Geveze	 çaçaron 
çağ 1.	Zaman	dilimi	

2.	Dönem,	devir
ça:

Çağatayca (Dilb.)	Türkçenin	XV.	yüzyıla	
dayanan	bir	lehçesi

Ça:tayca

çağdaş Yaşanan	döneme	uygun,	asri,	
muasır

ça:daş 

çağıldamak Gür	suyun	akarken	çıkardığı	
ses

ça:ldamak

çağla Badem,	kayısı,	erik	vb.	
tek	çekirdekli	yemişlerin	
körpeyken	yenilebilen	ham	
şekli	

ça:la 

çağlayan Küçük	şelale	 ça:layan 
Çağlayan İstanbul'da	bir	mahalle Ça:layan
çağrışım Bir	düşünce,	görüntü	vb.nin	

bir	başkasını	hatırlatması
ça:rışım 

çak Yırtılmış,	yırtmaç ça:k
Çakabey Oğuzlarda	eski	bir	Türk	beyi Çakabéy
çakaloz Mermi	olarak	çakıl	taşının	

kullanıldığı	bir	top	ve	o	topu	
kullanan	kimse

çakaloz

çak etmek Yırtmak ça:k͜étmék
çakşır Paça	bölümü	diz	üstünde	

veya	diz	altında	kalan	bir	tür	
erkek	şalvarı

çakşır 

çalak Çevik,	atak çâ:lâk
çapaçul Kılık	kıyafetine	özen	

göstermeyen,	paspal
çapaçul 

çapari Çok	iğneli	bir	tür	balık	oltası çapari 
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çapulcu Düzen	bozan	kimse çapulcu 

çar Rus	ve	Bulgar	
hükümdarlarına	verilen	isim

çar

çardak Asma	ağaçlarıyla	yapılan	
gölgelik

çardak

çare Yardım,	çözüm	yolu ça:ré

çaresaz Çözüm	bulan ça:résaz

çarık Deriden	yapılan	basit	bir	
ayakkabı

çarık

çark 1.	Tekerlek	
2.	Talih,	devir

çark

çarkçıbaşı Vapurlarda	birinci	çarkçıya	
verilen	isim

çarkçıbaşı

çarkıfelek 1.	Kıvılcım	saçarak	dönen	
donanma	fişeği	
2.	Kader

çarkıfélék

çarmıh Suçluların	çivilendiği	haç	
şeklinde	darağacı

çarmıh

çarnaçar Çaresizce,	ister	istemez çarna:ça:r
çarşaf 1.	Yatakların	üzerine	serilen	

ince	örtü	
2.	Kadınların	örtünmek	
amacıyla	giydiği	kapalı	giysi

çarşaf

çaryek Dörtte	bir ça:ryék
çayhane Çay	içilen	yer çayha:né
çehar Dört çéha:r
çehre Yüz,	sima çéhré
çekimser Herhangi	bir	tarafa	

yönelmeyen,	kararsız
çékimser 

çekingen Ürkek,	tutuk çékingen 
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çekül Ucuna	küçük	bir	ağırlık	
bağlanmış	iple	oluşturulan,	
yer	çekiminin	doğrultusunu	
belirtmek	için	sarkıtılarak	
kullanılan	bir	araç,	şakul

çékül 

çelebi Bektaşi,	Mevlevi	veya	
başka	tarikat	liderlerinin	en	
büyüklerine	verilen	unvan

çélébi 

çelenk 1.	Çiçek,	dal	ve	yapraklardan	
yapılan	halka	
2.	Kadınların	başlarına	takılan	
mücevherle	süslü	sorguç

çélén�k

çello Viyolonsel	 çéllô 
çelme Birini	düşürmek	için	ayağını	

uzatmak,	çelmek
çelmé 

çeltik Pirinç	 çeltik 
Çeltik Konya’nın	ilçesi Çeltik 
çember Halka çember
çemen 1.	(Bot.)	Kimyon	türevi	bir	

bitki	
2.	Pastırmanın	üzerine	
sürülen	macun	
3.	Çimen
Çemen çocukları mahmûr 
/ câaan / seni çağırıyorlar 
(“Sema-ı	Mevlana”,	Asaf	
Halet	Çelebi)

çémen

çemenzar Çimenlik,	bahçe çémenza:r
çene Yüzün	alt	kısmında,	alt	ve	üst	

dişleri	taşıyan	ve	ağzın	açılıp	
kapanmasını	sağlayan	kas

çéné

çengel Bir	yere	takılmaya	yarayan	
eğri	ve	sivri	uçlu	demir

çen�gel

çengi Çalgı	eşliğinde	oynayan	kadın çén�gi
çerağ Mum,	kandil,	ışık çéra:
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çerçeve Resim,	yazı	vb	şeyleri	duvara	
asmak	için	yapılan	kenarlık

çerçévé

çerçi Kasaba	ve	köylerde	dolaşarak	
hediyelik	eşya	satan	kimse

çerçi

çerez Atıştırmalık	 çéréz 
Çerkez Kafkasya’da	yaşayan	bir	boy	

veya	bu	boydan	olan	kimse
Çerkéz 

çermik Kaplıca çermik
çeşm Göz çéşm
çeşman Gözler çéşma:n
çeşme Musluk,	su	yapısı çéşmé
Çeşme İzmir’in	bir	ilçesi Çéşmé
çeşmibülbül Cam	süsleme çéşmibülbül
çeşmigiryan Ağlayan	göz çéşmigirya:n
çeşmisiyah Siyah	göz çéşmisiya:h
çeşni 1.	Tat	

2.	Farklılık
çéşni

çetele Çizilerek	veya	oyularak	
açılan	kertik	

çétélé 

çevgen 1.	Değnek	
2.	Polo

çévgén

çevirmen Dilden	dile	çevirme	işini	
yapan,	tercüman

çévirmen 

çığırtkan Yüksek	sesle	duyuran,	
bağırıcı

çı:rtkan 

çırağ Çerağ,	ışık çıra:
çırılçıplak Anadan	doğma,	tamamen	

soyunmuş
çırılçıplak 

çiçek (Bot.)	Bir	bitkinin,	üreme	
organlarını	taşıyan	çoğu	güzel	
kokulu,	renkli	bölümü

çiçék 

çiftlik Tarım	yapılan,	hayvan	
yetiştirilen,	çalışanlarının	da	
oturması	için	evler	bulunan	
toprak	parçası

çiftlik
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Çiftlik Niğde’nin	ilçesi Çiftlik
çiğ Pişmemiş	veya	az	pişmiş çiy 
çiğ börek Bir	tür	etli	Tatar	böreği çiybörék 
çiğdem (Bot.)	Zambakgillerden,	türlü	

renklerde	çiçek	açan,	çok	
yıllık,	yumrulu	bir	kır	bitkisi

çiydem 

çiğnemek 1.	Ağza	alınan	bir	şeyi	dişler	
arasında	ezmek,	öğütmek
2.	Ayağı	veya	tekerleği	altına	
alarak	ezmek
3.	Hiçe	saymak,	itibar	
etmemek

çiynémék 

çikolata Kakaonun	içerisine	şeker,	
süt,	fıstık,	fındık	vb.	katılarak	
yapılan	bir	tür	tatlı	yiyecek

çikolata 

çile 1.	Zahmet,	sıkıntı	
2.	Yün	veya	pamuktan	
yapılan	iplik	demeti	
3.	Dervişlerin	kırk	gün	
süre	ile	kendilerini	dışarıya	
kapaması

çilé

çilehane Çile	çekilen	yer,	çile	odası çiléha:né
çilekeş Çile	çeken çilékéş
çilingir Anahtarcı çilingir
çimen Kendisi	yetişmiş	çim çimen 
çimento İnşaatlarda	harç	malzemesi	

olarak	kullanılan	beyaz	veya	
kül	rengi	toz

çimento 

çimmek Suya	girmek,	yıkanmak çimmék 
çinekop Lüfer’in	küçüğü çinékop
Çingen Roman	ırkından,	çingene Çin�gen 
Çingene Roman	ırkından,	çingen Çin�géné
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çini 1.	Duvarları	kaplayıp	
süslemek	için	kullanılan,	bir	
yüzü	sırlı	ve	genellikle	çiçek	
resimleriyle	bezeli,	pişmiş,	
balçık	levha,	fayans	
2.	Sırlı	ve	süslü,	pişmiş	
balçıktan	yapılan	süs	eşyası

çini

çipura Karagöz	türünden	beyaz	etli	
bir	Akdeniz	balığı

çipura 

çirkef İğrenç	bir	kişi,	olay,	durum	
veya	nesne

çirkéf

çiroz Kurutulmuş	balık	 çiroz 
çiselemek Yağmurun	ince	ince	yağması çisélémék 
çisenti İnce	ince	yağan çisenti 
çitilemek Kirini	çıkarmak	için	

çamaşırın	iki	yanını	birbirine	
sürtmek

çitilémék 

çitlembik (Bot.)	Kerestesi	sert	ve	
dayanıklı	bir	ağaç,	çıtlık,	
menengiç

çitlembik 

çiy Gecenin	serinliğiyle	yerde	
veya	bitkilerde	toplanan	
küçük	su	damlaları,	şebnem

çiy 

çocukcağız Şefkat	ve	acıma	duyulan	
çocuk

çocukca:z

çoğalmak Artmak,	fazlalaşmak	 ço~almak 
çoğulculuk Farklı	eğilimlere	yönetimde	

fırsat	sunan	yöntem,	
plüralizm

ço~ulculuk 

çolak Eli	veya	kolu	sakat	olan çolak 
Çolpan Çoban	yıldızı Çolpan 
çorba Sebze,	tahıl,	et	vb.	ile	

hazırlanan	sıcak,	sulu	içecek
çorba 

çotanak Fındık	dalı çotanak 
çömelmek Dizlerini	bükerek	topukları	

üzerine	oturmak
çömelmék 
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çömez Acemi,	çaylak çöméz 
çömmek (H.)	Çömelmek çömmék 
çöplenmek 1.	(Ar.)	Çeşitli	yiyeceklerden	

azar	azar	yemek	
2.	Kendine	açıktan	ufak	tefek	
çıkar	sağlamak

çöplenmék 

çörek otu Çiçekleri	sapının	ucunda	
bulunan	otsu	bir	bitki	ve	
ondan	elde	edilen	baharat,	
çöreotu

çörék͜otu

çuha İnce	ve	sık	dokunmuş	yün	
kumaş

çuha

çuhadar Osmanlı’da	bir	saray	memuru çuhada:r
çulha El	tezgâhında	bez	dokuyan	

kimse
çulha 

Çumra Konya’nın	bir	ilçesi Çumra
çuval Pamuk,	kenevir	veya	sentetik	

iplikten	dokunmuş	büyük	
torba

çuval 

çünkü Şu	sebeple,	şundan	ötürü çün�kü
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D
dabbe Yemeye	ve	içmeye	muhtaç	

yaratık 
dabbé

Dabbetülarz Kıyamet	alametlerinden	
olmak	üzere	ortaya	çıkacağı	
söylenen	hayvan	

Dabbétülarz

dağ (Coğ.)	Yeryüzü	yükseltisi da:
dağarcık 1.	Meşin	torba	

2.	Bellek,	hafıza
da:rcık

dağdağalı Gürültülü	patırtılı da:da:alı
dağılmak 1.	Birbirinden	uzaklaşmak	

2.	Bölünmek
da:lmak

dağıstan Dağlık	yer da:stan
Dağıstan (Coğ.)	Kafkasya’da	bir	

yerleşim	yeri
Da:stan

dağlamak Kızgın	demirle	insan	veya	
hayvan	vücudunun	bir	yerini	
yakmak

da:lamak

dahi (Dilbil.)	de,	da,	bile	
anlamındaki	sözcük

dahi

dâhi Deha	sahibi,	üstün	yetenekli da:hi:
dâhil İç,	içerik,	içine	alarak da:hil
dâhilen İçeriye,	içinde	olarak da:hilen
dâhilî İçle	ilgili da:hili:
dahiyane Dâhice da:hiya:né
dahli olmak Bir	işe	karışmış,	müdahalede	

bulunmuş	olmak
dahli olmak

dahme Kabir,	türbe dahmé
dai Sebep	olan da:~i:
daim Sürekli da:~im
daima Sürekli,	her	zaman da~ima: 
daimi Sürekli da:~imi:
dair İlgili,	hakkında da:~ir
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daire 1.	Çember	 
2.	Apartman	bölümü,	konut

da:~iré

daire-i arz Paralel da:~iréyi arz
dairesel 1.	Daire	ile	ilgili

2.	Daire	biçiminde
da:~irésel

dairevi Daire	şeklinde da:irévi:
dakayık Dakikalar daka:yık
Dakayık-ül 
Hakayık

Kemalpaşazade	Şemsettin	
Efendi’nin	eseri

Daka:yıkül 
Haka:yık

dakik Sözleşilen	zamana	uyan,	
planlı

dakik

dakika Altmış	saniyelik	zaman	birimi daki:ka
daktilo Yazı	makinesi daktilô
dalalet Sapkınlık dalâ:lét
dalavere Yalanla	üstü	örtülen	kötü	iş dalavéré 
dalya Bir	şey	sayılırken	birim	

olarak	alınan	sayıya	
gelindiğinde	söylenen	uyarma	
sözü

dâlya 

dalyan Denizde	veya	tatlı	suda	ağ	
ve	kazıklarla	yapılan	balık	
avlama	bölgesi

dâlyan 

Dalyan Muğla'nın	turistik	bir	beldesi Dâlyan
dam Evlerin	üzerine	yapılan	

korunma	maksatlı	bölüm
dam

dam Tuzak da:m
damadı Kayınpeder	veya	

kayınvalidenin	kızının	eşi
da:ma:dı

damat Güveyi da:mat
damen Etek

Erişir menzil-i maksuduna 
aheste giden / Tiz-i reftar 
olanın payine damen dolaşır 
(“Kaside”,	Ziya	Paşa)

da:men

damping Büyük	indirim damping 
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dana İneğin	bir	yaşını	doldurmamış	
yavrusu

dana

dânâ Bilge,	bilgiç dâ:nâ:
dane Tane,	tohum da:né
daniska Âlâ,	çok	iyi daniska
Daniş 1.	Bilgi	

2.	Erkek	ismi
Da:niş

danişment Osmanlı’da	kadıları	yetiştiren	
hoca

da:nişment

dansöz Kadın	dansçı dansöz 
dantel İnc	eve	ağ	görünümlü	örgü,	

tentene
dantel 

dar Geniş	ve	bol	karşıtı dar
dar Yurt,	ev da:r
dara Bir	malın	kabıyla	birlikte	

ölçülen	ağırlığı
dara

dara Hükümdar da:ra:
daraban Kalp	atışı daraba:n
darağacı İdam	mahkûmlarının	

infazında	kullanılan	direk
dara:cı

darbe Vuruş,	dövme darbé
darbımesel Atasözü darbımésel
Darende Malatya’nın	bir	ilçesi Da:rendé
darıbeka Ahiret da:rıbéka:
darıdünya Yeryüzü,	dünya da:rıdün�ya:
darıfena Dünya	evi da:rıféna:
darülaceze Düşkünler	evi da:rülacézé
Darülbedayi Osmanlı’da	güzel	sanatlar	

okulu
Da:rülbéda:yi:

Darülelhan Nağmeler	evi Da:rülélha:n
darüleytam Yetimhane da:rüléyta:m
Darülfünun Üniversite Da:rülfünu:n
Darülhadis Hadis	öğretilen	okul Da:rülhadi:s
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darülharp Müslümanların	yönetmediği	
yerler

da:rülharp

darülhilafe Hilafetin	merkezi da:rülhilâ:fé
darülislam İslam	ülkeleri da:rülislâm
Darülmuallimin Öğretmen	okulu Da:rülmuâllimi:n
darülmülk Başkent,	yönetim	merkezi da:rülmülk
Darüssaade Osmanlı	devlet	sarayı Da:rüssaa:dé
Darüsselam 1.	Cennetten	bir	köşe	

2.	Bağdat
Da:rüsselâm

Darüşşafaka Gençlik	evi	(İstanbul’da	bir	
vakıf	ve	okulu)

Da:rüşşafaka

darüşşifa Hastane da:rüşşifa:
Datça Muğla’nın	bir	ilçesi Datça
daüssıla Memleket	hasreti da:üssıla
dava 1.	(Huk.)	Korunmayı	hükme	

bağlamak	için	mahkemeye	
başvurmak 
2.	İddia,	sav	 
3.	Ülkü,	ideal

da:va:

davacı (Huk.)	Dava	açan	taraf da:va:cı
davalı (Huk.)	Dava	edilen	taraf da:va:lı
davar Küçükbaş	hayvanlar davar
dava vekili (Huk.)	Davayı	başkası	adına	

takip	eden	kişi
da:va: véki:li

Daver 1.	İnsaflı	yetkili	 
2.	Erkek	ismi

Da:ver

davetiye Bir	toplantı	veya	törene	
çağırmak	için	gönderilen	
kâğıt

da:vétiyé

davetkâr Çekici,	cazibeli da:vétkâ:r
davudi Gür	ve	tok	ses da:vu:di:
davul Büyük	ve	enlice	bir	kasnağın	

iki	yanına	deri	geçirilerek	
yapılan,	tokmak	ve	değnekle	
çalınan	çalgı

davul
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Davut Kendisine	Zebur	isimli	kitap	
indirilen	peygamber

Da:vut

daye Dadı da:yé
debbağ Sepici,	deri	işleyen débba:
debdebe Görkem,	gösteriş débdébé
debdebeli Görkemli,	ihtişamlı débdébéli
debriyaj Çekici	mil	üzerinden	aracın	

hareketini	sağlayan	düzenek
débriyaj 

Deccal Kıyamet	yaklaştığında	ortaya	
çıkacak	olan	yalancı	Mesih

Décca:l

dedikodu Başkalarını	çekiştirmek,	
gıybet

dédikodu 

def Savma déf
defa Kez,	kere défa:
defaat Birçok	kere defa:ât
defaatle Kerelerce	 défa:âtlé
defakto Uygulamada	olan défakto
defans Savunma défans
defaten 1.	Ansızın	 

2.	Bir	kerede
défa:ten

defatir Defterler défa:tir
defibela Belayı	savma défibélâ:
defibela 
kabîlinden

Bir	belayı	savarcasına défibélâ: 
kabi:linden

defihacet Tuvalet	ihtiyacını	gidermek défiha:cét
defile Mankenlerin	giysi	tanıtımı	

için	yaptığı	gösteri
défilé

defin Ölüyü	gömme défin
define Hazine,	gömü défi:né
defne (Bot.)	Yaz	kış	yeşili	solmayan	

güzel	kokulu	bir	ağaç
défné

defnetmek Gömmek défnétmék
deformasyon Biçimsel	bozulma déformasyon 
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defter Kâğıt	veya	benzer	
maddelerden	yapılan,	üzerine	
yazı	yazılan	araç

défter

defterdar Bir	ilde	para	işlerini	yöneten	
yetkili

défterda:r

defterhane Tapu	dairesi défterha:né
defter-i amal Amel	defteri déftéri a:mâ:l
defterikebir Büyük	defter déftérikébi:r
def ü ref Yok	etme,	ortadan	kaldırma déf ü réf
değdirmek Dokunmak	 déydirmék 
değerli Değer	taşıyan,	kıymetli déyerli 
değil Cümleye	olumsuzluk	anlamı	

veren	sözcük
diyil

değinmek Bir	konuya	dokunmak,	temas	
etmek

déyin�mek 

değirmen Öğütücü	 déyirmen 
değirmi Yuvarlak	 déyirmi 
değişik Farklı,	alışılmışın	dışında déyişik
değişim Zamanla	meydana	gelen	

değişiklikler
déyişim 

değnek Asa,	sopa déynék 
deha Çok	yüksek	zekâ	seviyesi déha:
dehalet Sığınma,	korunma déha:lét
dehen Ağız déhen
dehliz Üzeri	kapalı	olan	dar	ve	uzun	

geçit
déhliz

dehşet Ürküntü,	ürküntü	veren déhşét
dehşetengiz Dehşet	uyandıran déhşéténgiz
deist Deizm	yanlısı dé~ist 
dejenere Bozulmuş,	soysuzlaşmış déjénéré 
deklanşör Fotoğraf	makinesinin	fotoğraf	

çekilirken	basılan	düğmesi
déklânşör 

dekoder Çözücü	 dékoder 
dekolte Açık	giyim dékôlté
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dekorasyon 1.	Dekor	yapma	işi
2.	Bir	yeri	süsleme

dékorasyon

dekoratif Süsleyici,	dekor dékoratif 
dekovil El	yordamıyla	yürütülen	

küçük	demiryolu	aracı
dékovil 

delalet 1.	Kılavuzluk	 
2.	İz,	işaret

délâ:lét

delil (Huk.)	Kanıt,	ispat,	belge délil (déli:l-i)
dellal Tellal,	aracı dellâ:l
dellaliye Tellala	verilen	para dellâ:liyé
delta 1.	(Dilbil.)	Yunan	alfabesinin	

dördüncü	harfi	
2.	(Coğ.)	Bir	ırmağın	
çatallanarak	denize	veya	göle	
kavuştuğu	yerde	oluşan	üçgen	
biçimli	ova

delta 

dem 1.	Çayın	renk	ve	koku	olarak	
hazır	hale	gelmesi	
2.	An	
3.	İçki

dem (dém-i)

demadem Sürekli,	sık	sık déma:dem
demagog Laf	cambazlığı	yapan	kişi démagog
demagoji Laf	cambazlığı démagoji
dembedem Zaman	zaman dembédem
demdeme (Edb.)	Kavga,	atışma démdémé
demeç Yetkili	ağızdan	yapılan	

açıklama
déméç 

demevi Kanı	çok	olan démévi:
demin Az	önce démin
demirhindi (Bot.)	Baklagillerden	bir	ağaç	

ve	onun	meyvesi	ile	suyu
démirhindi

demografik Nüfus	bilimsel démografik 
demokrasi (Huk.)	Halkın	egemenliğine	

dayalı	yönetim	biçimi
démokrasi

denaet Alçaklık déna:~ét
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deni Alçak	kimse déni:
denklem İçinde	yer	alan	bazı	

niceliklere	ancak	uygun	
bir	değer	verildiği	zaman	
sağlanabilen	eşitlik

dénklem 

densiz Yakışıksızca	davranan densiz 
deodorant Vücuttaki	ter	kokusunu	örten	

madde
dé~odorant 

depar Çıkış dépar 
departman Bölüm	 départman 
deplasman Dış	saha déplâsman 
depozito Güvenlik	akçesi dépozito 
depremzede Depremden	zarar	gören	kimse dépremzédé 
depresyon Bunalım,	çöküntü déprésyon 
derakap Hemen	arkasından,	çabuk derakap
derbeder Dağınık,	düzensiz	kişi derbéder
derbent Geçit derbent
Derbent Konya’nın	bir	ilçesi Derbent
derbi Aynı	şehrin	iki	takımı	

arasında	oynanan	maç
derbi

dercetmek Almak,	toplamak dercétmék
derdest etmek Yakalamak derdést͜étmék
derdmend Dert	sahibi derdmend
derecat Dereceler déréca:t
derece 1.	Basamak,	aşama	 

2.	Isı	ölçüsü
dérécé

derece-i arz (Coğ.)	Enlem	çizgisi dérécéyi arz
dereke Aşağı	derece déréké
dergâh Tekke dergâh
dergi Süreli	yayın,	mecmua dergi 
derhal Hemen,	şimdi derhâl
derişik Yoğunlaştırılmış	 dérişik 
derk Anlama,	kavrama derk
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derkenar (Edb.)	Sayfa	kenarına	yazılan	
not

derkéna:r

derlem Koleksiyon	 derlem 
derman 1.	Çare,	ilaç	

2.	Takat,	güç
derman 

dermanı kesilmek Gücü	kalmamak derma:nı 
késilmék

dermatolog Deri	hastalıkları	uzmanı dermatolog
dermek Toplamak dermék
dermeyan Ortaya	konmuş,	ortada derméya:n
derpiş Öngörme,	aklından	geçirme derpi:ş
ders 1.	Öğretmenin	öğrenciye	

verdiği	bilgi	
2.	İz,	ibret

ders 

Dersaadet İstanbul’un	isimlerinden	biri Dersaa:dét
dershane Ders	işlenen	yer dersha:né
dersiam Osmanlı’da	camilerde	ders	

veren	müderris
dersi~a:m

deruhte Üstüne	alma,	üstlenme déru:hté
derun İç,	öz déru:n
deruni (Edb.)	İçten,	içle	ilgili déru:ni:
deruni ahenk İç	ahenk déru:ni: a:hénk
dervaze Kale	kapısı derva:zé
derviş Tarikat	ehli derviş
dervişan Dervişler dervişa:n
dervişane Derviş	gibi dervişa:né
derya Deniz derya:
deryab Anlayışlı derya:b
deryadil Gönlü	geniş	olan,	kalender

Deryadilin ufuklarında artar / 
Hırka daraldıkça yoğunluk 
(“Deryadil”,	Yılmaz	
Daşcıoğlu)

derya:dil

deryakeş İçki	müptelası derya:kéş
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desen Kalem	veya	fırça	gibi	
gereçlerle	yapılan	çizim,	
tasvir

désen

desibel Ses	şiddeti désibel
desinatör Endüstri	ve	mimarlık	gibi	iş	

kollarında	desen	yapan	kişi
désinatör

desise Hile,	aldatma dési:sé
desisebaz Hilekâr,	aldatıcı dési:séba:z
deskriptif Tasvirî déskriptif 
despot Zorba,	mütehakkim déspot 
dessas Hileci dessa:s
dest El dést
destan (Edb.)	Halk	şiirinde	ayrı	bir	

türe	konu	olan	ve	genellikle	
kahramanlık	içeren	hikâye

déstan

destani Destanca désta:ni:
destar Sarık déstar
deste Demet,	onluk	küme désté 
destek Dayanak,	yardımcı	kuvvet désték
destgir Yardımcı	olan,	elinden	tutan déstgi:r
destgüzar Yardımcı déstgüza:r
desti Topraktan	yapılan	su	kabı,	

testi
désti

destinasyon Varılacak	yer déstinasyon
dest-i niyaz Dua	eden	el désti niya:z
destur İzin,	müsaade déstur
destursuz İzinsizce,	hadsizce déstursuz
dest ü pa El	ve	ayak déstü pa:
deşarj Boşalma,	rahatlama déşarj 
deterjan Çamaşır	veya	bulaşıkları	

temizlemek	için	kullanılan	
özel	yapım	madde

déterjan 

detone Kusurlu	 détoné 
deva Çare,	ilaç déva:
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devaimisk Güzel	kokulu	bir	tatlı déva:imisk
devalüasyon Değer	düşümü dévalüasyon
devam 1.	Sürüp	gitme	 

2.	Ek
dévam

devam etmek Sürdürmek déva:m͜étmék
devasa Dev	gibi,	çok	büyük déva:sa:
devasaz Hastalığa	çare	bulan déva:sa:z
deveran etmek Devretmek,	dolaşmak dévéra:n͜étmék
devlet 1.	Toprak	bütünlüğüne	bağlı	

olarak	siyasal	bakımdan	
örgütlenmiş	millet	veya	
milletler	topluluğunun	
oluşturduğu	tüzel	varlık 
2.	Mutluluk

dévlét

devlethane Önemli	kişilerin	kaldığı	ev dévlétha:né
Devlet-i Âliye Osmanlı	devletine	verilen	

isim
Dévléti A:li:yé

devletli 1.	Mutlu,	huzurlu	kişi	 
2.	Osmanlı	Devleti’nde	paşa,	
vezir	vb.	devlet	adamlarına	
verilen	unvan

dévlétli

devran 1.	Dünya	 
2.	Kader	 
3.	Çağ,	zaman

dévra:n

devre 1.	Dönem,	zaman	dilimi	
2.	Çevrim

dévré

Devrek Zonguldak’ın	bir	ilçesi Dévrék
devretmek 1.	Dönmek,	dolaşmak	 

2.	Aktarmak	 
3.	Bir	malın	mülkiyet	hakkını	
başkasına	geçirmek

dévrétmék

devrialem Dünyayı	dolaşma dévria:lém
devridaim Tam	ve	sürekli	dolaşım dévrida:~im
devrihindi Türk	müziğinde	bir	usul dévrihindi:
devrikameri Bir	aylık	zaman	dilimi dévrikaméri:
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devrikebir Türk	müziğinde	büyük	bir	
usul

dévrikébi:r

devrim İnkılâp	 dévrim 
devrisaadet Asrısaadet dévrisaa:dét
devrisabık Önceki	yönetimin	dönemi dévrisa:bık
devri saltanat Bir	padişahın	hüküm	sürdüğü	

zaman
dévri saltanat

devrisi Bir	sonraki,	ertesi dévrisi
devriterakki İlerleme	dönemi dévritérakki:
devriye 1.	Karakol	 

2.	Osmanlı’da	ilmiye	
sınıfındakilere	ait	bir	derece

dévriyé

devrüteslim İşi	başkasına	vermek,	
devretmek

dévrütésli:m

devşirme Toplama dévşirmé
deyr Manastır déyr
deyrani Manastırla	ilgili déyra:ni:
dezavantaj Avantajlı	olmama	durumu dézavantaj 
dezenfeksiyon Yüzeylerdeki	bakteri	ve	

virüslerin	yok	edilmesi	
işlemi,	temizleme

dézénféksiyon 

dezenfektan Temizleyici	 dézenféktan 
dezenformasyon Yanlış	bilgi	verme,	çarpıtma	 dézénformasyon 
dımışki Bir	tür	üzüm dımışki:
diaspora Anavatanı	dışında	yaşayan,	

azınlık	olan
di~aspora 

diba Altın	ve	gümüş	işlemeli	ipek	
kumaş

di:ba:

dibace Ön	söz di:ba:cé
dibek Taştan	veya	ağaçtan	yapılan	

büyükçe	havan
dibék

didaktik Öğretici didaktik
didar Yüz,	çehre di:da:r
didar-ı cemal Güzel	yüz di:da:rı cémâ:l
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didar-ı hürriyet Özgürlüğün	güzel	yüzü
Ne efsunkâr imişsin ah ey 
didar-ı hürriyet. / Esîr-i 
aşkın olduk gerçi kurtulduk 
esaretten. 
("Hürriyet	Kasidesi",	Namık	
Kemal)

di:da:rı hürriyét

didar-ı pak Temiz	yüz di:da:rı pâ:k
didar-ı yar Sevgilinin	yüzü di:da:rı ya:r
dide Göz di:dé
dideban Gözcü,	gümrük	nöbetçisi di:déba:n
didegân Görmüşler di:dégâ:n
dideigiryan Ağlayan	göz di:dé~igirya:n
diftong (Dilbil.)	Ünlü	ikizleşmesi difton�g
diğer Başka,	öteki diyer 
diğerkâm Özgeci,	başkasına	yararlı	

olmaya	çalışan
diyerkâ:m 

dijital 1.	Sayısal	
2.	Elektronik	veri

dijitâl 

dikkat Duygularla	düşünceyi	bir	şey	
üzerinde	toplama,	uyanıklık

dikkât

dikkati calip 
olmak

Dikkat	çekmek dikkâti 
ca:lip͜olmak

dikkatinazar Bakışı	celbetmek dikkâtinazar
diksiyon (Dilb.)	Dilin,	fonetik,	vurgu	

ve	tonlama	gibi	kurallara	
uygun	şekilde	konuşulması	

diksiyon 

diktatör Siyasi	yetkeyi	yalnız	kendisi	
üzerinde	toplayan,	zorba

diktatör 

dil 1.	Konuşmaya	ve	tat	almaya	
yarayan	organ	
2.	Lisan

dil

dil Gönül,	kalp di:l
Dilara 1.	Gönül	alan	

2.	Kadın	ismi
Dilâ:ra:
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Dilaver 1.	Yiğit,	delikanlı
2.	Erkek	ismi

Dilâ:ver

dilbasar Doktorların	muayenede	
kullandığı	bir	gereç

dilbasar

dilbaz İkna	edici	ve	güzel	konuşan	
kişi

dilbaz

dilber Alımlı,	güzel	kadın dilber
dilberdudağı Bir	hamur	tatlısı dilberduda:
dilbeste Âşık dilbésté
dildar Sevgili dilda:r
dilekçe Bir	istek,	şikâyet	veya	durum	

arz	etmek	için	kurumlara 
verilen	resmî	yazı

dilékçé

dilfirib Gönül	aldatan,	cazibeli dilfiri:b
dilharab Gönlü	kırık dilhara:b
dilhun İçi	kan	ağlayan dilhu:n 
dilinazikter Kolayca	incinen	gönül dilina:zikter
dilmaç Çevirmen	 dilmaç 
dilpesend Gönle	hoş	gelen dilpésend
dilruba 1.	Gönül	alıcı	

2.	Kadın	ismi
dilrûba:

dilsaz Gönül	yapan dilsa:z
dilsuz Gönül	yakıcı dilsu:z
dilşikâr Gönül	avlayan dilşikâ:r
dimağ Bilinç,	zihin dima:
Dimişk (Coğ.)	Şam Dimişk
dimne Çakal dimné
dimyat Bir	üzüm	çeşidi dimyat
Dimyat (Coğ.)	Kuzey	Mısır’da	eski	

bir	yerleşim	yeri
Dimyat

din Yaradana	ve	kutsal	varlıklara	
inanmayı	sistemli	bir	şekilde	
ortaya	koyan	kurum

din

dinamik Hareketli,	etkin dinamik 
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dinar Para	birimi dinar
Dinar Afyon’un	ilçesi Dinar
dindar Dinî	inancı	kuvvetli,	

mütedeyyin
dindar

dindaş Aynı	dine	mensup	olan dindaş
dinen Dine	göre di:nen
dinî Dinle	alakalı di:ni:
dinozor Boyu	20	metre	kadar	

olabilen,	ilk	çağlarda	yaşamış,	
günümüze	fosilleri	kalmış	bir	
sürüngen

dinozor 

dipfriz Derin	dondurucu dipfriz 
diploma Herhangi	bir	okul	veya	

meslek	kursu	bitirildiğinde	
verilen	yeterlik	belgesi,	
icazetname

diplôma 

dirayet İnce	şeyleri	kavramak,	beceri dira:yét
dirayetli Kavrayışlı,	becerili dira:yétli
direksiyon Taşıtın	yönünü	ayarlamayı	

sağlayan	alet	
diréksiyon 

direkt Doğrudan,	aracısız dirékt 
direktif Yönerge	 diréktif 
dirhem 1.	Okkanın	dört	yüzde	birine	

denk	gelen	ağırlık	ölçüsü 
2.	Gümüş	para

dirhem

diriğ Esirgeme diri:
diskalifiye Yarış	dışı	kalmış diskalifiyé 
dispanser Sağlık	ocağı	 dispanser 
distribütör Dağıtıcı	 distribütör 
diva Sahne	sanatlarından	birinde	

başarılı	ve	tanınmış	kadın
diva

divan Rahat	sedir	veya	koltuk divan
divan Meclis di:va:n
divane Deli,	aklını	kaçırmış di:va:né
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divan edebiyatı (Edb.)	Osmanlı’da	edebiyat	
geleneği

di:va:n͜édébiya:tı

divan-ı âli (Huk.)	Yüce	divan di:va:nı a:li:
divanıharp (Huk.)	Askerî	mahkeme di:va:nıhârp
divanıhümayun Padişah	divanı di:va:nıhüma:yun

divan-ı ilahi Allah’ın	(cc)	divanı di:va:nı ilâ:hi:
Divan-ı Kebir (Edb.)	Hz.	Mevlana’nın	bir	

eseri
Di:va:nı Kébi:r

divani Divanla	ilgili	olan di:va:ni:
Divanu Lügati’t 
Türk

(Dilbil.)	XII.	yüzyılda	
Kaşgarlı	Mahmut’un	yazdığı	
ilk	Türkçe	sözlük

Di:va:nu 
Lüga:ti’t Türk

divit Mürekkebe	batırılarak	
kullanılan	kalem	çeşidi

divit

diyabet Şeker	hastalığı diyabét
diyafon İş	yerlerinde,	apartmanlarda,	

taksi	duraklarında	kısa	süreli	
karşılıklı	konuşmayı	sağlayan	
araç

diyafon

diyafram Vücutta	göğüs	ve	karın	
boşluğunu	birbirinden	ayıran	
ince	bir	kas

diyafram

diyagram Herhangi	bir	olayın	
değişimini	gösteren	grafik

diyagram 

diyalektik Akıl	yürütme	yöntemi diyaléktik 
diyaliz Vücuttaki	zararlı	maddeleri	

atmaya	yarayan	bir	arıtma	
yöntemi

diyaliz 

diyalog Karşılıklı	konuşma	 diyalôg 
diyanet Din	kurallarına	tam	olarak	

bağlılık
diya:nét

diyar Ülke,	yer diya:r
Diyarbakır Güneydoğu	Anadolu	

bölgesinde	yer	alan	şehir
Diyarbakır
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diyar-ı gurbet Göç	edilmiş	yabancı	
memleket

diya:rı gurbét

Diyar-ı Rum Osmanlı	ülkesinin	bir	ismi Diya:rı Ru:m
diyet 1.	Bedel,	kefaret	 

2.	Perhiz,	rejim
diyét

diyetisyen Diyet	uzmanı diyétisyen
dizayn Tasarım dizayn
dizdar Kale	muhafızı dizda:r
dizin İndeks,	fihrist,	liste dizin
dogma Nas	 dogma 
doğal Tabii	 do~al 
doğru 1.	Yönü	değişmeyen	

2.	Gerçek
do:ru 

doğulu Doğuya	ait do~ulu 
doğumhane Doğum	yapan	hastaların	

olduğu	yer
do~umha:né 

doğurgan 1.	Çok	doğuran	
2.	Verimli

do~urgan 

doküman Belge doküman
dokümantasyon Belgeleme	 dokümantasyon 
dolap 1.	İçine	eşya	koymaya	

yarayan	kapaklı	mobilya 
2.	Hile,	düzen

dolap

dolar ABD	ve	Kanada	devletlerinin	
para	birimi

dolar

domates (Bot.)	Patlıcangillerden,	
yaprakları	tüylü	vitamince	
zengin	bir	bitki

domatés

dominant Baskın	 dominant 
doping Spor	yarışması	sırasında	

vücuda	ek	enerji	sağlamak	
için	kullanılan	uyarıcı	ilaç

doping 
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dost 1.	Yakın	arkadaş,	gönüldaş	 
2.	Evlilik	dışı	ilişki	içine	
girilen	kadın	veya	erkek

dost

dostane Dostça dosta:né
dozaj Doz,	belirli	miktar	 dozaj 
dönel Kendi	ekseni	çevresinde	

dönerek	oluşmuş
dönel 

dönem Çağ,	belirli	özellikleri	olan	
bir	zaman	aralığı

döném 

dönence (Coğ.)	Dünyanın	23	ve	27	
derecelik	kuzey	ve	güney	
enlemleri

dönencé 

draje 1.	Üstü	şekerli	renkli	
ve	parlak	bir	madde	ile	
kaplanmış	hap
2.	Genellikle	çikolata	ile	
kaplanmış	kuruyemiş

drajé

dramatik 1.	Sahne	oyununa	özgü	olan
2.	Gerilim,	çatışma	ve	benzeri	
olaylar	bulunan,	insan	
ilişkileri	ile	gelişen	(eser,	
olay)

dramatik

dramaturg Tiyatro	oyununun	
hazırlanmasında	danışmanlık	
yapan	kimse

dramaturg 

drenaj Toprakta	bitkilerin	
yetişmesine	zararlı	olan	fazla	
suların	akıtılması

drénaj 

dua Yalvarma,	yakarma du~a:
duahan Dua	okuyucu du~aha:n
duayen Bir	işte	kıdemli	olan du~ayen
duba 1.	Yük	taşımak	veya	köprü	

kurmak	için	kullanılan	altı	
düz	bir	tür	deniz	aracı. 
2.	İçi	boş,	her	yanı	kapalı,	
suyun	üstünde	yüzen	bir	tür	
büyük	şamandıra

duba
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dubara 1.	Oyunda	her	iki	zarın	da	iki	
gelmesi 
2.	Aldatmaca

duba:ra:

dublaj Seslendirme dublâj
duble İki	misli,	iki	katı dublé
duhani Dumanlı duha:ni:
duhul Giriş duhûl
duhuliye Giriş	ücreti duhû:liyé
dumura uğramak Körelmek dumu:ra u:ramak
dun Alçak,	aşağılık dû:n
duradur Çok	uzak du:ra:du:r
duvak Gelinin	başını	örten	dantel	

veya	tül 
duvak

duyarga Hayvanlarda	ve	mekanik	
cihazlarda	hareketi	algılayan	
aygıt

duyarga

dü İki dü:
düalizm İkicilik	 dü~alizm 
dübbüasgar (Coğ.)	Küçükayı	takımyıldızı dübbüasgar
dübbüekber (Coğ.)	Büyükayı	takımyıldızı dübbüékber
dübel Vidanın	sağlam	yerleşmesi	

için	açılan	yuva
dübel

dübeş Oyunda	her	iki	zarın	da	beş	
gelmesi

dübéş

dübür Bir	şeyin	arkası,	sonu dübür
düçar olmak Uğramak,	yakalanmak dü:ça:r͜olmak
düello İki	kişi	arasında,	tanıklar	

önünde	yapılan	silahlı	
vuruşma	veya	sözlü	atışma

dü~éllô 

düet İki	kişi	söylenen	şarkı dü~ét 
dügâh Türk	müziğinde	birleşik	

makamlardan	biri
dügâ:h

düğme Giysilerin	ilikleme	yerlerine	
tutturulan	plastik	veya	kemik	
ufak	tutturma	aracı

düymé 
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dük Avrupa	ülkelerinde	prensten	
sonra	gelen	en	yüksek	
soyluluk	unvanı

dük

dükkân Esnafın	perakende	satış	
yaptığı	yer,	işyeri

dükkân

Düldül Hz.	Muhammed’in	(sav)	Hz.	
Ali’ye	(ra)	hediye	ettiği	at

Düldül

dülger Ağaç	işleri	yapan	usta dülger
dümbelek Darbukayı	andıran,	çanak	

biçiminde	bir	çalgı
dümbélék

dün Bugünden	bir	önceki	gün dün
dün Gece dü:n
dünya Yeryüzü,	yer dün�ya:
dünyevi Dünyaya	ait,	dünyayla	ilgili	

olan
dün�yévi:

dür İnci dür
Dürdane 1.	İnci	tanesi	 

2.	Kadın	ismi
Dürda:né

dürriyekta Eşi	benzeri	olmayan	inci dürriyékta:
dürriyetim Çok	iri	taneli	inci dürriyéti:m
dürüst Doğru	sözlü,	güvenilir,	

düzgün
dürüst

dürüşt Sert,	kırıcı dürüşt
Dürzi Suriye	ve	Lübnan’ın	bazı	

bölgelerinde	yaşayan	ve	
kendilerine	özgü	mezhepleri	
olan	bir	topluluk

Dürzi:

dürzü Hakaret	anlamında	kullanılan	
bir	söz

dürzü

düse Oyunda	zarların	her	ikisinin	
de	üç	gelmesi

düsé

düstur İlke,	genel	kural düstur
düşes Dükün	karısına	verilen	isim düşés
düşeş Oyunda	zarların	her	ikisinin	

de	altı	gelmesi
düşéş
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düşman Hasım,	birinin	kötülüğünü	
isteyen

düşman

düve Genç	dişi	sığır düvé
düvel Devletler düvel
düvel-i 
muazzama

Büyük	devletler düvéli muazzama

düven Harmanda	ekinlerin	sapı	
ve	tanelerini	ayırmak	için	
kullanılan	önüne	koşulan	
hayvanlarla	çekilen,	alt	
yüzünde	keskin	çakmak	
taşları	dikine	çakılı	bulunan,	
kızak	biçiminde	araç

düven

düver Yapılarda	kullanılan	kalın	
ağaç

düver

düyek Türk	müziğinde	bir	usul düyék
düyun Borçlar düyu:n
Düyun-u 
Umumiye

(Huk.)	Osmanlı	devletinin	
son	yıllarında	dışarıya	olan	
borçları	düzenleyen	kuruluş

Düyu:nu 
Umu:miyé

düzeban (Dilbil.)	İki	dilli,	yerine	göre	
farklı	konuşan	kişi

dü:zéba:n

düzeltmen Musahhih,	redaktör düzeltmen 
düzenbaz Hilekâr,	dolandırıcı düzeñbaz 
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E
Ebabil Kur'an-ı	Kerim'de	ismi	geçen	

ve	dağ	kırlangıcı	olarak	da	
bilinen	bir	kuş	türü

Éba:bil

ebat Boyut ébat (éba:d-ı)
ebcet hesabı (Dilbil.)	Arap	alfabesinin	her	

bir	harfinin	sayı	karşılığına	
göre	yapılan	hesap	çeşidi

ébcét hésa:bı

ebeden Asla,	hiçbir	zaman ébéden
ebedî Sonsuz ébédi:
ebediyen Sonsuza	kadar ébédi:yen
ebediyet Sonsuzluk ébédiyét
ebet Sonsuzluk ébét
ebeveyn Anne	ve	baba ébévéyn
ebkem Dilsiz,	konuşamayan ébkem
ebleh Budala,	alık ébléh
ebrar Hayır	sahipleri ébra:r
Ebrehe Fil	vakasında	Kâbe'yi	

yıkmaya	gelen	ordunun	
komutanı

Ébréhé

ebru Kâğıt	süslemeciliğinde	
yoğunlaştırılmış	su	üzerine,	
neft	yağı	ile	sulandırılmış	
yağlı	boya	damlatılarak	
yapılan	ve	kâğıda	geçirilen	
süs

ébru:

ebruli Üzerinde	değişik	renkler	
bulunan

ébru:li

ebrulu Üzerine	ebru	yapılmış	olan	
şey

ébru:lu

Ebubekir İlk	İslam	halifesi Ébu:békir
Ebucehil Asrısaadette	İslam	

düşmanlarından	biri
Ébu:céhil
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Ebu Hanife Hanefi	mezhebinin	kurucusu Ébu: Hani:fé
Ebulbeşer İlk	insan,	Âdem	Aleyhisselam Ébû:lbéşer
Ebussuut Efendi Osmanlı’da	XVI.	yüzyılda	

yaşamış	bir	şeyhülislam
Ébussuu:t Éfendi

ebuzzehep Zengin,	varlıklı	kişi ébuzzéhép
Ebuzziya Tevfik Osmanlı’da	II.	Meşrutiyet	

döneminde	bir	gazeteci
Ébuzziya: Tévfik

ebyat (Edb.)	Beyitler ébya:t
ecdat Büyükler,	atalar éjda:t
ece Kraliçe écé
Eceabat Çanakkale’nin	bir	ilçesi Écéabat
ecel Hayatın	sonu,	ölüm	zamanı écel
echel Çok	cahil	kişi échel
echel-i cühela Cahiller	cahili,	en	cahil échéli cühélâ:
ecinni Cinli écinni
ecir 1.	Sevap	

2.	Yevmiye,	ücret
écir

ecir Yevmiyeli	çalışan	kişi éci:r
eciş bücüş Düzgün	olmayan,	çarpık	

çurpuk
éciş bücüş

ecmain Hepsi,	cümlesi,	topu écma’i:n
ecnas Cinsler,	türler écna:s
ecnebi Yabancı,	başka	bir	uyruktan	

olan
écnébi:

ecram Yıldızlar écra:m
ecza 1.	Parçalar	 

2.	Hastalıkların	tedavisinde	
veya	önlenmesinde kullanılan	
kimyasal	ve	doğal	ilaçlar

écza:

eczane İlaç	hazırlanan	ve	satılan	yer écza:né
eda 1.	Hâl,	tavır	 

2.	Naz,	işve 
3.	(Edb.)	Üslup,	anlatım	şekli

éda:
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edalı Nazlı,	işveli 
Edalım, senin yüzünden bu 
halım 
("İstanbul	Türküsü",	Orhan	
Veli)

éda:lı

edani Aşağılık	kimseler éda:ni:
edat (Dilbil.)	Tek	başına	bir	anlam	

taşımayıp	cümle	içinde	görev	
üstlenen	sözcük,	ilgeç

édat

edebî (Edb.)	Edebiyatla	ilgili,	
yazınsal

édébi:

edebiyat 1.	(Edb.)	Olay,	duygu	ve	
düşüncelerin	sanatlı	bir	
şekilde	yazıya	döküldüğü	tür,	
yazın	
2.	Literatür

édébiyat

Edebiyat-ı Cedide (Edb.)	Tevfik	Fikret	ve	Halit	
Ziya	gibi	şair	ve	yazarların	
başını	çektiği,	Tanzimat’tan	
sonra	ortaya	çıkan	bir	
edebiyat	ekolü

Édébiya:tı 
Cédi:dé

edep 1.	Toplum	kurallarına	uygun	
hareket	etme	 
2.	İncelik,	nezaket

édép

edep erkân Yol,	usul édép erkâ:n
edevat Bir	iş	için	gereken	araç	gereç édévat 

(édéva:t-ı)
edibane 1.	Terbiyeli,	nazik	 

2.	Edebiyatçıya	yakışır	
şekilde

édi:ba:né

edibe (Edb.)	Edebiyatla	uğraşan	
kadın

édi:bé

edim Yapılan	iş,	amel édim
edimsel Edim	niteliğinde	olan,	gerçek	

olan
édimsel

edip (Edb.)	Edebiyatla	ilgilenen	
kişi,	yazar

édip
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edisyon Bası,	baskı édisyon 
editör Yazıları	düzenleyip	yayına	

hazırlayan	kişi
éditör 

edvar Çağlar,	dönemler édva:r
efal İşler,	ameller éf’â:l
efdal 1.	Erdemli	faziletli	 

2.	Tercih	edilen,	yeğ	tutulan
éfdâl

efe 1.	Yiğit,	zeybek	 
2.	Kabadayı

éfé

efekt Tiyatro	oyunlarında	veya	
film	seslendirmelerinde,	
hareketleri	izlemesi	gereken	
seslerin	doğal	kaynakların	
dışında,	optik,	mekanik,	
kimyasal	yöntemlerle	
gerçekleştirilmesi

éfékt

efektif Bankacılıkta	nakit	para	veya	
yabancı	ülkeye	ait	para

éféktif

efemine Kadınsı	 éféminé
efendi 1.	Özel	isimlerden	sonra	

kullanılan	bir	unvan 
2.	Sözü	geçen	kimse	 
3.	Kibar,	nazik	kişi 
4.	Seslenme	sözü

éfendi 

efkâr 1.	Düşünceler,	fikirler	
2.	Üzüntü,	kaygı

éfkâ:r

efkârıumumiye Kamuoyu éfkâ:rıumu:miyé
eflak Gökler éflâ:k 
Eflak Osmanlı	devletinin	bir	eyaleti Éflak
Eflaki
(Ahmed Eflaki)

XIV.	yüzyılda	Anadolu’da	
yaşamış,	Menakib’ül	Arifin	
adlı	eseriyle	tanınan	din	ve	
astronomi	âlimi

Éflâ:ki:

Eflatun 1.	Eski	Yunan	filozofu	Platon	
2.	Bir	renk

Éflâ:tun

eflatuni Eflatun	renginde	olan éflâ:tu:ni:
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efrad-ı beşer İnsanlık	fertleri éfra:dı béşer
efradını cami, 
ağyarını mani

Ne	eksik	ne	fazla	anlamındaki	
söz

éfra:dını ca:mi:, 
a:ya:rını ma:ni:

efrat Bireyler,	fertler éfra:t
efruz Parıltı	 éfru:z
efsane Asırlar	boyu	anlatıla	gelen	

olağanüstü	hikâyeler,	
söylence

éfsa:né

efsanevi Efsaneyi	andırır	nitelikteki éfsa:névi:
efsun Büyü éfsun
efsuncu Büyücü éfsuncu
efsunkâr Büyülü	 éfsunkâr
efsus Yazık,	eyvah éfsu:s
egale etmek Bir	rekoru	yenilemek égalé étmék
egzama Mayasıl	 égzama 
egzersiz Alıştırma	 égzersiz 
egzotik Yabancıl	 egzotik 
egzoz İçten	yanmalı	motorlarda	

yanan	akaryakıtın	gazı
égzoz 

eğe 1.	Kaburga	kemikleri	
2.	Maden,	tahta	vb.nin	
pürüzlerini	düzeltmek	için	
kullanılan,	üzeri	pürtüklü,	
sert,	ensiz,	çelik	araç

éyé

eğer İse,	şayet éyer
eğik Düz	olmayan,	eğilmiş éyik
eğim Meyil éyim
eğin 1.	Arka,	sırt	

2.	Vücut
éyin

eğitim Eğitme	işi éyitim 
eğlence Eğlenme	işi,	sefahat éylencé 
eğrelti (Bot.)	Çok	yıllık	bir	bitki,

eğrelti	otu
éyrelti 
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eğreti Geçici,	iyi	yerleşmemiş iyréti 

eğri Doğru	ve	düz	olmayan,	çarpık	 éyri 
ehem Çok	önemli éhem
ehemmiyet Önem éhémmiyét
ehibba Dostlar,	tanıdıklar éhibba:
ehlî Evcil éhli:
ehlibeyit Hz.	Muhammed'in	(sav)	kızı,	

damadı	ve	torunlarından	
oluşan	ailesi

éhlibéyit

ehlidil Gönül	eri,	rint éhlidil
ehlidünya Dünyadakiler éhlidüñya:
ehliislam Müslümanlar éhliislâm
ehlikeyif Rahatına	düşkün	kimse,	keyif	

sahibi
éhlikéyif

ehlikitap Kendisine	kitap	verilen,	kitap	
ehli

éhlikitap

ehlikubur Kabir	ehli,	kabirdekiler éhlikubu:r
ehlîleşmek Evcilleşmek éhli:léşmék
ehlisalip Müslümanlara	karşı	yürütülen	

Haçlı	seferlerine	katılanlara	
verilen	isim

éhlisa:li:p

ehlisünnet Sünnet	ehli éhlisünnét
ehliyet 1.	Sürücü	belgesi	 

2.	Ustalık
éhliyét

ehliyetli Yeterli	olan éhliyétli
ehliyetname Ehliyet	belgesi,	sürücü	

belgesi
éhliyétna:mé

ehram Piramit	 éhra:m
ehven Zararı	daha	az	olan éhven
ehvenişer Kötü	olanların	içinde	en	iyisi éhvénişer
ejderha Korkunç	surette	bir	masal	

canavarı
éjderha:

ekabir İleri	gelenler,	büyükler éka:bir
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ekalliyet Azınlık ékâlliyét
ekarte Saf	dışı	etmek ékarté
ekber Büyük,	yüce ékber
eklektik Seçmeci	 ékléktik 
ekmel En	mükemmel ékmel
eko Yankı éko
ekol Yöntem,	akım ékôl
ekoloji Canlıları	içinde	bulundukları	

çevre	ile	birlikte	inceleyen	
bilim	dalı

ékolôji

ekonomik Ekonomi	ile	ilgili,	iktisadi ékonomik 
ekose Kareli	kumaş	veya	yüzey ékosé
Ekrem 1.	Şerefli,	cömert	 

2.	Erkek	ismi
Ékrem

ekru Krem	rengine	yakın	beyaz ékru
eksantrik 1.	Dış	merkezli

2.	Ayrıksı
éksantrik

ekselans Yüksek	makam	sahibi	
yabancılara	verilen	unvan

ékselâns

ekseri Genellikle ékséri:
ekseriya Genellikle,	hemen	her	zaman éksériya:
ekseriyet Çoğunluk,	çokluk éksériyét
ekspertiz Bilirkişi	incelemesi ékspertiz
ekspres 1.	Yalnız	belirli	duraklarda	

duran	tren,	otobüs	veya	gemi	
2.	Çabuk	olan

éksprés 

ekstra 1.	En	iyi,	üstün	nitelikli	
2.	Fazladan

ékstra 

ekstre Hesap	özeti ékstré 
ekstrem Aşırı,	uç ékstrem
ekşi Sirke	veya	limon	tadında	olan ékşi
eküri Ahırdaş éküri
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ekvator (Coğ.)	Dünyanın	tam	
ortasından	enlemesine	geçtiği	
var	sayılan	çizgi

ékvator

ela Sarıya	çalan	kestane	rengi
Elâ gözlerini sevdiğim dilber 
/ Göster cemalini, görmeğe 
geldim	(Karacaoğlan)

élâ:

el âlem Başkaları,	yabancılar él͜ a:lém
elaman Bezginlik	ve	sızlanma	anlamı	

taşıyan	söz
élaman

elan Şu	anda,	henüz,	daha él’an
elastik Esnek élâstik
elastiki Esnek élâstiki:
elbette Hiç	şüphesiz élbétté
elbise Giysi élbisé
Elbistan Kahramanmaraş’ın	bir	ilçesi Élbistan
El Cezire: (Coğ.)	Dicle	ve	Fırat	

nehirlerinin	arasındaki	
yerleşim	yeri

Él Cézi:ré

elçi 1.	Dışarıda	ülkeyi	temsil	eden	
diplomat,	sefir	 
2.	Aracı

élçi

eldiven Ele	geçirilen	giysi éldiven
eleğimsağma Gökkuşağı éléyimsa:ma
elek Un	gibi	maddeleri	yabancı	

unsurlardan	arındırmak	için	
yapılmış,	tahta	bir	kasnağa	
bez	geçirilerek	elde	edilen	
ürün

élék

elektrik Maddenin	içindeki	
parçacıkların	hareketiyle	
oluşan	enerji

éléktirik

elektronik Serbest	elektronların	etkisiyle	
oluşan	olayları	inceleyen	
bilim	dalı

éléktronik 

elem Acı,	ıstırap,	keder élem
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eleman 1.	Öge	
2.	Bir	yerde	çalışanların	her	
biri

éléman

element Kimyasal	yöntemlerle	
ayrıştırılamayan	veya	bileşim	
yoluyla	elde	edilemeyen	
madde

élément

eleştirel Eleştiriye	dayalı éléştirel 
eleştirmen Eleştiri	yapan	kimse éléştirmen
el fatiha Fatiha	suresini	okumak	için	

davet
él fa:tiha:

elfaz Laflar élfa:z
elhak Doğrusu,	hiç	şüphesiz élhak
elhamdülillah Allah’a	(cc)	şükürler	olsun élhamdülillah
Elhamra Müslümanların	İspanya’da	

hüküm	sürdüğü	zamanki	
başkent	ve	orada	yapılan	
sarayın	adı

Élhamra

elhasıl Kısacası élha:sıl
Elif 1.	(Dilbil.)	Arap	alfabesinde	

ilk	harf	
2.	Kadın	ismi

Élif

elifba (Dilbil.)	Arap	alfabesi élifba:
elik Dağ	keçisi élik
elim Acıklı,	acıtan éli:m
eliminasyon Eleme éliminasyon
elimine Eleme	işi éliminé
el insaf İnsaf	et	anlamındaki	söz él insa:f
Elmadağ Ankara’nın	bir	ilçesi Élmada:
elti Kadına	göre	kocasının	erkek	

kardeşlerinin	eşlerinden	her	
biri

élti

elvan Renkler élvan
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elveda Bir	daha	görüşme	imkânı	
olmamak	üzere	ayrılırken	
söylenen	veda	sözü

élvéda:

elyaf İplik	durumuna	getirilebilen	
lifli	madde

élyaf

elyevm Hâlâ,	şimdi élyévm
elzem Vazgeçilmez,	çok	lüzumlu élzem
emanet Birisine	geçici	süreyle	

bırakılan	şey
éma:nét

emaneten Emanet	olarak,	geçici éma:néten
emare İz,	belirti éma:ré
emaye Üzeri	emayla	kaplanmış	

madde
éma:yé

emektar 1.	Bir	işte	uzun	süre	çalışan	 
2.	Çok	kullanılmış	eşya

éméktar

emel Gerçekleşmesi	zamana	bağlı	
olan	istek

émel

Emet Kütahya’nın	bir	ilçesi Émét
Emevi İlk	İslam	devleti Émévi:
emin 1.	Güvenli,	emniyetli	

2.	Şüphesi	olmayan
émi:n

Emine Kadın	ismi Éminé
Eminönü İstanbul’da	ilçe Émin͜önü
emir Buyruk,	talimat émir
emir Araplarda	ve	bazı	Müslüman	

ülkelerde	bir	kavim,	şehir	
veya	ülkenin	başı

émi:r

emirname Yazılı	buyruk,	emir	mektubu émirna:mé
emir-ül müminin Hz.	Muhammed’in	(sav)	

halifesi,	padişah
émi:rül 
mü’mini:n

emlak Taşınmaz	mülk,	gayrimenkul émlâk (émlâ:k-i)
emmi Amca émmi
emniyet Güvence émniyét
emperyalizm Sömürgecilik,	yayılmacılık émperyalizm 
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empoze etmek Dayatmak	 émpozé étmék
emraz Hastalıklar émra:z
emretmek Emir	vermek,	buyurmak émrétmék
emr-i bi’l maruf, 
nehy-i ani’l 
münker

İyiliği	emredip	kötülüğü	men	
etme	anlamındaki	söz

émri bi’l ma:ruf, 
néhyi ani’l 
münker

emrihak Ölüm émrihak
emrimuhal Yapılması	zor	iş émri muhâ:l
emrivaki Oldubitti émriva:ki:
emsal Benzer,	eş émsâ:l
emtia Mal émti~a
emval Mallar,	para	ile	alınan	şeyler émvâ:l
enam Yaratılmış	bütün	canlılar éna:m
En’am İçinde	Kur’an’dan	bazı	ayet	

ve	surelerin	bulunduğu	dua	
kitabı

Én’a:m

enaniyet Benlik	duygusu éna:niyét
enayi Budala,	bön éna:yi
enbiya Kendisine	kitap	indirilmiş	

peygamberler
énbiya:

encam Bir	işin,	durumun	veya	
kişinin	sonu

énca:m

encümen Komisyon,	meclis éncümen
endam Vücut,	boy	bos énda:m
endaze Eski	uzunluk	ölçüsü	birimi énda:zé
endeks Dizin éndéks
endemik Yalnız	bir	bölgede	yaşayan	

bitki	veya	hayvanlar
éndémik

ender Az	bulunur,	nadir énder
enderun 1.	Saraylarda	harem	ve	

hazine	dairelerinin	bulunduğu	
bölümler	 
2.	Osmanlı’da	devlet	
görevlilerin	yetiştirildiği	okul

éndéru:n
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endirekt Dolaylı éndirékt
endişe 1.	Tasa,	kaygı	 

2.	Kuşku
éndi:şé

endoskopi İnsan	vücudunun	içini	
inceleme	işi,	iç	muayene

éndoskopi

endüstri Sanayi	 éndüstri 
ene-l hak “Ben	Hakk’ım”	anlamına	

gelen,	Hallac-ı	Mansur’un	
meşhur	sözü

énel hak

enerji Maddede	var	olan,	ısı	ve	ışık	
şeklinde	açığa	çıkabilen	güç

énerji

Enfal Kur’an-ı	Kerim’de	yer	alan	
bir	sure

Én�fâ:l

enfarktüs Atardamar	tıkanmasıyla	
meydana	gelen	ölüm

én�farktüs

enfeksiyon Mikrop	veya	virüslerin	
vücutta	yayılarak	hastalığa	
yol	açması

én�féksiyon

enfes Çok	lezzetli,	nefis én�fés
enfiye Burna	çekilen	tütün	mamulü	 én�fiyé
enflasyon Para	şişkinliği,	ekonomide	

pahalılık
én�flâsyon

enformasyon Haber	alma,	danışma énformasyon 
enfüsi Öznel én�füsi:
engebe (Coğ.)	Yeryüzü	zamanla	

oluşan	dağ,	çukur	vb	arıza
én�gébé

engel 1.	Birşeyin	gerçekleşmesini	
önleyen	sebep,	mani
2.	Yolu	kapamak	için	konulan	
nesne,	bariyer

én�gel

Engin 1.	Çok	geniş,	uçsuz	bucaksız	 
2.	Erkek	ismi

Én�gin

enhar Nehirler énha:r
enik Köpek	yavrusu énik
enikonu İyiden	iyiye,	oldukça énikonu
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enin İnilti éni:n
eninde sonunda Nihayetinde,	önünde	sonunda énindé sonunda
enis Dost,	arkadaş

Bâkî o, enîs–i dilden eyvâh! 
/ Beyrût'ta bir mezâr kaldı 
("Makber",	Abdülhak	Hamit	
Tarhan)

éni:s

enjeksiyon Vücutta	damar,	doku,	kanal	
veya	boşluk	içine	enjektör	
aracılığıyla	sıvı	veya	ilaç	
verme

énjéksiyon 

enkaz Yıkıntı én�kaz (éñka:z-ı)
enlem (Coğ.)	Yerküre	üzerinden	

geçtiği	var	sayılan	paralel	
çizgisi

én�lem

ensar Mekke’den	Medine’ye	göç	
eden	Hz.	Muhammed	(sav)	ve	
yanındakilere	yardımcı	olan	
Medineliler

én�sa:r

ensest Aile	içi	yasak	ilişki én�sést 
enstantane Hızlı	çekim én�stantané
enstitü Akademiye	bağlı	veya	

bağımsız	araştırma	kurumu
én�stitü 

enstrüman Çalgı	 én�strüman
enstrümantal Sözsüz	müzik én�strümantâl
entari Genellikle	tek	parçalık	kadın	

giysisi
énta:ri

entegrasyon Bütünleşme éntégrasyon
entel Entelektüel,	aydın	gibi	

gözükmeye	çabalayan	kişi
éntel

entelektüel Münevver,	aydın éntéléktüel
enteresan İlgi	çekici éntérésan 
enternasyonal Uluslararası	 énternasyonâl
entipüften Değersiz	 éntipüften 
entrika Hile,	düzen,	dolap	çevirme éntrika 
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enva Türler,	çeşitler én�va:
envaiçeşit Çok	çeşitli,	envaitürlü én�va:içéşit
envanter Gelir	gider	tablosu,	çizelge,	

döküm
én�vanter

Enver 1.	Nurlu,	parlak	 
2.	Erkek	ismi

Én�ver

er 1.	Erkek	 
2.	Yiğit,	kahraman	 
3.	Rütbesiz	asker

er

Erbaa Tokat’ta	bir	ilçe Erba:
erbab-ı dil Gönül	adamları erba:bı di:l
erbain Rumi	takvimde	22	Aralık'tan	

31	Ocak	gününe	kadar	süren	
kırk	günlük	kış	dönemi

erba~i:n

erbap Bir	işten	çok	iyi	anlayan,	onu	
iyi	yapan	kişi

erba:p

Erciş Van’ın	bir	ilçesi Erciş
Ercüment 1.	İtibarlı,	seçkin	 

2.	Erkek	ismi	
Ercüment

Erdek Balıkesir’in	bir	ilçesi Erdék
erdem Fazilet,	ruh	olgunluğu erdem
erek Amaç,	gaye érék
eren Ermiş,	ulu éren
Erfelek Sinop’un	bir	ilçesi Erfélék
Ergani Diyarbakır’ın	bir	ilçesi Ergani
erganun Org	adı	da	verilen	müzik	aleti erganun
ergen Çocuk	ile	genç	yaş	arası ergen
ergene Maden	yeri ergéné
Ergene Tekirdağ’ın	ilçesi Ergéné 
ergenlik Çocukluktan	gençliğe	geçiş	

çağı
ergenlik

ergimek Isıtılan	bir	madenin	katı	
halden	sıva	hale	dönüşmesi

ergimék

ergonomi İş	bilimi érgonomi 
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Ergun Erkek	ismi	 Ergun
erguvan (Bot.)	Baklagillerden,	eflatun	

ile	kırmızı	arası	renkte	çiçek	
açan	bir	bitki

erguvan

erguvani Erguvan	renginde	olan erguva:ni:
erk Güç,	iktidar erk
erkam Yıldızlar erka:m
erkân 1.	İleri	gelenler	 

2.	Yol,	yöntem
erkâ:n

erkânıharbiyei
umumiye

Genelkurmay erkâ:nıharbiyé~i 
umu:mi:yé

erkânıharp Askeriyede	kurmay erkânıhârp
erkân u edep Yol,	yöntem,	adabımuaşeret erkâ:nu édép
erken Geç	karşıtı,	önceden erken
erkete Gözetleme	 erkété 
Ermenek Karaman’ın	bir	ilçesi Erménék
erozyon (Coğ.)	Yer	kabuğunu	

oluşturan	kayaçların	
erimesiyle	oluşan	toprak	
kayması

érozyon 

Ersen 1.	Kurultay	 
2.	Erkek	ismi

Ersen

ervah Ruhlar erva:h
erzak Uzun	süre	saklanabilen	

yiyecekler
erzak

esafil Aşağılık	kişiler ésa:fil
esame Adlar ésa:mé
esaret Esirlik,	kölelik ésa:rét
esas 1.	Asıl,	kök	 

2.	Doğru
ésas

esasat Esaslar ésa:sa:t
esasen Aslında,	doğrusu ésa:sen
esasi Asal ésa:si:
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Esat 1.	Mutlu,	hayırlı	 
2.	Erkek	ismi

Ésat

esatir (Mit.)	Tarih	öncesine	dayalı	
hikâyeler,	mitoloji

ésa:tir

esatirî (Mit.)	Esatire	ait,	mitolojik ésa:tiri:
esbabımucibe Gerekçe ésba:bımu:cibé
esbab-ı mücbire Zorunlu	sebepler ésba:bı mücbi:ré
esbak Geçmiş,	önceki ésbak
esbap Sebepler ésba:p
esed Arslan éséd
esef Üzüntü,	kaygı éséf
eser 1.	Yapıt	

2.	İz,	işaret
éser

esericedit Resmî	yazışmalarda	
kullanılan,	büyük	boy	yazı	
kâğıdı

éséricédi:t

eser-i hayat Canlılık	belirtisi,	yaşam	
belirtisi

éserihaya:t

esham Pay,	hisse,	senet ésha:m
esir 1.	Köle,	tutsak	 

2.	Hava
ésir

esirî Esirlik,	kölelik ési:ri:
esir-i aşk Aşkın	kölesi ési:ri aşk
eslaf Selefler,	geçmişler éslâ:f
esma İsimler ésma:
Esmayıhüsna Allah’ın	(cc)	güzel	isimleri Ésma:yıhüsna:
Esmayışerife Esmayıhüsna Ésma:yışéri:fé
esmer Siyaha	çalan	buğday	rengi	ten ésmer
esna Bir	şey	yapılırkenki	an,	

zaman
ésna:

esnaf Sermaye	sahibi	küçük	
zanaatkâr

ésnaf
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Esperanto XIX.	yüzyılda	bir	bilim	insanı	
tarafından	hazırlanan	yapma	
dil

Éspéranto

espritüel Esprili,	şakacı éspritüel 
Esra 1.	(H)	Hızlı	 

2.	Kadın	ismi
Ésra:

esrar Hint	kenevirinden	üretilen	
uyuşturucu	madde

ésrar

esrar Gizler,	sırlar ésra:r
esrarengiz Gizemli,	sırlı ésra:réngiz
esrarkeş Uyuşturucu	müptelası ésrarkéş
esrik Sarhoş ésrik
esrime Sarhoş	olma,	kendinden	

geçme
ésrimé

essah (H.)	Doğru,	gerçek éssah
esselam Selamlar,	selam	verme éssélâ:m
esselamu aleyküm Allah’ın	(cc)	selamı	üzerinize	

olsun	anlamında
éssélâ:mu 
aléyküm

estağfurullah Övgüye	karşı	söylenen	tevazu	
sözü

ésta:furullah

estamp Oyma	baskı éstamp 
esvap Giyecekler ésvap
esved Siyah ésvéd
eşantiyon Tanıtım	amacıyla	gönderilen	

mal
éşantiyon

eş’ar Şiirler éş’a:r
Eşarilik İmam	Eşari’nin	mezhebi Éşa:ri:lik
eşarp Başörtüsü éşarp
eşbah Benzerler éşba:h
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eşcar Ağaçlar
Eşcar-ı bâğ hırka-i tecrîde 
girdiler. / Bâd-ı hazan 
çemende el aldı çenârdan. 
("Gazel",	Baki)

éşca:r

eşek Atgillerden	uzun	kulaklı	yük	
ve	binek	amaçlı	kullanılan	bir	
hayvan
Bir eşek var idi zaif ü nîzar. / 
Yük elinden katı şikeste vü zâr 
("Harname",	Şeyhî)

éşék

eşgal İş	güç éşgâ:l
eşhas Şahıslar,	kişiler éşha:s
eşk Gözyaşı éşk
eşkâl Dış	görünüş,	biçim éşkâ:l
eşkıya Haydut,	dağda	veya	kırda	yol	

kesen
éşkıya:

eşkin Atın	dörtnal	ile	tırıs	
arasındaki	hızlı	yürüyüşü

éşkin

eşofman Spor	çalışmalarında	giyilen,	
pamuklu	veya	sentetik	
kumaştan,	altlı	üstlü	giysi

éşofman 

eşraf İleri	gelenler,	itibarlı	kişiler éşra:f
eşref Çok	onurlu,	şerefli éşréf
eşref-i mahlukat Yaratılmışların	en	şereflisi,	

insan
éşréfi mahlû:kat

eşya Şeyler	(Genelde	eşya	ve	
nesne	için	kullanılır)

éşya:

etajer Raflı,	küçük	dolap étajer 
etfal Çocuklar étfâ:l
Eti Hitit Éti
etibba Doktorlar étibba:
etik 1.	Töre	bilimi	 

2.	Ahlakla	ilgili
étik

etimoloji Köken	bilimi étimolôji 
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etnografya Irk	ve	budun	bilimi,	kavim	
bilimi

étnografya 

etraf Yanlar,	taraflar,	çevre étra:f
etüt İnceleme,	araştırma étüt
evamir Emirler éva:mir
evani Kap	kacak éva:ni:
evcil Ehlileştirilmiş,	yabani	

olmayan	(hayvan)
évcil

evç En	yüce	yer évç
evelallah 1.	Kesinlikle	

2.	Allah’a	(cc)	güvenerek
évélallah

evham Kuruntu,	vesveve évham
evin Buğday	tanesinin	içi,	özü évin
evkaf Vakıflar évka:f
evkaf-ı hümayun Padişah	vakıfları évka:fı hüma:yun
evkat Vakitler évka:t
evkat-ı salat Namaz	vakitleri évka:tı salâ:t
evla Daha	iyi,	daha	üstün évlâ:
evlad-ı fatihan Anadolu’daki	Rumeli	fatihleri évlâ:dı fa:tiha:n
evladiyelik Uzun	yıllar	eskimeden	

kalacak	kadar	dayanıklı	
(eşya)

évlâ:diyélik

evladüiyal Çoluk	çocuk,	ev	halkı évlâ:düiyâ:l
evlat Kız	veya	erkek	çocuk,	

çocuklar
évlât 

evliya Veliler,	ermişler évliya:
evrak Kâğıtlar,	resmî	belgeler évrak 
evrak-ı metruke Bir	yerden	veya	birinden	

kalan	eski	kâğıtlar
évra:kı métru:ké

evre Aşama,	safha évré
evrek Ağaca	asılarak	yapılan	ipli	

salıncak
évrék

evren (Coğ.)	Âlem,	kozmos évren 
evrensel Âlemşümul,	evreni	kapsayan évrensel
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evsaf Vasıflar,	nitelikler évsa:f
evşen Dalkavuk évşen
evvel Önce,	geçmiş évvel
evvela İlk	önce évvélâ:
evvel bahar İlkbahar évvel baha:r
evvelce Önceden,	eskiden évvelcé
evvelemirde Her	şeyden	önce évvelémirdé
evveli Eskiden évvéli
evveliyat Bir	işin	öncesi,	önceleri évvéliya:t
evveliyet Öncelik évvéliyét
evvelki Önceki,	eski évvelki
evvel ve ahir İlk	ve	son évvel ve a:hir
evzan (Edb.)	Vezinler évza:n
ey Seslenme	sözü éy
eyalet Çoğunlukla	valilerce	

yönetilen	ve	yönetim	
bakımından	bir	tür	
bağımsızlığı	olan	yönetim	
bölgesi

éya:lét

eyer Binek	hayvanlarına	oturmaya	
yarayan	araç,	semer

éyer

Eymen 1.	En	hayırlı	olan	 
2.	Erkek	ismi

Éymen

eytam Yetimler éyta:m
eytişim (Dilb.)	Diyalektik éytişim
eytişimsel (Dilb.)	Diyalektiğe	dayalı éytişimsel
eyvah Yazıklanma,	hayıflanma,	

üzülme	anlamındaki	nida
éyva:h

eyvallah 1.	Allah’a	(cc)	ısmarladık	 
2.	Teşekkür	ederim	 
3.	Kabul

éyvallah

eyvallahı 
olmamak

Kimseye	gönül	borcu	
olmamak

éyvalla:hı 
olmamak

eyvan Teras,	sundurma,	ayvan éyvan
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Eyüp Erkek	ismi Éyüp
Eyüpsultan İstanbul’da	bir	ilçe Éyüpsultan
eyyam Günler éyya:m
eyyamcı Zamana	göre	davranan,	

kaypak
éyyamcı

eyyam-ı bahar Bahar	günleri éyya:mı baha:r
eyyam-ı bahur Yazın	en	sıcak	günleri éyya:mı bahu:r
eyyam-ı hayat Ömrün	günleri,	yaşam éyya:mı haya:t
eyyam-ı maziye Geçmiş	günler,	eskiler éyya:mı ma:zi:yé
Eyyub el Ensar Hz.	Muhammed’in	(sav)	

sahabelerinden	bir	zat.	
90	yaşındayken	İstanbul	
kuşatmasında	şehit	düşmüş	
ve	kabrinin	bulunduğu	yere	
türbe	ve	cami	yapılmıştır.

Éyyu:b͜el͜ Én�sa:r

eza Sıkıntı,	keder éza:
eza cefa Baskı,	zulüm éza: céfa:
ezan Müslümanlıkta	namaz	vaktini	

bildirmek	için	müezzinin	
yüksek	sesle	yaptığı	çağrı

ézan

Ezan-ı 
Muhammedi

Hz.	Muhammed’in	(sav)	
tebliğ	ettiği	İslamiyet	dininin	
çağrısı,	ezan

Éza:nı 
Muhammédi:

ezani Ezanla	ilgili éza:ni:
ezber Anlatılanları	veya	bir	metni	

olduğu	şekliyle	akılda	tutmak
ézber

ezbere Bir	yere	bakmadan,	ezberden ézbéré
ezcümle Kısaca,	özetle ézcümlé
ezel Başlangıcı	olmayan,	öncesiz ézel
ezeli Öncesiz,	eski ézéli:
ezhan Zihinler ézha:n
ezhar 1.	Arkalar,	sırtlar	

2.	Çiçekler
ézha:r

ezher Güzel,	parlak ézher
eziyet Zulüm,	cefa,	sıkıntı éziyét
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ezkaza Kazara,	yanlışlıkla ézkaza:
ezra Düzgün	ve	güzel	konuşan ézra:
ezvak Zevkler ézva:k
ezyaf Davetliler ézya:f
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F
faal Çok	çalışan,	çalışkan,	canlı,	

hareketli,	aktif		
fa’âl

faaliyet Canlılık,	hareket	 fa’a:liyét
fabrikatör Fabrikacı,	fabrikalar	sahibi fabrikatör
facia Acıklı	olay,	afet fa:ci~a:
facir Kötü	huylu,	günahkâr,	rezil fa:cir
fadıl Bilgili fa:dıl
fağfur 1.	Çin	imparatoru	

2.	Çin	yapımı	porselen	eşya
fa:fur

fahir Onurlu,	şerefli,	itibarlı		 fa:hir
Fahire Kadın	ismi	 Fa:hiré
fahiş Aşırı,	abartılmış,	ölçüyü	aşan                                        fa:hiş
fahrenhayt Kaynar	suyun		buhar	

sıcaklığını	212	°C'de	
gösterebilecek	biçimde	
derecelenmiş	bulunan	bir	
termometre	türü		

fahrénhayt

fahri Karşılıksız,	ücretsiz	iş	yapan,	
onursal 

fahri:

Fahri Erkek	ismi Fahri
Fahr-i  Âlem Hz.	Muhammed	(sav) Fahri A:lém
Fahr-i Kâinat Hz.	Muhammed	(sav) Fahri Kâ:~inat
fahriye (Edb.)	Divan	edebiyatında	

şairlerin	kendi	özelliklerinden	
övünerek	söz	ettikleri	
manzume	veya	manzumenin	
bir	bölümü			

fahriyé

fahur Çok	övünen,	böbürlenen		 fahu:r
fahurane Övünerek																																																																																			 fahura:né
faide Fayda fa:~idé
Faik Üstün,	yüksek	anlamında	

erkek	ismi
Fa:ik
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faikiyet Üstünlük,	yükseklik	 fa:ikiyét
fail (Huk.)	Yapan,	işleyen											 fa:il
faili meçhul (Huk.)	Kim	tarafından	

yapıldığı	bilinmeyen
fa:ili méçhû:l

failimuhtar Yaptıklarından	sorumlu	olan fa:ilimuhtar
faili müşterek (Huk.)	Suç	ortağı			 fa:ili müştérék
faiz İşletmek	için	bir	yere	ödünç	

verilen	paraya	karşılık	alınan	
kâr,	getiri,	nema	

fa:iz

fak Tuzak,	kapan		 fak
faka basmak Tuzağa	düşmek faka basmak
fakat Ama,	lakin,	yalnız		 fakât
fakih Fıkıh	bilgini		 faki:h
fakir Geçimini	güçlükle	sağlayan,	

yoksul  
fakir

fakirane Fakir	gibi,	fakire	uygun	düşen                                                   faki:ra:né
faktör Etmen faktör
fakülte Bir	üniversitenin,	öğrenim	

alanı	veya	uzmanlık	konusu	
bakımından	ayrılmış	
kollarından	her	biri

fakülté

fal Sözde	geleceği	öğrenmek	
için	kâğıt,	taş	vb	nesnelerle	
yapılan	iş     

fal  

falaka (Huk.)	Ceza	olarak	ayak	
tabanlarına	vurmakta	
kullanılan,	ayakları	uygun	
bir	durumda	sıkıştırıp	tutan,	
kalınca	bir	sopa	ile	bunun	
iki	ucuna	bağlı	bir	ipi	olan	
cezalandırma	aracı				

falaka  

falan Tekrarlanmak	istenmeyen	
şeylerin	yerini	tutan	söz			

falan     

Falih 1.	Muvaffak	ve	mesut	olan	
kimse
2.	Erkek	ismi

Fa:lih
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falname Fal	kitabı,	falın	inceliklerini	
anlatan	kitap																																			

falna:me                       

falso Yanlış,	hata falso
fanatik Bağnaz,	tutucu fanatik
fanatizm Bağnazlık fanatizm
fani Ölümlü,	gelip	geçici																				 fa:ni:
fantastik 1.	Hayalî		

2.	(Edb.)	XVIII.	yüzyıldan	
başlayarak	Fransa'da	gelişen	
bir	edebî	tür

fantastik

fantezi 1.	Sonsuz,	sınırsız	hayal,	
fantazya	
2.	Değişik	beğeni	veya	
düşünüş

fantézi

fanus 1.	Süslü,	ayaklı		fener	
2.	Yarıküre	şeklinde	cam	
kapak 
Bir şulesi var ki şem-i cânın 
/ Fânusuna sığmaz âsumânın 
("Tardiye",	Şeyh	Galip)	

fa:nus

Farabi X.	yüzyılda	yaşamış	büyük	
bir	Türk	İslam	filozofu	

Fara:bi:

faraş Süprüntü	atmakta	kullanılan	
saplı	kap 

faraş

faraza Farz	edelim	ki...,	diyelim	ki...,	
sayalım	ki...   

faraza:

farazi Taktir	ve	tahmine	dayalı	 farazi:
faraziye Varsayım  farazi:yé
fare Kemirgengillerden	memeli	

hayvan,	sıçan 
fa:ré

farfara Gürültücü,	ağzı	kalabalık farfara
farımak Güçsüz	düşmek,	yıpranmak

Farı, kalbim, farı da. / 
Kapına yığılacak karları. / 
Kürüyeme! 
("Kar	Kar",	Behçet	Necatigil)

farımak
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fariğ Vazgeçmiş,	çekilmiş fa:ri:
farika Ayırt	edilen,	ayırmaç fa:rika
Farisi (Dilb.)	Farsça	 Fa:risi:
Farisiye (Dilb.)	Farsça		 Fa:risi:yé
fariza 1.	Tanrı	buyruğu

2.	Yapılması	gerekli	olan	
fari:za        

fark Ayrılık,	başkalık,	ayrım		 fark
fark-ı cüz’i Küçük	fark		 farkı cüz’i:
farmakoloji İlaç	bilimi farmakolôji
farmason Mason farmason
Fars 1.	İran

2.	(Edb.)	Güldürü 
Fars                        

Faruk 1.	Haklıyı	haksızdan	ayıran	
anlamında,	Hz.	Ömer'in	(ra)	
lakabı
2.	Erkek	ismi

Fa:ruk

farz Müslümanlıkta,	özür	
olmadıkça	yapılması	zorunlu,	
yapılmaması	günah	sayılan	
ibadet		

farz

farzen Diyelim	ki	 farzen
farz etmek Şöyle	veya	böyle	saymak,	

kabul	etmek                                  
farz͜étmék   

farz-ı ayn Her	Müslüman’ın	yapması	
gereken	işler                                 

farzı ayn

farz-ı kifaye Bir	kısım	Müslüman’ın	
yapmış	olmasıyla	diğerlerinin	
yükümlülükten	kurtulduğu	
emirler	

farzı kifa:yé

farzımuhal Olmayacak	şeyi	olacakmış	
gibi	düşünerek	söylemek	

farzımuhâ:l

Fas Kuzey	Afrika’da	bir	ülke																																																																						 Fas
fasarya Boş,	anlamsız	söz fasarya
fasık Allah’ın	(cc)	emirlerini	

tanımayan,	sapkın                                             
fa:sık
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fasıl 1.	Bölüm,	kısım,	devre		
2.	Peşrev,	nakış,	şarkı,	saz	
semaisi	vb.	parçaların	belli	bir	
sıraya	göre	çalınıp	söylenmesi																																																																							

fasıl

fasıla Ara,	aralık,	kesinti																																																																												 fa:sıla
fasılalı Aralıklı fa:sılalı
fasih Fesheden,	bölen,	bozan fa:sih
fasih Açık	ve	düzgün		 fasi:h
fasihane Düzgün	şekilde fasi:ha:né
fasikül Bir	eserin	bölümleri,	cüz fasikül
fasit Kötü,	yanlış,	bozuk fa:sit
fasit daire Kısırdöngü fa:sit da~iré
fasl-ı bahar Bahar	mevsimi faslı baha:r
fasl-ı gül Gül	mevsimi,	ilkbahar faslı gül
fasl-ı hazan Sonbahar faslı haza:n
fasl-ı müşterek Ara	kesit faslı müştérék
fasulye (Bot.)	Barbunya,	çalı,	

ayşekadın,	horoz	vb.	türleri	
bulunan	bitki	

fasûlyé 

faş Açığa	çıkma,	duyulma	 fa:ş
faşist Faşizm	yanlısı	olan faşist
faşizan Faşist	eğilimler	gösteren faşizan
faşizm İtalya	çıkışlı,	yetkileri	tek	

partide	toplamayı	ilke	edinen,	
demokrasi	karşıtı	tutum

faşizm

fatalite Alın	yazısı,	kader fatalité
fatanet Zihin	açıklığı,	çabuk	

kavramak
fata:nét

Fatıma Hz.	Muhammed’in	(sav)	
kızlarından	en	küçüğü

Fa:tıma:

Fatımiler Mısır	ve	Arap	yarımadasında	
onuncu	yüzyılda	hüküm	
sürmüş	bir	kavim

Fa:tımi:ler

Fatır 1.	Yaradan
2.	Kur’an-ı	Kerim’de	bir	sure

Fa:tır
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Fatih 1.	Fetheden	
2.	Erkek	ismi

Fa:tih

Fatih İstanbul’da	bir	semt Fa:tih
Fatiha Kur’an-ı	Kerim’in	ilk	suresi Fa:tiha:
fatihane Fatihçesine,	fatih	gibi fa:tiha:né
Fatih Sultan 
Mehmet

1453	yılında	İstanbul’u	
fethederek	Ortaçağı	kapatan	
Osmanlı	padişahı

Fa:tih Sultan 
Méhmét

fatin Uyanık,	zeki fati:n
fatin Fitne	çıkaran fa:tin
Fatsa Ordu’da	bir	ilçe Fatsa
faul Karşılaşmalarda	rakip	

oyuncuya	yapılan	kural	dışı	
hareket

fa~ûl 

fava Bakla	ezmesi fava
favori 1.	Gözde	

2.	Yüzün	her	iki	yanında	
saçın	devamı	olan	sakal	
biçimi

favori

fayans Duvarları	kaplayıp	süslemek	
için	kullanılan,	bir	yüzü	sırlı	
ve	türlü	desenlerle	bezenmiş,	
pişmiş	balçıktan	levha

fayans 

fayrap 1.	Bir	istim	kazanının,	istim	
oluşturacak	biçimdeki	yanar	
durumu	
2.	Bir	işi	hızlandırmak

fayrap

Faysal 1.	Keskin	kılıç
2.	Kesin	hüküm
3.	Erkek	ismi

Faysal

fayton Atlı,	körüklü	binek	arabası fayton
fazıl Faziletli,	erdemli fa:zıl
fazilet Erdem fazi:lét
faziletkâr Erdemli	 fazi:létkâ:r
faziletperver Fazilet	sahibi fazi:létperver
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fazla 1.	Gerektiğinden	çok	
2.	Artık

fazla

fecaat Çok	acıklı,	yürekler	acısı	
durum	

féca:ât (-âti)

feci Acıklı,	korkunç	 féci:
fecir 1.	Tan

2.	Kur’an-ı	Kerim’de	bir	sure
fécir

Fecriati (Edb.)	Osmanlı’da	bir	
edebiyat	topluluğu

Fécria:ti:

fecrikâzip Yalancı	aydınlık,	geçici	tan fécrikâ:zip
fecrisadık Gün	doğuncaya	kadar	süren	

aydınlık
fécrisa:dık

feda Uğruna	vermek,	vazgeçmek féda:
fedai Kendini	feda	etmeye	hazır,	

serdengeçti
féda:~i

fedakâr Özverili féda:kâ:r
fedakârane Kendini	feda	edercesine,	

özveriyle
féda:kâra:né

federal Federasyon	altında	birleşik	
olan	

fédérâl

fehamet 1.	Büyüklük,	ululuk	
2.	Değer

féha:mét

fehim Anlama,	kavrama féhim
Fehmi 1.	Anlayan,	kavrayan

2.	Erkek	ismi
Féhmi

fehva Anlam,	kavram	 féhva:
fehvasınca Uyarınca,	sözü	gereğince féhva:sınca
felah Kurtuluş,	esenlik félâ:h
Felahiye Kayseri’de	bir	ilçe Félâ:hiyé
felaket Üzüntü	ve	sıkıntıya	sebep	

olan	büyük	yıkım,	zarar
félâ:két

felaketzede Felakete	uğramış,	zarar	
görmüş

félâ:kétzédé
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felek 1.	Gökler	
2.	Dünya	
3.	Şans,	talih

félék

Felemenk Hollanda,	Belçika	ve	
kuzeydoğu	Fransa’ya	verilen	
isim

Félémén�k

Felemenkçe (Dilb.)	Felemenk	dili Félémén�kçé
Fellah 1.	Çiftçi

2.	Arap	
Féllâh

fellik fellik Telaşla,	heyecan	içinde	
koşturmak

féllik féllik

felsefe 1.	Varlığın	ve	bilginin	
bilimsel	olarak	araştırılması
2.	Dünya	görüşü

felséfé

felsefi Felsefeye	dayalı,	felsefeye	
dair

felséfi:

felsefiyat Felsefe	ile	ilgili	bilgiler	 felséfiya:t
fem Dudak,	ağız fem
feminen Kadınsı féminen
feminist Feminizm	yanlısı	kişi	veya	

görüş
féminist

feminizm Toplumda	kadınlarla	
erkeklerin	haklarının	
eşitlenmesi	taraftarı	olan	
kadın	hareketi 

féminizm

fen 1.	Fizik,	kimya,	matematik	ve	
biyolojiye	verilen	ortak	ad 
2.	Bilim,	bilgi

fen

fena 1.	Kötü,	üzücü	
2.	Yokluk,	ölümlülük

féna:

fenafillah Allah’ın	(cc)	varlığı	içinde	
erime,	yok	olma

féna:fillâ:h

fena hâlde Son	derece,	fazlaca,	pek	çok féna: hâldé
fend Hile,	yalan fend
fener İçinde	bir	ışık	kaynağı	olan	

aydınlatma	aracı
féner
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fener alayı Toplulukların	şehirde	
ellerinde	meşale	veya	
fenerlerle	yaptıkları	yürüyüş

féner͜alayı

Fenerbahçe İstanbul’un	Kadıköy	ilçesinde	
bir	semt

Fénerbahçé

fennî 1.	Fenle	ilgili	
2.	Bilimsel	yöntemlere	veya	
tekniğe	uygun

fenni:

fenomen 1.	Olay	
2.	Görüngü

fénomen

feodalite Derebeylik féodalité
fer 1.	Aydınlık,	parlaklık

2.	Güç,	canlılık
fer

ferace Kadınların	sokakta	giydikleri,	
mantoya	benzer,	arkası	bol,	
yakasız,	çoğu	kez	eteklere	
kadar	uzayan	üst	giysisi

féra:cé

feradis 1.	Bahçeler
2.	Cennetler

féra:dis

feradis-i cennet Cennet	bahçeleri féra:disi cénnét
feragat Hakkından	vazgeçme féra:gât
ferağ Vazgeçme,	el	çekme,	bırakma féra:
ferah 1.	Sıkıntısız,	dertsiz

2.	Bol,	geniş,	havadar
férah

ferahi 1.	Bolluk,	genişlik
2. II.	Mahmut	devrinde	
feslerin	tepesine	püskülü	
tutturmak	için	takılan	metal	
tepelik

féra:hi:

ferahnak 1.	Sevinçli,	mutlu
2.	Türk	müziğinde	bir	makam

férahna:k

ferahnüma Türk	müziğinde	bir	makam férahnüma:
féramuş Unutma,	unutuş	 féra:mu:ş
feraset Kavrayış,	sezgi féra:sét
ferasetli Anlayışlı féra:sétli
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ferç Dişi	canlılarda	üreme	
organının	dış	bölümü

ferç

ferda Yarın,	gelecek	zaman ferda:
ferdane Eşsizcesine ferda:né
Ferdi Erkek	ismi Ferdi
ferdi Fertle	alakalı,	kişisel,	bireysel ferdi:
ferdiyet Bireysellik ferdiyét
ferdiyetçi Bireyci ferdiyétçi
Ferhan 1.	Sevinçli,	mutlu

2.	Erkek	ismi
Ferhan

Ferhat 1.	Güçlükleri	yenen
2.	Erkek	ismi

Ferhat

Ferhunde 1.	Mutlu,	uğurlu
2.	Kadın	ismi

Ferhundé

feribot Arabalı	vapur féribot
Feride 1.	Gururlu	

2.	Kadın	ismi
Féridé

Feridun 1.	Göklerin	sekizinci	katı	
2.	Erkek	ismi

Féridu:n

ferik 1.	Bir	elma	çeşidi
2.	Piliç

férik

feriştah En	iyi,	en	üstün fériştah
ferişte Melek férişté
Ferit 1.	Eşi	olmayan,	benzersiz	

2.	Erkek	ismi
Férit

Ferizli Sakarya’nın	bir	ilçesi Férizli
ferman Emir,	buyruk ferman
ferman-ı ilahi Allah’ın	(cc)	emri ferma:nı ilâ:hi:
ferman-ı padişahi Padişah	buyruğu ferma:nı 

pa:dişa:hi:
fermantasyon Mayalanma fermantasyon
fermend Mevki	ve	makam	sahibi	 fermend
ferment Maya ferment
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Ferruh 1.	Uğurlu
2.	Erkek	ismi

Férruh

fersah Genellikle	denizcilikte	
kullanılan	ve	beş	kilometreye	
denk	gelen	uzunluk	ölçüsü

fersah

fersah fersah Kat	kat,	pek	çok fersah fersah
fersiz Cansız,	donuk fersiz
fersude Eskimiş,	yıpranmış fersu:dé
fert Birey fert
feryat Çığlık,	haykırış feryat
feryat etmek Haykırmak,	bağırmak ferya:d͜étmék
feryat figan Haykırarak,	ağlayarak ferya:t figa:n
ferzan İlim	ve	hikmet ferza:n
ferzane İlim	sahibi,	filozof ferza:né
fes Şapka	yerine	kullanılan,	

kırmızı,	kalın	çuhadan	
yapılmış,	tepesinde	püskülü	
olan,	silindir	biçiminde	başlık

fés

fesahat (Dilb.)	Düzgün	ve	etkileyici	
anlatım

fésa:hât

fesat 1.	Bozukluk
2.	Arabozuculuk	
3.	Arabozucu, ortalık	
karıştıran	kimse

fésat

fesatçı Ara	bozucu fésatçı
feshetmek (Huk.)	Verilmiş	kararı	

bozmak 
feshétmék

fesih Bozma,	kaldırma,	dağıtma fésih
fesüphanallah Şaşma,	şaşkınlık	

(Süphanallah)
fésüpha:nallah

fethetmek Bir	yeri,	bir	ülkeyi	savaş	
yoluyla	ele	geçirmek

féthétmék

Fethi Erkek	ismi Féthi
feth-i mübin Zafer féthi mübi:n
Fethiye Muğla’nın	bir	ilçesi Féthiyé
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fetih Bir	yeri	savaş	yoluyla	elde	
etmek

fétih

fetihname Bir	yerin	alındığını	
müjdelemek	için	
hükümdarların	yabancı	
devlet	adamları,	şehzadeler,	
valiler	vb.	ne	yazdıkları	resmî	
mektup

fétihna:mé

fetiş 1.	Put	
2.	Uğurlu	kabul	edilen	nesne
3.	Tapınırcasına sevilen	şey

fétiş

fetişist Fetişizme	uygun	davranan	
kişi

fétişist

fetişizm 1. İlkel	toplumlarda	
doğaüstü	bir	güç	ve	etkisi	
olduğuna	inanılan	canlı	veya	
cansız	nesnelere	tapınma,	
tapıncakçılık,	putperestlik		
2.	Karşı	cinsin	giysi	vb.	
şeyleriyle	cinsel	coşku	ve	
doygunluk	sağlama

fétişizm

fetret 1.	İki	peygamber	arasında	
peygambersiz	geçen	süre.
2.	İki	padişah	arasında	
padişahsız	geçen	süre
3.	İki	olay	arasındaki	süre	
4.	Hükûmet	gücünün	
gevşediği	bir	yerde	düzenin	
yeniden	kurulmasına	kadar	
geçen	süre
5.	Hz.	İsa	(as)	ile	Hz.	
Muhammed	(sav)	arasında	
geçen	süre

fétrét

Fettah 1.	Fetheden
2.	Erkek	ismi

Féttah

fettan 1.	Fitneci,	karıştırıcı
2.	Cilveli

féttan

fettane Cilveli,	gönül	alıcı	kadın fétta:né
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fetüs Dölüt fétüs
fetva (Huk.)	İslam	hukuku	ile	

ilgili	bir	sorunun	dinî	hukuk	
kurallarına	göre	çözümünü	
açıklayan,	şeyhülislam	veya	
müftü	tarafından	verilebilen	
belge

fétva:

fetvahane Müftülük	makamı fétva:ha:né
fevç İnsan	kalabalığı,	topluluk févç
fevç fevç Akın	akın févç févç
feveran 1.	Fışkırma,	kaynama	

2.	Birden	öfkelenme,	
köpürme

févéra:n

feveran etmek Birdenbire	öfkelenmek,	
parlamak

févéra:n͜étmék

fevk Üst,	yukarı févk
fevkalade Olağanüstü,	beklenmeyen,	

görülmemiş
févkalâ:dé

fevkalbeşer 1.	İnsanüstü	
2.	Üstün	nitelikli	kişi

févkâlbéşer 

fevri Birdenbire,	düşünmeden	
yapan	kişi	ya	da	yapılan	
hareket 

févri:

fevt Elden	kaçırma,	kaybetme févt
fevt olmak Kaybolmak,	ölmek févt͜olmak
Fevzi Erkek	ismi Févzi
Fevziye Kadın	ismi Févziyé
feyiz Verimlilik,	bereket,	artma,	

çoğalma
féyiz

feyizlenmek Feyzalmak,	aydınlanmak féyizlenmék
feyizli Verimli,	bereketli féyizli
feylesof Filozof féylésof
feyyaz Çok	verimli,	gür féyya:z
feyzalmak Yararlanmak,	ders	almak féyz͜almak
feyzyab olmak Feyiz	bulmak,	bereketlenmek féyzya:b͜olmak
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feza Gök féza:
fezleke 1.	Özet	

2.	(Huk.)	Mahkemelerde	
tutulan	kısa	tutanak

fézléké

fıkara Fukara,	yoksul fıkara:
fıkdan Yokluk fıkda:n
fıkıh 1.	Bir	şeyi	gereğince	anlayıp	

bilme	
2.	(Huk.)	İslam	hukuku

fıkıh

fıkra 1.	(Edb.)	Nükteli,	güldürücü	
kısa	hikâye
2.	Köşe	yazısı
3.	(Huk.)	Kanun	maddesinin	
her	bir	bölümü

fıkra

fırdöndü Biri	döndüğünde	ötekinin	de	
dönmesini	engellemek	için	
uç	uca	getirilerek	serbest	bir	
eksenle	bağlanmış	çift	halka

fırdöndü

fırka 1.	İnsan	topluluğu	
2.	Parti	
3.	Tümen

fırka

fırkata Hızıyla	bilinen	eski	kürekli	
savaş	gemilerinden	biri

fırkata

fırkateyn Üç	direkli,	yelkenli	savaş	
gemisi

fırkatéyn

fırsat Bir	şey	için	en	uygun	zaman,	
durum

fırsat

fısk Allah’a	(cc)	isyan	etmek fısk
fıskiye Suyu	yukarıya	doğru	fırlatan	

araç
fıskiyé

fıstıki Fıstık	rengi
Garipsemiş fenerler uyandı 
tenhalarda /
fıstıkî makam üzre malûm 
akşam oluyor 
(“Ümitten	Ümit	Kesilmez”,	
Attila	İlhan)

fıstıki:
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fışkı Atgillerin	dışkısı fışkı
fışkın Bir	ağacın	dibinden	süren	

ince	dal 
fışkın

fıtır sadakası Fitre fıtır sadakası
fıtrat Yaradılış,	huy fıtrat
fıtraten Yaradılıştan fıtraten
fıtri Doğuştan fıtri:
fi Geçmiş	zaman fi:
fide Dikime	hazırlanan	sebze	veya	

çiçek	
fidé

fidye (Huk.)	Bir	tutsağı	kurtarmak	
için	istenen	para

fidyé

figan Bağırarak	ağlama,	inleme figa:n
Figen 1.	Yakıcı	

2.	Kadın	ismi
Figen

figüran Sinema,	tiyatro	gibi	
sanatlarda	önemsiz	rolde	olan

figüran

figüratif Betili figüratif
fihrist 1.	İçindekiler

2.	Adres	defteri	
fihrist

Fihi Ma Fih (Edb.)	Mevlana	Celaleddin	
Rumi’nin	sohbetlerinden 
oluşan	eser

Fi:hi Ma: Fih

fiil İş,	davranış,	eylem fiil
fiili Eylemli,	gerçekten	yapılan	iş fiili:
fiilen Gerçekten fii:len
fiilimsi (Dilbil.)	Fiilden	türetilen,	

olumsuzu	yapılabilen	mastar,	
sıfat-fiil,	zarf-fiil	vb.	türleri	
bulunan	ad,	eylemsi

fiilimsi

fiil-i şer Kötü	hareket
Ne dedim tövbeler olsun bu 
da fiil-i şerdir. / Benim özrüm 
günehimden iki kat bed-terdir 
(“Münacaat”,	Şinasi)

fiili şer
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fiiliyat Yapılan	işler,	görevler fiiliya:t
fikir Düşünce fikir
fikren Düşünce	ile	ilgili fikren
Fikret 1.	Düşünceli	

2.	Erkek	ismi
Fikrét

Fikri Erkek	ismi Fikri
fikri Düşünsel fikri:
fikrisabit Saplantı fikrisa:bit
fikriyat Düşünceler,	fikirler fikriya:t
Fikriye Kadın	ismi Fikriyé
fikstür Yarışma	veya	karşılaşmaların	

zamanını	ve	sırasını	
belirleyen	çizelge

fikstür

fiktif İtibari fiktif
fil Afrika	ve	Asya’da	yaşayan,	

en	büyük	kara	hayvanı
fil

filan falan Falan	filan,	…gibi	şeyler filân falan
filarmoni 1.	Güçlü	müzik	sevgisi

2.	Müzik	konserleri	
derneği 

filârmoni

filcümle Sonunda,	nihayetinde filcümlé
fileto Kasaplık	hayvanların	sırtında,	

dikensi	çıkıntı	boyunca	iki	
yandaki	et.

filéto

filhakika Aslında,	gerçekten,	doğrusu filhaki:ka
filhal Şu	anda,	şimdi filhâ:l
filika Cankurtaran	sandalı filika
filinta 1.	Kısa	namlulu	küçük	bir	

tüfek	
2.	Güzel,	yakışıklı

filinta

filiz Tomurcuktan	henüz	çıkmış	
dal,	sürgün,	fışkın

filiz

filizî Filiz	rengindeki fili:zi:



Türkçe Telaffuz Sözlüğü │ 165

film 1.	Fotoğrafçılıkta,	
radyografide	ve	sinemacılıkta	
resim	çekmek	için	kullanılan,	
selülozdan,	saydam,	
bükülebilir	şerit	
2.	Sinemalarda	gösterilen	eser

film

filoloji (Dilb.)	Dil	bilimi	 filôlôji
filozof Düşünür,	felsefeci	 filôzof
filtre Süzgeç filtré
filvaki Her	ne	kadar,	gerçi filva:ki:
finansman Bir	girişime	işleyebilmesi,	

gelişebilmesi	için	gereken	
para	ve	krediyi	sağlama	işi

finansman

finansör Finansman	sağlayan	kişi	veya	
kurum

finansör

firak Ayrılık fira:k
firar Kaçış fira:r
firari Kaçan	kişi fira:ri:
firavun Eski	Mısır	hükümdarlarına	

verilen	unvan
firavun

firaz Yokuş,	çıkış
Firâz-ı zirve-i Sînâ-yı kahra 
yükselerek / Oradan, oradan 
düşmek ölmek istiyorum 
(“Ölmek”,	Ahmet	Haşim)

fira:z

Firdevs 1.	Cennet	
2.	Kadın	ismi

Firdévs

Firdevsî Şehname’nin	yazarı,	İran'lı	
meşhur	şair

Firdévsi:

firkat Ayrılık firkât
firuz Uğurlu fi:ruz
firuze Mavi	renkte,	süslemede	

kullanılan	bir	değerli	taş 
firu:zé

fisebilillah Karşılık	beklemeksizin fi:sébi:lillâh
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fitil Lamba,	kandil	gibi	
aydınlatma	araçlarında	
yağın,	çakmakta	ise	benzinin	
yanmasını	sağlayan	pamuktan	
yapılma	madde

fitil

fitne Kargaşa,	ara	bozma,	yoldan	
çıkarma	

fitné

fitne fücur Fitne	çıkaran fitné fücur
fiyat Ücret,	eder,	değer fiyat
fiyonk Kurdele	ve	şeridin	kelebek	

şeklinde	bağlanışı
fiyonk

fizibilite Yapılabilirlik fizibilité
fiziki Fiziksel fizi:ki:
fizyoterapi Fizik	tedavi	 fizyotérapi
flama İşaret	veya	başka	amaçlar	için	

kullanılan	küçük	bayrak	
flâma

Flaman Flandra	ülkesi	halkından	
veya	bu	halkın	soyundan	olan	
kimse

Flâman

flamingo Leyleksilerden,	tüyleri	beyaz,	
pembe,	kanatlarının	ucu	kara,	
eti	yenir	bir	kuş

flâmingo

flaşör Dörtlü flâşör
floresan lamba İçi	cıva	buharı	ile	dolu	cam	

tüpten	oluşan	lamba
flôrésan lâmba

flört Karşı	cinsler	arasındaki	
duygusal	ilişki

flört

flüt Yan	tutularak	çalınan,	
orkestrada	yer	alan	üflemeli	
bir	çalgı

flüt

Foça İzmir’in	bir	ilçesi Foça
folklor Halk	bilimi folklôr
fonksiyonel İşlevsel fonksiyonel
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formalite 1.	Yasal	zorunluluğu	olan	
2.	Önem	vermeden	
zorunluluk	gereği	yapılan	iş

formalité

formasyon Biçimlenme formasyon
forvet İleri	uç	oyuncusu forvét
fosil Geçmiş	hayvan	ve	bitki	

kalıntıları
fosil

fotoğraf Çeşitli	araç	ve	malzeme	
kullanarak	görüntüyü	özel	bir	
yüzey	üzerinde	sabitleme

foto:raf

fotojenik 1.	Işığın	bazı	cisimler	üzerine	
yaptığı	kimyasal	etki	ile	ilgili	
veya	bu	etkileri	yaratma	
özelliği	taşıyan
2.	Fotoğrafta	veya	sinema	
filminde	güzel	bir	etki	
bırakan

fotojénik

fragman Tanıtım	filmi fragman
fraksiyon Bir	siyasi	görüşün	kendi	

içinde	ayrılan	kolları
fraksiyon

frambuaz Ahududu frambu~az
francala Nitelikli	undan	yapılan	ince	

uzun	ekmek
francala

frapan Göz	alıcı,	alımlı frapan
frekans Sıklık frékans
fren Bir	makinenin,	herhangi	bir	

taşıtın	hızını	kesmeye	veya	
onu	durdurmaya	yarayan	
mekanizma

fren

frengi Daha	çok	cinsel	ilişkiyle	
bulaşan,	körlük,	sakatlık	gibi	
ağır	sonuçlar	doğurabilen	
hastalık

frén�gi
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Frenk Osmanlı’da	Avrupalılara	
verilen	isim
Gitmeğe alışmışken ben 
herkesin dikine / Enayi gibi 
geldim Frenk memâlikine 
(“Daüssıla”,	Sabahattin	Ali)

Frén�k

fritöz Başta	patates	olmak	üzere	
yiyecekleri	kızartmaya	
yarayan	özel	kap

fritöz

fuar Belli	zamanlarda,	belli	
yerlerde	ticari	mal	sergilemek	
amacıyla	açılan	büyük	sergi.

fu~ar

Fuat 1.	Kalp
2.	Erkek	ismi

Fu~at

fuaye Dinlenmelik fu~ayé
fuhşiyat Haddi	aşan	fiiller fuhşiya:t
fuhuş 1.	Para	karşılığı	cinsel	ilişkide	

bulunma
2.	Taşkınlık

fuhuş

fuhuşhane Genelev fuhuşha:né
fukara 1.	Fakir

2.	Derviş	
3.	Zavallı

fukara:

fular Boyun	bağı fulâr
fundamentalist Kökten	dinci fundaméntalist
furgon Yolcu	katarlarına	eklenen	yük	

vagonu
furgon

Furkan 1.	Doğru	ile	yanlış	arasındaki	
farkı	belirten	
2.	Kur’an-ı	Kerim’de	bir	sure

Furkan

futbol Topu,	kafa	veya	ayak	
vuruşları	ile	karşı	kaleye	
sokma	kuralına	dayanan	ve	
on	birer	kişilik	iki	takım	
arasında	oynanan	top	oyunu,	
ayak	topu

futbol
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fuzul Lüzumsuz	şey fuzûl
Fuzuli 1.	Yersiz,	gereksiz

2.	XVI.	yüzyılda	yaşamış	
ünlü	bir	Osmanlı	Divan	şairi

Fuzu:li:

fücceten Ansızın,	birdenbire füccéten
fücur Türlü	günahlar fücur
füg Çok	sesli	müzikte	bir	beste	

türü
füg

füniküler Çekmeli	vagon	 füniküler
fünun Fenler fünu:n
füru Dallar,	ayrıntılar füru:
fürumaye Mayası	bozuk füru:ma:yé
Füruzan 1.	Parıldayan	

2.	Kadın	ismi
Füru:zan

füsun Büyü füsun
füsunkâr Büyüleyen,	büyüleyici füsunkâ:r
fütuhat Fetihler,	zaferler fütu:ha:t
fütur Bezginlik,	usanç fütur
fütursuzca Önemsemeyerek,	

aldırmayarak
fütursuzca

fütürist Gelecekçi fütürist
fütürizm Gelecekçilik fütürizm
fütüvvet Dinî	ve	mesleki	birlik,	esnaf	

teşkilatı
fütüvvét

füzyon Birleşme füzyon
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G
gabardin Sık	dokunmuş	ince	yün	veya	

pamuklu	kumaş
gabardin

gabari 1.	Bazı	eşyaya	verilmesi	
gereken	boyutları,	yan	görüşü	
çizmeye,	hazırlamaya	veya	
denetlemeye	yarayan	örnek	
2.	Motorlu	veya	motorsuz	
taşıtların	köprü	vb.	altından	
rahatça	geçebilmeleri	için	
en	yüksek	boyutları	belirten	
ölçüler

gabari

gabi Anlayış	ve	izan	yoksunu,	
andavallı,	bön

gabi:

gaddar İnsafsız,	zalim,	acımasız gaddar
gadir Haksızlık	etme,	zarar	verme gadir
gadre uğramak Haksızlığa	uğramak gadré u:ramak
gaf Yeri	ve	zamanı	düşünmeden	

söylenen	söz,	pot	kırmak
gaf

Gaffar Kullarının	günahlarını	
bağışlayan	Allah	(cc)

Gaffa:r

gafil Aymaz,	bilgisiz ga:fil
gafilane Dikkatsizce	ve	dalgınlıkla,	

gafletle
ga:filâ:né

gaflet Aymazlık,	dalgınlık,	ihmal gaflét
Gafur Çok	bağışlayıcı,	merhamet	

eden	Allah	(cc)
Gafu:r

Gafur-ur Rahim Esirgeyen	ve	bağışlayan	
Allah	(cc)

Gafu:rur Rahi:m

Gagavuz Eski	bir	Ortodoks	Türk	
topluluğu

Gagavuz 

gâh Ara	sıra,	bazen gâh



│Türkçe Telaffuz Sözlüğü172

gâhice Zaman	zaman
Gâhîce uyandıkça şebistân-i 
safâda / Şol gece olan 
sohbet-i hemvârı unutma 
("Gazel",	Esrar	Dede)

gâ:hi:cé

gaile 1.	Sıkıntı,	dert,	keder	
2.	Çekilmesi	zor	yük,	iş

ga:~ilé

gaip 1.	Görünmez	âlem	
2.	Nerede	olduğu	bilinmeyen,	
kayıp

ga:~ip

gaita İnsan	dışkısı ga~ita
galaksi Gök	ada galâksi
galatımeşhur Yaygınlaştığı	için	

yanlışlığına	önem	verilmeden	
kullanılagelen	söz,	deyim,	
terim,	yaygın	yanlış.

galatıméşhur

galat-ı rüyet Göz	yanılması galatı rü:yét
galebe Yengi,	üstünlük galébé
galebe çalmak Galip	gelmek,	üstünlük	

kurmak
galébé çalmak

galeri 1.	Bir	yapının	birçok	
bölümünü	aynı	katta	birbirine	
bağlayan	içten	veya	dıştan	
yapılmış	geniş	geçit	
2.	Sanat	sergilerinin	yapıldığı	
salon	
3.	Maden	ocaklarındaki	yer	
altı	geçidi	
4.	Otomobil	alınıp	satılan	yer

galéri

galeta Fırında	pişirilerek	kurutulmuş	
yuvarlak	ve	uzun	peksimet

galéta

galeyan Kaynama,	coşma,	coşku galéya:n
galeyana gelmek Coşmak,	hiddetlenmek galéya:na gelmék
galiba Görünüşe	göre,	her	halde,	

anlaşılan
ga:liba:

galibane Galip	olana	yakışır	şekilde ga:liba:né
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galib-i mutlak Kesin	galip	gelen ga:libi mutlak
galibiyet Yengi,	zafer ga:libiyét
galip Üstün	gelen ga:lip
galiz Kaba	ve	çirkin	olan gali:z
galoş Temizlik	amacıyla	

ayakkabıya	geçirilen	şeffaf,	
naylon	kılıf

galoş 

gam 1.	Keder,	tasa	
2. Sekiz	notanın	kalın	sesten	
inceye	veya	inceden	kalına	
gitmek	üzere	sıralanmış	dizisi

gam

gama (Dilbil.)	Yunan	alfabesinin	
üçüncü	harfi

gama

gammaz Çekiştiren,	ispiyoncu gammaz
gamsız Kaygı,	tasa	duymayan,	

umursamaz
gamsız

gamze 1.	Çene	veya	yanakta	bulunan	
küçük	çukurluk	
2.	Göz	süzme

gamzé

gangster Yasa	dışı	işlerle	uğraşan	çete	
mensubu

gañgster

Gani 1.	Zengin	
2.	Bol,	çok	
3.	Erkek	ismi

Gani:

gani gani Bol	bol,	çok	çok gani: gani:
ganimet 1.	Savaşta	düşmandan	zorla	

ele	geçirilen	mal	
2.	Rastlantıyla	elde	edilen	
kazanç,	mal	
3.	Yağma	ile	ele	geçen	mallar

gani:mét

Ganalı Gana	halkından	veya	
soyundan	olan

Ganalı

gar Büyük	tren	istasyonu gar
garabet Gariplik,	tuhaflık gara:bét
garaip Görülmemiş,	duyulmamış	

şeyler
gara:~ip
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garami Düşünceden	çok	duyguya	ve	
aşka	dayalı	sanat	eseri

gara:mi:

garanti Teminat	 garanti 
garantör Teminat	veren,	güvenceci garantör 
garaz 1.	Kin	

2.	İstek,	amaç
garaz

garazkâr Garazlı,	kindar garazkâ:r
garazsız Kin	beslemeyen,	garaz	

duymayan
garazsız

garbi Batı	ile	ilgili,	Batı’ya	özgü garbi:
gardenya (Bot.)	Sıcak	bölgelerde	

yetişen	bir	ağaç	ve	onun	güzel	
kokulu	çiçeği

gardénya 

gardırop Giysi	dolabı gardırop 
gargara Boğazda	su	veya	ilacın	

çalkalanması
gargara

gariban Kimsesiz,	garip gariban
garibane Garipler	gibi gariba:né
garibe Görülmemiş,	şaşılacak,	

yadırganacak	şey
gari:bé

garip 1.	Kimsesiz,	zavallı	
2.	Yabancı,	gurbette	yaşayan 
3.	Acayip,	tuhaf

garip

gark olmak Boğulmak,	batmak,	fazlasıyla	
sahip	olmak

gark͜olmak

garnitür Et	veya	balık	gibi	asıl	
yemeğin	yanına	eklenen	
sebze,	patates	vb.	yiyecekler

garnitür

garp 1.	Batı	
2.	Avrupa

garp

Garpçılık Batıcılık Garpçılık
garplı Batılı garplı
garsoniyer Gayrimeşru	ilişki	için	tutulan	

yer
garsoniyer 

gaseyan İç	bulantısı,	kusma gaséya:n
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gasil Cenaze	yıkama	işi gasil
gasilhane Cenaze	yıkanan	yer gasilha:né
gasp Zorla	almak,	çalmak gasp
gassal Cenaze	yıkayıcı gassâl
gastronomi Yemek	zevki	ve	merakı gastronomi 
gaşyolmak Kendinden	geçmek gaşy͜olmak
gâvur (Ar.)	Dinsiz,	Müslüman	

olmayan
gâvur

gaybubet Göz	önünde	bulunmama gaybu:bét
gaybi Bilinmezliğe	ait gaybi:
gayda İskoç	millî	çalgısı gayda
gaye Maksat,	amaç ga:yé
gayet Çok,	pek	çok ga:yét
gayret Çaba gayrét
gayretkeş Gayret	eden,	çabalayan gayrétkéş
gayrı Başka,	diğer gayrı
gayri Artık gayri
gayriahlaki Ahlaka	aykırı	olan gayriahlâ:ki:
gayriciddi Ciddiyetsiz,	ciddi	olmayan gayriciddi:
gayriihtiyari Elinde	olmadan,	düşünmeden gayriihtiya:ri:
gayriinsani İnsanlık	dışı gayriinsa:ni:
gayriiradi İrade	dışı,	istençsiz gayriira:di:
gayrikabil Mümkün	olmayan gayrika:bil
gayrimahdut Sınırsız gayrimahdu:t
gayrimenkul Taşınmaz	(mülk) gayriménkûl
gayrimeskûn Boş,	ıssız	alan gayrimeskû:n
gayrimeşru 1.	(Huk.)	Yasa	ve	töreye	

aykırı	
2.	Evlilik	dışı

gayriméşru:

gayrimüslim Müslüman	olmayan gayrimüslim
gayrisafi Karışık,	katışık	olan gayrisa:fi:
gayrisıhhi Sağlıksız gayrisıhhi:
gayrişahsi Kişilik	dışı gayrişahsi:
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gayritabii Sıra	dışı,	acayip gayritabi:i
gayur Gayretli,	çalışkan gayu:r
gayya Cehennem	kuyusu gayya:
gayya kuyusu Çok	karışık	işlerin	döndüğü	

yer
gayya: kuyusu

gayz Öfke,	hınç gayz
gaza İslam	dinini	korumak	veya	

yaymak	amacıyla	Müslüman	
olmayanlara	karşı	yapılan	
kutsal	savaş

gaza:

gazaba uğramak Güçlü	bir	kimsenin	ya	
da	Allah’ın	(cc)	hışmına	
uğramak,	öfkesini	kazanmak

gazaba u:ramak

gazal Ceylan gazâl
Gazali XI.	yüzyılda	yaşamış	büyük	

İslam	âlimi
Gaza:li:

Gazanfer 1.	Büyük	aslan	
2.	Erkek	isimi

Gazanfer

gazap Hiddet,	öfke gazap
gazel 1.	Sonbaharda	ağaçların	

kuruyup	dökülen	yaprakları	
2.	(Edb.)	Divan	şiirinde	bir	
nazım	biçimi	
3.	Klasik	Türk	musikisinde	
bir	eser	türü

gazel

gazelhan Gazel	okuyan	kişi gazelhan
gazelî (Edb.)	Gazelle	ilgili gazéli:
gazeliyat (Edb.)	Bir	şairin	divanındaki	

gazeller	bölümü
gazéliya:t

gazete Politika,	ekonomi,	kültür	ve	
daha	başka	konularda	haber	
ve	bilgi	vermek	için	yorumlu	
veya	yorumsuz,	her	gün	veya	
belirli	zaman	aralıklarıyla	
çıkarılan	yayın

gazété
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gazi 1.	Müslümanlıkta	düşmanla	
savaşan	veya	savaş	yapmış	
kimse
2.	Olağanüstü	yararlıklar	
göstererek	düşmanı	yenen	
komutanlara	devlet	tarafından	
verilen	onur	unvanı.	
3.	Savaştan	sağ	olarak	dönen	
kimse

ga:zi:

Gaziantep Türkiye’nin	güneydoğusunda	
kurulu	şehir

Ga:ziantép

gazino Yemek	yenip	müzik	dinlenen	
eğlence	yeri

gazino

Gazneliler Alp	Tigin’in	kurduğu,	X.	ile	
XII.	yüzyıllar	arası	hüküm	
süren	bir	İslam	devleti

Gaznéliler

gazup Hiddetli,	öfkeli gazu:p
gazve Arap	aşiretlerinin	arasındaki	

savaşlar
gazvé

geda 1.	Dilenci	
2.	Yoksul

géda:

geğirmek Mide	gazını	ağızdan	çıkarmak géyirmék 
gen 1.	Geniş	

2. Kuşaktan	kuşağa	ve	
hücreden	hücreye	geçen	
kalıtımsal	öge.

gen

genc Hazine génc
gencelmek Gençleşmek géncelmék
Genç 1.	Yaşı	ilerlememiş,	ihtiyar	

olmayan	
2.	Bingöl’ün	ilçesi

Génç

geniz Ağız	ve	burun	boşluğunun	
arka	bölümü

géniz 
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gensoru Mecliste	milletvekilleri	
tarafından	açılan	teklif	
sonunda	soruşturma	
yapılması	istenebilen	soru,	
istizah

gensoru 

geometri Matematik	dalı,	hendese gé~ométri 
gerçi Her	ne	kadar,	ise	de gerçi
gerdan 1.	Vücudun	omuzlarla	baş	

arasında	kalan	ön	bölümü	
2.	Kesim	hayvanlarında	
boyun.

gerdan

gerdaniye Klasik	Türk	musikisinde	bir	
makam

gerda:niyé

gerdek Gelin	ve	damadın	düğün	
gecesi	baş	başa	kalmaları	ve	
ilk	kez	birlikte	olmaları

gerdék

gerilla Düzenli	orduya	karşı	savaşan	
küçük	silahlı	birlikler

gérillâ 

Gesi Kayseri’de	bir	ilçe Gési
Gestapo Almanya’da	Hitler	

döneminde	kurulan	gizli,	
siyasi	polis	örgütü

Géstapo

getto Avrupa	ülkelerinde	Yahudi	
yerleşimcilerin	oturdukları	
şehir	kenarı

gétto 

gevher Cevher,	değerli	maden gévher
Gevheri 1.	XVII.	yüzyılda	yaşamış	

ünlü	Türk	halk	ozanı	
2.	Kuyumcu

Gévhéri:

gey Eş	cinsel	erkek géy
geyik Erkeklerinin	başında	uzun	

ve	çatallı	boynuzları	olan	
memeli	hayvan	

géyik 
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geyşa 1.	Japon	dansçı	ve	şarkıcı	
kadın
2.	Konuk	ağırlamak	için	
yetiştirilmiş	Japon	kadını

géyşa 

gez 1.	Okun,	kirişe	geçen	
ucundaki	kertik	
2.	Tüfekte	nişan	alma	yeri

géz

gezegen Güneş	çevresinde	dolanan,	
ondan	aldıkları	ışığı	yansıtan	
gök	cisimlerinin	ortak	adı

gézégen 

gezi Yolculuk,	seyahat gézi
gıda Besin gıda:
gıllıgışlı Gizli	amaçlı,	karışık gıllıgışlı
gılman 1.	Delikanlı	

2.	Cennetteki	genç	ve	
yakışıklı	oğlanlar

gılman

gına 1.	Zenginlik,	bolluk	
2.	Bıkma,	usanç

gına:

gıpta İmrenme gıpta
gıyaben 1.	Kendisi	olmadan,	yokken	

2.	Adını	başkasından	duyarak
gıya:ben

gıyabında Kendisi	yokken,	arkasından gıya:bında
gıyabi Kendisi	bulunmadığı	sırada,	

uzaktan
gıya:bi:

Gıyasettin 1.	Dinin	yayılmasına	
yardımcı	
2.	Erkek	ismi

Gıya:séttin

gıybet Dedikodu gıybét
gideğen (Coğ.)	Göl	ayağı gidé~en
gidişat 1.	İşlerin,	olayların	durumu	

2.	Vaziyet,	tavır
gidişat

giranbaha Pahalı,	değerli giranbaha:
girdap Anafor,	suda	veya	havada	

oluşan	çukurluk,	çevri
girdap

girift Karışık,	çapraşık girift
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giriftar Yakalanmış,	tutulmuş girifta:r
girizgâh Başlangıç	sözü,	giriş girizgâ:h
giryan Ağlayan girya:n
giyotin 1.	Fransa'da	ölüm	cezasına	

çarptırılanların	başını	kesmek	
için	kullanılan	araç	
2.	Kâğıt	kesici	

giyotin 

gizem Sır	 gizem 
glikoz Üzüm	şekeri	yapısındaki	basit	

şeker
glikoz

global Küresel	 glôbâl
glüten Katı	cisimlerin	parçalarını	

birbirine	yapıştıran	bir	tür	
madde

glüten 

goblen Renkli	ipekli	özel	bir	tür	
işlenmiş	kumaş

goblen 

gocuk Tek	parça	hayvan	postundan	
yapılan	ceket

gocuk 

gonca Henüz	açılmamış	veya	
açılmakta	olan	çiçek,	
tomurcuk

gonca

gonca dehen (Mec.)	Küçük	ağızlı gonca déhen
gonca fem (Mec.)	Güzel	ve	küçük	ağızlı gonca fem
gondol 10	metre	uzunluğunda,	yassı	

ve	iki	başı	yukarıya	kıvrık	
kayık

gondol

goygoycu 1.	Muharrem	ayında	kapı	kapı	
dolaşarak	ve	ilahiler	okuyarak	
dilenen	kimse	
2.	Gereksiz,	boş	konuşan

goygoycu 

göçmen Ülkesinden	ayrılarak	başka	
bir	ülkeye	giden,	muhacir

göçmen 

göğüslemek Karşı	durmak,	engellemek,	
direnmek

gö~üslémék 

gömüt Hazine	 gömüt 
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gönderi Bir	yerden	başka	bir	yere	
gönderilen	posta,	paket	vb.

göndéri 

gönenç Gönenmek,	rahatlık	içinde	
yaşamak

gönenç 

göreceli Kişiden	kişiye	değişebilen,	
izafi

görecéli 

görkem Göz	alıcılık,	haşmet,	
parlaklık,	ihtişam

görkem

görklü Güzel,	gösterişli
Mevlâna Hüdavendigâr bize 
nazar kılalı / Onun görklü 
nazarı gönlümüz aynasıdır 
(Yunus	Emre)

görklü

görsel Görmeye	dayalı	 görsel 
görüngü Fenomen	 görüngü 
gövermek Yeşermek	 gövermék 
göynük 1.	Yanık,	yanmış	

2.	İyice	olgunlaşmış
göynük

Göynük Bolu’nun	bir	ilçesi Göynük
göz 1.	Görme	organı	

2.	Suyun	kaynadığı	yer
göz

grafiker Grafik	işiyle	uğraşan grafiker 
gramer (Dilbil.)	Dil	bilgisi	 gramer 
gramofon  Özel	bir	madde	üzerine	

kaydedilmiş	sesleri,	
istenildiğinde	dinleten	alet,	
fonograf

gramofon 

gravür 1.	Ağaç,	taş	veya	metal	bir	
levhanın	oyularak	işlenmesi	
ve	bunun	bir	yüzeye	
basılması	tekniği	
2.	Bu	teknikle	yapılmış	resim.

gravür 

Grek Helen,	eski	Yunan Grék 
grekoromen Bir	güreş	türü	 grékoromen 
grev İş	bırakımı grév 
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greyfurt Ekşi	tada	sahip	bir	turunçgil	
meyvesi

gréyfurt 

grosmarket Büyük	mağaza grosmarkét 
grotesk 1.	Eski	Roma’da	tuhaf	ve	

gülünç	süsleme	üslubu
2.	Kaba	gülünçlükler	ve	
zıtlıklardan	yararlanan	
güldürü	biçimi

grotésk 

grup Küme,	ortak	özelliklere	sahip	
topluluk

grup

gû Söyleyen gû:
gudubet Yüzüne	bakılmayacak	kadar	

sevimsiz	ve	çirkin
gudu:bét

gufran Bağışlama gufra:n
gulam Tüyü,	bıyığı	çıkmamış	

delikanlı
gulâ:m

gulampare Oğlancı,	kulampara gulâ:mpa:ré
gulaş Etli	ve	salçalı	bir	Macar	

yemeği
gulâş

gulden Florin gûlden
gulgule Şamata,	gürültü	patırtı gûlgulé
gulyabani Karanlık	ve	izbe	yerlerde	

görüldüğü	sanılan	hayalet
gûlyaba:ni:

gurbet Memleketinden	uzak	yer gurbét
gurbetçi Gurbette	yaşayan gurbétçi
gurbetzede Gurbete	düşmüş	kimse gurbétzédé
gureba Garipler,	düşkünler guréba:
gurme Tatbilir,	yemek	zevki	ve	

bilgisi	olan
gurmé 

guru Brahmacı	eğitimde	en	yüksek	
unvanlı	kişi,	pir

guru

gurup (gurub) Güneşin	batması guru:p (guru:b)
gurur Benlik,	kibir,	övünme gurur
gururu incinmek Rencide	olmak guru:ru incinmék
gusletmek Gusül	abdesti	almak gusl͜ étmék
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gussa Kaygı,	keder gussa
gusto Beğeni gusto
gusül Boy	abdesti gusül
gusülhane Eski	evlerde	bulunan	

yıkanmaya	ayrılmış	bölme
gusülha:né

gûş Kulak gû:ş
guşa Guatr guşa
gûşe Köşe gû:şé
gûş etmek Dinlemek gû:ş͜étmék
Guyana Bir	Güney	Amerika	ülkesi Guyana
güfte Musiki	eserlerinin	yazılı	

sözleri
güfté

güfteci Söz	yazarı güftéci
güher İnci güher
güherçile Potasyum	nitrat güherçilé
gül-ab Gül	suyu gülâ:b
gülabdan Gül	suyu	şişesi gülâ:bda:n
gülbahar 1.	Kırmızı	boya	elde	etmede	

kullanılan	iyi	cins	bir	toprak.	
2.	Bir	tavla	oyunu

gülbaha:r

gülbank Hep	bir	ağızdan	ve	makamla	
yapılan	dua	veya	ant

gülban�k

gülbeste Gül	demeti gülbésté
gülbeşeker Gülden	yapılan	macun	veya	

reçel
gülbéşéker

gülcemal (Mec.)	Gül	yüzlü gülcémâ:l
Gülçin 1.	Gül	deren	

2.	Kadın	ismi
Gülçin

güldeste Seçki güldésté
güleç Her	zaman	güler	yüzlü,	

mütebessim
güléç

gülefşan (Mec.)	Gül	saçan güléfşa:n
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Gülendam 1.	(Mec.)	Nazik,	kibar	
2.	Kadın	ismi

Gülénda:m

Gülfem 1.	(Mec.)	Gül	renkli	
2.	Kadın	ismi

Gülfem

gülgûn Gül	renkli gülgû:n

gülgüli Gül	renginde	olan gülgüli:

gülibrişim İpek	ağacı gülibrişim

gül-i rana Güzel,	zarif	gül güli ra:nâ:

gülistan Gül	bahçesi gülista:n

gül-i ter Taze	açmış	gül güli ter

Gülizar 1.	(Mec.)	Gül	yanaklı	
2.	Kadın	ismi

Güli:za:r

güllabi Akıl	hastanelerinde	hademe güllâ:bi:

güllabici Güllabilik	yapan	kişi güllâ:bi:ci

güllaç Çok	ince	ve	kuru	yufkadan	
yapılan	sütlü	tatlı

güllâç

gülle 1.	Top	mermisi	
2.	Madenden	yapılan	küre

güllé

gülnar Narçiçeği gülnar

Gülnar Mersin’in	bir	ilçesi Gülnar

Gülnihal 1.	Gül	fidanı	
2.	(Mec.)	Kadın	ismi

Gülnihâ:l

gülriz (Mec.)	Gül	saçan gülri:z

Gülru 1.	(Mec.)	Gül	yanaklı	
2.	Kadın	ismi

Gülrû:

Gülşah 1.	Masal	kahramanı	
2.	Kadın	ismi

Gülşah
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Gülşehir Nevşehir’in	bir	ilçesi Gülşéhir

Gülşehrî XIV.	yüzyılda	yaşamış	bir	
Türk	şairi

Gülşéhri:

gülşen Gül	bahçesi gülşen

Gülşenîye Halveti	tarikatinin	bir	kolu Gülşéni:yé

Gülten 1.	(Mec.)	Gül	vücutlu	
2.	Kadın	ismi

Gülten

gülzar Gül	bahçesi gülza:r

güman Zan,	şüphe,	sezme güma:n

gümrah 1.	Aşırı	büyümüş	
2.	Sık,	bol

gümra:h

Gümüşhane Doğu	Karadeniz’de	bir	şehir Güm͟͟ü͟şha:né

gümüşi Gümüş	rengi gümü:şi:

günah 1.	Dinî	bakımdan	suç	olan	
2.	Yazık	
3.	Vebal

günah

günaha girmek Günah	sayılacak	bir	iş	
yapmak

güna:ha girmék

günahkâr Günah	işleyen günahkâr

günahkârane Günahkâr	gibi günahkâra:né

günbegün Günden	güne günbégün

gürbüz Gelişmiş,	güçlü gürbüz

güreş Güç	kullanarak	iki	kişinin	
türlü	oyunlarla	birbirinin	
sırtını	yere	getirmeye	
çalışması.

güréş 

güruh Kalabalık,	topluluk,	yığın güruh
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gürz Silah	olarak	kullanılan	ağır	
topuz

gürz

güvercin Kısa	vücutlu	ve	sık	
tüylü,	hızlı	uçabilen,	
evcilleştirilebilen	bir	kuş	türü

güvercin

güverte Geminin	ambar	ve	kamara	
bölümünün	üst	kısmı

güverté

güveyi Damat	 güvéyi 

güya Sözde,	sanki gü:ya:

güzaf Asılsız	söz güza:f

güzeran etmek Geçmek,	olmak güzéra:n͜étmék

güzergâh Geçilen	yer,	yol	üstü güzergâ:h

güzey Kuzey	yamaç,	gölgede	kalan	
yer

güzéy

Güzide 1.	Seçkin	
2.	Kadın	ismi

Güzi:dé

Güzin 1.	Seçkin,	seçilmiş	
2.	Kadın	ismi

Güzi:n 

güzün Sonbaharda güzün
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H
hab Uyku ha:b
habbe 1.	Tahıl	tanesi	

2.	Su	kabarcığı
habbé

haber Bir	olay,	bir	olgu	üzerine	
edinilen,	verilen	bilgi

haber

haberdar Bilgisi	olan,	haberli haberdar
Habeş Habeşistan	halkından	ve	

soyundan	olan	kişi
Habéş

Habeşî Habeşistanlı	(Etiyopyalı) Habéşi:
Habeşistan Afrika’nın	doğusunda	bir	

ülke	(Etiyopya)
Habéşistan

Habibe 1.	Sevgili	
2.	Kadın	ismi

Habi:bé

Habibullah Allah’ın	(cc)	sevgili	kulu,	Hz.	
Muhammed	(sav)

Habi:bulla:h

habide Uyumuş ha:bi:dé
Habil Hz.	Adem’in	oğullarından	biri Ha:bil
habip Sevgili habi:p
habis 1.	Kötü,	alçak	

2.	Kötücül	ur
habis

habitat 1.	Yerleşme,	oturma	
2. Bitkinin	doğal	olarak	
yetiştiği	yer

habitat

hab ü hayal Hayal	uykusu ha:bühayâ:l
hac 1. İslam’ın	beş	şartından	biri	

olan,	Müslümanlarca	zilhicce	
ayında	Mekke’de	yapılan	
Kâbe’yi	ziyaret,	tavaf	ve	
kurban	kesme	gibi	şartları	
olan	ibadet	
2.	Tek	tanrılı	dinlerde	kutsal	
yerlerin	belli	zamanda	ziyaret	
edilmesi	

hac
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hacalet Utanmak haca:lét
hacamat Vücudun	bir	yerini	çizerek	

kan	alma	yoluyla	yapılan	
tedavi

hacamat

hacca gitmek Müslümanlığın	hac	ibadetini	
yerine	getirmek

hacca gitmék

haccetmek Hacca	gitmek haccétmék
hace Hoca,	öğretmen,	bilen	kişi ha:cé
hacegân Hocalar,	öğreticiler ha:cégâ:n
Hacer 1.	Taş	

2.	Kadın	ismi
Ha:cer

Hacer ül Esved Kâbe’nin	duvarında	bulunan	
siyah	taş

Ha:cérül Ésvéd

hacet İhtiyaç,	dilek ha:cét
hacettepe Dilek	tepesi ha:céttépé
hacı Hacca	giden	kişi hacı
hacim Bir	cismin	uzayda	doldurduğu	

boşluk
hacim

hacim Hücum	eden,	saldıran ha:cim
hacir Kısıt hacir
Hacivat Karagöz	oyununda	kendini	

halktan	üstün	görme,	bilgiçlik	
taslama,	kitap	dili	kullanma	
vb.	özentileri	olan	kimse

Haci:vat

haciyan Hacca	gitmiş	olanlar ha:ciya:n
haciz (Huk.)	Borçlara	karşılık	para	

veya	taşınır	taşınmaz	mallara	
el	koyma

haciz

hacizname (Huk.)	Resmî	haciz	
belgesi 

hacizna:mé

hacle Gerdek	odası haclé
haclegâh Gerdek	odası haclégâ:h
haczetmek Haciz	yoluyla	el	koymak haczétmék
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haç Hristiyanlığın	sembolü	
sayılan	ve	birbirini	dikey	
olarak	kesen	iki	çizgiden	
oluşan	biçim,	istavroz

haç

had 1.	Sınır,	derece	
2.	Yetki

hâd

hadde Madenleri	tel	durumuna	
getirmek	için	kullanılan	ve	
türlü	çapta	delikleri	olan	çelik	
araç
Haddeden geçmiş nezâket 
yâl ü bâl olmuş sana. / Mey 
süzülmüş şîşeden ruhsar-ı âl 
olmuş sana. 
(“Gazel”,	Nedim)

hâddé

haddehane Büyük	yassı	levhaların	
eritildiği,	merdanelerden	
geçirildiği	yer.

hâddéha:né

haddikifaye Yeterlik	derecesi hâddikifa:yé
haddini bilmek Yerini,	sınırını	bilmek	ve	ona	

göre	davranmak
hâddini bilmék

haddizatında Aslında	 hâddiza:tında 
hadeka Gözbebeği hadéka:
hademe Odacı hadémé
hades 1.	İnsan	pisliği	

2.	Abdesti	gerektiren	durum
hadés

hadım Kısırlaştırılmış	erkek hadım
hadım ağası Harem	ağası hadım͜a:sı
hadım etmek Kısırlaştırmak hadım͜étmék
hadi “Haydi”	ünleminin	

kısaltılmışı
hadi

hadika Meyve	bahçesi hadi:ka
hadim Hizmet	eden,	hizmetçi ha:dim
hadis Hz.	Muhammed'in	(sav)	söz	

ve	davranışları
hadis

hadisat Olaylar ha:disa:t
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hadise Olay ha:disé
hadisene Haydisene,	çabuk	ol hadiséné
hadis-i kutsi Allah	(cc)	tarafından	vahiy,	

ilham,	rüya	gibi	değişik	bilgi	
edinme	yolları	ile	anlamı	Hz.	
Peygamber’e	(sav)	bildirilen,	
onun	tarafından	kendi	ifade	
ve	üslûbu	ile	Allah’a	(cc)	
nisbet	edilerek	rivayet	edilen	
hadis

hadi:si kutsi:

hadiye 1.	Asa,	değnek	
2.	Kadın	ismi

ha:diyé

hadra Yeşillik hadra:
Hadramut (Coğ)	Arabistan’ın	güneyinde	

yer	alan	bir	bölge
Hadramut

hafakan (Afakan)	Sıkıntı,	
çarpıntı	

hafakan

hafazanallah Allah	(cc)	korusun	anlamında	
söylenen	söz

hafazanallah

hafız 1.	Kur’an-ı	Kerim’i	ezbere	
bilen	kişi	
2.	Koruyan,	saklayan

ha:fız

hafıza Bellek ha:fıza
hafıza-i beşer İnsan	belleği ha:fızayı béşer
hafız-ı kütüb Kütüphane	görevlisi ha:fızı kütüb
Hafız-ı Şirazi İranlı	meşhur	bir	şair Ha:fızı Şira:zi:
hafi Gizli hafi:
hafi Çok	ikram	eden,	güler	yüzlü	

kişi
ha:fi:

hafif 1.	Ağırlığı	az,	ağır	karşıtı	
2.	Kolay	
3.	Hoppa

hafif

hafifmeşrep Davranışları,	içinde	
bulunduğu	toplumun	ahlak	
anlayışına	uymayan

hafifméşrép

hafiye Dedektif hafiyé
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hafriyat Toprağı	kazma,	kazı,	kazı	
artığı

hafriyat 
(hafriya:t-ı)

Hafsa Hz.	Muhammed'in	(sav)	
eşlerinden	biri	ve	Hz.	Ömer'in  
(ra)	kızı

Hafsa

hafta Yedi	günlük	dönem hafta
haftalıkçı Ücretini	haftalık	alan	kişi haftalıkçı
haham Yahudi	din	adamı haham
hahambaşı Yahudi	topluluğunun	dinî	

önderi
hahambaşı

hahamhane Hahamların	çalıştığı	yer hahamha:né
hail Engel

Sıdk ile terkedelim her emeli 
her hevesi, / Kıralım hâil 
ise azmimize ten kafesi
("Murabba",	Namık	Kemal)

ha:~il

haile Çok	acıklı	olay ha:~ilé
hain Hıyanet	eden,	nankör ha:~in
Haiti Atlas	okyanusunda	yer	alan	

bir	ada	devleti
Ha~iti

haiz Bir	şeyi	elinde	bulunduran,	
taşıyan

ha:~iz

Hak 1.	Allah	(cc)
2.	Adalet	
3.	Doğru	
4.	Pay,	ücret	
5.	Taş,	maden veya	ağaç	
üzerine	oyma,	kazı

Hak

hâk Toprak hâ:k
Hakan 1.	Türk	ve	Moğol	

hükümdarlarının	unvanı
2.	Erkek	ismi

Ha:kan

Hakaniye (Dilb.)	Türk	dilinin	bir	lehçesi Ha:ka:niyé
hakaret Onur	kırıcı	davranış	veya	söz haka:rét
hakaretamiz Hakaret	içeren haka:réta:miz
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Hakas Rusya’da	yer	alan	bir	Türk	
topluluğu

Hakas

Hakasça (Dilb.)	Hakasların	kullandığı	
Türkçe,	Hakas	Türkçesi

Hakasça

hakayık Gerçekler haka:yık
hakem 1. (Huk.)	Tarafların	

aralarındaki	anlaşmazlığı	
çözmek	için	yetkili olarak	
seçtikleri	ve	üzerinde	
anlaştıkları	kişi,	yargıcı	
2.	Seçme	ve	karar	verme	
yetkisi	bulunan	kimse	
3.	Karşılaşmaları,	yarışmaları	
kurallara	uygun	ve	yansız	
olarak	yöneten	kimse

hakém

hakeza Bunun	gibi,	böyle ha:kéza:
hâkî Yeşile	çalan	toprak	rengi ha:ki:
hakikat Gerçek,	gerçeklik haki:kât
hakikaten Gerçekten,	sahiden haki:kâten
hakikatli Vefalı haki:kâtli
hakikatperest Doğruyu	seven haki:kâtpérést
hakikatşinas Gerçeği	bilen,	gerçeğe	değer	

veren
haki:kâtşinas

hakiki Gerçek,	aslına	uygun haki:ki:
hakim Bilge haki:m
hâkim 1.	(Huk.)	Egemen	olan	

2.	Yargıç
ha:kim

hakimane Bilgece haki:ma:né
hâkime (Huk.)	Kadın	yargıç ha:kimé
hâkim-i mutlak Allah	(cc) ha:kimi mutla:k
hâkimiyet Egemenlik ha:kimiyét
hâkimiyetimilliye Ulusal	egemenlik ha:kimiyéti 

milli:yé
hak-i pay Ayağın	bastığı	toprak ha:ki pa:y
hakir Aşağı	görülen,	değersiz haki:r
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hakkâk Oymacı hakkâ:k
hakkaniyet Adalete	uygunluk,	doğruluk hakka:niyét
Hakkâri Türkiye’nin	doğusunda	bir	

şehir
Hakkâ:ri

hakk-el yakin Tasavvufi	mertebelerden	biri hakkél yaki:n
hakketmek Ağaç,	maden,	taş	vb	üzerine	

oymak,	yazmak
hakkétmék

hakkımüktesep Kazanılmış	hak hakkımüktésép
hakkında Dair,	ilgili hakkında
hakkısükût Sus	payı hakkısükû:t
hakkıyla Tam	olarak,	hak	ederek hakkıyla
haklamak Yenmek,	bozmak,	perişan	

etmek
haklamak

haklı Hakka	uygun,	yerinde,	doğru haklı
hakperest Haksever hakpérést
haksar Perişan	hâlde ha:ksa:r
haksever Haktan	yana hakséver
hakşinas Haktanır hakşinas
hal Tahttan	indirme hal
hâl 1.	Durum,	vaziyet	

2.	Tavır	
3.	Güç,	takat	
4.	Çözme,	eritme 
5.	Sebze	ve	meyve	satılan	yer

hâl

hala Babanın	kız	kardeşi hala
hâlâ Henüz,	halen hâ:lâ:
Halaçça (Dilb.)	Türkçenin	Halaç	

lehçesi
Halaçça

halas Kurtuluş halâ:s
halaskâr Kurtarıcı halâskâ:r
halavet Şirinlik,	tatlılık halâ:vét
halayık Kadın	köle,	cariye halayık
halazade Halanın	oğlu halaza:dé
hâlbuki Oysa hâlbuki
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hâldeş Aynı	hâlde	olan hâldéş
hale 1.	Ay	ve	güneş	etrafındaki	

aydınlık,	ayla 
2. Hristiyanlıkta	aziz	
sayılanların	resimlerinde	
başları	çevresinde	çizilen	
daire

ha:lé

halebi Kumaş	ölçümünde	kullanılan	
bir	ölçü	birimi

halébi:

halef Birinin	yerine	gelen,	ardıl haléf
halef selef Birbirinin	yerini	alanlar haléf séléf
halel Bozma,	bozukluk halél
hâlen Şu	anda,	şimdi ha:lén
Halep Suriye’nin	kuzeyindeki	şehir Halép
hâlet Durum hâ:lét
hâletiruhiye Ruhsal	durum ha:létiru:hiyé
halhal Kadınların	ayak	bileklerine	

taktığı	bilezik
halhal

hali Boş,	tenha ha:li:
haliç Koy,	körfez haliç
Haliç İstanbul	Boğazı'nın	Marmara	

Denizi	ağzına	yakın	
kesiminde	karalar	içine	
sokulan	deniz	girintisi

Haliç

Halid Bin Velid İlk	sahabelerden	ve	ilk	İslam	
kumandanlarından

Ha:lid Bin Véli:d

Halide Kadın	ismi Ha:lidé
halife 1.	Birinin	yerine	geçen	

2.	Hz.	Muhammed'den	(sav)
sonra	onun	vekili	olarak	
Müslümanların	imamlığını	ve	
koruyuculuğunu	yapan	kimse

hali:fé

hâli harap olmak Perişan	olmak hâ:li  
hara:b͜olmak

hâlihazır Şimdiki	durum hâ:lihazır
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hal-i intizar Bekleme	durumu hâ:li intiza:r
Halik Allah	(cc) Hâ:lik
Halil 1.	Dost

2.	Erkek	ismi
Hali:l

Halilür Rahman 1.	Halis,	sadık	dost
2.	İbrahim	aleyhisselam
3.	Filistin'de	bir	şehir	
(Hebron)

Hali:lür Rahma:n

halim Yumuşak	huylu hali:m
halim selim Yumuşak	huylu	ve	doğru	

kimse
hali:m sélim

halis Katışıksız,	saf ha:lis
halisane İçtenlikle ha:lisa:né
halisen Hilesiz,	safiyane ha:lisén
halis muhlis Katışıksız,	tam ha:lis muhlis
halisüddem Katışıksız,	safkan ha:lisüddem
Halit 1.	Arazinin	hak	sahiplerinden	

biri,	şerik
2.	Sürekli,	sonsuz
3.	Geç	yaşlanan
4.	Erkek	ismi

Ha:lit

halita 1.	Alaşım	
2.	Birden	çok	öğeden	oluşan,	
karmaşık

hali:ta

haliyle Mecburen,	ister	istemez ha:liylé
halk Aynı	ülkede	yaşayan,	aynı	

kültür	özelliklerine	sahip	
olan,	aynı	uyruktaki	insan	
topluluğu,	folk

halk

halk Yaratma hâlk
halka Daire,	çember halka
halk etmek Yaratmak hâlk͜étmék
halkiyat Folklor,	halk	bilimi halkiya:t
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hallaç Yünü,	pamuğu	yay	veya	
tokmak	gibi	bir	araçla	
kabartan	diden	kimse

hallaç

Hallak Yaratıcı,	Allah	(cc) Hallâ:k
halletmek Bir	işi,	sorunu	çözmek hâllétmék
hallihamur Birbirine	karışma hâllihamur 
halojen Madenlerle	birleştiğinde	tuz	

verebilen	flor,	klor,	brom	ve	
iyot	elementleri

halôjen 

hâlsiz Bitkin,	güçsüz hâlsiz
halt (Ar.)	Bir	şeyi	başka	bir	şeyle	

karıştırma.	Uygunsuz	söz	
söyleme,	uygunsuz	iş	yapma

halt

halter Birbirine	metal	sapla	
bağlanmış	iki	gülle	veya	
disklerden	yapılmış	araç	
Bu	aracı	iki	elle	kaldırmayı	
amaçlayan	spor	dalı

hâlter

Haluk 1.	İyi	huylu	olan	
2.	Erkek	ismi
İnan Haluk, ezeli bir şifadır 
aldanmak 
(“Hayat”,	Tevfik	Fikret)

Halûk

halüsinasyon Sanrı	 halüsinasyon 
halvet Issız	bir	yerde	yalnız	kalmak hâlvét
halvethane 1.	Saraylarda	girilmesi	yasak	

olan	oda	
2.	Tekkelerde	çile	odası

hâlvetha:né

Halveti Halveti	tarikatine	mensup	
olan

Hâlvéti:

ham Olgunlaşmamış ham
hamakat Ahmaklık hama:kât
hamal Taşıyıcı hamal
hamaliye Taşıma	ücreti hama:liyé 
hamallık Taşıyıcılık hamallık 
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hamam Yıkanılan	yer,	banyo hamam
hamamcı 1.	Hamam	işleten	kişi	

2.	Boy	abdesti	alması	gereken	
kişi

hamamcı

hamaset Yiğitlik,	kahramanlık	ve	bu	
yolda	yazılıp	söylenen	şiirler,	
sözler	

hama:sét

hamasi Kahramanlık	sözleri	ve	bu	
sözleri	abartılı	şekilde	anlatan	
kimse

hama:si:

hamburger Özel	ekmek	arasına	köfte	
ve	sos	konularak	yapılan	
Amerikan	menşeli	bir	yemek

hamburger 

hamd Allah’a	(cc)	şükür hamd
hamdetmek Allah’a	(cc)	şükretmek hamd͜étmék 
hamdolsun Allah’a	(cc)	şükürler	olsun	

anlamında	söylenen	söz
hamd͜olsun 

hamdüsena Allah’a	(cc)	şükrünü	bildirme hamdüséna: 
hame Kalem ha:mé
hami Koruyucu ha:mi:
Hamide Kadın	ismi Ha:midé
hamide Eğik hami:dé
hamidun Şükredenler ha:midu:n
hamil Bir	şeyi	üzerinde	taşıyan ha:mil
hamile Gebe ha:milé 
hamilen Üzerinde	taşıyarak ha:milen 
hamilikart Üzerinde	tavsiye	edildiği	

yazılı	olan	kartı,	pusulayı	
taşıyan	kimse

ha:milikart

haminne Yaşlı	ve	kendisine	saygı	
gösterilen	kadın

haminné 

hamiş Yazı	altına	düşülen	ek	bilgi,	
not

ha:miş 

Hamit 1.	Hamdeden	
2.	Erkek	ismi

Ha:mit
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Hamit Allah’ın	(cc)	isimlerinden	
biri,	“övülmeye	değer”	
anlamında

Hamit

Hamiyet 1.	Kişinin	kendisini,	ailesini	
ve	yurdunu	koruma	çabası	
2.	Kadın	ismi

Hami:yét 

hamiyetperver Hamiyetli	kimse hami:yétperver
hamiyetsiz Hamiyeti	olmayan hami:yétsiz 
hamlamak Uzun	süre	hareketsiz	veya	

idmansız	kalmaktan	doğan	
tutukluk

hamlamak 

hamle Harekete	geçmek,	atak	
yapmak

hamlé 

hamletmek Bir	şeye	yormak hamlétmék 
ham madde İşlenmemiş	malzeme,	ürün ham mâddé
hammal Hamal,	taşıyıcı hammal 
hammami Hamamcı hamma:mi:
hamse (Edb.)	Divan	edebiyatında	

beş	mesnevinin	bir	araya	
gelmesinden	oluşan	eser.

hamsé

hamsin 31	Ocak’ta	başlayan	elli	
günlük	kış	dönemi

hamsin

hamule Yük hamu:lé 
hamur Unun	su	veya	başka	sıvılarla	

yoğrulmuş	durumu.
hamur

Hamur Ağrı’nın	bir	ilçesi Hamur
hamurkâr Hamur	yoğuran	kişi,	hamurcu hamurkâ:r
Hamza 1.	Hz.	Muhammed'in	(sav)

amcası	
2.	Erkek	ismi

Hamza

han Eskiden	yol	üzerinde	bulunan	
konaklama,	dinlenme	yeri

han

han Hükümdarların	unvanı ha:n
Hanbeli İslamiyet’te	bir	mezhep	ve	bu	

mezhebe	bağlı	kişi
Hanbéli:



Türkçe Telaffuz Sözlüğü │ 199

hançer Ucu	eğri	ve	sivri,	kamaya	
benzer,	silah	olarak	kullanılan	
bir	bıçak	türü

hançer

hançere Gırtlak hançéré
Handan Sevinçli,	neşeli	anlamına	

gelen	kadın	ismi
Handa:n

hande Gülüş handé 
handikap Engel handikap 
handiyse Hemen	hemen,	neredeyse handiysé 
hane 1.	Ev	

2.	Ev	halkı
ha:né 

Hanefi İslamiyet’te	mezheplerden	
biri	ve	bu	mezhebe	bağlı	
kimse

Hanéfi:

hanende Şarkıcı hanéndé 
hangi (Dilbil.)	Soru	sıfatı hangi
hanımefendi Kadınların	isimlerinden	sonra	

saygı	belirtmek	için	getirilen	
unvan

hanıméfendi 

Han-ı Yağma Tevfik	Fikret’in	eserlerinden	
birinin	ismi

Ha:nı Ya:ma

hani Nerede,	ne	oldu,	bari	vb.	
anlamlarında	kullanılan	söz

hani

hanif Dinine	sıkı	bir	şekilde	bağlı	
olan	Müslüman

hani:f

hanuman Ev	bark ha:numa:n 
hanut Komisyon,	aracılık	payı hanut 
hapşırık Aksırık	 hapşırık 
har 1.	Kızgın,	yakıcı	

2.	Eşek
har

hara At	çiftliği hara
hara Katı	taş	mermer ha:ra:
harabat Yıkıntılar hara:bat
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harabati Giyim	kuşamına	ve	maddi	
şeylere	önem	vermeyen
Ne harabi ne harabatiyim 
/ Kökü mazide olan atiyim 
(Yahya	Kemal	Beyatlı)

hara:ba:ti:

harabe Yıkık	dökük	yer,	kalıntı hara:bé 
harabi Âlemci hara:bi:
haraç Birinden	zorla	alınan	para haraç 
haraçgüzar Haraç	veren	kimse haraçgüzar
harakiri Japonlarda,	bıçakla	veya	

kılıçla	karnını	deşerek	kendini	
öldürmek

harakiri 

haram Dinen	yasak	olan haram 
haram etmek Bir	kişinin	beklediği	rahat	ve	

huzuru	ona	tattırmamak
hara:m͜étmék

harami Hırsız,	eşkıya hara:mi:
haram olmak Bir	şeyden	istediğince	

yararlanamamak
hara:m͜olmak

haramzade Gayrimeşru	çocuk,	piç haramza:dé
hararet Sıcaklık hara:rét
haraşo Bir	yün	örgüsü haraşo 
harbe Kısa	mızrak harbé 
harbi Ateşli	silahların	içini	

temizlemekte	kullanılan	
çubuk,	mert,	dürüst

harbi

harbî Savaşla	ilgili harbi: 
harbiden Gerçekten harbiden
Harb-i Umumi Birinci	Dünya	Savaşı Harbi Umu:mi:
Harbiye 1.	Savaş	işleri	

2.	Harp	okulu
Harbiyé 

Harbiyeli Harp	okulu	öğrencisi Harbiyéli 
Harbiye Nezareti Savunma	Bakanlığı	(Eskiden) Harbiyé Néza:réti
harcıâlem 1.	Herkese	uygun	olan	

2.	Sıradan
harcıa:lém 

harcırah Yolluk harcırah 
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harç 1.	Para,	masraf	
2.	Katkı	payı	
3.	Yemek	malzemesi

harç 

harçlık Ufak	ihtiyaçlar	için	ayrılan	
para

harçlık 

hardal Hekimlikte	de	kullanılan,	
turpgillerden	acı	bir	bitki,	
baharat

hardal 

harddisk Bilgisayarın	veri	saklama	
deposu

harddisk

hare Meneviş,	dalgır ha:ré
harekât 1.	Davranışlar,	işler	

2.	Askerî	manevra
harékâ:t

hareke (Dilbil.)	Arap	alfabesiyle	
yazılmış	metinlerde	üstüne	ve	
altına	konulduğu	ünsüzlerin	
birer	ünlü	ile	okunmasını	
sağlayan	işaret

haréké

hareket Devinim,	davranış harékét
harem 1.	Saray	ve	konaklarda	

kadınlara	ayrılan	bölüm	
2.	Kadın	eş

harém 

Haremeyn Kutsal	sayılan	Mekke	ve	
Medine	şehirleri

Haréméyn

Harem-i Şerif Kâbe	ve	onun	çevresi Harémi Şérif
harem selamlık Kadın	ve	erkeğin	ayrı	

yerlerde	oturması
harém sélâmlık

Harezmî VIII.	yüzyılda	yaşamış	Farisi	
bilim	adamı

Harézmi:

Harezmşah Eskiden	İran	ve	Afganistan’da	
kurulu	Türk	devleti

Harézmşah

harf (Dilbil.)	Dildeki	bir	sesi	
gösteren	ve	alfabeyi	oluşturan	
işaretlerden	her	biri

hârf 

harfendaz Onur	kırıcı	konuşan hârfénda:z
harfitarif Tanımlık hârfita:rif
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harfiyen Harfi	harfine hârfiyen 
harılanmak Hayvanın	huysuzlanması harılanmak 
haricen Dışarıdan ha:ricen 
haricî Dışla	ilgili,	dıştan ha:rici:
hariciye 1.	Devletin	dış	işleri	yönetimi	

2.	Tıp	terimi
ha:riciyé

hariciyeci Dış	işleriyle	ilgilenen	devlet	
yöneticisi	veya	hariciye	
doktoru

har:iciyéci

hariciye nazırı Eskiden	dış	işleri	bakanı ha:riciyé na:zırı
hariç Dış,	dışarı ha:riç
harika Hayranlık	uyandıracak	

derecede	güzel,	iyi
ha:rika

harikulade Eşi	görülmemiş,	olağanüstü ha:rikulâ:dé
harim Yabancıların	girmesinin	yasak	

olduğu	kutsal	yer
hari:m

harimiismet Korunan,	kutsal	yer hari:miismét
harir İpek hari:r
hariri İpekten	mamul	eşya hari:ri:
haris Aç	gözlü hari:s
harisane Aç	gözlüce hari:sa:né
haristan Dikenlik	yer ha:rista:n
harita (Coğ.)	Yeryüzünün	bir	

bölümünü	veya	tamamını	
gösteren	çizim

harita 

harman Tahıl	demetlerinin	
tanelerinden	ayrıştırılması	işi	
ve	bu	işin	yapıldığı	yer

harman

harmani Vücudu	saran,	uzun,	kolsuz	
bir	giysi

harma:ni:

Harname (Edb.)	Şeyhî’nin	meşhur	eseri Harna:mé
harnup Keçiboynuzu harnup
hars Kültür hars
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Harun 1.	Peygamberlerden	biri	
2.	Erkek	ismi

Ha:run

Harut ve Marut Kur’an-ı	Kerim’de	ve	
mitolojide	adı	geçen	iki	
melek

Ha:rut ve Ma:rut

has Saf has
hasar Kırılma,	bozulma,	zarar	

görme
hasar

hasara uğramak Zarar	görmek,	bozulmak hasa:ra u:ramak
hasat Ürün	kaldırma,	ekin	biçme hasat 
hasbelkader Tesadüfen	 hasbelkader 
hasbetenlillah Allah	(cc)	rızası	için	 hasbétenlillâ:h 
hasbi Karşılıksız,	gönüllü	yapılan hasbi: 
hasbihâl Söyleşmek,	sohbet	etmek hasbihâ:l
hasbinallah “Allah’ım	bana	yeter”	

veya	“Yarabbi	sen	bilirsin”	
anlamında	kullanılan	söz

hasbin͜alla:h

hasebi nesebi Soyu	sopu hasébi nésébi
hasebiyle Nedeniyle hasébiylé 
haseki Osmanlı’da	kıdemli	olan	

görevliler	veya	padişahın	
gözdeleri

haséki 

Haseki İstanbul’da	bir	semt Haséki 
hasenat Güzel,	faydalı	işler haséna:t
hasene Yararlı	iş haséné
hasep Nitelik hasép
hasep nesep Soy	ve	hısımların	hepsi hasép nésép
haset 1.	Kıskançlık,	çekememezlik	

2.	Kıskanç	kişi
hasét

hasıl Ortaya	çıkan ha:sıl
hasıla Sonuç,	elde	olan ha:sıla
hasılat Gelir,	kazanç ha:sıla:t 
hasılı Kısacası ha:sılı
hasılıkelam Kısacası,	sonuç	olarak ha:sılıkélâ:m
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hasıl olmak Ortaya	çıkmak ha:sıl͜ olmak
hasım Düşman hasım
hasis Cimri hasi:s
hasiyet Özellik ha:siyét
hasiyetli Yararlı ha:siyétli
haslet Yaradılıştan	gelen,	huy haslét
hasmane Düşmanca hasma:né
hasredebilmek Hasretme	imkân	veya	ihtimali	

olmak
hasrédébilmék

hasret Özlem hasrét
hasretlik Hasret	çekme	durumu hasrétlik
hasretmek Bir	şeyin	bütününü	birine	

ayırmak
hasrétmék

hassa Özellik hassa
Hassa Hatay’da	bir	ilçe Hassa
hassas Duyarlı,	çabuk	etkilenen hassas
hassasiyet Duyarlık hassa:siyét
hassaten Özellikle hassatén
hass ü am Herkes hassü a:m
hass ül has En	değerli,	en	temiz hassül has
hastane Hastaların	tedavi	edildiği	yer hasta:né
hasut Kıskanç hasu:t
haşa Dine	aykırı	bir	durumdan	söz	

edildiğinde	veya	bir	söz	ve	
davranış	kabul	edilmediğinde	
söylenen	söz

ha:şa:

haşadı çıkmak Çok	yorulmak,	bitkin	düşmek haşadı çıkmak
haşat Bozuk,	yorgun,	bitkin haşat
haşerat Böcekler haşéra:t
haşere Böcek haşéré
haşhaş (Bot.)	Yağı	çıkarılan,	

yiyeceklerde	kullanılan	ve	
afyon	elde	edilen	bitki

haşhaş

haşhaşhane Haşhaş	işlenen	yer haşhaşha:né
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Haşhaşilik Hasan	Sabbah’ın	XI.	yüzyılda	
kurduğu	tarikat

Haşha:şi:lik

haşhaşiye Haşhaş	nevinden	olan haşha:şiyé
haşır neşir Bir	arada,	samimi,	kaynaşmış haşır néşir
Haşim 1.	Ezen,	parçalayan	

2.	Erkek	ismi
Ha:şim

Haşimi Hz.	Muhammed’in	(sav)	
kabilesi

Ha:şimi:

Haşimiye Tasavvufta	Celveti	tarikatine	
bağlı	bir	yol

Ha:şimi:yé

haşin Kaba,	kırıcı haşin
haşiş Hint	keneviri	yaprağı	ve	

ondan	elde	edilen	esrar
haşi:ş

haşiv (Edb.)	Eskiden	yazıyı	
gereksiz	şekilde	uzatma

haşiv

haşiye (Edb.)	Dipnot ha:şiyé
haşmet Görkem haşmét
haşmetli Daha	çok	hükümdarlara	

söylenen,	görkemli	anlamında	
söz

haşmétli

haşmetmeab Padişahı	yüceltmek	için	
söylenen	söz

haşmétmé~a:b

haşrolmak Toplanmak	 haşr͜olmak
haşr ü neşr 
(olmak)

Toplanıp	dağılmak haşrü néşr

haşviyat Konuşma	veya	yazıda	
gereksiz,	doldurma	sözler

haşviya:t 

haşyet Korkmak,	ürpermek haşyét
hata Yanlış,	yanılgı,	kusur hata:
hataen Yanlışlıkla hata:~en
hatayi Süsleme	sanatlarında	bir	

motif
hata:yi:

hatem 1.	Mühür	
2.	Sonuncu

ha:tem

hatemi Mühür	yapan	kişi ha:témi:
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Hatem ül Enbiya Peygamberlerin	sonuncusu,	
Hz.	Muhammed	(sav)

Ha:témül Énbiya:

hatır 1.	Hafıza,	zihin	
2.	Gönül

hatır

hatıra Anı ha:tıra
hatırat Günlük,	anıların	toplandığı	

defter
ha:tıra:t

hatırşinas Saygılı,	hatır	sayan hatırşina:s
Hatice 1.	Hz.	Muhammed'in	(sav)

ilk	eşi	
2.	Kadın	ismi

Hati:cé

hatif Görülmediği	hâlde	sesi	
duyulan

hati:f

hatim Kur’an-ı	Kerim’i	tamamen	
okumak

hatim

hatime Son,	sonuç ha:timé
hatmetmek Kur’an-ı	Kerim’in	tamamını	

okumak
hatmétmék

hatmi (Bot.)	İlaç	yapımında	da	
kullanılan	bir	süs	bitkisi

hatmi

hatta Bile,	üstelik hâttâ: 
hattat Hat	sanatçısı,	güzel	yazıcı hattat 
hatt-ı celi Çok	büyük	yazılmış	yazı hattı céli:
hatt-ı divani Resmî	yazışmalarda	

kullanılan	yazı	türü
hattı di:va:ni:

hatt-ı hümayun Padişahın	yazdığı	yazı,	
ferman

hattı hüma:yu:n

hatt-ı müdafaa Savunma	hattı hattı müda:fa:
Hattuşaş Hititlerin	başkenti Hattuşaş
hatun Kadın	 ha:tun
havadar Hava	almaya	müsait	yer havadar
havadis Haber hava:dis
havai 1.	Hava	ile	ilgili	

2.	Açık	mavi	renkte	olan
3.	Ciddiyetsiz,	hoppa

hava:~i
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havale 1.	Bir	işi	başkasına	
ısmarlamak	
2.	Gönderi

hava:lé

havali Yöre,	yer hava:li:
havan 1.	Herhangi	bir	maddeyi	

öğütmeye	yarayan	alet	
2.	Havan	topu

havan

havari 1.	Yardımcı	
2.	Hz.	İsa’nın	(as)	on	iki	
yardımcısı

hava:ri:

havas 1.	Özellikler	
2.	İleri	gelenler,	üst	düzey	
kişiler

havas

havi İçinde	bulunduran ha:vi:
havlıcan (Bot.)	Zencefilgillerden	hoş	

kokulu,	baharat	olarak	da	
kullanılan	bir	bitki

havlıcan 

Havsa Edirne’nin	bir	ilçesi Havsa
havsala 1.	Kuşun	kursağı	

2.	Anlama,	kavrama	yetisi
havsala

havsalası 
almamak

Aklı	kabul	etmemek havsalası 
almamak

Havva Yeryüzündeki	ilk	kadın,	Hz.	
Âdem’in	(as)	eşi

Havva: 

havyar Balık	yumurtası havyar 
havza 1.	(Coğ.)	Bölge,	mıntıka	

2.	Nehir	yatağı
havza 

Havza Samsun’un	bir	ilçesi Havza
hay Şaşkınlık,	sevinç	vb	

durumlarda	kullanılan	ünlem
hay

haya Er	bezi,	husya haya
hayâ Edep,	utanma haya:
hayal Zihinde	tasarlanan	şey,	imge,	

hülya
hayâl

hayalat Hayaller	 haya:lâ:t
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hayalen Hayalî	olarak haya:lén
hayalet Gerçek	olmadığı	hâlde	

görüldüğü	zannedilen	şey,	
hortlak

haya:lét

hayalhane 1.	Hayal	dünyası	
2.	Karagöz	oynatılan	yer

hayâlha:né

hayalî 1.	Gerçekte	olmayan,	hayale	
dayalı	
2.	Karagöz	oynatıcısı

haya:li:

hayal meyal Belli	belirsiz	
Hayal meyal şeylerden 
ilk aşkımız / Hatırası bile 
yabancı gelir 
("Otuz	Beş	Yaş",	Cahit	Sıtkı	
Tarancı)

hayâl méyâl 

hayalperest Hayalci,	sürekli	hayal	kuran hayâlpérést
hayalperver Hayalci	 hayâlperver
hayat Yaşam,	canlılık hayat
hayat-ı hususiye Özel	yaşam haya:tı husu:siyé
hayati Hayatla	ilgili,	çok	önemli haya:ti:
hayatiyet Canlılık	 haya:tiyét
haybe (Ar.)	İşe	yaramaz,	boş haybé 
haybeden Bedavadan,	zahmetsiz haybéden 
Hayber Medine-Suriye	yolu	üzerinde	

bulunan	eski	bir	ticaret	ve	
ziraat	merkezi

Hayber 

hayda Şaşkınlık	belirten	söz hayda: 
Haydar Hz.	Ali'nin	(ra)	lakabı Haydar
haydari 1.	Derviş	hırkası	

2.	Yoğurt	ve	sarımsakla	
hazırlanan	bir	meze

hayda:ri:

haydut Eşkıya,	hırsız haydut 
hayfa Yazık,	tüh	anlamındaki	söz hayfa:
Hayfa İsrail’in	kuzeyindeki	liman	

şehri
Hayfa
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hayhuy Boşa	çaba hay huy
hayıflanmak Yerinmek,	üzülmek hayıflanmak 
hayır Olumsuzluk	veya	

onaylamamayı	ifade	eden	söz
Hayır başka türlü olmayacak 
/ Ben sana mecburum 
bilemezsin 
("Ben	Sana	Mecburum",	
Attila	İlhan)

hayır 

hayır Karşılık	beklemeksizin	
yapılan	faydalı,	güzel	iş

hayır 

hayırhah Hayırsever	 hayırha:h
hayırperver Hayırsever	 hayırperver
hayırsız Vefasız	 hayırsız 
hayız Kadınların	aybaşı	hali hayız 
haylaz Aylaklık	eden	kimse,	hayta haylaz 
hayli Epeyce,	oldukça	 hayli 
hayme Çadır	 haymé 
hayran Çok	beğenen hayran
hayran olmak Çok	beğenmek hayra:n͜olmak
hayrat Sevap	kazandıran	iyilik	veya	

cami,	çeşme	gibi	yapı
hayrat 

Hayrat Trabzon’un	bir	ilçesi Hayrat 
hayret Şaşkınlık,	etkilenme hayrét 
hayretengiz Hayretlere	sebebiyet	veren hayréténgiz
Hayretî Osmanlı’da	XVI.	yüzyıl	

Divan	şairlerinden	biri
Hayréti:

Hayrettin Erkek	ismi Hayréttin
Hayri İyiliğe	yatkın	anlamında	

erkek	ismi
Hayri 

Hayriye Kadın	ismi	 Hayriyé 
hayrulhalef Hayırlı	evlat hayrûlhaléf 
Hayrullah Allah’ın	(cc)	hayırlı	kıldığı	

kişi	anlamında	bir	erkek	ismi
Hayrullah 
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Hayrülbeşer İnsanların	en	hayırlısı,	Hz.	
Muhammed	(sav)

Hayrülbéşer

Hayrünnisa Kadınların	hayırlısı	
anlamında	kadın	ismi

Hayrünnisa:

haysiyet İtibar,	saygınlık,	şeref haysiyét
hayta 1.	Osmanlı’da	sınır	görevlisi	

2.	Başıboş,	serseri
hayta 

hayvan Akli	melekesi	olmayıp	
içgüdüleriyle	hareket	eden	
canlı

hayvan 

hayvanat Hayvanlar	 hayvanat
hayvani Hayvanca	 hayva:ni:
hayvaniyet Hayvanlık	 hayva:niyét
hayy Diri,	canlı hayy
Hayyam İranlı	rubai	şairi Hayya:m 
haz Zevk,	hoşlanma haz 
haza Tam	anlamıyla ha:za: 
hazan Güz	mevsimi,	sonbahar haza:n 
hazar Barış	 hazar 
Hazar Hazar	denizi	civarında	

yaşamış	Türk	boyu
Hazar 

hazari Barışla	ilgili haza:ri:
Hazer (Coğ.)	Hazar	denizi Hazer 
hazhaza Cinsel	tatmin hazhaza 
hazım Sindirim	 hazım 
hazım Hazmeden,	sindiren ha:zım
hazır Amade,	bekleyen hazır 
hazırcevap Çabucak	uygun	cevapları	

veren	kimse
hazırcévap

hazırlop Emek	sarfetmeksizin	elde	
edilen	kazanç,	menfaat

hazırlôp

hazırun Bir	toplantı	veya	mecliste	
bulunanlar

ha:zıru:n
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hazır ve nazır Daha	ziyade	Allah	(cc)	için	
kullanılan,	her	yerde	bulunan	
anlamındaki	söz

ha:zır ve na:zır

hazin Üzüntü	veren hazi:n
hazine 1.	Devlet	kasası	

2.	Değerli	mücevherlerin	
bulunduğu	yer	veya	gömü

hazi:né

hazinedar Hazineyi	bekleyen	kimse hazi:néda:r
haziran Yaz	mevsiminin	ilk	ayı hazi:ran 
hazire Çoğunlukla	uluların	kabrinin	

bulunduğu	etrafı	çevrili	yer
hazi:ré

hazmetmek Sindirmek	 hazmétmék 
hazne Hazine,	depo hazné 
hazret Yüce	kabul	edilen	kimselerin	

adlarının	başına	saygı,	övme,	
yüceltme	amacıyla	getirilen	
unvan

hazrét 

heba Boşa	gitme,	hiçbir	işe	
yaramama

héba:

hebenneka Kendisini	akıllı	veya	becerikli	
sanan	kimse

hebénnéka: 

heccav Hicveden,	yergici hécca:v 
hece (Dilb.)	Ağızdan	bir	çırpıda	

çıkan	ses	topluluğu
hécé

hecin Tek	hörgüçlü,	hızlı	
yürüyebilme	kabiliyetine	
sahip	bir	deve	türü

hécin

hedef 1.	Nişan	alınan	yer	
2.	Amaç,	maksat	
3.	Varılacak	yer

hédéf

heder Boşa	gitme,	ziyan	olma héder
heder etmek Ziyan	etmek héder͜étmék
hediye 1.	Armağan	

2.	Fiyat
hédiyé
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hediyeten Armağan	olarak	 hédiyéten
hedonist Hazcı	 hédonist 
hegemonya Bir	devletin	başka	bir	devlet	

veya	birinin	başkası	üzerinde	
kurduğu	baskı

hégémonya

hekim Doktor,	tabip hékim
hekimbaşı Baştabip hékimbaşı
Hekimhan Malatya’nın	bir	ilçesi Hékimhan
hektar Ölçü	birimi héktar
hela (Ar.)	Tuvalet hélâ: 
helak Ölmek,	yok	olmak,	çok	bitkin	

duruma	gelmek
hélâ:k

helak olmak Yok	olmak hélâ:k͜olmak
helal Dinen	yasaklı	olmayan,	

haram	karşıtı
hélâl

helalî İpek	ve	pamuk	karışımından	
elde	edilen	bir	kumaş	

hélâ:li:

helalleşmek Birbirine	hakkını	bağışlamak,	
helal	etmek

hélâlléşmék 

helallik dilemek Birinden	hakkını	
bağışlamasını	dilemek

hélâllik dilémék

helecan Kalp	çarpıntısı héléca:n
Helen Grek Hélen
Helenistik Grek	kültürü	ile	ilgili	olan Hélénistik
helezon Kıvrımlı,	daire	biçiminde,	

sarmal
hélézon 

helezoni Sarmal	biçiminde hélézoni:
helikopter Motorlu,	pervaneli,	dar	

yerlere	girip	çıkabilen,	
manevra	kabiliyeti	yüksek	bir	
hava	aracı

hélikopter 

helva Şeker,	yağ,	un	veya	irmikle	
yapılan	tatlı

hélva
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helvahane Helva	kazanı	veya	helva	
pişirilen	yer

hélvaha:né

hem Özellikle,	şurası	var	ki,	ayrıca	
gibi	anlamlarında	kullanılan	
bir	edat

hém

hematoloji Kan	bilimi hématolôji 
hemayar Denk,	eşit hémayar 
hemcins Aynı	cinsten	olan hémcins 
hemdem Çok	iyi	dost hémdém
hemdert Dert	ortağı hémdert 
Hemedan İran'da	bir	şehir Hémédan
hemen 1.	Çabucak	

2.	Yalnız,	sadece
hémen 

hemencecik Çabucak	 hémencécik 
hemfikir Aynı	düşüncede	olan hémfikir 
hemhâl Aynı	durumda	olan hémhâ:l
hempa Omuzdaş hémpa:
hemraz Sırdaş hémra:z
hemsaz Arkadaş	 hémsa:z
hemşehri Memleketli	 hémşéhri 
hemşeri Hemşehri,	memleketli hémşéri
Hemşin Rize’nin	ilçesi Hémşin
hemşire 1.	Hastanelerde	görevli,	

doktoralara	yardımcı	olan	ve	
hasta	bakımıyla	ilgilenen	kişi	
2.	Kız	kardeş	

hémşi:ré

hemze (Dilbil.)	Gırtlakta,	ses	
tellerinin	birbirine	yapışması	
sonucu	havanın	akışını	
birdenbire	engellemesiyle	
oluşan	ve	bir	kesinti	izlenimi	
veren	ünsüz

hémzé

hemzemin Aynı	düzeyde	olan hémzémin 
hendek Geçişe	engel	olan	derin	

kazılmış	çukur
héndék
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Hendek Sakarya’da	bir	ilçe Héndék
hendese Geometri	 héndésé
hendesi Geometrik	 héndési:
hengâm Zaman,	dönem

Gül devri ayş eyyâmıdır zevk 
u safâ hengâmıdır / Âşıkların 
bayramıdır bu mevsim-i 
ferhunde dem 
("Bahar	Kasidesi",	Nef’i)

hén�gâ:m

hengâme Kavga,	gürültü	patırtı hén�gâ:mé
henüz Şimdi,	az	önce,	hâlâ	vb	gibi	

birbirine	yakın	anlamlarda	
kullanılır

hénüz 

hepatit Sarılık	 hépatit 
hepyek Zarların	her	ikisinin	de	1	

gelmesi
hépyék 

her Önüne	geldiği	isimleri	
bireri	birer,	tamamı	vb	gibi	
anlamlarda	tamamlayan	edat

her 

Herat Afganistan’da	bir	şehir Herat 
hercai Kararsız,	gelgeç,	maymun	

iştahlı	kimse
herca:i:

hercümerç Karmakarışık,	dağınık,	alt	üst hercümerç 
her daim Daima,	her	zaman her da:~im
her dem Her	zaman her dem
hergele 1.	Binmeye	veya	yük	

taşımaya	alıştırılmamış	at	
veya	eşek	
2.	Terbiyesiz,	görgüsüz	
(kimse)

hergélé 

herhâlde Büyük	bir	ihtimalle	Belki herhâldé 
herif 1.	Güven	vermeyen,	bayağı	

erkek
2.	Adam

hérif 

herkes Bütün	insanlar,	cümle	âlem herkés 
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hermetik Yalıtımlı,	ezoterik hermétik 
herze Saçma	söz herzé 
herze gû Saçmalayan	 herzé gû:
herzevekil Saçma	sapan	veya	kendisini	

ilgilendirmeyen	konularda	
konuşan	kimse

herzévékil 

hesabına Yönünden,	için,	adına,	
yararına

hésa:bına

hesabını görmek İşini	halletmek,	alacağını	
almak,	cezalandırmak

hésa:bını görmék

hesap 1.	Matematiksel	işlem	
2.	Adisyon	
3.	Tutum,	davranış

hésap 

hesapçı Planlı	şekilde	kendini	
kollayan

hésapçı 

hesti Var	olma hésti: 
heterodoks Dinin	sabit	kurallarına	aykırı hétérodoks 
heterojen Ayrışık	 hétérojen 
heteroseksüel Karşı	cinse	alaka	duyan hétéroséksüel 
heva 1.	İstek,	arzu	

2.	Hava	
héva:

hevenk Bir	ipe,	bir	çubuğa	geçirilmiş,	
dizilmiş	veya	birbirine	
bağlanmış	yaş	meyve	ve	
sebze	bağı

hévén�k

heves Gelip	geçici	istek hévés 
heveskâr Hevesli	 hévéskâr 
heyamola Denizcilikte	“Ha	gayret”	

anlamında	kullanılan	bir	tabir
héyamola 

heybe Yolculukta	içine	eşya	
konulan,	iki	gözlü	torba

héybé

heybetli Korkuyla	karışık	saygı	
uyandıran,	gösterişli,	azametli

héybétli 

heyecan Ani	olarak	sevinç,	keder,	vb	
coşkunca	yaşanması

héyécan 



│Türkçe Telaffuz Sözlüğü216

heyelan Toprak	kayması	 héyélân 
heyet Kurul	 héyét 
heyet-i mahsusa Özel	kurul héyéti mahsu:sa
heyet-i umumiye Genel	kurul héyéti umu:mi:yé
heyhat Ne	yazık,	yazık	anlamında	

kullanılan	söz
héyha:t

heyheylenmek Büyüklenmek	 héyhéylenmék 
heykel Taş,	toprak	veya	madenin	

yoğrulmasıyla	elde	edilen	
sanat	eseri,	yontu

héykel

heykeltıraş Heykel	yapan	kimse héykeltıraş 
heyula Korkunç	hayal	 héyû:lâ: 
hezar 1.	Bülbül	

2.	Pek	çok
héza:r

hezaren 1.	(Bot.)	Saray	çiçeği	
2.	(Bot.)	Bambu

héza:ren 

hezarfen 1.	Elinden	her	iş	gelen	kimse	
2.	Minare	ustası

hézarfen

hezel Şaka,	mizah hézel 
hezeyan 1.	Saçma	sapan,	tutarsız	

konuşmak	
2.	Korku

hézéya:n

hezimet Yenilgi	 hézi:mét
hezliyat (Edb.)	Mizah	yollu	yazılan	

şiirler	
hézliya:t 

Hıdırellez Hızır	ve	İlyas	peygamberlerin	
her	yıl	buluştuklarına	inanılan	
6	Mayıs	günü	ve	bu	günde	
yapılan	şenlik

Hıdırélléz

hıfzetmek Saklamak,	ezberlemek hıfzétmék 
hıfzıssıhha Sağlık	bilgisi	 hıfzıssıhha:
hımbıl Tembel,	uyuşuk hımbıl 
hıncahınç Ağzına	kadar	dolu hıncahınç 
hınzır 1.	Domuz	

2.	Yaramaz,	haylaz
hın�zır 
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hıraman Salınarak	yürüyen hıra:ma:n
hırbo 1.	(Ar.)	İri	yarı	kimse	

2.	Sersem,	kaba	saba
hırbo 

hırdavat Ufak	tefek	eşyalar,	metal,	tel,	
çivi	vb	

hırdavat 

hırdavatçı Hırdavat	satan	yer hırdavatçı 
Hırka-i Saadet Hz.	Muhammed’in	(sav)	son	

hırkası
Hırkayi Saa:dét

Hırka-i Şerif Hz.	Muhammed'in	(sav)	
Veysel	Karani’ye	verdiği	
hırka

Hırkayi Şéri:f

hırpani Derbeder,	perişan	 hırpa:ni:
hırs Aşırı	istek,	tutku	veya	öfke hırs
hırsız Başkasının	malını	veya	

parasını	çalan	kimse
hırsız 

hısım Evlilik	yoluyla	bağlı	olan	
kimseler

hısım 

hışım Öfke	 hışım
hıyaban İki	tarafında	ağaçlar	bulunan	

yol
hıya:ba:n

hıyanet Hainlik,	aldatma hıya:nét
hıyar (Ar.)	Salatalık	 hıyar 
hıyar Bir	şeyi	yapıp	yapmama,	

seçme	özgürlüğü
hıya:r

hızar Tahta	ve	kereste	biçmeye	
yarayan,	elektrik	ve	su	
gücüyle	çalışan	büyük	bıçkı

hızar 

Hızır 1.	“Birinin	en	sıkışık	
zamanında,	beklemediği	
biri,	yardımına	yetişmek”	
anlamındaki	Hızır	gibi	
yetişmek	deyiminde	geçen	
bir	söz
2.	Hızır	aleyhisselam
3.	Erkek	ismi

Hızır

hibe Bağış	 hibé 



│Türkçe Telaffuz Sözlüğü218

hibrit Melez	 hibrit 
hicap Utanma	 hicap 
hicaz Klasik	Türk	musikisinde	bir	

makam
hicaz

Hicaz (Coğ.)	Mekke	ve	Medine	
şehirlerinin	bulunduğu	Arap	
yarımadası

Hicaz

hicazkâr Türk	musikisinde	bir	makam hicazkâ:r 
hiciv (Edb.)	Yergi	 hiciv 
hicran Ayrılık,	ayrılık	acısı hicra:n
Hicret 1.	Göç	

2.	Hz.	Muhammed'in	(sav)
ashabıyla	birlikte	Mekke’den	
Medine’ye	göçü

Hicrét

hicri takvim Başlangıç	olarak	hicreti	kabul	
eden	takvim

hicri: takvim

hicviye (Edb.)	Yergi	 hicviyé
hiççililik Nihilizm	 hiççilik 
hidayet Doğru	yol,	Hak	yolu hida:yét 
hiddet Kızgınlık	 hiddét 
hidroelektrik Su	gücüyle	elektrik	elde	

edilmesi
hidroéléktirik 

hidrofor Subasar	 hidrofor 
hijyen Sağlık	bilgisi,	sağlık	koruma hijyen 
hijyenik Sağlıklı,	temiz hijyénik 
hikâye 1.	Bir	olayın	sözlü	veya	yazılı	

olarak	anlatılması
2.	(Edb.)	Gerçek	veya	
tasarlanmış	olayları	anlatan	
düzyazı	türü

hikâ:yé 

hikâyeci (Edb.)	Hikâye	yazan	kişi hikâ:yéci 
hikemî Felsefi	 hikémi: 
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hikemiyat Felsefi	sözler hikémiya:t
hikmet 1.	Bilgelik	

2.	Allah’ın	(cc)	kulları	
tarafından	anlaşılamayan	
amaçları	
3.	İbretlik	söz	veya	durum

hikmét

hikmetamiz Hikmetli hikméta:miz
hikmet-i ilahi Allah’ın	(cc)	hikmeti hikméti ilâ:hi: 
hilaf Aykırı,	zıt hilâ:f
hilafet Halifelik	 hilâ:fét 
hilafetname Tarikat	şeyhinin	mürşit	olan	

müride	verdiği	belge
hilâ:fétna:mé

hilafına Aleyhine,	tersine hilâ:fına
hilal Yeni	ay hilâl
hilalî Hilal	biçiminde	olan	 hilâ:li:
Hilal-i Ahmer Kızılay’ın	ilk	adı Hilâ:li Ahmer
hilat Eskiden	padişah	veya	vezir	

tarafından	hak	eden	kişiye	
giydirilen	süslü	kaftan

hil’at

hile Aldatma,	entrika hi:lé
hilebaz Hileci	 hi:léba:z
hileişeriye Çözümü	güç	bir	hukuki	

sorunu	hukuk	kurallarını	
zedelemeden	çözümleme

hi:léişéri:yé

hilekâr Hileci	 hi:lékâ:r 
hilesaz Hileci hi:lésa:z
hilkat Yaradılış,	fıtrat	 hilkât
hilkaten Yaradılış	olarak hilkâten 
hilkat garibesi Doğuştan	itibaren	acaip,	

görülmemiş	gariplikte	insan
hilkât gari:bési

Hilmi Yumuşak	huylu,	nazik	
anlamlarına	gelen	erkek	ismi

Hilmi
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Hilvan Şanlıurfa’nın	ilçesi Hilvan
Hilye Hz.	Muhammed’in	(sav)	dış	

görünüşünü	ve	niteliklerini	
anlatan	manzum	ve	mensur	
eser

Hilyé

Hilye-i şerif Hz.	Muhammed’in	(sav)	
yazılı	portresi	

Hilyéyi şéri:f

himaye Koruma,	gözetme hima:yé
himmet 1.	Yardım	

2.	Gayret
himmét

Hind Hindistan	 Hind
hindi İri	kümes	hayvanı hindi
hindiba (Bot.)	Baharatı	da	yapılan	

bitki	türü
hindiba:

Hindoloji (Dilb.)	Hint	dili	ve	kültürünü	
inceleyen	bilim

Hindolôji

Hindu 1.	Hindistanlı	
2.	Hintçe

Hindu: 

hiperaktif Aşırı	etkin	veya	hareketli	kişi hiperaktif 
hiperbol Bir	düzlem	üzerinde	odak	adı	

verilen	iki	durağan	noktadan	
uzaklıklarının	farkı	durağan	
noktaların	birleştirilmesiyle	
elde	edilen	eğri

hiperbôl

hipermarket Büyük	market hipermarkét 
hipermetrop Yakını	iyi	göremeyen hipermétrop 
hipertansiyon Normallerden	daha	yüksek	

kan	basıncı
hipertansiyon 

hipnoz Söz	veya	bakışla	uyutma	
tekniği

hipnoz

hipopotam Su	aygırı	 hipopotam 
hipotez Varsayım	 hipotéz 
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hippi Toplumsal	düzene,	tüketime	
ve	şiddete	karşı	çıkan,	
derbederce	yaşayan,	
örgütlenmemiş	gençler	
topluluğu

hippi

his Duygu,	seziş his
hisar 1.	Küçük	kale	

2.	Türk	musikisinde	bir	
makam

hisar 

hisarbuselik Türk	musikisinde	birleşik	bir	
makam

hisarbu:sélik

hisse Pay	 hissé 
hissedar Paydaş	 hisséda:r
hisseişayia Ortak	mülkiyette	ayrılmamış	

pay
hisse~işa:yi~a 

hissi Duygusal,	sezgiye	dayalı hissi: 
hissikablelvuku Önsezi	 hissikablelvuku: 
hissiyat Duygular,	sezişler hissiya:t 
hit Liste	başı	 hit 
hitabe Söylev	 hita:bé
hitaben Birini	muhatap	alarak hita:ben
hitabet Etkili	söz	söyleyebilme	sanatı hita:bét
hitam Son,	bitiş	 hita:m
hitama ermek Son	bulmak	 hita:ma ermék
hiyerarşi Aşama	sırası hiyérarşi 
hiyerarşik Hiyerarşiye	özgü hiyérarşik 
hiyeroglif Resim	yazı hiyéroglif 
hiza Doğru	çizgi	üzerinde	

bulunmak
hiza:

hizip 1.	Bölüm,	kısım	
2.	Farklı	grup,	klik

hizip 

hizmet Birine	yardım	etme,	işini	
yapma

hizmét 
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hizmetkâr Ücretle	çalışan	işçi,	uşak hizmétkâ:r
hizmetli Odacı	 hizmétli 
hoca 1.	Müslüman	din	görevlisi	

2.	Bilgili	kişi,	öğretmen
hoca

hodan (Bot.)	Çiçeği	ilaç	yapılan,	
kökleri	genellikle	kavrularak	
yenebilen	bir	bitki

hodan

hodbin Bencil	 hodbin 
hodkâm Bencil	 hodkâ:m
hodpesent Benci hodpésent 
hodri meydan Kendine	güvenen	ortaya	

çıksın	anlamındaki	söz
hodri méydan

hokey Buz	üzerinde	topla	oynanan	
oyun

hokéy 

hokka Mürekkep	kabı hokka 
hokkabaz El	hüneriyle	şaşırtıcı	şeyler	

yapan	kimse,	sihirbaz	
hokkabaz

hol Sofa	 hôl
holding Ana	ortaklık,	şirketler	

topluluğu
hôlding 

holigan Aşırı	davranışlarda	bulunan	
taraftar

hôligan

Hollanda Kuzeybatı	Avrupa’da	bulunan	
ülke	

Hollânda 

homojen Bağdaşık	 homojen 
homoseksüel Eş	cinsel	 homoséksüel 
Hopa Artvin’in	ilçesi Hopa 
hoparlör Sesi	yüksek	şekilde	yayan	

mekanik	veya	elektronik	alet
hoparlör 

hoppa Yaşına	uymayan	serbestlikte	
davranan

hoppa 

Horasan Erzurum’da	ilçe Horasan 
horasani Hoca	kavuğu	 horasa:ni:
hor görmek Değersizce	davranmak	 hor görmék 
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hormon Vücut	iç	salgı	bezlerinden	
salgılanan	madde	

hormon 

hormonal Hormonla	ilgili hormonâl
horon Karadeniz	bölgesinin	yöresel	

halk	oyunu
horon

hostes Toplu	taşımacılıkta	yolcularla	
ilgilenen	kadın	

hostés 

hoş avaz Güzel	sesli hoş a:va:z
hoşbeş Sohbet,	hal	hatır	sormak hoşbéş
hoşnutluk Memnuniyet	 hoşnutluk 
hoş nüma Güzel	görünüm hoş nüma: 
hoş sohbet Güzel	ve	tatlı	konuşan	 hoş sohbét
hotoz Kadınların	süs	için	taktığı	

başlık
hotoz 

hovarda 1.	Savurgan	
2.	Çapkın	erkek

hovarda

hoyrat 1.	Kaba,	kırıcı		
2.	Gündeydoğu	bölgesinde	
söylenen	yaygın	bir	ezgi

hoyrat

hörgüç Develerin	sırtındaki	çıkıntı hörgüç 
höşmerim Peynirle	yapılan	bir	Anadolu	

tatlısı
höşmérim 

Hristiyan Hz.	İsa’nın	(as)	dinine	
mensup	olan,	İsevi

Hıristiyan 

Hristiyani Hristiyanlıkla	ilgili Hıristiya:ni:
Hu 1.	Allah	(cc)

2.	Derviş	hitabı
Hu: 

hub Güzel	 hu:b 
huban Güzeller	 huba:n 
hubb-ül vatan Vatan	sevgisi hubbül vatan
hububat Tahıl	 hubu:bat
Hucurat Kur’an-ı	Kerim’de	geçen	bir	

sure
Hucu:ra:t

hudayinabit Kendiliğinden	yetişen	 huda:yina:bit 
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hudut Sınır	 hudut
hukuk (Huk.)	Toplumu	düzenleyen	

yasalar	bütünü
hukuk

hukuken (Huk.)	Hukuksal	olarak	 huku:ken 
hukuki (Huk.)	Tüzel huku:ki:
hukuk-u amme (Huk.)	Kamu	hukuku hu:ku:ku ammé
hukuk-u 
medeniye

(Huk.)	Medeni	hukuk huku:ku 
médéni:yé

hulefa Halifeler	 huléfa:
Hulefa-i Raşidin Dört	halife Huléfa:yi 

Ra:şidi:n 
Hulki 1.	Huy	

2.	Erkek	ismi
Hûlki

hulul 1.	Geçişme,	geçişim	
2.	Tanrı	ruhunun	herhangi	bir	
bedene	girdiğine	inanma.

hulû:l

hulus Kalp	temizliği hulû:s
Hulusi "Kalbi	temiz"	anlamında	

erkek	ismi
Hulû:si:

hulus-i kalp Kalp	temizliği hulû:si kâlp
humar İçki	ya	da	uykunun	verdiği	

sersemlik
huma:r

humbara Demir	veya	tunçtan	
dökülmüş,	yuvarlak	ve	boş	
olan	içine	patlayıcı	maddeler	
doldurulup	havan	topu	veya	
el	ile	atılan,	yuvarlak	bir	
bomba	türü

humbara

humbaracıbaşı Humbara	kullanan	askerlerin	
başı,	yöneticisi

humbaracıbaşı

humbarahane Humbara	imal	edilen	fabrika	
veya	humbara	yetiştiren	okul

humbaraha:né

humma Ateşli	hastalık,	sıtma humma:
humor İnce	alay,	gülmece humor 
humret Kırmızılık	 humrét 
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humus 1.	Bitkilerin	çürümesiyle	
oluşan	koyu	renkte	organik	
toprak	
2.	İyice	ezilmiş	nohut,	tahin	
ve	baharatla	hazırlanan	bir	
yemek	

humus

hun Kan	 hun 
hunhar Kana	susamış,	kan	dökücü hunhar 
hunriz Kan	dökücü hunri:z
hurafe Sonradan	uydurulan	yanlış	

inanç
hura:fé 

hurç Genellikle	battaniye,	yorgan	
vb	konulan	özel	bez	çanta,	
heybe

hurç

hurda Eski,	değersiz	veya	yıpranmış	
eşya

hurda 

hurdahaş Tamiri	mümkün	olmayacak	
derecede	eski,	yıpranmış	olan	
eşya

hurdahaş 

hurdebin Mikroskop hurdébi:n
huri Cennette	bulunan	dişi	varlık hu:ri
Huriye Kadın	ismi Hu:riyé
hurma Hurma	ağacı	ve	bu	ağacın	

meyvesi
hurma 

hurra Batılı	uluslarda	“yaşa”	
anlamında	kullanılan	nara

hurra:

hurşit Güneş	 hurşit 
huruç 1.	Çıkma,	çıkış	

2.	Göç
huru:ç

huruf Harfler	 huru:f
hurufat Matbaada	dizilen	harf	

kalıpları
huru:fa:t

Hurufi Hurufilik	mezhebine	mensup	
olan	kimse

Huru:fi:
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Hurufilik Kur’an’ın	harflerinden	
birtakım	anlam	ve	yargılar	
çıkaran	bir	mezhep

Huru:fi:lik

husuf Ay	tutulması husu:f 
husule gelmek Olmak,	meydana	gelmek husu:lé gelmék
husumet Hasımlık,	düşmanlık husu:mét 
husumetkâr Düşmanlık	besleyen husu:métkâ:r 
husus Konu	 husus 
hususat Konular	 husu:sa:t
hususen Özel	olarak husu:sen
hususi Özel	 husu:si 
hususiyet Özellik	 husu:siyét 
husye Er	bezi,	testis husyé 
huş (Bot.)	Gürgengillerden	bir	

ağaç	cinsi	
huş 

huşu 1.	Alçak	gönüllülük	
2.	Gönlü	korku	ve	saygıyla	
dolu	olarak	Allah’a	(cc)
yönelmek

huşu:

huşunet Sertlik,	kabalık huşu:nét 
hutbe Cuma	ve	bayram	

namazlarında	minberden	
okunan	dua	ve	öğüt

hutbé 

hutbehan Hutbe	veren hutbéha:n
hutut Çizgiler	 hutu:t 
huy Mizaç,	tabiat huy 
huzu Alçak	gönüllülük	 huzu:
huzur 1.	Gönül	rahatlığı,	erinç	

2.	Padişah	katı	
3.	Makam	

huzur 

huzur-u kalp Gönül	rahatlığı	 huzu:ru kâlp
huzuz Hazlar	 huzu:z
hüccac Hacılar	 hücca:c
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hüccet Belge,	kanıt hüccét
hücre 1.	Bir	organizmanın	yapı	

ve	görev	bakımlarından	en	
küçük	birimi,	göze	
2.	(Huk.)	Tutukluların	veya	
hükümlülerin	yalnız	olarak	
kapatıldıkları	küçük	oda

hücré 

hücum Saldırı	 hücu:m
hücumbot Küçük,	hızlı	ve	işlevsel	savaş	

gemisi
hücumbot 

Hüda Allah	(cc),	Tanrı		 Hüda: 
Hüdavendigâr Osmanlı	sultanı	I.	Murat’ın	

lakabı
Hüda:vendigâ:r

Hüdaverdi "Allah	verdi"	anlamında	
erkek	ismi

Hüda:verdi 

hükmen Varılan	karar	gereği hükmen 
hükmi Tüzel	 hükmi:
hükmolunmak Hüküm	verilmek hükm͜olunmak 
hükûmet 1.	Bakanlar	Kurulu	

2.	Devlet	yönetimi
hükû:mét

hüküm (Huk.)	Yargı	 hüküm 
hükümdar Padişah,	kral,	şah hükümda:r
hükümferma Hüküm	süren	 hükümferma: 
hükümran Egemen	 hükümra:n 
Hülagü İlhanlılar	devletinin	kurucusu Hülâ:gü
hülasa Kısacası,	özetle	 hülâ:sa 
hülasaten Kısaca	 hülâ:satén 
hülle (Huk.)	Medeni	Kanun'un	

kabulünden	önce,	kocasından	
üç	kez	boşanan	kadının,	yine	
eski	kocasıyla	evlenebilmesi	
için	yabancı	bir	erkeğe	bir	
günlüğüne	nikâh	edilmesi

hüllé 
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hülleci (Huk.)	Hülle	yoluyla	
evlenmeyi	gerçekleştiren	
kimse

hülléci 

hülya Tatlı	hayal hülya:
hüma Talih	kuşu hüma: 
hümanist İnsancıl	 hümanist 
hümayun 1.	Kutlu,	mutlu	

2.	Padişahla	ilgili
hüma:yun

Hümeyra Kadın	ismi Hüméyra: 
hüner Ustalık,	beceri hüner 
hünkâr Osmanlı	padişahı hünkâr 

hünkârbeğendi Közlenmiş	patlıcanın	üzerine	
salçalı	et	konularak	yapılan	
bir	yemek	türü

hünkârbéyendi

hünkâri Padişahla	ilgili hünkâ:ri:

hünsa Kendisinde	hem	erkeklik	hem	
de	dişilik	özellikleri	taşıyan

hünsa: 

hür Özgür	 hür 

hürmet Saygı	 hürmét 

hürmeten Saygı	göstermek	amacıyla hürméten 

hürmetkâr Saygılı	 hürmétkâ:r 

hürmetkârane Saygılı	bir	biçimde hürmétkâ:ra:né

Hürmüz 1.	Zerdüşt	tanrısı	
2.	Kadın	ismi

Hürmüz 

Hürmüz (Coğ.)	Hint	Okyanusu’nda	
bulunan	bir	boğaz

Hürmüz

Hürrem 1.	Sevinçli,	neşeli	
2.	Kanuni	Sultan	Süleyman’ın	
eşi

Hürrem

hürriyet Özgürlük	 hürriyét 



Türkçe Telaffuz Sözlüğü │ 229

hürriyetperver Hürriyetten	yana,	hürriyetçi hürriyétperver 

Hüsamettin Dinin	keskin	kılıcı	anlamına	
gelen	erkek	ismi

Hüsa:mettin

Hüseyin Hz.	Muhammed’in	(sav)	
Kerbela	olayında	şehit	olan	
torunu

Hüséyin

hüseyni Klasik	Türk	musikisi	
makamlarından	biri

hüséyni:

hüsna En	güzel,	çok	çok	güzel hüsna: 

Hüsniye Kadın	ismi Hüsniyé 

Hüsnü Güzellikle	ilgili	anlamında	bir	
erkek	ismi

Hüsnü

hüsnü an Güzellik	 hüsnü a:n

Hüsn ü Aşk (Edb.)	Şeyh	Galip’in	meşhur	
tasavvufi	eseri

Hüsnü Aşk

hüsnühâl İyi	hâl hüsnühâ:l 

hüsnühat Güzel	yazı	sanatı hüsnühat 

hüsnükabul İyi,	güler	yüzle	karşılama hüsnükabû:l 

hüsnükuruntu Safça	iyiye	yorma hüsnükuruntu 

hüsnüniyet İyi	niyet	 hüsnüniyét 

hüsnütalil (Edb.)	Güzel	sebebe	
dayandırma	olarak	bilinen	söz	
sanatı

hüsnüta:lil 

hüsnütelakki İyiye	yormak	 hüsnütélâkki: 

hüsnüteveccüh Sevgi	ve	saygı	ile	yakınlık	
göstermek

hüsnütévéccüh 

hüsnüyusuf (Bot.)	Karanfilgillerden	bir	
bitki,	süs	bitkisi

hüsnüyusuf 

hüsnüzan İyi	niyet,	iyi	düşünce	
beslemek

hüsnüzan 
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hüsran Beklentinin	boşa	çıkması,	
hayal	kırıklığı

hüsran

hüsrana uğramak Hayal	kırıklığı	yaşamak hüsra:na 
u:ramak

hüsrev Padişah,	sultan hüsrév 

hüthüt Çavuş	kuşu hüthüt 

hüvelbaki Genellikle	mezar	taşlarına	
kazınan	ve	“Baki	olan	
Allah’tır”	anlamına	gelen	söz

hüvelba:ki: 

hüveyda Besbelli,	aşikâr hüvéyda: 

hüviyet Kimlik	 hüviyét 

hüzme Işık	demeti hüzmé 

hüzn-ü umumi Genel	üzüntü	 hüznü umu:mi:

hüzün Keder,	sıkıntı,	melankoli
Hüzün ki en çok yakışandır 
bize / Belki de en çok 
anladığımız 
("Nâzım	Hikmet",	Hilmi	
Yavuz)

hüzün 

hüzünefza Keder	artıran	şey hüzünéfza: 

hüzzam Klasik	Türk	musikisinde	bir	
makam

hüzza:m
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I
ıdlal Dalalete	düşürme ıdlâ:l
ığrıp Balık	ağı,	ırıp

İçinde bir iş görmenin 
saadeti, gideceksin / 
Gideceksin ırıpların 
çalkantısında 
("Hürriyete	Doğru",	Orhan	
Veli)

ı:rıp

ıhlamak Ihlar	gibi	ses	çıkarmak,	
inlemek

ıhlamak 

ıhlamur (Bot.)	Güzel	kokulu,	şifa	
verici	bir	çiçek	ve	onun	
yetiştiği	ağaç

ıhlamur 

ılgın (Bot.)	Akdeniz	bölgesinde	
yetişen	bir	ağaç	veya	ağaççık	
cinsi	

ılgın 

Ilgın Konya’nın	ilçesi Ilgın 
ıra Karakter	 ıra 
ırak Uzak	 ırak 
Irak Türkiye’nin	güneyindeki	ülke Irak 
ıraksamak Bir	şeyin	gerçekleşeceğine	

ihtimal	vermemek
ıraksamak

ırk Soy	 ırk 
ırki Irkla	ilgili,	ırksal ırki: 
ırkiyat Irk	bilimi,	etnoloji ırkiya:t 
ırz İffet,	namus	 ırz 
ısfahan Klasik	Türk	musikisi	

makamlarından	biri
ısfahan 

Isfahan İran’ın	şehirlerinden	biri Isfahan 
ıska (Ar.)	Hedefi	tutturamamak	 ıska 
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ıskarmoz 1.	Gemilerin	kaburgalarını	
oluşturan	eğri	ağaçların	adı.	
2.	Vücudu	yuvarlak,	uzunca,	
pullu,	burnu	sivri,	küçük	
palamut	boyunda	bir	balık	

ıskarmoz 

ıskarta 1.	İskambilde	kullanılmayan	
kâğıtlar	
2.	Değerini	yitirmiş	olan

ıskarta

ıskat 1.	Düşürme,	düşürülme	
2.	Ölenlerin	eda	etmediği	
namaz	ve	oruçları	için	verilen	
sadaka

ıskat 

ıskat-ı cenin Çocuk	düşürmek	 ıska:tı céni:n

ıskat-ı tenkit (Edb.)	Tenkit	düşürme,	
gelecek	eleştirileri	önceden	
engelleme

ıska:tı ténkit 

ıslah İyileştirme,	düzeltme ısla:h 

ıslahat Düzeltme	 ısla:hat

ıslahevi Suç	işleyen	çocukları	ıslah	
etmek,	eğitmek	ve	topluma	
kazandırmak	amacıyla	
açılmış	kurum,	ıslahhane.

ıslah͜évi

ıslahhane Islah	evi	 ıslahha:né 

ıslah-ı hâl Hâlini	düzeltmek ısla:hı hâ:l

ısrar Direnmek,	üstelemek ısrar 

ısrar etmek Bir	konuda	diretmek,	
üstelemek

ısrar͜étmék

ıssız Kimsenin	bulunmadığı,	tenha ıssız 

ıstakoz Kıskaçları	bulunan,	beyaz	etli	
bir	deniz	böceği

ıstakoz 

ıstılah Terim	 ıstılâh
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ışın Bir	ışık	kaynağından	çıkarak	
her	yöne	yayılıp	giden	ışık	
demeti,	şua

ışın 

ıtır (Bot.)	Güzel	koku,	ıtır	çiçeği ıtır 

ıtırlı Güzel	kokulu ıtırlı 

ıtlak Salıvermek,	koyvermek ıtlak 

ıtrah Dışarı	çıkarmak ıtra:h

Itri 1.	Itırlı,	kokulu	
2.	Ünlü	bir	Türk	bestecisi

Itri: 

ıtriyat Güzel	kokular	 ıtriya:t 

ıttıla Bilgi	edinme	 ıttıla:  

ıyal Bakmakla	yükümlü	olunan	
aile	efradı

ıyâ:l

ızdırap Keder,	acı,	sıkıntı ızdırap

ızgara Aralıklı	metal	veya	tahta	
çubuklardan	oluşan	araç

ızgara 

ıztırar Zorunluluk	 ıztıra:r

ıztırari Zorunlu	 ıztıra:ri: 
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İ
iade Karşılık,	geri	vermek i~a:dé
iadeiitibar Saygınlığını	geri	kazanma i~a:déii:tiba:r 
iadeiziyaret Ziyarete	karşılık	vermek i~a:déiziya:rét 
iane Yardım	için	toplanan	para i~a:né
ianet Yardım	 i~a:nét
ianeten Yardım	suretiyle i~a:néten
iaşe Besleme	ve	bakma i~a:şé 
ibadet Dinin	emirlerini	yerine	

getirmek
iba:dét

ibadetgâh Tapınak	 iba:détgâ:h 
ibadethane İbadet	edilen	yer iba:détha:né 
ibadullah Allah’ın	(cc)	kulları iba:dullah
ibarat Cümleler,	satırlar iba:ra:t
ibare Bir	düşünceyi	anlatan	söz	ya	

da	cümleler
iba:ré

ibaret Meydana	gelen,	olan iba:rét
ibda Yaratmak,	yoktan	var	etmek ibda:
ibdai Yaratıcı,	özgün ibda:i: 
İber (Coğ.)	Avrupa’nın	güneyinde,	

İspanya	ve	Portekiz’in	
bulunduğu	yarımada

İber

ibham (Edb.)	Kapalılık,	belli	
etmemek

ibha:m

ibibik Çavuş	kuşu	 ibibik 
ibik Hindi,	horoz	gibi	kümes	

hayvanlarının	tepesindeki	
kırmızı	deri	uzantısı

ibik

ibka Devamlı,	sürekli	kılma ibka: 
iblis Şeytan,	hilekâr	kimse iblis 
iblisane Şeytanca	 iblisa:né 
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İbn-i Haldun XIV.	yüzyılda	yaşamış	devlet	
adamı,	modern	tarihçiliğin	
kurucu	isimlerinden	biri

İbni Hâldun

İbn-i Sina XI.	yüzyılda	yaşamış	ünlü	
İslam	âlimi,	tıp	ve	astronomi	
filozofu

İbni Si:na: 

ibra Aklamak,	temize	çıkarmak ibra:
İbrahim Kur’an-ı	Kerim’de	ismi	geçen	

bir	peygamber
İbra:him

ibram Aşırı	derecede	ısrar	etmek,	
üstelemek

ibra:m

ibraname (Huk.)	Aklama	belgesi	 ibra:na:mé
İbrani Yahudi	kavminden	olan	

kimse
İbra:ni:

İbranice Yahudilerin	kullandığı	dil İbra:nicé
ibrar Bir	yeminin	doğruluğunun	

tasdiki
ibra:r 

ibraz (Huk.)	Meydana	çıkarma,	
gösterme

ibraz 

ibraz etmek (Huk.)	Ortaya	koymak,	
göstermek

ibra:z͜étmék

ibre Saat	ve	ölçü	aletlerinde	
kullanılan	hareketli	iğne

ibré

ibret Genellikle	başa	gelen	kötü	
olaylardan	ders	çıkarma

ibrét

ibretamiz İbret	verici,	ibret	dolu ibréta:miz 
ibretiâlem Başkalarına	ibret,	örnek	olma ibrétiâ:lém 
ibretlik Ders	alınacak	nitelikte	olan ibrétlik 
ibrik Su	veya	sıvılar	için	yapılan	

ucu	emzikli	kap
ibrik 

ibrişim Kalınca	bükülmüş	ipek	iplik ibrişim 
ibtisam Tebessüm	etmek ibtisa:m
ibzal Esirgemeden	bol	bol	vermek,	

harcamak
ibzâ:l

icaben İster	istemez,	gerekli	olarak	 i:ca:ben
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icabet Bir	emir	veya	çağrıya	uymak ica:bét
icab-ı hâl Durum	gereği i:ca:bı hâ:l
icabına bakmak Gereğini	yapmak i:ca:bına bakmak
icabında Gerekirse	 i:ca:bında 
icap etmek Gerekmek	 i:ca:b͜étmék
icat Buluş	 i:ca:t
icat etmek Buluş	ortaya	koymak i:cad͜étmék
icaz (Edb.)	Az	sözle	çok	şey	

anlatmak
i:ca:z 

icaz Aciz	bırakmak	 ica:z
icazet İzin,	onay ica:zét 
icazetname İzin	belgesi	 ica:zétna:mé 
icbar Zorlamak,	zorunda	bırakmak icba:r 
İclal Saygı	gösterme,	ikram	etme	

gibi	anlamlara	sahip	kadın	
ismi

İjlâ:l

icma Bir	araya	getirme,	toplama icma: 
icmaen İcma-i	ümmet	yoluyla icma:en
icmal Kısaltma,	özetleme	 icmâ:l
icmalen Özetleyerek,	kısaca icma:len
icra 1.	Musiki	eserinde	notaları	

sese	çevirmek	
2.	(Huk.)	Yerine	getirme,	
yürütme

icra:

icraat İşler,	çalışmalar icraâ:t
icrai İcra	ile	ilgili icra:~i:
içbükey Yüzeyi	düzgün	ve	pürüzsüz	

çukur	biçiminde	olan,	obruk
içbükéy

içerik Bir	şeyin	içinde	bulunan	her	
şey

içérik 

içerlemek İçin	için	kızmak	veya	alınmak içerlémék 
içkin Bir	şeyin	içinde	olan,	

mündemiç
içkin 

içlenmek Hüzünlenmek	 içlenmék 
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içsel İçle	ilişkili,	içe	ait içsel 
içselleştirmek Özümsemek	 içselléştirmék 
içten Samimi	 içten 
içtepi Tepi	 içtépi 
içtihadi İçtihatla	ilgili içtiha:di:
içtihat (Huk.)	Dinî	veya	hukuki	

konularda	âlim	veya	
uzmanların	vardığı	kanaat

içtihat 

içtima Toplanma,	bir	araya	gelme içtima: 
içtimai Toplumsal	 içtima:~i
içtimaiyat Toplum	bilimi	 içtima:~iya:t 
içtinap Sakınmak,	çekinmek içtina:p 
idadi (Eskiden)	lise ida:di: 
idam Ölüm	cezası	 i:da:m
idame Devam	ettirme ida:mé
idare 1.	Yönetme,	çekip	çevirme	

2.	Yönetim	yeri	
3.	Yetinmek	
4.	Göz	yummak

ida:ré

idarehane 1.	Bir	şirketin	yönetim	yeri	
2.	Matbuatta	yazı	işleri	odası

ida:réha:né

idareimaslahat Bir	işi	mevcut	şartlara	göre	
yapmak

ida:ré~imaslahat 

idareten Geçici	olarak ida:réten 
idari Yönetimsel	 ida:ri: 
iddet (Huk.)	Kocasından	ayrılan	

kadının	yeniden	evlenmesi	
için	aradan	geçmesi	gereken	
süre

iddét 

iddia Sav	 iddi~a:
iddianame (Huk.)	Savcının	mahkemede	

sunduğu	kanıtları	içeren	belge
iddi~ana:mé 

ideal Ülkü	 idé~âl 
idealist Ülküsünün	peşinden	giden,	

ülkücü
idé~âlist
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ideoloji Her	türlü	düşünce	biçimi,	
öğreti

idé~olôji 

idil (Edb.)	Tabiat	ve	aşk	
konularını	işleyen	kısa	şiir	
türü

idil 

İdil Şırnak’ın	ilçesi İdil 
idman Alıştırma,	egzersiz idman 
idol Örnek	alınan	kimse,	rehber idôl 
idrak Anlayış,	sezgi,	kavrayış idrâk (idrâ:k-i)
idrar Küçük	abdest,	sidik idrar 
İdris Kur’an-ı	Kerim’de	ismi	geçen	

bir	peygamber
İdris

ifa Yerine	getirmek,	yapmak i:fa: 
ifadat İfadeler	 ifa:da:t
ifade Anlatım,	söyleyiş ifa:dé
ifade-i meram Meramını	anlatmak	 ifa:de~i méra:m
ifakat Hastalıktan	kurtulmak,	

iyileşmek	anlamında	bir	
kadın	ismi

ifa:kât

iffet Namus	 iffét
iflah Zor	durumdan	kurtulmak,	

rahata	ermek
iflâ:h 

iflahı kesilmek Çaresiz	düşmek iflâ:hı késilmék 
iflas 1.	(Huk.)	Borcunu	

ödeyememek,	batmak
2.	Değerini	yitirmek

iflâs

ifna Yok	etmek	 ifna: 
ifrağ 1.	Bir	şeyi	başka	şeye	

çevirme	
2.	Boşaltım

ifra:

ifrat Ölçüyü	aşmak,	aşırıya	gitmek ifrat 
ifrata kaçmak Çok	ileri	gitmek ifra:ta kaçmak
ifrat tefrit Olumlu	ile	olumsuz	bakımdan	

en	uç	noktalar
ifrat téfrit
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ifraz 1.	Bir	arazinin	bölünmesi	
2.	Salgı

ifra:z

ifrazat Vücut	salgıları ifra:za:t
ifrit Masallarda	geçen	korkunç	cin ifrit 
ifrit etmek Çok	kızdırmak ifrit͜étmék 
ifsat Düzen	bozmak,	kargaşa ifsa:t
ifşa Gizli	bir	şeyi	ortaya	dökmek ifşa:
ifşaat Gizli	şeyleri	meydana	

çıkarmak	maksadıyla	
yapılanlar

ifşaa:t

ifşa etmek Gizli	şeyi	yaymak,	ortaya	
dökmek,	reklam	etmek

ifşa: étmék

ifta Fetva	vermek ifta: 
iftar Oruç	bozmak,	ramazan	

akşamı	yenen	yemek
iftar

iftariye 
(iftariyelik)

İftar	için	hazırlanan	
yiyecekler

ifta:riyé

iftihar Övünmek	 iftiha:r 
iftira Birine	asılsız	suç	isnat	etmek,	

kara	çalmak
iftira:

iftirak Ayrılmak,	dağılmak	 iftira:k
iğ Kirmen	 iy
iğbirar Güceniklik,	kırgınlık i:bira:r
iğci İğ	kullanan	veya	yapan	kimse iyci
iğde (Bot.)	Çalı	biçiminde,	hoş	

kokulu,	meyvesi	şifalı	bir	
ağaç

i:dé

iğdiş Burmak,	hadım	etmek i:diş
iğfal etmek 1.	(Huk.)	Ayartmak	

2.	Irza	geçmek
i:fâ:l͜ étmék

iğne 1.	Dikiş	dikmeye	yarayan,	
ince,	ucu	sivri,	bir	ucunda	
iplik	geçecek	deliği	bulunan	
çelik	araç	
2.	Enjektör	

iyné
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iğrenmek Tiksinmek,	nefret	etmek i:renmék
iğva Azdırma,	baştan	çıkarma i:va:
ihale İş,	mal	vb.ni	birçok	istekli	

arasından	en	uygun	şartlarla	
kabul	edene	verme

iha:lé

ihaleten İhale	yoluyla iha:léten
iham 1.	Kuruntuya	düşürmek	

2.	(Edb.)	İki	anlama	gelen	bir	
sözü	az	kullanılan	anlamıyla	
kullanmak

i:ha:m

ihanet Hainlik,	sadakatsizlik iha:nét
ihata Kuşatma	 iha:ta
ihbar Bildirme,	haber	verme ihba:r
ihbarat Haberler	 ihba:ra:t
ihbari Haberle	ilgili	 ihba:ri:
ihbarname (Huk.)	Haber	verme	kâğıdı,	

bildirim
ihbarna:mé

ihdas Ortaya	çıkarma,	meydana	
getirme

ihda:s 

ihkakıhak Bir	hakkı	kurallarına	uygun	
biçimde	teslim	etme

ihka:kıhak

ihlal Bozma,	zarar	verme ihlâl
ihlal etmek Bozmak,	zarar	vermek ihlâ:l͜ étmék
İhlas 1.	Saf,	içten,	samimi	

2.	Kur’an-ı	Kerim’de	geçen	
bir	sure

İhlâs

ihmal Önem	vermeme,	savsaklama ihmâl
ihmalkâr İşleri	savsaklayan,	önem	

vermeyen
ihmâlkâr 

ihmirar Kızarmak	 ihmira:r
ihracat Dış	satım ihra:cat 

(ihra:ca:t-ı)
ihraç Çıkarma,	dışarıya	verme ihra:ç
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ihram Hacıların	örtündükleri	
dikişsiz,	beyaz	giysi

ihram

ihrama girmek Hac	ve	umre	ibadeti	
esnasında	ihram	giymek

ihra:ma girmék

ihraz Kazanmak,	elde	etmek ihra:z
ihsan İyilik	etmek,	bağışlamak ihsan
ihsanen Bağışlayarak	 ihsa:nen
ihsanıhümayun Padişah	tarafından	yeteneği	

veya	başarısı	dolayısıyla	
birine	verilen	görev,	rütbe,	
ödül.

ihsa:nıhüma:yun

İhsaniye Afyon’da	bir	ilçe İhsa:niyé
ihsas 1.	Sezdirme,	ima	

2.	Duyum
ihsa:s

ihsasat Duygular	 ihsa:sa:t
ihtar Uyarı,	hatırlatma	 ihta:r
ihtarname (Huk.)	Resmî	ihtar	yazısı ihtarna:mé
ihtida Başka	bir	dinden	

Müslümanlığa	geçmek
ihtida: 

ihtifal Anma	töreni ihtifâ:l 
ihtikâr Vurgunculuk	 ihtikâ:r
ihtikar Hakir	görmek ihtika:r
ihtikâren Vurgunculuk	yoluyla	 ihtikâ:ren
ihtilaç Çırpınma	 ihtilâ:ç
ihtilaf Anlaşmazlık,	uyuşmazlık ihtilâf
ihtilal 1.	Devrim	

2.	Karışıklık,	düzensizlik
ihtilâl

ihtilam Uyku	sırasında	rüya	görerek	
cünüp	olmak

ihtilâm

ihtilas Çalma,	aşırma ihtilâs
ihtilat Karışmak	 ihtilât
ihtimal Olasılık,	mümkünat ihtimâl
ihtimalî Olabilirli,	belkili ihtima:li:
ihtimam Özen	 ihtimam 
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ihtiram Saygı	 ihtiram
ihtiras Çok	güçlü	istek,	arzu,	tutku ihtiras
ihtiraz Çekinmek	 ihtira:z
ihtisar Sözü	kısaltma,	kısa	kesme ihtisa:r
ihtisas 1.	Hissetme,	duygu	

2.	Uzmanlık
ihtisas

ihtişam Görkem	 ihtişam
ihtiva İçine	alma,	kapsama ihtiva: 
ihtiyaç Lüzum,	gereklilik	içerme ihtiyaç 
ihtiyar Yaşlı	 ihtiyar
ihtiyar Seçme	 ihtiya:r
ihtiyari Seçimlik,	isteğe	bağlı ihtiya:ri:
ihtiyat 1.	Tedbirli	davranma,	

sakınma	
2.	Yedek

ihtiyat 

ihtiyaten Tedbiren,	ileriyi	düşünerek ihtiya:ten
ihtiyati İleriyi	düşünerek	yapılan	 ihtiya:ti:
ihtiyatkâr İhtiyatlı	 ihtiyatkâ:r
ihtizaz Titreşim	 ihtiza:z 
ihvan Yakın	dostlar ihva:n
ihya Canlandırmak,	güç	vermek ihya:
ihzar Hazırlamak	 ihza:r
ihzari Hazırlayıcı	 ihza:ri:
ikab Eziyet	 ika:b
ikame Yerine	koyma	 ika:mé
ikamet Bir	yerde	oturma ika:mét
ikametgâh Konut	 ika:métgâ:h
ikaz Uyarı	 i:ka:z
ikbal Baht	açıklığı,	mutluluk ikbâl
ikbal-i beşer İnsanın	mutluluğu	 ikbâ:li béşer
ikdam Gayret	ederek	çalışmak ikdam
ikincil Önem	bakımından	ikinci	

derecede	gelen,	tali	
ikincil 
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ikircikli 1.	İşkilli	
2.	Kararsız

ikircikli 

iklim Bir	yerin	uzun	yıllar	
ortalamasına	dayalı	hava	
durumu

iklim 

ikmal Tamamlama,	bütünleme	 ikmâ:l
ikna İnandırma,	razı	etme ikna: 
ikon Bilgisayarda	kullanılacak	

herhangi	bir	programı	
simgeleyen	küçük	resim

ikon 

ikona Hristiyanların	kilise	ve	
evlerinde	bulunan	İsa,	
Meryem	ve	melek	figürleri

ikona 

ikra Kur’an-ı	Kerim’de	ilk	ayetin	
başlangıcı,	"Allah'ın	(cc)	
adıyla	oku"

ikra:

ikrah Tiksinme,	iğrenme ikrah 
ikram 1.	Ağırlama	

2.	Armağan	
ikram 

ikramiye 1.	Piyangodan	çıkan	para	ya	
da	hediye	
2.	Çalışanlara	maaş	dışında	
verilen	fazla	para	

ikra:miyé

ikrar 1.	Söyleme,	açıkça	bildirme	
2.	Onaylama	

ikra:r

ikraz Borç	ya	da	ödünç	verme ikra:z
iksa Giydirme	 iksa: 
iksir Mucizevi	etkileri	olan	sıvı iksir 
iktibas Ödünç	almak	 iktibas
iktibasen Ödünç	alarak	 iktiba:sen
iktidar 1.	İş	yapabilme	gücü,	erk	

2.	Yönetimde	bulunan,	yetki	
sahibi

iktidar

iktidari İktidara	bağlı	 iktida:ri:
iktifa Yetinmek	 iktifa: 
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iktisaden Ekonomik	olarak	 iktisa:den
iktisadi Ekonomik	 iktisa:di:
iktisadiyat Devletin	ekonomik	durumu iktisa:diya:t
iktisap Kazanma,	edinim	 iktisap 
iktisap etmek Kazanmak	 iktisa:b͜étmék
iktisat Ekonomi	 iktisat 
iktiza Gereklilik	 iktiza: 
iktiza etmek Gerekmek	 iktiza: étmék
ilaç Hastalıkları	tedavi	etmeye	

yarayan	madde
ilâç 

İlah Tanrı,	Allah	(cc) İlâ:h
ilahe (Mit.)	Tanrıça	 ilâ:hé
ilahi 1.	Tanrı	ile	ilgili	

2.	Makamlı	ezgili	okunan	dua	
ilâ:hi:

ilahi Şaşma	veya	sitem	bildiren	söz ilâ:hi:
ilahiyat Tanrı	bilimi ilâ:hiyat
ilam 1.	(Huk.)	Dava	sonucunu	

bildiren	resmî	belge	
2.	Bildirme	

i:lâ:m

ilan Duyuru,	duyurma i:lâ:n
ilanat İlanlar	 i:lâ:na:t
ilanen Duyuru	yoluyla	 i:lâ:nen
ilanıaşk Muhatabına	aşkını	bildirmek i:lâ:nıaşk
ilan-ı harp Savaş	ilanı i:lânı hârp
ilanihaye Sonsuza	kadar ilâ:niha:yé
ilave Ek,	katmak ilâ:vé
ilaveten Ek	olarak	 ilâ:véten
ilca Zorlama	 ilca: 
ilelebet Sonsuza	kadar ilélébét 
ilenç Beddua	 ilenç 
ilenmek Beddua	etmek ilenmék 
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iletişim Duygu,	düşünce	veya	
bilgilerin	akla	gelebilecek	
her	türlü	yolla	başkalarına	
aktarılması,	bildirişim,	
haberleşme,	komünikasyon

ilétişim 

ilga Bir	şeyin	varlığını	ortadan	
kaldırma

ilga: 

ilginç İlgi	çekici	olan ilginç 
ilhak Bağlama,	ekleme,	kendine	

katma
ilhak

ilhak etmek Bağlamak,	bir	şeyi	kendine	
katmak

ilha:k͜étmék

ilham Esin	 ilham
ilham etmek Esin	vermek ilha:m͜étmék
İlhan İran	Moğollarında	hükümdar	

anlamına	gelen	erkek	ismi
İlhan

İlhanlılar Eski	bir	Türk	devleti İlhanlılar
ilim Bilme,	bilim ilim 
ilinek Bir	şeyde	rastlantısal	olan	

nitelik,	araz
ilinék 

ilintili İlişkisi,	bağı	olan ilintili 
ilişkin İlgili,	bağlı ilişkin 
ilke Temel	düşünce,	prensip ilké
ilkel Eskiye	ait,	iptidai,	primitif ilkel 
ilkten İlk	önce	 ilkten 
illa Her	hâlde,	mutlaka	 illâ: 
illâki İlla	 illâ:ki
illallah Usanç,	bıkkınlık	ifade	eden	

söz
illâllah 

ille İlla	 illé 
illegal (Huk.)	Yasa	dışı illégâl
illet 1.	Hastalık	

2.	Sebep	
illét

illiyet (Huk.)	Nedensellik	 illiyét 
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illüstrasyon Resimleme,	çizim illüstrasyon 
illüzyon Göz	bağı,	göz	yanılması illüzyon 
illüzyonist Göz	bağcı,	sihirbaz	 illüzyonist 
ilm-el yakin Bilimsel	yollardan	bilgi	

sahibi	olma
ilmel yaki:n

ilmî Bilimsel	 ilmi:
ilmiahlak Töre	bilimi	 ilmiahlâk
ilmihâl İslam	dininin	kurallarını	

öğretmek	için	yazılmış	kitap
ilmihâ:l

ilmik İlmek	 ilmik 
ilm-i kelam Kur’an-ı	Kerim’in	

hükümlerini	açıklayan	ve	
yorumlayan	bilim

ilmi kélâ:m

ilm-i mana Güzel	söz	söyleme	bilgisi ilmi ma:nâ:
ilm-i nücum Astroloji	bilimi ilmi nücu:m
ilm-i tabii Doğa	bilimi ilmi tabii:
ilmiye Din	işleriyle	ilgili	çalışanların	

mensup	olduğu	sınıf
ilmiyé

ilmühaber 1.	(Huk.)	Birinin	yer,	hâl,	
medeni	durum	vb.	gösteren	
resmî	belge.	
2.	Bir	şeyin	teslim	alındığını	
gösteren	belge,	alındı	kâğıdı.

ilmühaber

iltibas Andırışma,	benzetmeden	
kaynaklanan	karıştırma

iltiba:s

iltica Sığınma	 iltica:
iltifat 1.	Birine	güler	yüz	gösterme,	

hatırını	sorma,	tatlı	davranma	
2.	İlgi	gösterme,	rağbet	etme	
3.	Yüzünü	çevirerek	bakma

iltifat 

iltifatkâr Güler	yüzlü	davranan,	hatır	
soran

iltifatkâ:r

iltihabi Yangılı,	iltihaplı	 iltiha:bi:
iltihak Katılmak	 iltiha:k
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iltihap Yangı,	şişkinlik,	kızarıklık iltihap
iltimas (Huk.)	Yasa	ve	kurallara	

aykırı	şekilde	birine	arka	
çıkma,	kayırma

iltimas 

iltimas etmek 
(veya geçmek)  

Birini	kayırmak	 iltima:s͜étmék 
(geçmek)

iltisak Kavuşma,	birleşme iltisak
iltisaki Bitişken	 iltisa:ki:
iltizam 1.	Kayırma,	bir	tarafı	tutma

2.	Gerekli	bulma
3.	Kesenek

iltizam

İlyas Kur’an-ı	Kerim’de	ismi	geçen	
bir	peygamber

İlyas 

ilzam etmek Susturmak	 ilza:m͜étmék
im İşaret,	iz im 

ima etmek Dolaylı	yoldan	söylemek,	
anıştırmak

i:ma: étmék

imaj (Edb.)	İmge	 imaj 

imajinasyon (Edb.)	İmgelem	 imajinasyon
imal Hammaddeyi	işleyerek	üretim	

yapmak,	yapım
i:mâ:l

imalat Üretilen	her	türlü	şey i:ma:lâ:t
imalathane Üretim	yapılan	yer,	fabrika,	

işyeri
i:ma:lâtha:né

imale 1.	(Edb.)	Aruz	vezninde	kısa	
okunması	gereken	heceyi	
ölçüye	uydurmak	için	uzun	
okuma	
2.	Bir	tarafa	yatırma,	eğme

ima:lé
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imam 1.	Cemaate	namaz	kıldıran	
kimse	
2.	Müslümanlıkta	mezhep	
kuran	kimse	
3.	En	önde	bulunan	kimse,	
önder

imam 

imambayıldı Patlıcan	ve	çeşitli	sebzelerle	
yapılan	bir	yemek	

imambayıldı 

imame Tespihlerin	baş	tarafına	
geçirilen	uzunca	parça

ima:mé

imamet İmamlık	 ima:mét
İmam-ı Azam 1.	Büyük	imam

2.	Ebu	Hanife
İma:mı A:za:m

iman İnanç,	içten	gelen	güçlü	inanç i:ma:n
imar Bayındırlık	 i:ma:r
imaret İmarethane	 ima:rét
imarethane Yoksullara	ve	öğrencilere	

yiyecek	dağıtmak	için	
kurulmuş	hayır	kurumu,	
imaret

ima:rétha:né

imbat Yazın	denizden	karaya	doğru	
esen	rüzgâr,	deniz	meltemi

imbat 

imbik Damıtıcı	 imbik 
imdat Yardım	çağrısı,	yetişin,	

kurtarın…
imda:t

imdi Şu	halde,	şimdi	vb	
anlamlarına	gelen	söz

imdi 

imece Topluca,	el	birliğiyle	yapılan	
iş

imécé 

imge Zihinde	tasarlanan	şey,	hayal,	
imaj

imgé 

imgelem Hayalgücü	 imgélem 
imha Ortadan	kaldırmak,	yok	

etmek
imha:

imitasyon Taklit	 imitasyon 
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imkân Uygun	şart,	olanak	 imkân
imkânı yok Kesinlikle	olmaz	anlamındaki	

söz
imkâ:nı yok

imkânsız Olanaksız	 imkânsız 
imla (Dilbil.)	Yazım	 imlâ: 
immünoloji Bağışıklık	bilimi	 immünolôji
imparator Bir	imparatorluğun	başındaki	

kimse,	sultan	
imparator 

imparatoriçe İmparatorun	eşi	veya	
imparatorluğun	başındaki	
kadın	

imparatoriçé 

implant Doku	ekimi	 implant 
imrahor Padişah	ahırlarına	ve	onlarla	

ilgili	gereçlere	bakmakla	
görevli	kimse

imrahor 

İmrahor İstanbul	Fatih'te	bir	mahalle İmrahor
İmran Hz.	Meryem’in	babası İmra:n
imrenmek Gıpta	etmek,	beğendiği	

bir	şeyin	veya	durumun	
kendisinde	de	olmasını	
istemek	

imrenmék 

imsak Oruca	başlama	zamanı imsak 
imsakiye Ramazanda	imsak	vaktini	ve	

namaz	vakitlerini	gösteren	
çizelge

imsa:kiyé

imtidat Uzama,	uzanma imtida:t 
imtihan Sınav	 imtihan
imtina Sakınma,	çekinme	 imtina: 
imtisal Bir	örneğe	göre	hareket	etme,	

uyma
imtisâ:l 

imtisalen Uyarak	 imtisâ:lén
imtiyaz Ayrıcalık,	farklı	olma	 imtiyaz 
imtizaç Karışabilmek,	kaynaşmak,	

uyuşmak	
imtiza:ç
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imza Kişiye	özel,	elle	yapılan	ve	
daha	çok	resmî	belgelerde	
kullanılan	işaret

imza: 

inak Dogma	 inak 
inak Boynuna	sarılma ina:k
inal Kendisine	inanılan	kimse	 inal 
inam Emanet,	vedia	 inam 
inan İnanma	işi inan 
inan İdare	etme,	yürütme ina:n
inanç 1.	Bir	düşünceye	gönülden	

bağlı	bulunma	
2.	Birine	duyulan	güven,	
inanma	duygusu

inanç 

inat Ayak	direme	 inat 
inayet İyilik,	ihsan,	lütuf ina:yét
inayeten Yardım	ve	iyilik	olarak ina:yéten
inci İstiridyeden	elde	edilen	

değerli	madde,	takı	ve	süs	
objesi

inci 

İncil Hz.	İsa’ya	(as)	indirilen	
kutsal	kitap

İncil 

incila 1.	Parlama,	cilalama	
2.	Meydanda	olma,	görünme

incilâ:

incizap Çekme,	çekilme,	kapılma inciza:p
indeks Dizin	 indéks 
indi Bir	kimsenin	kendi	görüşüne	

dayanan
indi: 

indikatör Gösterge	 indikatör 
indinde Bir	kimseye	göre indindé
indirgemek Bir	şeyi	kolay	ve	yalın	

duruma	getirmek
indirgémék 

indiyat İnsanın	kendi	görüş	ve	
inançlarına	dayalı	sözleri

indiya:t

infak Nafaka	vererek	başkasını	
geçindirmek

infak
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infaz Bir	kararı	yerine	getirmek,	
uygulamak

infaz

infial 1.	Birine	içerleme,	gücenme,	
kızgınlık	duyma	
2.	Herhangi	bir	şeyden	
etkilenme.

in�fi~â:l

infilak Güçlü	bir	şekilde	patlamak in�filâ:k
infirak Ayrılık	 in�fira:k
infirat Topluluktan	ayrı	durmak in�fira:t
infisah Bozulma,	dağılma	 in�fisa:h 
inhilal Dağılma,	parçalanma,	

ayrışma
inhilâ:l 

inhina Eğrilme,	bükülme inhina:
inhiraf Sapma,	başka	tarafa	yönelme inhira:f
inhisar Tekel,	tek	başına	sahip	olma	 inhisa:r
İnhisar Bilecik’te	bir	ilçe İnhisar
inhitat Çökme,	yıkılma,	dağılma,	

düşme
inhita:t

inidam Yok	olma in’ida:m
inikâs Yansıma,	yankı in’ikâ:s
inisiyatif 1.	Öncecilik,	üstünlük	

2.	Karar	verme	yetkisi
inisiyatif 

inkâr Yadsıma,	reddetme,	kabul	
etmeme

inkâ:r

inkılâp Devrim,	reform inkılâp (inkılâ:bı)
inkıraz Batma,	çökme,	yok	olma inkıra:z
inkısam Bölünme,	parçalanma inkısa:m
inkıta Kesinti,	kesilme inkıta:
inkıyaden Uyarak,	boyun	eğerek inkıya:den
inkıyat
(inkıyad) 

Boyun	eğme,	uyma
Beş on gün oldu ki, 
mutâda inkıyâd ile ben / 
Sabahleyin çıkıvermiştim 
evden erkenden.  
("Küfe",	Mehmet	Akif	Ersoy)

inkıya:t
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inkisar Kırılma,	gönül	kırgınlığı inkisa:r
inkişaf Açılma,	meydana	çıkma inkişa:f
inorganik Cansız	varlık inorganik 
inovasyon Yenileşim	 inovasyon 
insaf Vicdana	ve	mantığa	dayanan	

adalet
iñsaf 

insafa gelmek Kötü,	acımasız	tutumdan	
vazgeçmek

iñsa:fa gelmék 

insafsızca Acımadan,	vicdansız	şekilde iñsafsızca 
insan Düşünme	ve	konuşma	

yeteneği	olup	evreni	kavrayıp	
eşyaya	biçim	verebilen	canlı,	
Ademoğlu

in�san 

insancıl İnsanla	ilgili,	insan	seven in�sancıl 
insan-ı kâmil Güzel	huy	ve	tabiat	sahibi,	

olgun	insan
in�sa:nı kâ:mil

insani İnsanca,	insana	özgü in�sa:ni:
insaniyet İnsanlık	 in�sa:niyét
insical Dökülme	 in�sicâ:l
insicam Düzgün	söz	söylemek in�sica:m 
insiyak İçgüdü	 in�siyak 
insiyaki İçgüdüsel	 in�siya:ki:
inşa 1.	Yapma,	kurma	

2.	Düzyazı
in�şa:

inşaat Bina	veya	başka	bir	şeyin	
yapımı

in�şaat

inşai İnşaatla	ilgili inşa:~i
inşallah “Allah	(cc)	izin	verirse”	

anlamındaki	söz
in�şallah 

inşat (etmek) (Edb.)	Bir	edebiyat	eserini	
genellikle	de	şiiri	sesli	okuma

in�şa:d͜étmék

inşirah Gönül	açılması,	ferahlık in�şira:h 
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intak (Edb.)	Canlı	veya	cansız	
varlıkları	kişileştirerek	
konuşturma	sanatı

intak 

intan Mikrop,	mikrobik	hastalık intan 
intaniye Mikropla	bulaşan	hastalıklar inta:niyé
integral 1.	Parçalardan	oluşmuş	bütün	

2.	Türevi	bilinen	fonksiyon
intégrâl

intelijans Aydın,	seçkin intélijañs 
interaktif Etkileşimli	 intéraktif 
intermezzo Serbest	bir	biçimde	yazılmış	

olan	ve	kendi	kendine	bir	
bütün	oluşturan	müzik	eseri

intermézzo 

intern Ön	hekim	 intern 
internet Genel	ağ internét
intiba İzlenim	 intiba:
intibah Uyanış	 intiba:h 
intibak Uyum	 intibak 
intibak etmek Uymak,	alışmak intiba:k͜ étmék
intifa Yararlanma	 intifa:
intifada Filistin’deki	halk	ayaklanması intifa:da
intiha Son,	sona	ermek intiha: 
intihabat Seçimler	 intiha:ba:t
intihal Aşırma,	çalma	 intihâ:l
intihap Seçme	 intihap 
intihar Kişinin	kendi	hayatına	son	

vermesi
intihar 

intikal 1.	Bir	yerden	başka	bir	yere	
geçme	
2.	Anlama,	kavrayış

intikâl

intikalen İntikal	yoluyla	 intika:len
intikam Öç	 intikam 
intisap (etmek) Bağlanma,	girme intisap 
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intişar 1.	Yayılma	
2.	Gazete	ve	dergi	yayımlama

intişar

intizam Tertip,	düzen	 intizam
intizar 1.	Beklemek,	gözlemek	

2.	İlenç
intizar

inzal İnme,	indirilme inzâ:l
inzibat 1.	Sıkı	düzen	

2.	Gözaltında	tutma	
3.	Silahlı	kuvvetlerde	düzeni	
sağlamakla	görevli	er

inzibat 

inzimam Katılma,	eklenme inzima:m 
inziva Toplumdan	uzaklaşarak	kendi	

köşesine	çekilmek
inziva:

inzivaya çekilmek Toplumdan	kaçıp	hiçbir	şeyle	
ilgilenmeyerek	tek	başına	
yaşamak

inziva:ya 
çékilmék

ipham (Edb.)	Belirsizlik,	kapalılık ipham 
ipotek (Huk.)	Tutu	 ipoték 
iptal etmek Kaldırma,	bozma,	geçersiz	

kılma
iptâ:l͜étmék

iptida 1.	Başlangıç	
2.	Önce,	ilk

iptida:

iptidai 1.	İlkel	
2.	İlkokul

iptida:~i:

iptila Düşkünlük,	tutkunluk iptilâ:
iptizal Ayağa	düşme,	bayağılaşma	 iptizâ:l
irade 1.	İstenç	

2.	Buyruk
ira:dé

iradi İstençle	 ira:di:
İran Türkiye’nin	doğusunda	bir	

ülke
İ:ran

irat Gelir	veya	gelir	getiren	mülk ira:t
irca etmek Eski	hâline	döndürmek,	geri	

çevirmek
irca: étmék

irca-i kelam Sözü	asıl	amaca	getirmek irca:~i kélâ:m
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irdelemek Tetkik,	araştırma,	inceleme irdélémék 
İrem Cennette	bir	köşe İrem 
irfan Bilme,	sezme,	kavrama	 irfan
irkilmek Dışsal	etkilerle	vücudun	

aniden	tepki	vermesi,	ani	
şaşkınlık	ve	ürperti

irkilmék 

irmik Sert	buğdaydan	elde	edilen,	
taneleri	iri,	glütence	zengin	
un

irmik 

irrasyonel Akıl	dışı,	akılcı	olmayan irrasyonel
irs Kalıtım	 irs 
irsal Gönderme	 irsâ:l
irsaliye (Huk.)	Gönderi	belgesi,	

makbuz
irsa:liyé

irsî Kalıtımsal	 irsi:
irsiyet Kalıtım	 irsiyét 
irşat Doğru	yolu	gösterme irşat 
irşat etmek Doğru	yolu	göstermek irşa:d͜étmék
irtibat Bağlantı	 irtibat 
irtica Gericilik	 irtica:
irticai Gerici	tutum	ve	davranış irtica:~i:
irtical Doğaç	 irticâ:l
irticalen Doğaçlama	 irtica:len 
irtidat Müslümanlıktan	çıkarak	

başka	bir	dine	geçme
irtida:t

irtifa Yükseklik,	yükselti irtifa:
irtifaen Yükseklik	açısından irtifa:en
irtifak Dayanma	 irtifak
irtihal etmek Ölüm,	ölmek	 irtihâ:l͜ étmék
irtikap Gözlemek	 irtikap 
irtikâp Kötü	iş	yapmak,	yiyicilik	 irtikâ:p
irtisam Resmi	çıkması,	izdüşüm irtisa:m
irtişa (Huk.)	Rüşvet	alma	 irtişa:
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İsa (as) Kendisine	İncil'in	indirildiği,	
Hristiyanlık	dininin	
peygamberi	

İ:sa: 

isabet Hedefi	tutturmak isa:bét
isal Ulaştırma	 i:sâ:l
isale Akıtma	 isa:lé
İsevi Hristiyan İ:sévi: 
İsfendiyar Kastamonu	ve	Sivas	yöreleri İsfendiya:r
İshak (as) Kur’an-ı	Kerim’de	geçen	bir	

peygamber
İshak

ishal Sulu	dışkılamak,	amel ishâl 
isilik Sıcaktan	meydana	gelen	

vücuttaki	kabarıklık
isilik 

isim Ad	 isim 
iskalarya Çarmıhlardaki	halat	

basamaklar
iskalarya 

iskambil Bir	yüzünde	sayı	ve	resimler	
olan	oyun	kâğıdı

iskambil 

iskân Yurtlandırma,	yerleştirme iskâ:n 
iskandil Suyun	derinliğini	ölçmek	için	

kullanılan	araç
iskandil 

iskarpin Ökçeli	ve	konçsuz	ayakkabı iskarpin 
iskele Deniz	taşıtlarının	karaya	

yanaşmasına	imkân	sağlayan	
tahta	veya	betondan	yapılmış	
platform	

iskélé 

iskele alabanda Dümeni	tamamen	sol	tarafa	
çevirme	komutu

iskélé alabanda

İskender Milattan	önce	dördüncü	
yüzyılda	yaşamış	ünlü	
Makedonya	Kralı

İskender 

İskendername Ahmedi’nin	Büyük	İskender’i	
anlattığı	eserinin	ismi

İskenderna:mé

iskonto İndirim	 iskonto 
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iskorbüt C	vitamini	eksikliğinden	
kaynaklanan	bir	hastalık

iskorbüt 

iskorpit Yakıcı	dikenleri	olan	bir	balık	
türü

iskorpit 

İslam Hz.	Muhammed’in	(sav)	
peygamberi	olduğu	semavi	
din

İslâm

İslami İslam	diniyle	ilgili,	ona	uygun	
olan

İslâ:mi:

İslamiyet Müslümanlık	 İslâ:miyét
İsmailiye İmam	Cafer’in	büyük	oğlu	

İsmail’in	kurduğu	fırka	ve	bu	
fırkaya	mensup	olan	kimse

İsma:ili:yé

ismen Adıyla,	adını	söyleyerek ismen 
İsmet Dürüstlük,	temizlik	

anlamlarına	gelen	isim
İsmét

ismetli İsmet	sahibi,	dürüst	 ismétli 
ismetpenah İsmetli	 ismétpéna:h
İsm-i Azam En	büyük	isim,	Allah’ın	(cc)	

99	isminden	en	büyük	olanı
İsmi A:za:m 

ism-i fail (Dilbil.)	Kendisinden	fiil,	iş	
çıkan	kimsenin	sıfatı

ismi fa:il

ism-i meful (Dilbil.)	Failin	fiili,	kendi	
üzerine	geçen	kelime

ismi méf’û:l

isna Övme,	şükretme	 isna:
isnaden Dayanarak	 isna:den
isnat etmek Dayandırmak	 isna:d͜étmék
ispari İzmaritgillerden	bir	balık ispari 
ispat etmek Kanıt,	kanıtlama ispa:t͜étmék
ispenç Bodur	cins	tavuk	ve	horoz ispénç 
ispermeçet Balinalardan	elde	edilen	

kozmetik	maddesi
isperméçét 

ispinoz Kısa	gagalı,	renkli,	güzel	
renkli	bir	kuş	türü

ispinoz 

ispir At	veya	araba	uşağı	 ispir 
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İspir Erzurum’un	ilçesi İspir
ispirto Alkol ispirto 
ispiyon Birinin	yapıp	ettiği	bir	

şeyi	ilgililere	söylemek,	
gammazlamak	

ispiyon 

ispritizma Ruhbilim	 ispritizma 
İsra 1.	Geceleyin	yürütme,	

gönderme
2.	Kur’an-ı	Kerim’de	geçen	
bir	sure

İsra:

israf Gereksiz	para,	mal,	zaman	vb	
harcamak,	savurganlık

israf 

İsrafil Sur'u	üfürerek	kıyametin	
koptuğunu	bildirecek	olan	
melek

İsra:fil 

İsrail 1.	Hz.	Yakup’un	(as)	lakabı	
2.	Orta	Doğu’da	kurulu	
Yahudi	devleti

İsra:il

israr Sır	tutma,	gizleme isra:r
israr-i esrar Sırların	gizlenmesi isra:ri ésrar
İstanbul Doğu	Roma	ve	Osmanlı	

İmparatorluğu’na	başkentlik	
etmiş,	tarihin	en	eski	
şehirlerinden	biri

İstan�bul

İstanbulin Tanzimat’tan	Meşrutiyet’e	
kadar	Osmanlı'da	kullanılan,	
yakası	kapalı	bir	tür	erkek	
ceketi.

İstan�bulin

istatistiki İstatistiğe	dayalı istatistiki:
istatistiksel İstatistiğe	dayalı istatistiksel 
istavrit Uskumrugillerden	pulsuz	ve	

az	kılçıklı	bir	balık
istavrit 

istavroz Haç	 istavroz 
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isteka Bilardo	oyununda	toplara	
vurmak	için	kullanılan	sopa

istéka 

İstemi Göktürk	devletinin	
kağanlarından

İstémi: 

istemsiz İstemeden	yapılan istemsiz 
istenç İrade	 istenç 
istiane Yardım	isteme isti~a:né 
istiap İçine	alma,	sığdırma isti~â:p 

istiap haddi Deniz,	kara	ve	hava	
taşıtlarının	yük	ve	yolcu	
miktarlarını	belirleyen	sınır

istiâ:p hâddi

istiare 1.	Ödünç,	borç	veya	eğreti	
alma,	ödünçleme	
2.	(Edb.)	Bir	şeyi	anlatmak	
için	ona	benzetilen	başka	
bir	şeyin	adını	eğreti	olarak	
kullanma,	eğretileme

isti~a:ré

istibdat Hak	ve	özgürlüğü	sınırlayan,	
baskı	rejimi

istibda:t 

istical İvedilik,	acele	etme isticâ:l 
isticvap Sorgulamak	 isticva:p
istida Dilekçe	 istida:
istidaname (Huk.)	Resmî	bir	makama	

yazılan	dilekçe	yazısı
istida:na:mé

istidat Yetenek	 istida:t 
istidatsız Yeteneksiz	 istidatsız 
istidlal Delillere	dayanarak	çıkarım	

yapmak
istidlâ:l

istifa Kendi	isteğiyle	işten	ayrılma istifa:
istifade etmek Yararlanmak	 istifadé étmék 
istifaname (Huk.)	İstifa	dilekçesi	 istifa:na:mé
istifçi İstif	eden,	stokçu istifçi 
istifham Soru,	şüphe istifham 
istifra Kusma	 istifra:
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istiğfar Tövbe	etmek	 isti:fa:r
istiğna 1.	Tok	gözlülük	

2.	Nazlanmak	
isti:na:

istiğrak Dalma,	içine	gömülme isti:ra:k
istihale Biçim	değiştirme,	başkalaşma istiha:lé
istihare Girişilecek	bir	işin	hayırlı	

olup	olmadığını	rüyadan	
anlamak	için	abdest	alıp	dua	
okuyarak	uyuma

istiha:ré

istihbar Haber,	bilgi	alma istihba:r
istihbarat Yeni	öğrenilen	bilgiler,	

haberler,	duyumlar
istihba:ra:t

istihdam Bir	görevde	veya	işte	
kullanma

istihdam

istihfaf Küçümseme,	hor	görme istihfaf 
istihkak Hak	kazanma,	hak	ediş istihkak 
istihkâm Düşmana	karşı	savunma	

yapmak	amacıyla	
düzenlenmiş	yer

istihkâm

istihkar Hor	görme,	aşağılama	 istihka:r 
istihlak Tüketim	 istihlâk
istihraç Çıkarsama	 istihra:ç 
istihsal 1.	Elde	etme	

2.	Üretim
istihsâ:l

istihza Kinayeli	biçimde	yapılan	alay istihza: 
istihzar Hazırlama	 istihza:r 
istikamet Doğrultu	 istika:mét
istikbal Gelecek	 istikbâl 
istikbalen Gelecekteki	bir	zamanda	 istikba:len
istiklal Bağımsızlık	 istiklâl
istikra Tümevarım	 istikra:
istikrah Tiksinme,	iğrenme	 istikra:h 
istikrar Kararlılık,	dengeli	yürütme istikrar
istikraz Borçlanma	 istikra:z
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istikşafi Keşfetmeye,	araştırmaya	
yönelik

istikşa:fi:

istila 1.	Bir	ülkeyi	silah	zoruyla	ele	
geçirme	
2.	Yayılma,	sarma

istilâ: 

istim İslim,	buhar	gücü	 istim 
istimal Kullanma	 istimâ:l 
istimbot Çatana	 istimbot 
istimdat Yardım	isteme	 istimda:t 
istimlak (Huk.)	Kamulaştırma	 istimlâk
istimrar Süreklilik	 istimra:r
istimzaç Bir	kişi	hakkında	araştırma	

yapmak	
istimza:ç 

istinaden Bir	görüş	veya	duruma	
dayanarak	

istina:den

istinaf (Huk.)	Davayı	bir	üst	
mahkemeye	taşıma	

isti:naf 

istinat Dayanma,	yaslanma	 istinat 
istinatgâh Dayanılacak,	sığınılacak	yer	 istinatgâ:h
istinkâf Geri	durmak,	sakınmak	 istinkâ:f
istinsah Yazma	bir	eseri	el	yazısıyla	

kopyalama
istinsa:h

istintaç Sonuç	çıkarma	 istinta:ç 
istintak (Huk.)	Sorguya	çekmek istinta:k
istirahat Dinlenme	 istirahât 
istirdat Geri	alma,	kurtarma	 istirdat 
istirham Merhamet	dileme,	yalvarma	 istirham 
istiridye Yassı	solungaçlılar	sınıfından	

deniz	canlısı,	yumuşakça
istiridyé 

istiskal Soğuk	davranarak	
hoşnutsuzluğunu	belirtmek

istiskâ:l

istismar İyi	niyeti	kötüye	kullanma,	
sömürme

istismar
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istisna Ayrı	tutulan,	kural	dışı istisna: 
istisnai Ayrık,	benzerlerinden	ayrılan istisna:~i
istişare Danışma	 istişa:ré
istitrat Ek	olarak,	sırası	gelmişken	

söylenen	söz
istitra:t

istiva Birden	çok	şeyin	birbirine	eşit	
ve	denk	olması

istiva: 

isyan Başkaldırı	 isya:n
isyankâr İsyan	eden,	başkaldırıcı isyankâ:r
işar Yazı	ile	bildirme	 işa:r 
işaret İz,	gösterge işa:rét 
işari oy Herkesin	göreceği	şekilde,	

açık	oy
işa:ri: oy

işbu Özellikle	bu	 işbu 
işgal Ele	geçirme,	alıkoyma işgâ:l
işgaliye İşgal	edilen	yere	ödenen	ücret	

veya	vergi
işga:liyé

işgüder Maslahatgüzar	 işgüder 

işgüzar Gereksizken	kendini	
göstermek	amacıyla	işe	
karışan	kişi

işgüzar

işkâl Zorlaştırma	 işkâ:l
işkembe Geviş	getirenlerin	ilk	ve	en	

büyük	mide	bölümü	
işkembé 

işkence Maddi	manevi	eziyet işkencé
işkillenmek İşkilli	duruma	gelmek,	

pirelenmek	
işkillenmék 

işlevsel İşlev	gören,	fonksiyonel	 işlévsel 
işmar El,	göz	veya	baş	ile	yapılan	

işaret
işmar 

işporta Açıkta	çalışan,	seyyar	satıcı işporta 
işret İçki	meclisi	 işrét 
işteş Birlikte,	ortaklaşa	yapılan	 iştéş 
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iştigal Bir	işle	ilgilenme,	meşgul	
olma	

iştigâ:l

iştiha İştah	 iştiha:
iştihar Şöhret,	nam	salma iştiha:r
iştikak 1.Yarılmış	bir	şeyin	bir	

bölümünü	alma	
2.	(Edb.)	Aynı	kökten	gelen	
kelimeleri	bir	arada	kullanma	
sanatı

iştikak

iştirak Ortaklık	 iştirâk (iştira:k-i) 
iştiyak Aşırı	istek,	özleyiş	 iştiyak 
işve Naz,	eda,	cilve	 işvé 
işvebaz Edalı,	cilveli işvébaz
ita Verme,	ödeme i:ta:
itaat Boyun	eğme ita:ât 
itaatkâr İtaat	eden	 ita:âtkâ:r
italik Eğik	yazı italik 
itfaiye Yangın	söndürme	kuruluşu	ve	

aracı
itfa:~iyé

ithaf Birinin	adına	sunma,	ona	
armağan	etme

ithaf

ithafen İthaf	yoluyla	 itha:fen
ithafname İthaf	yazısı	 ithafna:mé
ithal 1.	İçine	alma	

2.	Başka	ülkeden	alınan	mal
ithâl 

ithalat Dış	alım	 itha:lâ:t
itham Suçlama	 itham 
itibar Saygınlık	 i:tiba:r 
itibaren -den	başlayarak	 i:tiba:ren
itibarıyla Bakımından,	-den	sayılarak i:tiba:rıyla
itibari Öyle	farz	edilen,	var	sayılan,	

fiktif
i:tiba:ri:

itidal Ölçülü,	ılımlı	olmak i:tidâ:l 
itikadi İnançla	ilgili	olan i:tika:di:
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itikâf Dışarıdan	kendini	
soyutlayarak,	ibadetle	meşgul	
olmak

i:tikâ:f

itikat İnanma,	inanç i:tika:t
itila Yücelme,	yükselme i:tilâ:
itilaf Anlaşma,	uyuşma	 i:tilâf 
itimat Güven,	emniyet	 i:timat 
itina Özen	 i:tina: 
itiraf etmek Gerçeği	saklamaktan	

vazgeçip	söylemek	
i:tira:f͜étmék

itiraz Bir	şeye	karşı	çıkma	 i:tira:z 
itiyat Alışkanlık	 i:tiya:t
itizar Özür	dilemek	 i:tiza:r 

itlaf Öldürme,	yok	etme	
(Hayvanlar	için)

itlâ:f

itmam Tamamlamak	 itma:m

itminan Güvenme,	inanma itmina:n

ittifak Anlaşma,	bağlaşma	 ittifak

ittihat Birleşme	 ittihat 

ittihat-ı İslam İslam	birliği	 ittiha:dı İslâ:m

ittihat-ı umumi Toplumun	birliği	 ittiha:dı umu:mi:

İttihat ve Terakki Osmanlı’nın	2.	Meşrutiyet	
döneminde	kurulan	parti

İttihat ve 
Térakki:

ittihaz Sayma,	tutma	 ittiha:z

ittisal Bitişme	 ittisâ:l

ittiza Alçak	gönüllülük	 ittiza: 

ivaz Karşılık,	ödün	 iva:z
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ivecen Aceleci	 ivécen 

ivedi Acele	 ivédi 

iyelik Sahiplik	 iyélik 

iyon Bir	atom	veya	bir	atom	
grubundan	oluşmuş	elektrik	
yüklü	parçacık

iyon 

iyot Doğada	en	çok	denizlerde	
bulunan	katı	bir	element	

iyot 

izabe Madenlerin	eritilmesinde	
kullanılan	fırın

iza:bé

izaç Rahatsız	etme,	bunaltma	 iza:ç

izafe Bir	şeye	veya	birine	bağlama,	
yakıştırma

iza:fé

izafet Görelik	 iza:fét 

izafeten İlişki	kurularak,	mal	edilerek	 iza:féten

izafi Göreceli	 iza:fi:

izafiyet Görelilik	 iza:fiyét 

izah Açıklama	 i:za:h

izahat Açıklamalar	 i:za:hat

izahname Açıklama	metni i:za:hna:mé

izale Yok	etme,	giderme	 iza:lé 

izam 1.	Birini	gönderme,	yollama	
2.	Büyütme,	abartma

i:za:m

izan Anlayış	yeteneği iza:n 

izbandut Korku	saçan	iri	yarı	adam izbandut 

izbe Loş,	basık	ve	karanlık	yer izbé 
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izdiham Kalabalık,	yığılma	 izdiham

izdivaç Evlenme	 izdivaç 

izhar Açığa	vurma,	gösterme izha:r 

izmarit 1.	Pullu	ve	kılçıklı	bir	tür	
balık	
2.	İçilmiş	sigara	artığı

izmarit 

izmihlal Yıkılma,	çökme	
Ebediyen sana yok, ırkıma 
yok izmihlal 
("İstiklal	Marşı",	Mehmet	
Akif	Ersoy)

izmihlâ:l

izninizle "Müsaade	ederseniz"	
anlamındaki	söz

izninizlé 

izolasyon Yalıtım	 izolâsyon 

izole Yalıtılmış	 izolé 

izzet Yücelik,	büyüklük	gibi	
anlamlara	gelen	isim

izzét 

izzetinefis Kişinin	kendine	verdiği	değer,	
öz	saygı

izzétinéfis 

izzetüikbal Saygınlık	 izzétüikbâl 

izzetüikram Ağırlama	 izzétüikram 
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J
jaguar Kedigillerden,	iri	benekli	bir	

tür	yırtıcı	hayvan
jagu~ar 

jakar Her	çözgü	ipliğinin	başlı	
başına	hareket	ettiği	mekanik	
dokuma	tezgâhı	ve	bu	
tezgâhta	dokunmuş	karmaşık	
desenli	kumaş

jakar

jakarlı Jakarla	yapılan jakarlı 
jakoben 1.	Fransa’da	Aziz	Dominicus	

tarikatına	bağlı	rahip	ve	
rahibeler	
2.	Tepeden	inmeci.

jakoben

jakuzi Sağlık	havuzu jakuzi 
Jale 1.	Çiy	

2.	Kadın	ismi	
Ja:lé

jaledar Çiğ	düşmüş ja:léda:r
jaluzi Şerit	perde	 jalûzi 
jambon Tuzlanıp	ise	tutularak	

hazırlanmış	domuz	budu	veya	
kolu.

jambon 

jandarma Devletin	yurt	içinde	nizamı	
sağlamakla	görevli	silahlı	
askerî	kuvvetleri

jandarma 

janjanlı Yanar	döner	 janjanlı 
janr Tür,	tarz	 janr 
Japon Japonya	halkından	veya	bu	

halkın	soyundan	olan	kimse	
Japon 

jargon Bir	mesleğe	veya	gruba	özel	
dil,	söz	dağarcığı

jargon 

jarse Esnek	dokunmuş	ipekli	veya	
yünlü	bir	kumaş

jarsé 
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jartiyer Çorapları	dizin	altında	veya	
üstünde	tutmaya	yarayan	
lastikli	bağ

jartiyer 

jel Jöle	kıvamında	krem jel 
jelatin 1.	Hayvanların	kemik,	

kıkırdak	vb.	dokularından	
veya	bitkisel	yosunlardan	
elde	edilen	saydam,	renksiz,	
kokusuz	bir	madde	
2.	Ambalaj	için	kullanılan	
ince,	parlak	bir	madde

jélâtin 

jenerasyon Nesil,	kuşak jénérasyon

jeneratör Üreteç	 jénératör
jenerik Tanıtma	yazısı	ya	da	filmi	 jénérik 
jeolog Yer	bilimci	 jé~olôg

jeoloji Yer	bilimi	 je~olôji

jeotermal Yer	altından	kaynayan	sıcak	
su

jé~otermâl

jest 1.	Beden	dili	ile	yapılan	
istemli	veya	istemsiz	hareket	
2.	Birine	karşı	iyi	davranmak

jést

jeton Gişelerde,	telefon	ve	türlü	
oyunlarda	para	yerine	
kullanılan	küçük,	metal	veya	
plastik	nesne

jéton 

jikle Motorlu	taşıtların	yüksek	
devirde	çalışması	için	fazla	
benzin	akışını	sağlayan	alet

jiklé 

jilet İnce	çelikten	yapılmış,	iki	
yanı	keskin	tıraş	bıçağı

jilét 

jimnastik Vücut	egzersizi,	idman jimnastik 
jinekolog Kadın	hastalıkları	doktoru jinékolôg
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joker 1.	Bazı	kâğıt	veya	taş	
oyunlarında	istenen	kartın	
veya	taşın	yerine	konabilen	
kart	
2.	Her	işe	yarayan	(kimse)

joker 

jokey Yarış	atlarına	binen,	
yetenekleri	bu	amaca	göre	
geliştirilmiş	kimse

jokéy 

jonglör Hokkabaz	 jon�glör
jöle 1.	Meyve	suyundan	elde	

edilmiş	şekerleme	
2.	Et	suyunun	soğuduktan	
sonraki	kıvam	almış	şekli	
3.	Saça	biçim	vermekte	
kullanılan	yapışkan	madde	

jölé 

Jöntürk Osmanlı	İmparatorluğu’nun	
son	zamanlarında	kurulan	
“Yeni	Osmanlılar”	derneğinin	
üyeleri

Jöntürk

jurnal 1.	İhbar	etmek	
2.	Günlük

jurnâl 

jübile 1.	Evliliğin	ellinci	yılında	
düzenlenen	kutlama	şenliği
2.	Bir	sanat	veya	spor	dalında	
uzun	süre	çalışanların	
onuruna	düzenlenen	kutlama	
töreni

jübilé 

Jülide "Dağınık	saçlar"	anlamına	
gelen	bir	kadın	ismi

Jüli:dé

Jüpiter En	büyük	gezegen,	Erendiz Jüpiter 
jüri Seçiciler	kurulu	 jüri 
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K
kaba 1.	Özensiz,	sakil,	ince	karşıtı	

2.	Terbiyesiz,	görgüsüz	kimse
kaba 

kabâ Cübbe,	kaftan kaba:
kabahat Çirkin	hareket,	kusur kabahât 
Kâbe Mekke’de	Müslümanların	

kıblesi,	Hac	ve	Umre’de	
tavaf	edilen	kutsal	mekân,	
Beytullah

Kâ:bé

Kâbe-i 
Muazzama

Kâbe’ye	verilen	bir	isim Kâ:bé~i 
Muazzama

kabız Zor	ve	ağrılı	dışkılama,	ishal	
karşıtı

kabız 

kabil Mümkün	 ka:bil
Kabil Afganistan’ın	başkenti	 Kâ:bil
kabil Tür,	çeşit kabi:l
kabile Boy	 kabi:lé
kabiliyet Yetenek	 ka:biliyét
kabine Bakanlar	kurulu kabiné 
kabir Mezar	 kabir 
kabir azabı İslam	inancına	göre	öldükten	

sonra	kabirde	çekilen	azap,	
sıkıntı

kabir aza:bı

kablelmilat Milattan	önce	 kablélmi:lâ:t
kablel vuku Olmadan	önce	 kablélvuku:
kablet tarih Tarih	öncesi	 kablét ta:rih
kablo Elektrik	ileten	ve	üzeri	

yalıtımlı	tel
kablo 

kabotaj Bir	ülkenin	iskele	veya	
limanları	arasında	gemi	
işletme	işi

kabotaj 

kabristan Mezarlık	 kabristan 
kabul Razı	olma,	onaylama kabû:l
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kâbus Karabasan	 kâ:bus
kabz Tutmak,	saklamak kabz 
kabza Silah,	kılıç	vb.	şeylerde	

tutulacak	yer,	tutak,	sap	
kabza 

kabzımal Sebze	meyve	toptancısı,	
komisyoncusu

kabzımal 

kadastro Bir	ülkedeki	her	çeşit	arazi	
ve	mülk	yerinin,	alanının,	
sınırlarının	ve	değerlerinin	
devlet	eliyle	belirlenip	plana	
bağlanması	işi

kadastro 

kadavra Tıpçıların	üzerinde	çalıştığı	
ölü	insan	bedeni

kadavra 

kadeh İçki	bardağı	 kadéh 
kadem Ayak	

Kadem kadem gece teşrifi 
naili o mehin / cihan cihan 
elem-i intizara değmez mi 
(“Gazel”,	Naili)

kadém 

kademe Basamak,	aşama kadémé 
kademgâh Tuvalet,	ayakyolu kadémgâ:h
kademhane Tuvalet	 kadémha:né 
kader Alın	yazısı,	yazgı	 kader 
kaderiye Kader	anlayışını	inkâr	ederek	

insanların	irade	ve	hareket	
özgürlüklerinin	bulunduğunu	
ileri	süren	İslam	felsefesi	

kadériyé

kadife Yüzeyi	belirli	uzunlukta	
bırakılmış	ham	madde	
lifleriyle	kaplı,	parlak,	
yumuşak	kumaş

kadifé 

kadim Eski,	ezeli	 kadi:m
kadir Değer,	itibar	 kadir 
kadir Kudretli	 ka:dir 
Kadiri Kadirilik	tarikatine	mensup	 Ka:diri:
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Kadirilik Abdülkadir	Geylani	Hz.'nin	
kurucusu	olduğu	tarikat

Ka:diri:lik

Kadiriye Kadirilik	 Ka:diriyé 
Kadirli Osmaniye’nin	ilçesi Kadirli 
kadirşinas Değerbilir kadirşinas 
kadit 1.	Çok	zayıf	

2.	İskelet	
3.	Güneşte	kurutulmuş	et

kadit

kadük Eskimiş,	önemini	yitirmiş kadük 
kafadar Aynı	veya	benzer	görüşe	

sahip,	kafa	dengi
kafadar 

kafe Yiyecek	içecek	satılan,	
oturmaya	müsait	yer,	dükkân	

kafé

kafein Sinirleri	uyarıcı	ve	
metabolizmayı	hızlandırıcı	
etkiye	sahip	madde	

kafé~in

kafes 1.	Hayvanlar	için	aralıklı	tel,	
metal	veya	ağaç	çubuklardan	
yapılmış	taşınabilir	bölme	
2.	Çapraz	çubuklarla	ve	
aralıklı	olarak	yapılmış,	
pencerelere	takılan	siper

kafés

kafeterya Çay,	kahve	ağırlıklı	olmak	
üzere	yiyecek	ve	içecek	
satılan	yer

kaféterya 

kâffesi Tamam,	bütün,	hepsi kâffési 
kâfi Yeterli	 kâ:fi:
kafile Birlikte	hareket	eden	topluluk	 ka:filé
kâfir Tanrı'nın	varlığını	ve	birliğini	

inkâr	eden	kimse,	küfür	ehli
kâ:fir 

kâfiristan Kâfirlerin	yaşadığı	yer kâ:firistan 
kâfirun 1.	Tanrı	tanımazlar,	kâfirler

2.	Kur’an-ı	Kerim’de	yer	alan	
bir	sure

kâ:firu:n

kafiye (Edb.)	Uyak	 ka:fiyé 
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kaftan Genellikle	ipekten	yapılma,	
uzun	ve	süslü	giysi

kaftan 

kâfur Hastalıklarda	da	kullanılan	
güzel	kokulu	bir	bitki

kâ:fur

kâfuri Kâfurdan	yapılma kâ:furi:
kâgir Taş	veya	tuğladan	yapılan	ev	 kâ:gir
kağan Türk	devletlerinde	hakan,	

hükümdar
ka:n 

kâğıt Ağaç	veya	çeşitli	
maddelerden	yapılan,	üzerine	
yazı	yazılan	nesne

kâ:t 

Kâğıthane İstanbul’un	bir	ilçesi Kâ:tha:né
Kağızman Kars’ın	ilçesi Ka~ızman 
kağnı İki	veya	dört	tekerlekli,	

dingili	tekerlekle	birlikte	
dönen	öküz	arabası

ka:nı

kağşamak Eskimek,	dağılmak ka:şamak
kâh Ara	sıra kâh
kahhar Kahreden	 kahha:r
kahır 1.	Derinden	duyulan	üzüntü,	

pişmanlık	
2.	Yok	etme,	mahvetme

kahır 

kâhin Geleceği	bildiğini	iddia	eden	
kimse

kâ:hin

kâhine Falcı	kadın	 kâ:hiné
Kahire Mısır’ın	başkenti Ka:hiré
kahir ekseriyet Ezici	çoğunluk ka:hir éksériyét
kahkaha Yüksek	sesle	gülmek kahkaha 
kahraman Önemli	kişi,	yiğit,	cesur kahraman
kahrolmak Çok	üzülmek	 kahr͜olmak 
Kâhta Adıyaman’da	bir	ilçe Kâhta
kahvehane Kahve	içilen	yer,	kahve kahvéha:né
kâhya 1.	Çiftlikte	görevli	kimse	

2.	Değnekçi
kâhya:
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kaide 1.	Kural	
2.	Ayaklık

ka:~idé 

kaideten Kural	olarak	 ka:~idéten
kaidevi Kuralla	ilgili ka:~idévi:
kail 1.	Söyleyen	

2.	Aklı	yatmış
ka:~il

kaim 1.	Bir	şeyin	yerine	geçen	
2.	Ayakta	duran,	var	olan

ka:~im

kaime 1.	Buyruk,	ferman	
2.	Kâğıt	para,	kayme

ka:~imé

kâin Bulunan	 kâ:in
kâinat Evren	 kâ:inat 
kak Meyvelerin	kurutulmuş	hâli	 kak 
kakao (Bot.)	Amerika'nın	sıcak	

bölgelerinde	yetişen	bir	ağaç	
ve	bu	ağacın	meyvesinin	
çekirdeğinden	elde	edilen	toz

kaka~o 

kakınç (H.)	Öfke,	kızgınlık kakın�ç 
kaknem 1.	Çirkin,	huysuz	

2.	Sıska
kaknem 

kakule (Bot.)	Zencefilgillerden,	
sıcak	iklimlerde	yetişen	güzel	
kokulu	bir	bitki

ka:kulé

kâkül Alna	düşen	saç,	perçem kâ:kül
kal Madenlerin	eritilerek	

birbirinden	ayrıştırılması
kal 

kal Söz,	laf	 kâ:l
kalantor Gösterişe	düşkün	zengin	

kimse
kalantor 

kalben Gönülden	gelerek	 kâlben 
kalbî Yürekten,	içten kâlbi:
kalbiselim Temiz	kalpli kâlbisélim
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kale Düşman	saldırılarına	karşı	
güvenliği	sağlamak	ve	
savunma	maksadıyla	yapılan	
kalın	duvarlara	sahip,	burçlu,	
mazgallı	yapı

kalé

kale almamak Muhatap	kabul	etmemek kâ:lé almamak
kalebent Kale	dışına	çıkmamaya	

hüküm	giyen	suçlu
kalébent 

Kalecik Ankara’nın	ilçesi Kalécik 
kalem 1.	Yazma,	çizme	vb.	işlerde	

kullanılan	çeşitli	biçimlerde	
araç	
2.	Resmî	kuruluşlarda	yazı	
işlerinin	görüldüğü	yer	
3.	Çeşit,	tür

kalém

kalem-i mahsus Özel	kalem kalémi mahsus
kalem-i sülüs Sülüs	sanatı	için	yapılmış	

kalem
kalémi sülüs

kalemkâr Tavan	ve	duvarlara	kabartma	
türü	resimler	yapan	sanatçı

kalémkâ:r

kalemkâri Kalemkârın	elinden	çıkma	iş,	
şekiller

kalémkâ:ri:

kalemkeş Yazar	 kalémkéş 
kalemşor Kalem	savaşçısı	 kalémşor 
kalemtıraş Kalem	açacağı kalémtıraş 
kalender 1.	Gösterişsiz	şekilde	

yaşayan,	alçak	gönüllü,	
ehlidil
2.	Düzgün	kâğıt	üretiminde	
kullanılan	bir	makine

kalénder 

kalenderî (Edb.)	Bir	halk	şiiri	türü kaléndéri:
Kalenderiye Kalenderliği	şiar	edinen	bir	

tarikat
Kaléndériyé 

kaleydoskop Çiçek	dürbünü	 kaléydoskop 
kalıtım Soyaçekim,	irsiyet kalıtım 
kalıtımsal Soyaçekim	yoluyla	süren,	irsi kalıtımsal 
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kalibre Ateşli	silahlarda	çap kalibré
kalifiye Nitelikli	 kalifiyé 
kaligrafi Güzel	yazı	sanatı kaligrafi 
kalite Nitelik	 kalité 
kalker Kireç	taşı kalker 
kallavi 1.	Vezir	ve	sadrazamların	

giydikleri	bir	tür	kavuk	
2.	Çok	iri,	kocaman.

kallâ:vi:

kalleş Sözünde	durmayan kâlléş 
kalori 1.	Isı	birimi	

2.	Besinlerin,	dokular	içinde	
yanarak	vücudun	sıcaklık	ve	
enerjisini	sağlama	değerlerini	
gösteren	ölçü

kalôri

kalorifer Sıcak	havayı,	su	veya	buharı,	
borularla	dolaştırmak	yoluyla	
bir	yapının	her	yanını	ısıtan	
araç	veya	tesisat,	radyatör

kalôrifer 

kalp Sahte,	düzmece kalp 
kalp Kan	pompalamaya	yarayan,	

vücudun	en	hayati	organı,	
yürek

kâlp 

kalp akçe Sahte	para	 kalp͜akçé
kalpazan Sahte	para	basan	ve	yayan kalpazan 
kalp etmek Başka	bir	duruma	

dönüştürmek
kâlb͜étmék 

kalsiyum Kireç	ve	alçının	birleşimine	
giren,	sarımtırak	beyaz	bir	
element

kâlsiyum 

kaltaban Yalancı,	namussuz,	hileci kaltaban 
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kalubela 1.	Ruhlar	yaratıldığında	
Allah’ın	(cc)	“Ben	sizin	
Rabbiniz	değil	miyim?”	
sorusuna	ruhların	verdikleri	
“evet”	cevabı	
2.	Çok	eski	zaman

ka:lû:bélâ:

kam Şaman	 kam 
kâm Zevk,	mutluluk,	tat	 kâ:m
kama İki	ağzı	da	keskin,	sivri	uçlu	

bıçak
kama 

kâm almak Çokça	zevk	almak,	keyfini	
çıkarmak
Gülelim oynayalım kâm 
alalım dünyâdan / Mâ'-i 
tesnîm içelim çeşme-i nev-
peydâdan 
(“Gazel”,	Nedim)

kâ:m͜almak

kamarot Gemi	görevlisi kamarot 
kamber Sadık	köle	 kamber 
kambiyo Ülke	paralarının	değiş	tokuşu kambiyo 
kamelya (Bot.)	Büyük,	beyaz,	pembe	

veya	kırmızı	renkte	çiçekler	
açan,	dayanıklı	yapraklı	bir	
bitki,	Japon	gülü

kamélya 

kamer Ay	 kamer 
kamera Görüntülerin	kayda	

alınmasını	sağlayan	alet
kaméra 

kamerî Ayla	ilgili	 kaméri:
kameriye Çardak	 kamériyé 
Kamerun Afrika	kıtasında	bulunan	bir	

ülke	
Kamérun 

kamet 1.	Boy,	endam	
2.	Farz	namazdan	önce	
okunan	iç	ezan

ka:mét

kâmil Olgun,	ağırbaşlı kâ:mil
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Kâmile Kadın	ismi Kâ:milé 
kâmilen Tamamıyla,	büsbütün kâ:milen 
kampana Çan	 kampana 
kampanya 1.	Kültür,	politika	vb.	

alanlardaki	etkinlik	dönemi	
2.	Tüketiciyi	cezp	etmek	için	
yapılan	indirim

kampañya 

kampüs Yerleşke	 kampüs 
kamu Bir	ülkenin	halkı	veya	devlet	

organları
kamu 

kamuflaj Gizleme	 kamuflâj 
kamufle Gizlenmiş	 kamuflé
kamus (Dilb.)	Büyük	sözlük ka:mus
kamusal Kamu	ile	ilgili kamusal 
Kamus-i Türki (Dilb.)	Şemsettin	Sami’nin	

1900’de	yayımladığı	büyük	
Türkçe	sözlük

Ka:musi Türki:

kamutay Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi	
genel	kurulu

kamutay 

kanaat 1.	Yetinme,	razı	olma	
2.	Görüş,	düşünce	

kanaât 

kanaatkâr Azla	yetinen,	gönlü	tok kanaâtkâ:r
kanalet Küçük	kanal	 kanalét 
kanalizasyon Lağım	sistemi	 kanalizasyon 
kanaviçe El	işleri	için	kullanılan	seyrek	

dokunmuş	keten	bezi	ve	bu	
bez	üzerine	yapılan	işleme

kanaviçé 

kandil 1.	İçinde	sıvı	bir	yağ	ve	fitil	
bulunan	kaptan	oluşmuş	
aydınlatma	aracı	
2.	Mübarek	gece

kandil 
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kanepe 1.	Birkaç	kişinin	oturabileceği	
genişlikte	koltuk,	çekyat	
2.	Genellikle	çay	ve	
kokteyller	için	hazırlanan,	
peynir,	sucuk,	salam	vb.	
şeylerle	süslenen	çok	küçük	
ekmek

kanépé 

Kani 1.	İnanmış,	inanan	
2.	Erkek	ismi

Ka:ni:

kaniş Uzun,	kıvırcık	tüylü	bir	cins	
köpek

kaniş 

kanka Kardeşlik	derecesinde	yakın	
olan

kanka 

kanon 1.	Müzikte	art	arda	duyulan	
iki	veya	daha	çok	sesin	
birbirini	sürekli	taklit	
etmesiyle	oluşan	bütün	
2.	(Edb.)	Belli	bir	kültür	
veya	zihniyete	dayalı	eserler	
bütünü

kanon 

kanser Bir	organdaki	hücrelerin	
kontrolsüz	çoğalması	ve	
dokulara	sıçrayarak	felç	
etmesi,	amansız	hastalık	

kanser 

kanserojen Kanser	yapıcı	şey kansérojen 
kantar Tartı	 kantar 
kantariye Çarşı	pazar	ürünleri	

satanlardan	alınan	tartı	vergi
kanta:riyé 

kantitatif Nicel	 kantitatif 
kantite Nicelik	 kantité
kanun 1.	(Huk.)	Yasa	

2.	Çalgı	aleti
Kanun diye, kanun diye, 
kanun tepelendi / Bihude 
figanlar yine, bihude eninler! 
(“Doksan	Beşe	Doğru”,	
Tevfik	Fikret)

ka:nun
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kanunen Yasa	gereği,	yasal	olarak ka:nu:nen
kanuni 1.	(Huk.)	Yasal	

2.	Kanuncu	
ka:nu:ni:

kanuniyet (Huk.)	Yasa	olma	gücü	
kazanma	

ka:nu:niyét

kanunname (Huk.)	Yasa	kitabı	 ka:nunna:mé
kanunuesasi (Huk.)	Anayasa	 ka:nu:nuésa:si:
kânunuevvel Aralık	ayı kâ:nu:nuévvel
kânunusani Ocak	ayı kâ:nu:nusa:ni
kaos Büyük	kargaşa	ve	

uyumsuzluk
ka~os 

kapasite Kapsama	gücü kapasité 
kapitalizm Anamalcılık	 kapitalizm 
kapitone Pamuk	veya	yünden	mamul	

bir	kumaş	çeşidi	ve	bu	
kumaştan	yapılan	ürün

kapitoné 

kapitülasyon Yabancılara	tanınan	imtiyaz kapitülâsyon 
kaplumbağa Sert	kemiksi	bir	kabuğun	

içinde	yaşayan,	son	derece	
ağır	hareket	eden	bir	
sürüngen

kaplumba: 

kapora Güvenmelik	 kapora 
kaporta Otomobil	kaputu kaporta 
kapris Değişen	istek,	huysuzluk kapris 
kapsül 1.	İlaçların,	kolay	yutulmak	

üzere	içine	konulduğu,	
ilacın	yapısını	etkilemeyen	
jelatinden	kap	
2.	Laboratuvarlarda	kullanılan	
yarım	küre	biçimindeki	kap

kapsül 

kaptanıderya Osmanlı’da	deniz	kuvvetleri	
komutanı

kapta:nıderya:

kapuçino Kremalı	ve	sütlü	İtalyan	
kahvesi

kapuçino 

kapuska Lahana	yemeği kapuska 
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kaput 1.	Asker	paltosu	
2.	Otomobil,	kamyon	vb.	
motorlu	taşıtlarda	motoru	
örten	açılır	kapanır	biçimdeki	
kapak

kaput 

kapüşon Başlık	 kapüşon 
kar (Coğ.)	Atmosferdeki	su	

buharının	yoğunlaşmasıyla	
oluşan	ve	yeryüzüne	beyaz	
ve	hafif	billurlar	biçiminde	
donarak	düşen	su	buharı

kar 

kâr 1.	Para	kazancı	
2.	Fayda	

kâr

kara Siyah	 kara 
karabet Yakınlık	 kara:bét
karabiber (Bot.)	Zeytinsi,	meyvelerinin	

taneleri	yuvarlak,	yaprakları	
kalp	biçiminde,	tırmanıcı	bir	
bitki

karabiber 

karaciğer Karın	boşluğunun	sağ	üst	
bölgesinde	bulunan,	öd	
salgılayan,	şeker	depolayan,	
iri,	açık	kahverengi	organ

karaci~er

karafa Uzun	ve	kulpsuz	küçük	rakı	
sürahisi

karafa 

karafaki Uzun	ve	kulpsuz	küçük	rakı	
sürahisi,	karafa

karafaki

Karagöz 1.	İzmaritgillerden	bir	balık	
çeşidi	
2.	Geleneksel	Türk	gölge	
oyunu

Karagöz

karahindiba (Bot.)	Uzun	ve	dişli	yapraklı,	
çiçekleri	sarı	ve	kömeç	
biçiminde	bir	bitki

karahindiba: 

karahumma Tifo	 karahumma:
karakter 1.	Ayırt	edici	özellik

2.	Seciye
karakter
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karalahana Koyu	yeşil	yapraklı	lahana karalâhana 
karambol Karışıklık,	kargaşa karambôl 
karamela Karamel	 karamélâ 
Karamürsel Kocaeli’nin	ilçesi	 Karamürsel
karantina Hastalık	yayma	ihtimali	

olanların	özel	bir	yerde	tecrit	
edilmesi

karantina 

karargâh Bir	birlik	veya	kurumun,	
kumandan	ile	yardımcı	şube	
ve	bölümlerinden	oluşan	
kuruluş

karargâh

kararname (Huk.)	Bakanlar	kurulunun	
cumhurbaşkanının	onayına	
sunduğu	karar	belgesi	

kararna:mé

karate Japon	dövüş	sanatı karaté 
karbondioksit Renksiz,	kokusuz	gazlardan karbondioksit 
karbüratör Patlamalı	motorlarda	

akaryakıtı	buharlaştırıp	hava	
ile	karışmasını	sağlayan	cihaz

karbüratör 

kardinal Başpapaz	 kardinâl 
kardiyoloji Kalp	hastalıklarıyla	ilgili	tıp	

dalı
kardiyolôji 

karekök Karesi	verilen	bir	sayıya	eşit	
olan	sayı

karékök 

kargı 1.	Kamış,	saz	
2.	Mızrak

kargı

kargış Beddua,	ilenme kargış
kârgir Kâgir kârgir 
kargo 1.	Bir	yerden	bir	yere	yük	

veya	posta	taşıyan	şirket	
2.	Bu	şirketin	taşıdığı	yük	
veya	posta.

kargo 

kâr-ı kadim Modası	geçmiş	olan	iş kâ:rı kadi:m
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kari Okur
Kari, bu kitabın gecesinde 
/ Mehtabı seninçün yere 
serdim. 
(“Karie”,	Ahmet	Haşim)

ka:ri:

karides Denizlerde	va	tatlı	suda	
yaşayan,	eti	yenen,	kabuklu	
bir	hayvan

karidés 

kariha Düşünce	gücü kari:ha
karikatürist Karikatür	çizen karikatürist
karin Yakın	 kari:n
karine Karışık	durumu	çözmeye	

yarayan	ipucu,	iz
kari:né

Kariye İstanbul	Edirnekapı'da,	aynı	
adla	eskiden	müze	olan	bir	
caminin	bulunduğu	mahalle

Ka:riyé

kariyer Mesleki	uzmanlaşma,	başarı kariyer
karnabahar (Bot.)	Turpgillerden,	çiçekleri	

etli	ve	tanecikli	bir	görünüşte	
olan,	yaprakları	lahana	
yaprağına	benzeyen	bitki

karnabahar 

karnaval Şenlik	 karnaval 
karoser Otomobilde,	mekanizmayı	

oluşturan	motor,	makine,	
tekerlek,	şasi	vb.	bölümlerin	
dışında	kalan,	görünen	dış	
bölüm

karoser 

kartel Sermaye	sahiplerinin	
aralarındaki	dayanışma	birliği

kartel 

kartezyen Dekartçı	 kartézyen 
Karun Kur’an-ı	Kerim'de	

kendisinden	çok	zengin	
olarak	söz	edilen	ve	bütün	
mal	varlığı	bir	anda	yok	olan	
kişi

Ka:run

kâr ü bar İş	güç,	kazanç kâ:rü ba:r
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karye Köy	 karyé 
karyola Üzerine	yatak	konan	ev	

eşyası	
karyola 

kasaba Kırsal	özelliklerini	yitirmemiş	
olan	yerleşim	merkezi,	belde

kasaba 

kasaphane Kesimevi,	mezbaha kasapha:né
kasatura Süngü	gibi	tüfeğin	namlusu	

ucuna	takılan	veya	bel	
kayışına	asılı	olarak	taşınan	
bir	bıçak	türü

kasatura 

kasavet Üzüntü,	kaygı kasa:vét
kasda makrun Belli	bir	amaçla	yapılan,	

kasıtlı
kasda makru:n

kâse Derin	çanak	 kâ:sé
kâseifağfur Çin	porseleninden	yapılan	

çanak	
kâ:se~ifa:fu:r

kasem Yemin,	ant kasém 
kasım On	birinci	ay kasım 
Kasım Bölen,	paylaştıran	anlamında	

erkek	ismi
Ka:sım 

kasımpatı (Bot.)	Sonbahardan	kışa	
değin	açan	bir	süs	bitkisi,	
krizantem

kasımpatı 

kasır Köşk	 kasır 
kaside (Edb.)	Büyükleri	övmek	

maksadıyla	yazılan	divan	şiiri	
türü

kasi:dé

kasidehan Kaside	okuyan	kimse	 kasi:déha:n
kasir Kısa	 kasi:r
kasis Engelleyici	 kasis 
kasiyer Mağazada	kasaya	bakan	

görevli	
kasiyer 

kasket Daha	çok	erkeklerin	giydiği	
siperli	başlık

kaskét 
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kasko Taşınır	taşınmaz	malların	
uğrayacağı	zararı	karşılamaya	
yönelik	sigorta

kasko 

kasr-i cennet Cennet	köşkü kasri cénnét 
kast Ayrıcalıklar	bakımından	

yukarıdan	aşağıya	doğru	
kesin	ölçülerle	sınırlanmış	
bulunan	toplumsal	sınıfların	
her	biri

kast 

Kastamonu Türkiye’nin	Karadeniz	
bölgesinde	bir	şehir

Kastamonu

kasten (Huk.)	Taammüden,	bile	
isteye

kasten 

kastetmek Amaçlamak,	demek	istemek	 kastétmék 
kasti Bile	isteye,	özellikle kasti:
kasvet Sıkıntı,	iç	sıkıntısı kasvét 
kaşağı Hayvanları	tımar	etmek	için	

kullanılan	alet
kaşa~ı

kâşane Büyük	ve	süslü	köşk,	saray kâ:şa:né
kâşif Keşfeden,	bulucu	 kâ:şif
kat 1.	Tabaka

2.	Apartman	dairesi
kat 

kat’a Asla	 kât’a
katafalk Önünden	geçilerek	kendisine	

saygı	gösterilmek	istenen	
ölünün	tabutunun	konulması	
için	yapılmış	yüksek	yer

katafalk 

katakulli (Ar.)	Hile,	düzen	 katakulli
katalitik 1.	Kataliz	niteliğinde	olan	

2.	Katalitik	soba
katalitik 

katalizör Katalitik	etkiye	sebep	olan	
madde	

katalizör 

katalog Kitap	ve	yayın	listesi,	fihrist katalog 
katar En	çok	trenler	için	kullanılan	

dizi	halindeki	taşıtlar
katar 
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Katar Arap	yarımadasında	yer	alan	
bir	ülke	

Katar 

katarakt Göz	rahatsızlığı,	perde katarakt 
katastrof Yıkım,	felaket,	son katastrof
katedral Baş	kilise	 katédrâl
kategori Aralarında	herhangi	bir	

bakımdan	ilgi	veya	benzerlik	
bulunan	şeylerin	tamamı,	
grup

katégori 

katetmek 1.	Kesmek,	bölmek	
2.	Geçmek,	yol	almak

kâtétmék

katışık Karışık	 katışık 
kati Kesin	 kat’i: 
kâtibe Kadın	yazman,	sekreter kâ:tibé
kâtibiadil (Huk.)	Noter	 kâ:tibia:dil
kâtib-i umumi Genel	sekreter	 kâ:tibi umu:mi:
katil Katletme,	cinai	eylem	 katil 
katil Katleden,	cani ka:til
kâtip Yazıcı,	yazman kâ:tip
katiyen Kesinlikle,	hiçbir	zaman	 kati:yen 
katiyet Kesinlik	 kati:yét
katletmek Öldürmek	 katlétmék
katliam Toplu	öldürme,	kıyım katli~a:m 
katmer 1.	Her	bir	kat	

2.	Bir	börek	türü
katmer 

katre Damla	 katré 
katrilyon Trilyonun	bin	katı	olan	sayı katrilyon 
kauçuk (Bot.)	Lastik	ağacı	ve	ondan	

elde	edilen	ürün	
ka~uçuk

kavaf Ucuz	ayakkabı,	cüzdan	vb	
yapan	kimse

kavaf 

kavafiye Kavaf	ürünleri kava:fiyé
kavait Kurallar	 kava:~it
kavanin (Huk.)	Kanunlar	 kava:nin
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kavanoz Plastik,	cam	vb.	maddelerden	
yapılmış	ağzı	geniş,	çeşitli	
boylarda	kap

kavanoz 

kavas Elçilik	veya	konsolosluklarda	
görev	yapan	hizmetli

kavas 

kavi Dayanıklı,	sağlam	 kavi:
kavil Söz	 kavil 
kavilleşmek Sözleşmek	 kavilléşmék
kavim Dil,	din,	kültür	ortaklığı	

bulunan	insan	topluluğu	
kavim 

kavis Eğmeç	 kavis 
kavlak Kabuğu	dökülmüş kavlak 
kavlen Sözle	 kavlen 
kavlince Sözüne	bakarak	 kavlincé 
kavmî Etnik	 kavmi: 
kavmiyat Etnografya	 kavmiya:t
kavmiyet 1.	Bir	kavmin	kendine	özgü	

özellikleri	
2.	Kavme	bağlılık

kavmiyét

kavseyn İki	yay kavséyn 
kavsî Yay	şeklinde	olan kavsi: 
kavs-i kuzah Ebemkuşağı	 kavsi kuzah
kavşak Yolların	birleşme	noktası kavşak 
kaydolmak Yazılmak	 kaydolmak 
kayd ü şart (Huk.)	Sözleşme	şartları	 kaydü şart
Kayı Oğuz	Türklerinin	yirmi	dört	

boyundan	biri	
Kayı 

kayıkhane Kayıkların	çekildiği	yer kayıkha:né
Kays (Edb.)	Leyla	ve	Mecnun	

hikâyesindeki	erkek	
kahraman	

Kays 

kayser Roma	ve	Bizans	
imparatorlarına	verilen	isim	

kayser 
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Kayseri Türkiye’nin	Orta	Anadolu	
bölgesinde	bir	şehir

Kayséri 

kaytaban Sürü	 kaytaban 
kayyum 1.	(Huk.)	Belli	bir	malın	

yönetilmesi	veya	belli	bir	işin	
yapılması	için	görevlendirilen	
kimse	
2.	Cami	hademesi

kayyum 

Kayyum Allah’ın	(cc)	sıfatlarından	
biri,	baki	olan	anlamında

Kayyu:m

kaza 1.	Beklenmedik	şekilde	zarara	
uğratan	hadise	
2.	Kader	
3.	İlçe	

kaza: 

Kazablanka Fas’ın	meşhur	bir	şehri Kazablânka
kazaen Kazayla	 kaza:~en
kazai (Huk.)	Hüküm	vermeye	

ilişkin	olan	
kaza:~i

kazara Kaza	ile,	yanlışlıkla	 kaza:ra
kazaz Ham	ipeği	iplik	ve	ibrişim	

durumuna	getiren	kimse
kazaz 

kazazede Kaza	geçirmiş	olan	 kaza:zédé 
kazım Kazı	işi kazım 
Kâzım Öfkesine	hâkim	olan	

anlamındaki	erkek	ismi
Kâ:zım

kâzip Yalancı kâ:zip
kaziye Önerme,	teklif	 kazi:yé 
kazulet Kocaman	 kazulét 
kazurat Dışkı	 ka:zu:ra:t
kebap Susuz	şekilde	ateşte	pişirilen	

et
kébap 

kebir Büyük,	ulu	 kébi:r 
kebire Büyük	günahlar	 kébi:ré
kebuter Güvercin	 kébu:ter
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keçe Kaba	kumaş	ve	bu	kumaştan	
yapılan	ürün	

kéçé

keder Dert,	tasa,	ıstırap kéder
kederefza Keder	veren	 kéderéfza: 
kedi Kedigillerden,	genellikle	

evcil,	küçük	hayvan
kédi

kefal Pulları	çokça,	gümüş	renkli,	
beyaz	etli	bir	balık	

kéfâl

kefalet (Huk.)	Birinin	borcuna	kefil	
olmak

kéfa:lét

kefaleten (Huk.)	Kefalet	yoluyla kéfa:létén
kefaletname (Huk.)	Kefillik	belgesi kefa:létna:mé
kefaret Bir	günahı	Allah'a	(cc)	

bağışlatmak	umuduyla	verilen	
sadaka	veya	tutulan	oruç

kéfa:rét

kefe Terazinin	her	iki	gözü kéfé 
kefen Cenazenin	defnedilmesinden	

önce	sarıldığı	bez
kéfen 

kefere Müslüman	olmayanlar	 kéféré 
kefil (Huk.)	Borçlunun	

sorumluluğunu	üstlenen	
kimse

kéfil 

kefiye Arapların	giydiği	püsküllü	
erkek	başlığı

kéfiyé 

kehanet Gelecekteki	olayları	önceden	
bilme,	öndeyi

kéha:nét

kehkeşan Samanyolu	 kéhkéşa:n
kehle Bit	 kéhlé 
kehribar Süs	eşyası	yapımında	

kullanılan,	açık	sarıdan	kızıla	
kadar	türlü	renklerde,	yarı	
saydam,	kolay	kırılan	ve	bir	
yere	hızlıca	sürtüldüğünde	
hafif	cisimleri	kendine	çeken	
taş

kéhribar 
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kekre Tadı	acımtırak,	ekşimsi	ve	
buruk	olan
Kekre bir şey var bu havada. 
/ Geçmişle gelecek arasında. 
/ Acıyla sevinç arasında. 
/ Öfkeyle bağış arasında. 
(“Yarımada”,	Cemal	Süreya)

kékre 

kekremsi Tadı	biraz	kekre	olan kékremsi 
kelalaka (Ar.)	“İlgisi	yok”	anlamında	

kullanılan	söz	
kelalâ:ka

kelam Söz	 kélâm
Kelam-ı Kadim Kur’an-ı	Kerim Kélâ:mı Kadi:m
kelamıkibar Özdeyiş	 kélâ:mıkiba:r
Kelamullah Allah’ın	(cc)	sözü Kélâ:mulla:h
kelaynak Bir	kuş	türü	 kelaynak 
kelebek Vücudu,	kanatları	ince	

pullarla	ve	türlü	renklerle	
örtülü,	dört	kanatlı,	çok	
sayıda	türleri	olan	böceklerin	
genel	adı

kélébék 

kelepçe 1.	Tutukluların	kaçmasını	
önlemek	için	bileklerine	
takılan,	bir	zincirle	
tutturulmuş	demir	halka	
2.	Kablo,	boru	vb.	şeyleri	
bir	yere	bağlı	tutmak	için	
kullanılan	halka	veya	kelebek

kélépçé 

kelile Çakal	 kéli:lé
Kelile ve Dimne (Edb.)	Beydeba’nın	yazdığı,	

meşhur	Sanskritçe	masal	
kitabı

Kéli:lé ve Dimné

kelimat Kelimeler	 kélima:t
kelime (Dilbil.)	Anlam	taşıyan	ses	

birliği,	sözcük
kélimé 
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Kelimeişehadet İslam’ın	beş	şartından	biri	
olan	söz:	“Şahitlik	ederim	
ki	Allah’tan	(cc)	başka	ilah	
yoktur	ve	Muhammed	(sav)
onun	kulu	ve	Resulüdür”	
anlamında	kutsal	ibare

Kéliméyişéha:dét

Kelime-i Tevhid La	ilahe	illallah	
Muhammedün	Resulullah	
(Allah’tan	(cc)	başka	ilah	
yoktur,	Muhammed	(sav)	
onun	Resulüdür)

Kéliméyi Tévhi:d

kelimetullah Allah’ın	(cc)	sözü kélimétulla:h
kelle 1.	Koyun,	kuzu	vb	küçükbaş	

hayvanların	pişirilmiş	başı	
2.	Baş

kellé

kelli felli Olgun,	gösterişli	kişi,	kerli	
ferli

kelli felli

kem Kötü kem

Kemah Erzincan’ın	ilçesi	 Kémah 
kemakân Eskiden	olduğu	gibi kéma:kâ:n

kemal Olgunluk,	yetkinlik kémâ:l
kemalat İnsanın	olgunluğu kéma:lâ:t

kemaliafiyet Ağız	tadı,	iştah kémâ:lia:fiyét
kemal-i ciddiyet Ciddiyetin	son	derecesi kémâ:li ciddiyét
Kemalist Atatürkçü	 Kémâlist
Kemaliye Erzincan’da	ilçe Kémâ:liyé
kemal-i zevk Zevkin	mükemmel	hâli kémâ:li zévk
Kemalizm Atatürkçülük	 Kémâlizm
keman Dört	telli,	yaylı	bir	çalgı kéman 
kemane 1.	Keman	yayı	

2.	Bir	halk	çalgısı
kéma:né
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kemani Keman	çalan	kimse	 kéma:ni:
kemankeş 1.	Keman	çalan	kimse	

2.	Okçu
kémankéş

kemençe Üç	telli	küçük	bir	çalgı	 kémençé 
kement 1.	Hayvanları	yakalamak	

için	kullanılan,	ucu	ilmikli,	
kaygan	uzun	ip	
2.	İdam	için	kullanılan	yağlı	
kayış

kément 

kemer 1.	Bele	dolayarak	toka	ile	
tutturulan,	kumaş,	deri	veya	
metalden	yapılan	bel	bağı: 
2.	Etek,	pantolon	vb.	
giysilerin	bele	gelen	bölümü.	
3.	Emniyetkemeri.
4.	Tümsekli	Kemerburun	
5.	Kemiklerden	oluşan	yay	
biçimindeki	yapı

kémer 

Kemer Antalya’nın	ilçesi	 Kémer 
kemha İpekli	bir	kumaş	türü	 kémha:
kemiyet Nicelik	 kémiyét 
kem küm Verecek	cevap	

bulunamadığında	söylenen	
anlamsız	sözler

kem küm

kemlik Kötülük	 kemlik 
kemoterapi Kimyasal	tedavi	 kémotérapi 
kemre 1.	Gübre	

2.	Derideki	kir	tabakası	
kemré

kemter İtibarsız,	eksik kemter 
Kenan Hz.	Yakup’un	memleketi,	

Filistin	bölgesinin	ismi
Kéna:n 

kenar Kıyı,	yan	 kénar
kendi Öz,	bizzat kén�di
kendince Kendine	göre	 kén�dincé 
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kene Hayvanların	derisine	yapışan	
zararlı	böcek

kéné 

kenef (H.)	Tuvalet	 kénéf 
kenetlenmek Birbirine	bitişmek,	bir	aray	

gelmek,	destek	olmak
kénétlenmék 

kenevir (Bot.)	Sapındaki	liflerden	
halat,	çuval	vb.	kaba	örgüler	
yapılan,	iki	evcikli	bir	bitki,	
kendir

kénévir 

kent Şehir	 kent 
kenz Hazine	 ken�z 
kenz-i mahfi Gizli	hazine	 ken�zi mahfi: 
kepaze Rezil,	değersiz képa:zé 
kepçe Uzun	saplı,	yuvarlak	ve	

derince	kaşık
képçé 

kepenek Çobanların	giydiği	uzun,	
keçeden	yapılmış	giysi
Kim görecek kepenek altında 
eksiğini / Kapılanırsın boğaz 
tokluğuna 
(“Alişim”,	Rıfat	Ilgaz)

képénék 

kepenk İş	yeri,	pencere,	kapı	
vb.	yerleri	kapamak	için	
kullanılan,	türlü	biçimlerde	
sac	levha,	demir	veya	tahta	
kanat

képén�k 

ker Kuvvet	 ker 
kerahet İğrenme,	tiksinme	 kéra:hét
kerahet vakti Namaz	kılmanın	mekruh	

olduğu	vakit,	vaktikerahet
kéra:hét vakti

keramet Ermişlerin	olağanüstü	
davranış	ve	durumları

kéra:mét
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kerata 1.	Ayakkabı	çekeceği	
2.	Çocuklara	söylenen	sitem	
sözü

kérata 

Kerbela Hz.	Hüseyin’in	şehit	edildiği	
yer

Kerbélâ:

Kerem 1.	Asalet,	büyüklük	
2.	Erkek	ismi

Kérem 

keremkâr Kerem	sahibi,	lütfeden	 kéremkâ:r
kereste Tomrukların	boyuna	

biçilmesiyle	elde	edilen	
ve	marangozlukla	inşaatta	
kullanılan	nitelikli	ağaç

kérésté 

kerevet Üzerine	şilte	serilerek	
yatmaya	veya	oturmaya	
yarayan,	duvara	bitişik,	
ayakları	olan,	tahtadan	sedir

kérévét 

kerevit Tatlısu	ıstakozu	 kérévit 
kerhen Tiksinerek,	istemeden	 kerhen 
kerih Tiksindirici,	iğrenç	 kéri:h 
Kerim 1.	Allah’ın	(cc)	isimlerinden	

2.	Soylu,	cömert
Kérim 

Kerime 1.	Kız	evlat	
2.	Kadın	ismi

Kéri:mé

keriz 1.	Çirkef,	pislik	
2.	(Ar.)	Kumar
3.	(Ar.)	Kolay	kandırılan	
kimse,	aptal

kériz 

kerkenez Leşle	beslenen	kızıl	tüylü	bir	
kuş	türü

kerkénéz 

kermes Kasaba	ve	şehirlerde	çeşitli	
grupların	yaptığı	sergi	ve	satış

kermés 

kerrake İnce	softan	hafif	ve	dar	bir	
üstlük

kerra:ké 

kerrat cetveli Çarpım	tablosu kerrat cétvéli
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kerre Defa,	kez,	kere	
Baktım: Konuşurken daha bir 
kerre güzeldin, / İstanbul'u 
duydum daha bir kerre 
sesinde. 
(“Bir	Tepeden”,	Yahya	Kemal	
Beyatlı)

kérré

kertenkele Uzun	vücutlu,	sivri	kuyruklu,	
çevik,	böcekçil,	küçük	
sürüngen

kertenkélé 

kerteriz Pusula	yardımıyla	bulunduğu	
yeri	ölçme	

kertériz 

kertmek Kenarından	çentmek,	kertik	
açmak

kertmék 

kervan Yolcu	ve	ticaret	eşyası	taşıyan	
yük	hayvanı	katarı

kervan 

Kervankıran Çoban	yıldızı	 Kervankıran
kervansaray Kervanların	konakladığı	han kervansaray 
kesafet Yoğunluk,	sıkılık	 késa:fét 
kesat Piyasa	durgunluğu,	iş	azlığı késat 
kesbî Sonradan	kazanılmış késbi: 
kese kâğıdı İçine	eşya	koymaya	yarayan	

kâğıttan	yapılmış	torba
késé kâ:dı

kesif Yoğun	 késif 
kesir Bir	birimin	bölündüğü	eşit	

parçalardan	birini	veya	
birkaçını	anlatan	sayı

késir 

kesit Bir	şey	enlemesine	veya	
boylamasına	kesildiğinde	
ortaya	çıkan	yüzey

késit 

kesre (Dilbil.)	Hareke,	esre késré
kesret Çokluk	 késrét 
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kestane 1.	(Bot.)	Kayıngillerden,	
ılıman	iklimlerde	yetişen,	25-
30	metre	kadar	boylanabilen,	
kerestesi	doğramacılıkta	
kullanılan	bir	orman	ağacı	
(Castanea	sativa)	
2.	Bu	ağacın	yenebilen	
kabuklu	meyvesi

késta:né

keş 1.	Yağı	alınmış	sütten	veya	
yoğurttan	yapılan	peynir	
2.	(Ar.)	Ayyaş

kéş 

Keşan Edirne’nin	ilçesi Kéşan
keşfetmek Varlığı	bilinmeyen	bir	şeyi	

bulmak	
kéşfétmék 

keşfî Keşifle	ilgili	 kéşfi: 
Keşfuzzunun Kâtip	Çelebi’nin	ünlü	eseri Kéşfuzzunu:n 
keşide 1.	Çekiliş	

2.	Arapça	güzel	yazı	yazma	
şekli

kéşi:dé 

keşif Ortaya	çıkarma,	bulma	 kéşif 
keşik Sıra,	nöbet kéşik 
keşiş Rahip	 kéşiş 
keşişhane Manastır	 kéşişha:né
keşişleme Güneydoğu	yönünden	esen	

rüzgâr
kéşişlémé

keşke Hayıflanma	veya	dilek	
belirten	söz

kéşké 

keşkek İyice	dövülmüş	buğdayın	
etle	birlikte	uzun	süre	
kaynatılmasıyla	yapılan	bir	
yemek	

kéşkék 

keşki Keşke	 kéşki 
keşkül 1.	Dervişlerin	ve	dilencilerin	

çanağı	
2.	Bir	çeşit	sütlü	tatlı

kéşkül 

keşkülüfukara Keşkül	 kéşkülüfukara: 
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keşmekeş Karmaşa,	çekişme	 kéşmékéş 
Keşmir Hindistan’ın	kuzeyinde	yer	

alan	bölge
Kéşmir

keşşaf Keşfeden	 kéşşa:f 
ketçap Baharatlı	domates	sosu kétçap 
ketebe Kâtipler,	yazıcılar		 kétébé 
ketebe kaydı El	yazması	kitaplarda	yazarın	

adını	verdiği	yer
kétébé kaydı

ketenpere (Ar.)	Dolandırıcılık	 kétenpéré 
kethüda Zengin	kimselerin	ve	devlet	

büyüklerinin	buyruğunda	
çalışan,	onların	birtakım	
işlerini	gören	kimse

kéthüda: 

ketmetmek Saklamak,	gizli	tutmak	 kétmétmék 
ketum Gizli	tutan,	ağzı	sıkı kétum 
ketumiyet Ağzı	sıkılık	 kétu:miyét
kevgir Yiyeceklerin	sıvılarını	

süzmekte	kullanılan	mutfak	
kabı,	süzgeç

kévgir 

kevkeb Yıldız	 kévkéb 
kevn ü mékân Varlık,	kâinat	 kévnü mékâ:n
Kevser 1.	Maddi	manevi	çokluk	

2.	Kur’an-ı	Kerim’de	geçen	
bir	sure	
3.	Cennet	havuzu	

Kévser 

keyfekeder Önem	verilmeyen,	üzerinde	
durulmayan	

kéyfékéder 

keyfî Keyfe	bağlı,	isteğe	göre kéyfi:
keyfiyet Durum,	nitelik	 kéyfiyét 
Keyhüsrev Keykavus’un	torunu	ve	

meşhur	Selçuklu	hükümdarı
Kéyhüsrév

keyif Esenlik,	rahatlık,	afiyet	 kéyif 
keyif ehli Keyfine,	rahatına	düşkün	

kimse	
kéyif éhli
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Keykavus Keykubat’ın	torunu	olan	
meşhur	Selçuklu	hükümdarı

Kéyka:vus

keza Böylece,	böyle	 kéza: 
kezalik Keza,	bu	da	öyle… kéza:lik
kezup Yalancı	 kézu:p
kezzap Nitrik	asit kézzap 
kıble Namazda	yönelinen	yer,	

Kâbe'nin	bulunduğu	yön
kıblé 

kıblegâh Namazda	dikkate	alınan,	
kıblenin	bulunduğu	yer

kıblégâh

kıblenüma Kıbleyi	işaret	eden	pusula	 kıblénüma:
kıbleteyn İki	kıble.	Beyt-i	Muazzam	ve	

Beyt-i	Makdis
kıblétéyn

Kıbrısçık Bolu’nun	ilçesi	 Kıbrısçık 
kıdem 1.	Bir	görevde	geçirilen	süre	

2.	Rütbece	eskilik
kıdém 

kılıbık Karısının	baskısı	altında	kalan	
erkek,	hanım	köylü

kılıbık 

kılıç Uzun,	düz	veya	eğri,	ucu	
sivri,	bir	veya	her	iki	yüzü	
keskin,	kın	içinde	bele	
takılan,	çelikten	silah

kılıç 

kılık kıyafet Dış	görünüş,	kisve kılık kıya:fét
kılükal Dedikodu,	boş	söz

Aşk imiş ne var ise âlemde, 
/ ilim bir kılükal imiş ancak. 
("Kıta",	Fuzuli)

kıylüka:l

kımız Kısrak	sütünden	yapılan	Türk	
içkisi	

kımız 

kınnap İnce	sicim	veya	kalın	iplik kınnap 
Kıpçak Hazar	kıyılarında	XI.-XIII.	

asırlarda	hüküm	süren	Türk	
boyu	

Kıpçak 

Kıpçakça (Dilb.)	Kıpçak	Türkçesi Kıpçakça
Kıpti Mısır	halkından	olan	kimse Kıpti:
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kıraat Okuma,	devamlı	ve	düzgün	
okuma	

kıraât 

kıraathane Kitap,	dergi,	gazete	vb	
okunan	kahvehane

kıraâtha:né 

kıraç Verimsiz,	susuz	toprak	 kıraç 
kırağı Su	buharının	zeminde	

donmasıyla	oluşan	beyaz	
tabaka	

kıra:

kıran 1.	Kırma	işini	yapan	
2.	İnsan	veya	hayvan	
popülasyonunu	büyük	kayba	
uğratan	hastalık	veya	afet	
3.	Dağ	sırtı,	tepe

kıran 

kıranta 1.	Saçları	ağarmaya	başlamış	
(erkek)
2.	İlerlemiş	yaşına	rağmen	
kendine	özen	gösteren	erkek

kıranta 

kırat 1.	Mücevheratın	değer	ölçüsü	
2.	Nitelik

kırat 

kırba Su	kabı,	matara	 kırba 
kırçıllanmak Ağarmak	 kırçıllanmak 
kırım Toplu	ölüm	 kırım 
Kırım (Coğ.)	Azak	Denizi	ile	

Karadeniz	arasındaki	bölge
Kırım 

kırmızı Al	 kırmızı 
kırtasiye Defter,	kâğıt,	kalem,	

mürekkep	vb.	yazı	araç	ve	
gereçlerinin	bütünü

kırta:siyé 

kırtıpil Değersiz,	yarım	yamalak	 kırtıpil 
kısas 1.	(Huk.)	Suçlunun	

işlediği	suçun	aynısıyla	
cezalandırılması	
2.	Hikâyeler	

kısas 

kısasa kısas Yapılan	kötülüğe	aynı	şekilde	
karşılık	verme,	misilleme

kısasa kısas

kısım Bölük,	kesim kısım 
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kıskaç Bir	şeyi	tutup	sıkıştırmaya	
yarayan	kerpeten

kıskaç 

kısmen Bir	kısmı	 kısmen 
kısmet Nasip,	talih	 kısmét 
kısm-ı azam Büyük	kısmı kısmı a:zam
kısmi Yalnızca	bir	kısmını	içine	

alan,	tikel	
kısmi: 

kısrak Dişi	at	 kısrak 
kıssa İbretlik	hikâye kıssa 
kıssadan hisse Anlatılan	olaydan	veya	

hikâyeden	alınacak	ders	
kıssadan hissé

kıssahan Hikâye	anlatıcı	 kıssahan 
kıstas Ölçüt kıstas
kışkırtmak Harekete	yöneltmek,	tahrik	

etmek
kışkırtmak 

kışlamak Bir	yerde	kışı	geçirmek	 kışlamak 
kıta 1.	Anakara	

2.	Askerî	birlik	
3.	(Edb.)	Şiirde	dörtlük

kıta 

kıta-i arz (Coğ.)	Yeryüzü	 kıtayi arz 
kıtal Birbirini	öldürme,	vuruşma kıtâ:l
Kıtmir Ashab-ı	Kehf’in	yanındaki	

köpeğin	ismi
Kıtmir 

kıtipiyoz (Ar.)	Değersiz,	kötü kıtipiyoz 
kıvam 1.	Sıvıların	koyuluğu	

2.	En	uygun	zaman	ve	durum
kıva:m 

kıvanç Övünme,	gönenme kıvanç 
kıyafet Dış	görünüş	ve	onu	sağlayan	

giysi
kıya:fét
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kıyafetname 1.	Bir	ülkenin	veya	bir	
dönemin	giysilerini	anlatan	
kitap	
2.	Yüze	veya	dış	görünüşe	
bakılarak	ruhsal	durumu	
anlama	bilgisinden	söz	eden	
kitap

kıya:fétna:mé

kıyam 1.	Ayağa	kalkma,	ayakta	
durma	
2.	Ayaklanma	
3.	Ölümden	sonra	dirilip	
ayağa	kalkma

kıya:m 

kıyamet Dünyanın	sonu,	öldükten	
sonra	bütün	insanların	
mahşerde	toplanıp	hesaba	
çekileceği	zaman

kıya:mét 

kıyas 1.	Bir	tutma	
2.	Karşılaştırma,	mukayese	
3.	Örnekseme

kıyas 

kıyasen Karşılaştırarak	 kıya:sen 
kıyasımukassem İkilem	 kıya:sımukassem 
kıyasıya Çok	şiddetli,	korkunç kıyasıya 
kıyasi 1.	Uygulama	ve	benzetme	ile	

elde	edilen	
2.	Kurala	göre	yapılmış

kıya:si:

kıymet Değer	 kıymét 
kıymetiharbiye Değer,	geçerlilik	

... Çünkü bu tür eleştirilerin 
hiç mi hiç “kıymeti 
harbiyesi” yoktur. 
(Çetin	Altan)

kıymétiharbiyé 

kıymettar Değerli	 kıymetta:r
kıytırık (Ar.)	Değersiz,	bayağı	 kıytırık 
kızcağız Acınılacak	veya	şefkat	

duyulacak	kız
kızca:z

kızıl Kırmızı kızıl 
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Kızılbaş Şii	mezhebinin	bir	kolundan	
olan

Kızılbaş 

kibar 1.	İnce,	nazik	
2.	Soylu

kibar 

kibir Gurur,	büyüklenme	 kibir 
kibrit Bir	ucu	sürtüldüğünde	ateş	

yakmaya	yarayan	tahta	çöp
kibrit 

kibriya Ululuk,	büyüklük kibriya: 
kifaf Yaşamaya	yetecek	kadar	olan	

rızık
kifa:f

kifafınefis Yaşamaya	yetecek,	nefsi	
tatmin	edecek	kadar

kifa:fınéfis 

kifaflanmak Az	şeyle	yetinmek	 kifaflanmak 
kifayet Yeterli	olma,	kâfi	olma kifa:yét
kiler Erzak	odası kiler 
kilise Hristiyanların	ibadet	yeri	 kilisé 
kilit Anahtar,	düğme	gibi	takılıp	

çıkarılabilen	bir	parça	
yardımıyla	çalışan	kapatma	
aleti

kilit 

kilk Kamış	kalem	 kilk 
kilogram Bin	gramlık	ağırlık	birimi kilôgram 
kilometre Bin	metrelik	uzaklık	birimi kilômétré 
kimono Japonların	geniş	kollu,	uzun,	

millî	giysisi
kimono 

kimya 1.	Maddelerin	temel	
bileşenlerini	inceleyen	bilim	
dalı	
2.	Üstün	özellikler	taşıyan,	
değerli	şey
Sen kalabalıkta bulup bulup 
kaybettiğim kimya. / Yokluğun 
gayri şurdan şuraya geldi 
("Ülke",	Cemal	Süreya)

kimya: 

kimyager Kimya	ile	ilgilenen,	kimyacı kimya:ger 
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kimyasal Kimya	ile	ilgili kimya:sal
kimyevi Kimyasal	 kimyévi: 
kimyon Kokulu	bir	baharat	türü kimyon 
kinaye Üstü	kapalı,	dolaylı	söz kina:yé 
kindar Kin	tutan	 kindar 
kinin Kınakınadan	elde	edilen	

ve	sıtmanın	tedavisinde	
kullanılan	beyaz	alkaloit

kinin 

kira Kullanılan	bir	araç	ya	da	
mülk	için	ödenen	ücret

kira: 

kiracı Bir	şeyi	kira	ile	tutan	kimse kira:cı
Kiril alfabesi (Dilb.)	Slavlar	için	IX.	

yüzyılda	Yunan	harflerine	
dayalı	olarak	düzenlenmiş	
alfabe

Kiril âlfabési

kirmen Tahta	yün	eğirme	aracı kirmen 
kirpik Göz	kapağının	kenarındaki	

kıllar	veya	bu	kıllardan	her	
biri

kirpik 

kirve Sünnet	çocuğuna	hamilik	
yapan	kişi

kirvé 

kispet Yağlı	güreş	pehlivanlarının	
giydiği	dar	pantolon	

kispét 

kisra Eskiden	İran	hükümdarlarına	
verilen	isim

kisra: 

kisve Kılık	kıyafet,	görünüş kisvé 
kişioğlu İnsanoğlu,	insan	 kişio:lu
kişizade Soylu	 kişiza:dé 
kişniş (Bot.)	Güzel	kokulu	bir	

tohum,	bahar
kişniş 

Kişver-i Rum Anadolu	 Kişvéri Ru:m
kitabe (Edb.)	Yazıt	 kita:bé
kitabe-i mezar Mezar	yazısı kita:béyi mézar
kitabe-i seng-i 
mezar

Mezar	taşı	yazısı kita:béyi séngi 
mézar
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kitabet 1.	(Edb.)	Yazmanlık	
2.	Kompozisyon

kita:bét

kitabevi Kitap	satılan	yer kitabévi 
Kitab-ı Bahriye Piri	Reis’in	ünlü	denizcilik	

kitabı
Kita:bı Bahriyé

Kitab-ı 
Mukaddes

Tevrat,	Zebur,	İncil’in	ortak	
ismi

Kita:bı 
Mukaddés

kitabi Kitaba	dayalı,	teorik kita:bi:
kitabiyat Bibliyografya	 kita:biya:t
Kitabullah Kur’an-ı	Kerim Kita:bulla:h
kitap 1.	Ciltli	veya	ciltsiz	olarak	

bir	araya	getirilmiş,	basılı	
veya	yazılı	kâğıt	yaprakların	
bütünü	
2.	Basılı	eser

kitap

kitle 1.	İnsan	topluluğu,	kütle	
2.	Kist

kitlé

kitlesel Kitleye	yönelik kitlésel 
klaket Çekim	tahtası	 klâkét 
klakson Korna	 klâkson 
klarnet Metal	perdeli	üflemeli	bir	

çalgı
klârnét 

klâs 1.	Sınıf	
2.	Üstün	nitelikli

klâs 

klâsik 1.	Üzerinden	çok	zaman	
geçtiği	hâlde	değerini	
yitirmeyen,	türünde	örnek	
olarak	görülen	eser	
2.	Alışılmış	
3.	Kökleşik

klâsik 

Klasisizm Eski	Yunan,	Roma	
sanatından,	edebiyatından	
kaynaklanan,	XVII.	yüzyılda	
Fransa’dan	yayılan	sanat	ve	
edebiyat	çığırı

Klâsisizm 

klasman Bölümleme,	sınıf,	küme klâsman 
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klasör Kağıt	dosyalığı	 klâsör 

kleptomani Sebepsiz	yere	bir	şeyler	
çalma	hastalığı

kléptomani

klik Hizip	 klik 
klima İklimlendirme	 klima 

klinik Sağlık	merkezi klinik 
klişe 1.	Metalden	yazı	baskı	levhası	

2.	Basmakalıp	söz
klişé 

klonlamak Kopyalamak	 klonlamak 

klostrofobi Kapalı	yer	korkusu klôstrofobi 
klozet Alafranga	tuvalet	 klôzét 
koalisyon Farklı	görüşten	grupların	bir	

araya	gelmesi
ko~alisyon 

koçak Yürekli	erkek	 koçak 
kodes (Ar.)	Cezaevi	 kodés 
koğuş Hastane,	askeriye	vb	

yerlerdeki	büyük	yatakhane
ko~uş 

kokainman Kokain	bağımlısı koka͜inman 
kokoreç Kuzu	bağırsağından	yapılan	

yemek
kokoréç 

kokorozlanmak Göz	korkutmak kokorozlanmak
kokot Aşüfte	 kokot 
kokpit Pilot	kabini	 kokpit 
kokteyl İçkilerin	karıştırılmasıyla	elde	

edilen	içecek
koktéyl 

koleksiyon 1.	Özelliklerine	göre	
sınıflandırılmış	nesneler,	
derlem	
2.	Defilelerde	sunulan	
modellerin	bütünü

koléksiyon 

kolektif Topluca,	ortaklaşa koléktif 
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kolesterol Kanda	ve	büyük	ölçüde	ödde	
bulunan,	besinlerle	alınan	
sterol

koléstérôl

koloni Sömürge	 kolôni 
kolonya Çeşitli	esanslar	eklenen	hafif	

kokulu	alkollü	bir	madde
kolon�ya 

kolonyalizm Sömürgecilik	 kolôn�yalizm 
kolye Boyuna	takılan	süs	eşyası,	

takı
kôlyé 

kolyoz Uskumrugillerden	bir	tür	
balık	

kôlyoz 

kombi Doğalgazla	çalışan	ısıtma	
cihazı

kombi

kombinezon Kısa	ve	kolsuz	kadın	iç	
çamaşırı

kombinézon

komedyen Komedi	icra	eden	sanatçı komédyen 
komi Garson	yardımcısı,	hizmetli komi
komiser Üniformalı	veya	sivil	polis	

memuru
komiser

komisyon 1.	Kurul	
2.	Aracılık	ücreti

komisyon

komitacı Siyasi	bir	amaca	ulaşmak	için	
silahlı	mücadele	eden	gizli	
topluluk	veya	örgüte	bağlı	
kimse

komitacı 

komite Alt	kurul		 komité 
komodin Karyolanın	yanı	başına	

konulan	üstü	masa	
biçimindeki	küçük	dolap

komodin 

kompartıman Yolcu	trenlerinde	vagonların	
bölmelerle	ayrılmış	
bölümlerinden	her	biri

kompartıman 

kompetan Uzman	 kompétan 
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kompleks 1.	Karmaşık,	karmaşa	
2.	Benzer	iş	gören	kuruluş	
veya	ticarethanelerin	bir	arada	
olduğu	yer

kompléks

kompliman Gönül	okşayıcı	söz	ve	tavır kompliman
komposto Bütün	veya	dilimler	hâlindeki	

yaş	meyvenin	şekerli	suyla	
kaynatılmasıyla	yapılan	bir	
tatlı	türü

komposto 

komprador İşbirlikçi	 komprador
komünikasyon İletişim	 komünikasyon
komünist Kömünizm	yanlısı komünist
komünizm Mülkiyet	eşitliğine	dayalı	

yönetim	biçimi	
komünizm 

konçerto Orkestra	eşliğinde	
seslendirilen,	sonat	
formundaki	müzik	eseri

konçerto 

kondisyon Şart,	durum kondisyon 
kondüktör Trenlerdeki	bilet	görevlisi kondüktör 
Konevi Konyalı	 Konévi:
konfeksiyon Hazır	giyim	 konféksiyon
konfeti Maç	veya	etkinliklerde	

serpilen	küçük	yuvarlak	pul	
biçiminde	kesilmiş	renkli	
kâğıt	parçaları

konféti 

konformist Uymacı	 konformist
konik Koni	şeklinde	olan konik 
konjonktür Geçerli	durum konjonktür 
konsantrasyon Odaklanma	 koñsantrasyon
konsantre Yoğun	 koñsantré 
konsensüs Uzlaşma	 koñsensüs 
konsept 1.	Kavram	

2.	Görüş,	tarz
koñsépt 

konservatuvar Sanat	okulu	 koñsérvatuvar 
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konsomatris Eğlence	yerlerinde	müşteri	
ile	ilgilenip	işyerine	para	
kazandıran	kadın

koñsomatris 

konsorsiyum Şirketler	birliği	 koñsorsiyum
konstrüksiyon Yapı	 koñstrüksiyon 
konsültasyon Bir	hastalığa	tanı	koymak	

veya	hastalığı	tedavi	etmek	
amacıyla	birden	fazla	hekimin	
görüş	alışverişinde	bulunması

koñsültasyon

kontenjan Bir	kuruluşun	veya	bir	
kimsenin	seçip	almakta	
yararlanabileceği	sayı	miktarı

konténjan 

konteyner Taşımalık	 kontéyner 
kontör Telefonda	toplam	konuşma	

süresinin	kaç	birim	olduğunu	
sayısal	olarak	gösteren	araç

kontör 

kontrbas Keman	türünden,	en	kalın	
sesli	yaylı	saz

kontrbas

kontrfile Kesim	hayvanlarında,	
bel	kemiğindeki	dikensi	
çıkıntının	iki	yanında	bulunan	
et	dilimi

kontrfilé 

kontrgerilla Gerilla	güçlerine	karşı	
oluşturulmuş	güç

kontrgérilla

kontrol Denetleme,	yoklama kontrôl 
kontrpiye Sporcunun	yanılma	hareketi kontrpiyé
konvansiyonel Anlaşma	ile	ilgili	 koñvansiyonel
Konya İç	Anadolu’da	bulunan	il Kon�ya 
kooperatif Ortaklarının	gereksinimlerini	

uygun	şartlarda	elde	
etmelerini	sağlamak	amacıyla	
kurulan	birlik

koopératif

koordinasyon Eşgüdüm	 koordinasyon
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kopça Bir	giysinin	iki	yanını	
bitiştirmeye	yarayan	ve	metal	
bir	halka	ile	bir	çengelden	
oluşan	araç

kopça 

kopuz Üç	telli	ve	ozanların	sık	
kullandığı	Türk	sazı
Ey kopuz ile şeşte / Aslun 
nedür bu işte 
(Yunus	Emre)

kopuz

koreografi 1.	Dans	adımlarının	kâğıda	
geçirilmesi	
2.	Defile,	müzikli	gösteri	
vb.	gösterilerdeki	programın	
genel	hatları

koré͜ografi 

koridor Yapıların	içinde	bulunan	
uzun,	dar	geçit,	geçenek

koridor 

korner Futbolda	köşe	atışı	 korner 
kornişon Turşuluk	salatalık kornişon 
korse Esnek	iç	giysisi korsé
kortej Alay	 kortéj 
kosinüs Tümler	açının	sinüsü kosinüs
kostak 1.	Kibar,	yakışıklı	

2.	Yürekli
kostak

kostik Hayvan	ve	bitki	dokularını	
yakan 

kostik

kostüm Sahnede	veya	sahne	
sanatlarında	giyilen	
kıyafet	

kostüm

koşum Araba	hayvanının	kayış	
takımı

koşum 

koton Pamuktan	yapılan	şey koton 
kovboy 1.	Amerika’da	sığır	çobanı	

2.	Gansgsterliğe	özenen	kişi
kovboy 

kovuşturmak Suç	isnat	edilen	biri	için	
araştırma	ve	takibata	girişmek

kovuşturmak 

koyak Vadi	 koyak 
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kozalak Çam	türü	ağaçların	odunsu	
meyvesi

kozalak 

kozmopolit Çok	uluslu kozmopolit 
köftehor Şakayla	karışık	azarlama	sözü köftéhor 
köhne Eski,	yıpranmış,	bakımsız,	

modası	geçmiş
köhné

kölemen Eskiden	asker	sınıfı kölémen 
körelmek Keskinliğini	yitirmek	 körelmék 
Köroğlu Bolu’da	yaşamış	bir	Türk	

halk	ozanı
Köro:lu

körük 1.	Ateşi	canlandırmaya	
yarayan	araç	
2.	Bazı	araçların	açılıp	
kapanabilir	üst	üste	katlanmış	
bölümü

körük 

köse Sakalı	bıyığı	çıkmayan	erkek kösé 
Köse Gümüşhane’de	ilçe Kösé 
kösele Ayakkabı	tabanı,	bavul,	

çanta	yapımında	kullanılan,	
büyükbaş	hayvanların	
işlenmiş	derisi

kösélé 

kösem Kösemen	 kösem 
kösemen 1.	Sürünün	önünden	giderek	

ona	kılavuzluk	eden	koç	veya	
teke	
2.	Dövüşken	iri	koç	veya	teke

kösémen 

kös kös Üzgün,	düşünceli	bir	
durumda	

kös kös 

kösnü (H.)	Şehvet	 kösnü 
köşebent 1.	Bir	yere	fotoğraf	

yapıştırmaya	yarayan,	üçgen	
biçiminde	arkası	zamklı	
küçük	kâğıt	
2.	L	demiri

köşébent 
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kötek Sopayla	atılan	dayak	 köték 
kraça Küçük	istavrit	balığı kraça 
kraker Bir	tür	gevrek	ve	tuzlu	

bisküvi
kraker 

kral Kalıtım	veya	soylularca	
seçilme	yoluyla	devlet	
başkanı,	imparator

kral 

kraliçe Kralın	eşi,	krallığı	yöneten	
kadın,	ece

kraliçé 

kraliyet Krallık	 kra:liyét
krampon Özel	futbol	ayakkabısı krampon 
krater Yanardağ	ağzı	 krater 
kravat Boyunbağı	 kravat 
kreatif Yaratıcı	 kriyatif 
krema Yumurtalı	süt	tatlısı kréma 
krematoryum Yakmalık	 krimatoryum 
kripto 1.	Siyasi	görüşünü	gizleyen	

kimse
2.	Saklı	yazı

kripto 

kristal Billur	 kristâl 
kriter Ölçüt	 kriter 
kritik 1.	Ciddi

2.	Eleştiri
kritik

kriz 1.	Bir	organda	birdenbire	
ortaya	çıkan	fizyolojik	
bozukluk
2.	Bunalım,	çöküntü

kriz

kronik 1.	Süreğen
2.	Vakayiname

kronik

kronoloji Zaman	bilimi	ve	zaman	dizini kronolôji 
kruvasan Ay	çöreği	 kruvasan 
kruvazör Çok	yönlü	ve	hızlı	savaş	

gemisi
kruvazör

kuaför Kadın	veya	erkek	berberi ku~aför  
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kubbe Yarım	küre	biçiminde	olan	ve	
yapıyı	örten	dam,	kümbet

kubbé 

kubbealtı Osmanlı	vezirlerinin	
devlet	işlerini	görüşmek	
için	toplandıkları	Topkapı	
Sarayı’ndaki	alan

kubbéaltı 

Kubbe-i Hadra 1.	Mescid-i	Nebevi’de	Hz.	
Peygamber’in	(sav)	kabrinin	
bulunduğu	yerin	üzerindeki	
yeşil	kubbe
2.	Hz.	Mevlana	türbesinin	
kubbesi,	yeşil	kubbe	

Kubbéyi Hadra:

kubbetül arz Üç	kıtanın	merkezi kubbétül arz 
Kubbetül İslam Basra	şehri Kubbétül İslâ:m
kubur Çukur,	mezar	 kubur 
Kudas Hristiyanların	Hz.	İsa’nın	(as)

son	akşam	yemeğini	anmak	
için	kilisede	yaptıkları	tören

Kuda:s

kuddusi Kuddus-i	İlahi	isminin	
tecellisine	mazhar	olan	kimse

kuddu:si: 

kudema Eski	insanlar,	eskinin	ileri	
gelenleri

kudéma: 

kudret Güç,	yetenek,	zenginlik	 kudrét 
kudüm Vurmalı	bir	çalgı kudüm 
Kudüs Filistin’deki	şehir Kudüs 
Kûfe Güney	Irak’ta	Hz.	Ömer’in	

(ra)	emriyle	Sa’d	b.	Ebû	
Vakkas	(ra)	tarafından	
kurulan	şehir

Kû:fé

kûfi Arap	yazısının	düz	ve	köşeli	
şekildeki	eski	bir	biçimi

kû:fi:

kuğu Uzun	boyunlu,	perde	ayaklı,	
geniş	kanatları	olan	zarif	bir	
su	kuşu

ku:
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kukuleta Giysi	başlığı	 kukuléta
kukumav kuşu Kahverengi	ve	beyaz	

tüylü,	kafasını	180	derece	
döndürebilen	baykuş	çeşidi

kukumav kuşu

kul İnsan	 kul 
kulûb Kalpler	 kulû:b
kulunç Omuzda	ve	sırtta	görülen	

şiddetli	ağrı
kulunç 

kulübe Küçük,	tek	göz,	basit	ev kulübé 
kulvar Yüzme	ve	atletizm	

yarışmalarında	her	yarışçıya	
ayrılan	şerit

kulvar 

Kuman Kıpçak	 Kuman 
kumanya Yolculuk	azığı	 kumañya 
kumar Para	karşılığında	oynanan	

oyun	
kumar 

kumarbaz Kumar	oynayan	kimse kumarbaz 
kumarhane Kumar	oynanan	yer	 kumarha:né
kumkuma Yuvarlak	testi	 kumkuma 
kumla Kumluk	yer	 kumla 
kumpanya 1.	Ticari	ortaklık	

2.	Tiyatro	topluluğu	
kumpan�ya 

kumpas 1.	Hile,	düzen	
2.	Sanayide	kullanılan	bir	
ölçüm	aleti

kumpas 

kumpir İçine	malzeme	doldurularak	
servis	edilen	bütün	patates	
közlemesi

kumpir 

kumral 1.	Koyu	sarı	veya	açık	
kestane	rengi	
2.	Teni	ve	saçları	sarıya	
çalan	açık	buğday	rengi	olan	
(kimse)

kumral 
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kumru Güvercin	familyasından	
küçük,	gri	renkte	kuş

kumru 

Kumru Ordu’da	ilçe	 Kumru 
kundura Bağsız	ayakkabı	

Kundurası vurmadığı 
zamanlarda anmazdı ama 
Allah’ın adını / Günahkâr da 
sayılmazdı 
(“Kitabe-i	Seng-i	Mezar”,	
Orhan	Veli)

kundura 

kunduz Su	kıyısında	yaşayan,	büyük	
kuyruklu,	postu	değerli	bir	
hayvan	

kunduz 

kunut Yatsı	namazının	sonundaki	
vitir	namazında	okunan	dua

kunut 

kupür Kesik kupür
kura İsim	çekme	 kura: 
kurabiye Küçük	tatlı	çörek kura:biyé
Kur’an-ı Kerim Hz.	Muhammed'e	(sav)	

gönderilen,	son	semavi	din	
İslamiyet’in	kutsal	kitabı

Kur’a:nı Kéri:m

kurbağa Karada	ve	suda	yaşayabilen,	
sıçrayarak	yürüyen	hayvan

kurba:

kurban 1.	Dinin	buyruğunu	veya	bir	
adağı	yerine	getirmek	için	
kesilen	hayvan
2.	Bir	ülkü	uğrunda	feda	
edilen	veya	kendini	feda	eden	
kimse	
3.	Bir	kazada	veya	felakette	
ölen	kimse

kurban 

kurbet Yakınlık	 kurbét 
kurbiyet Yakınlık	 kurbiyét 
kurdele Geniş	ipekten	şerit	 kurdélé 
kurdeşen Ciltte	meydana	gelen	kaşıntı	

ve	döküntüler
kurdéşen 
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Kureyş Hz.	Muhammed'in	(sav)
mensup	olduğu	Arap	kabilesi

Kuréyş 

Kureyşi Kureyşli	olan	kimse Kuréyşi:
kurna Hamamlarda	çeşmenin	altında	

bulunan	su	biriktirmeye	
yarayan	mermer	tekne

kurna 

kursiyer Kurs	öğrencisi kursiyer 
kurt 1.	Köpekgillerden,	etobur,	

yırtıcı	memeli	hayvan	
2.	Omurgasız	ve	bacaksız,	
yumuşak	dokulu	küçük	
hayvan

kurt 

kurun Zamanlar,	çağlar kuru:n
Kurûn-u Vustâ Orta	Çağ Kuru:nu Vusta:
kurye 1.	Genellikle	elçilik	postasını	

yerine	ulaştırmakla	görevli	
kimse	
2.	Posta,	kargo,	mektup	vb.	
gönderileri	alıcıya	ulaştıran	
kimse

kuryé 

kuskun Hayvanın	kuyruğu	altından	
geçirilerek	eyere	bağlanan	
kayış

kuskun 

kusur 1.	Eksiklik	
2.	Özür	

kusur 

kuşbaz Kuş	meraklısı	veya	
yetiştiricisi

kuşbaz 

Kuşcağız Ankara’da	bir	semt	 Kuşca:z
kuşçubaşı Kuşlardan	sorumlu	olan	

görevli
kuşçubaşı 

kûşe Köşe	 kû:şé
kuşet Gemide	veya	trende	yatak kuşét
kuşhane Süs	kuşlarının	bakım	ve	

üretiminin	yapıldığı	yer	
kuşha:né

kuşlokumu Bir	kurabiye	türü kuşlôkumu 
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kuşpalazı Difteri	adıyla	da	bilinen	
bulaşıcı	hastalık	

kuşpalazı 

kut 1.	Mutluluk	
2.	Allah’ın	(cc)	bahşettiği	
bereket	

kut 

Kutadgu Bilig (Edb.)	Yusuf	Has	Hacib’in	
XI.	yüzyılda	kaleme	aldığı	ve	
“Mutluluk	Bilgisi”	anlamına	
gelen	manzum	eseri

Kutadgu Bilig

kutan Saka	kuşu	 kutan 
kutbi (Coğ.)	Kutupla	ilgili kutbi: 
Kutbuddin 
(Kutbettin)

“Dinin	kutbu”	anlamında	
erkek	ismi

Kutbuddi:n 
(Kutbettin)

kutbu’l arifin Ariflerin	en	ileri	geleni kutbûl a:rifi:n
kutlu Mutlu,	uğurlu,	bereketli kutlu 
kutsi Kutsal	 kutsi: 
kutsiyet Kutsallık	 kutsiyét 
kutup 1.	(Coğ.)	Yer	yuvarlağının,	

Ekvator'dan	en	uzak	olan	yer	
ekseninin	geçtiği	varsayılan	
iki	noktasından	her	biri	
2.	Elektrik	akımını	oluşturan	
gerilim	ayrılığının	en	yüksek	
dereceyi	bulduğu	iki	noktadan	
her	biri

kutup 

kuvâ Kuvvetler	 kuva: 
kuvars Billurlaşmış	silis	 kuvars 
Kuvayımilliye Birinci	Dünya	Savaşı'ndan	

sonra	Yunan	işgaliyle	
Anadolu’da	kurulan	millî	
teşkilat,	ulusal	kuvvetler	

Kuva:yımilliyé 

kuvertür Örtü	 kuvertür 
Kuveyt Basra	Körfezi	kıyısında	bir	

ülke
Kuvéyt

Kuveytli Kuveyt	halkından	olan	kimse Kuvéytli
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kuvöz Yeni	doğan	bebeklerin	geçici	
süreyle	konulduğu	yer,	
yaşanak

kuvöz 

kuvve 1.	Güç	
2.	Niyet,	düşünce

kuvvé 

kuvveden fiile 
çıkarmak

Tasarıyı	gerçekleştirmek kuvvéden fiilé 
çıkarmak

kuvvet Güç,	sağlamlık kuvvét 
kûy Köy,	mahalle,	sokak kû:y
kuyut Kayıtlar	 kuyu:t 
kuzat (Huk.)	Kadılar	 kuza:t
kûze Testi

Dest-bûsi ârzûsuyla ger ölsem 
dostlar / Kûze eylen toprağum 
sunun anunla yâre su 
("Su	Kasidesi”,	Fuzuli)

kû:zé

kuzen Erkek	yeğen	 kuzen 
kuzey Güney	yönünün	karşıtı kuzéy 
kuzin Kız	yeğen	 kuzin 
kuzine Yemek	pişirmek	ve	ısıtmak	

maksadıyla	kullanılan	soba	
kuziné 

Kübist Kübizm	akımına	uygun	eser	
veren	sanatçı

Kübist 

Kübizm Geometrik	şekillere	dayalı	
sanat	akımı

Kübizm 

kübra Daha	(en,	pek,	çok)	büyük	
olan

kübra: 

küçümen Başkalarına	göre	pek	küçük	
olan

küçümen 

küçürek Biraz	küçük	 küçürék 
küfe İnce	ağaç	dallarından	

örülmüş,	yük	taşımaya	
yarayan	sepet

küfé 
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küffar Kâfirler,	Müslüman	
olmayanlar	

küffa:r

küfran Nankörlük	 küfra:n 
küfran-ı nimet Kendisine	sunulanlara	karşı	

nankörlük	etmek
küfra:nı ni:mét 

küfretmek Kötü,	kaba	söz	söylemek küfrétmék 
küfür 1.	Allah’a	(cc)	veya	dine	

inanmama	
2.	Nankörlük	
3.	Sövme,	kötü	söz	

küfür 

küfürbaz Çok	küfreden,	ağzıbozuk	 küfürbaz 
küheylan Soylu	Arap	atı	 kühéylâ:n
külah 1.	İçine	bazı	şeyler	koymak	

için	huni	biçiminde	bükülmüş	
kâğıt	kap	
2.	Genellikle	keçeden,	ucu	
sivri	veya	yüksek	başlık

külâh 

külbastı Közde	veya	ızgarada	pişirilen	
et	

külbastı 

külfet Zorluk,	sıkıntı külfét
külhan Hamamları	ısıtan	geniş	ocak	 külhan
külhanbeyi Argo	kullanan,	serseri,	hayta,	

külhani
külhanbéyi 

külhani Serseri,	kabadayı,	külhanbeyi külha:ni:
küll Bütün,	hepsi	 küll 
külli Tüme,	bütüne	ilişkin	 külli:
külliyat (Edb.)	Bir	yazarın	eserlerinin	

tümü
külliya:t

külliye Bir	caminin	çevresinde	cami	
ile	birlikte	kurulmuş	medrese,	
imaret,	sebil,	kitaplık,	hastane	
vb.	yapıların	bütünü

külliyé 

külliyen Bütünüyle,	tamamen külliyen 
külliyet 1.	Bütünlük,	tamlık	

2.	Çokluk
külliyét 
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külliyetli Bir	hayli,	pek	çok külliyétli 
külot Kısa	iç	çamaşırı,	don	 külôt 
kültür Bir	toplumun	maddi	ve	

manevi	bütün	sahip	oldukları,	
hars,	ekin

kültür 

külünk Sivri	kazma külünk 
külüstür Çok	eski,	bakımsız külüstür 
kümbet Kubbe,	yuvarlak	veya	köşeli,	

damı	konik	yapı	
kümbét 

künde 1.	Güreşçinin,	hasmını	altına	
alıp	bir	elini	önden,	ötekini	
arkadan	geçirerek	ellerini	
kilitlemesi	
2.	(Bot.)	Kalın	ve	iri	ağaç

kündé

kündekâri Sedefçilik,	kakmacılık kündékâ:ri: 
kün feyekûn Allah’ın	(cc)	bir	emirle	

varlıkları	yaratma	eylemine	
işaret	eden	söz	
Ol kadir-i kün feyekûn, 
lütfedici Subhan benim 
(Yunus	Emre)

kün féyékû:n

künh İç	yüzü,	özü künh 
Künhü’l Ahbar Gelibolulu	Âli’nin	1591’de	

kaleme	aldığı	tarih	kitabı,	
haberlerin	esası	anlamında	

Künhü’l Ahba:r

künhüne varmak Bir	şeyin	aslını,	özünü	
anlamak

künhüné varmak

künk Büyük	beton	su	borusu künk 
künye Bir	kişinin	ad-soyad,	

memleket	vb	gibi	temel	
bilgilerinin	yazılı	olduğu	
metal	kolye

kün�yé

küratör Müze,	sergi,	kütüphane	ve	
kültür	sanat	etkinliklerini	
yöneten	ve	düzenleyen	kimse

küratör 



Türkçe Telaffuz Sözlüğü │ 323

Kürdi Klasik	Türk	müziğinde	bir	
makam

Kürdi:

kürdilihicazkâr Klasik	Türk	müziğinde	bir	
makam

kürdi:lihicazkâ:r 

küre 1.	Bütün	noktaları	merkezden	
aynı	uzaklıkta	bulunan	bir	
yüzeyle	sınırlı	cisim	
2.	Yeryüzü,	dünya

küré 

Küre Kastamonu’nun	ilçesi Küré
küre-i arz Yer	yuvarlağı küréyi arz
küre-i şems Güneş	 küréyi şéms
küresel Bütün	dünyaya	ait kürésel 
kürevi Küresel	 kürévi:
kürsü Kalabalığa	hitap	eden	

konuşmacının	bulunduğu	
yüksekçe	yer

kürsü 

kürtaj Döl	yatağının	içini	kazıyıp	
cenini	alma	işi

kürtaj 

Kürtçe (Dilb.)	Kürt	dili Kürtçé 
kürtün Hayvanlara	vurulan	semer kürtün 
Kürtün Gümüşhane’nin	ilçesi	 Kürtün 
küseğen Çabuk	küsen	kimse	 küsé~en 
küskü Taş	veya	duvarda	delik	

açmaya	yarayan	ağır	ve	uzun	
demir	

küskü 

küsküt (Bot.)	Sarmaşıkgillerden	bir	
bitki	

küsküt 

küskütük Çok	sarhoş	olmak küskütük 
küspe Tohum	veya	bitki	artığından	

oluşan	hayvan	yemi	
küspé 

küstah Saygısız,	terbiyesiz	 küstah 
küstahane Küstahça	 küstaha:né
küsuf Güneş	tutulması	 küsu:f 
küsur Geriye	kalan	bölüm,	artan küsur 
küsurat Artanlar,	geriye	kalanlar küsu:ra:t 
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küşade Açık,	açılmış küşa:dé
küşayiş Ferahlık,	açıklık küşa:yiş
küşende Öldürücü,	öldüren küşendé 
kütle Katı	maddelerin	büyük	

parçası,	kitle
kütlé

küttab Yazıcılar	 kütta:b
kütüb Kitaplar	 kütüb 
Kütüb-i Sitte Hanefi	fıkhına	dair	yazılmış	

altı	kitap
Kütübi Sitté

kütüb-i tevarih Tarih	kitapları kütübi téva:rih
kütüphane Kitap	okunan	veya	alınıp	

verilen	yer
kütüpha:né



Türkçe Telaffuz Sözlüğü │ 325

L
lâ 1.	Bir	nota	

2.	Lantan’ın	simgesi	
3.	(Dilbil.)	Olumsuzluk	veren	
ön	ek

lâ:

laakal En	azından,	hiç	olmazsa lâ:akâl
labirent Çıkış	yerini	bulması	zor	olan	

karışık	koridorlardan	oluşmuş	
yer	veya	yapı

lâbirent 

laboratuvar Bilim	insanlarının	deney	
yaptığı	yer	

lâboratuvar 

labrador 1.	(Coğ.)	Labrador	kıyılarında	
parlak	bir	türüne	rastlanan	
alüminyum,	kalsiyum	ve	
sodyum	silikatı	
2.	Pasifik	okyanusundaki	
soğuk	su	akıntısı	
3.	Bir	köpek	ırkı

lâbrador

laciverdî Lacivert	renkte	olan
Bir akşamüstü / oturup / 
hapisane kapısında /rubailer 
okuduk Gazalî'den :
“Gece : / büyük lâciverdî 
bahçe. / Altın pırıltılarla 
devranı rakkaselerin. / Ve 
tahta kutularda upuzun yatan 
ölüler. 
(“Çankırı	Hapishanesinden	
Mektuplar”,	Nâzım	Hikmet)

lâ:civerdi:

lacivert Koyu	mavi	renk lâ:civert
laçın Beyaz	renkli	bir	cins	şahin laçın
Lâçin Çorum’un	ilçesi Lâçin
laden (Bot.)	Akdeniz	bölgesinde	

yetişen,	çiçekli	ve	reçineli,	
hekimlikte	kullanılan	ağaç

lâden
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lades 1.	Kümes	hayvanlarının	bir	
kemiği
2.	Tavuğun	lâdes	kemiğinin	
iki	kişi	tarafından	kırılması	
ve	biri	diğerini	yanılttığı	
takdirde	onu	bir	şey	vermeye	
zorladığı	oyun

lâ:dés

Lâdik Samsun’un	ilçesi Lâdik
ladin (Bot.)	Bir	çam	ağacı	türü lâdin 
lâdini Din	dışı,	laik lâ:di:ni
laedri Anonim	olan,	sahibi	

bilinemeyen
lâ:édri:

laedriye Bilinemezcilik	 lâ:édriyé
laf Söz,	lâkırdı lâf
lâfazan Geveze	 lâfazan
lafız Söz,	kelime lâfız
laforizma Bilinen	atasözlerini	

değiştirerek	söyleme
lâforizma 

lafügüzaf Boş	sözler	 lâ:fügüza:f
lafzen Kelimelerin	söylenişine	göre,	

yazılı	olmayarak
lâfzen

lafzi Bir	sözün	söyleniş	ve	
yapılışına	ait

lâfzi:

lafziye Ezbercilik lâfzi:yé
lagar Çelimsiz,	zayıf lâ:gar
lagari Zayıflık,	cılızlık lâ:gari:
lagos Ege	ve	Akdeniz’de	yaşayan,	

hanigillerden	lezzetli	bir	
balık,	kaya	hanisi

lagos 

lagün (Coğ.)	Deniz	kulağı lâgün 
lağım Pis	su	kanalı lâ:m
lağvetmek Bir	kuruluşu	kaldırmak,	

işleyişine	son	vermek
lâ:vétmék

lahavle Sabrın	tükendiğini	belirtmek	
için	kullanılan	söz

lâ:havlé
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lâhika Ek lâ:hika
lahit Üstü	kapaklı,	örtülü	mezar lâhit
lahmacun İnce	açılmış	hamurun	üzerine	

soğan	ve	kıyma	ağırlıklı	
harç	konulup	pişirilerek	elde	
edilen	pide	türü	yiyecek

lâhma:cun

lahuri Lahor’da	yapılan	bir	şal	
kumaşı

la:hu:ri:

lahuti İlahi lâ:hu:ti:
lâhza Bölünemeyecek	kadar	kısa	

olan	an	
lâhza

laik (Huk.)	Din	ve	devlet	işlerini	
birbirinden	ayrı	tutan

lâik 

lâin Kovulmuş,	lanetlenmiş lâi:n
laisizm Din	ve	devlet	işlerinin	ayrı	

tutulmasına	dayalı	yönetim	
sistemi

lâisizm 

lakap Takma	ad lâkap
lakaydi İlgisizlik lâ:kaydi:
lakayıt
(lakayt)

İlgisiz,	aldırmaz lâ:kayıt 

lakayt (lakayıt) İlgisiz,	lakayıt lâ:kayt 
lake Lak	ile	cilalanmış	olan lâké 
lakerda Palamut	veya	torik	salamurası lâkerda
lakin Ama,	ancak lâ:kin
laklak 1.	Gevezelik	

2.	Leyleğin	gagasıyla	
çıkardığı	ses

lâklâk

laklaka Gereksiz,	boş	söz lâklâka
laklakiyat Değersiz	söyler,	boş	lakırdılar	 lâklâkiya:t
lal 1.	Kırmızı	renkte	değerli	bir	

taş	
2.	Dili	tutulmuş,	
konuşamayan

lâ:l
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lala 1.	Bir	çocuğu	gezdiren,	
oyalayan	uşak	
2.	Şehzade	eğitmeni

lâla

lalanga Bir	çeşit	hamur	tatlısı lâlânga
Lalapaşa Edirne’de	bir	ilçe Lâlâpaşa
lâle (Bot.)	Zambakgillerden,	

yaprakları	uzun	ve	sivri,	
çiçekleri	kadeh	biçiminde,	
türlü	renkte	bir	süs	bitkisi

lâ:lé

laleli Lale	yetiştirilen	yer	veya	
üzerinde	lale	deseni	bulunan	
kumaş,	zemin

lâ:léli

Laleli İstanbul’da	bir	semt Lâ:léli 
lalettayin Gelişigüzel,	sıradan lâ:lêtta:yin
lalezar Lâle	bahçesi lâ:léza:r
lalüebkem Dilsiz,	dili	tutulmuş lâ:lüébkem 
lâm (Dilbil.)	Arap	alfabesinde	

yirmi	üçüncü	harf	
lâm

lam Mikroskop	camı lam
lama 1.	Güney	Amerika	kökenli,	

uzun	boyunlu,	uzun	boylu,	sık	
tüylü	bir	geviş	getiren	hayvan	
2.	Buda	rahibi

lâma 

lamba Elektrik	akımıyla	çalışan,	
aydınlatmaya	yarayan	alet

lâmba 

lambada Güney	Amerika’ya	özgü	bir	
dans

lâmbada 

lamekân Mekânsız,	yeri	belli	olmayan
Hak Teâlâ azamet âleminin 
pâdişehi / Lâmekândır 
olamaz devletinin taht-gehi 
("Münacaat",	Şinasi)

lâ:mékâ:n
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lamelif 1.	(Dilbil.)	Osmanlı	
alfabesinde	lam	ile	elif	
harflerinin	bir	arada	yazılan	
şekli	
2.	Dolambaçlı	

lâ:mélif 

lâmı cimi yok Başka	türlüsü	olmaz,	
kesinlikle	vb	anlamlarına	
gelen	söz	kalıbı

lâmı cimi yok

lâmi Parıldayan,	ışıldayan lâ:mi
Lâmia Parıldayan	şey	anlamında	

kadın	ismi
Lâ:mi~a

laminant Zemin	kaplama	malzemesi lâminant 
lane Yuva	 lâ:né 
lanet Beddua,	Tanrı'nın	

merhametinden	yoksun	olma
lâ:nét

langırt Dikdörtgen	bir	masa	üzerinde	
maketlerle	oynanan	futbol	
oyunu

langırt 

lapa Nişastalı	tanelerin,	su	
ile	kaynatılarak	bulamaç	
kıvamına	getirilmiş	durumu

lâpa 

lapa lapa Karın	çok	iri	taneler	hâlinde	
yağması

lâpa lâpa

lapina Sığ	sularda	yaşayan	25-35	
santimetre	uzunluğunda,	
kırmızı	benekli,	mavi	veya	
yeşil	balık

lâpina 

lareybi Şüphesiz	 lâ:réybi: 
larva Kurtçuk	 lârva 
lasteks Kauçuk,	ipek,	pamuk	veya	

yün	karışımı	bir	tür	yapma	
kumaş

lâstéks 
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lastik 1.	Ayakkabı	üzerine	giyilen	
kauçuktan	pabuç	
2.	Taşıtların	jantlarına	
yerleştirilen	elastiki	tekerlek	
bandajı	
3.	Korse

lâstik 

laşe Leş	 lâ:şé
lât İslamiyet’ten	önce	Arapların	

Kâbe’de	taptıkları	putlardan	
biri

lât

laterna Kolu	çevrilerek	çalınan,	
sandık	biçiminde	bir	org	türü

lâterna 

laternacı Laterna	yapan	veya	satan	
kimse

lâternacı 

lâtif Yumuşak,	hoş,	incelikli,	güzel	
anlamlarına	gelip	Allah’ın	
(cc)	isimlerindendir

lâti:f

latife Şaka lâti:fé
Latifi XVI.	yüzyılda	yaşamış	bir	

Osmanlı	tezkire	yazarı
Lâti:fi: 

Latince (Dilb.)	Latin	dili	 Lâtincé 
laubali Teklifsiz,	ciddiyetsiz,	senli	

benli
lâ~uba:li

lavabo El	yüz	veya	bulaşık	yıkamaya	
yarayan,	musluklu	su	çukuru

lâvabo

lavta Mızrapla	çalınan	küçük	bir	
çalgı	

lâvta

layemut Ölümsüz,	ölmez lâ:yému:t
layenkati Kesintisiz,	aralıksız	 lâ:yénkati:
layetenahi Sonsuz,	sonu	bulunmaz lâ:yéténa:hi:
layık Bir	kimseye	yakışan,	yaraşan,	

uygun	olan	
lâ:yık

layiha Tasarı	 lâ:yiha



Türkçe Telaffuz Sözlüğü │ 331

laytmotif (Edb.)	Bir	eserde,	ana	
duyguyu,	düşünceyi	veya	
kişiliği	göstermek	için	tekrar	
ederek	kullanılan	motif,	ana	
motif

lâytmotif 

layüsel Sorulmaz,	mesuliyetsiz lâ:yüsel
Laz Güney	Kafkasyalı	bir	halk	

veya	bu	halktan	olan	kimse
Lâz 

lazanya İtalyan	makarnalarından	biri lazan�ya 
lazım Gerekli,	şart lâ:zım
lazıme Yapılması	gerekli	olan	şey lâ:zımé
lazımlık Oturak,	ördek	 lâ:zımlık
leamet Alçaklık,	bayağılık léa:mét
leb Dudak	 léb 
lebalep Silme,	tıklım	tıklım	dolu léba:lép
lebbeyk Kâbe'yi	tavafta	söylenen	

“Emir	sizindir,	buyurun	
efendim!”	anlamına	gelen	söz

lébbéyk

lebdeğmez (Edb.)	Halk	şiirinde	dudak	
ünsüzleri	kullanılmadan	
söylenen	koşma

lébdéymez 

lebiderya Deniz	kenarı lébiderya:
lebip Akıllı	 lébi:p
leblebi Kabuğu	çıkarıldıktan	sonra	

fırında	kavrulup	çerez	olarak	
yenilen	nohut

léblébi

ledün Allah	(cc)	katı lédün
ledünni Allah	(cc)	bilgisine	ve	

sırlarına	ait
lédünni:

lef İliştirme,	içine	sokma léf
leffetmek İliştirmek,	içine	sokmak léffétmék
leffüneşir (Edb.)	Birkaç	adı	bir	sözün	

başında	söyledikten	sonra	
bunların	sıfat	veya	fiillerini	
daha	aşağıda	sıralama

léffünéşir 
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legal Yasal,	yasalara	uygun légâl 
leğen Yıkama	amaçlı	kullanılan	

metal	veya	plastik,	yayvan	
kap

léyen

Leh 1.	Birinden	yana	olma	
2.	Polonyalı	

Léh 

lehçe (Dilb.)	Bölgesel	dil,	diyalekt léhçé
lehim Kalay	ve	kurşun	alaşımı	

ve	bunları	birbirine	tutuma	
işlemi

léhim

lehinde Birinin	çıkarına	uygun	olmak léhindé
lehtar Taraftar,	yandaş léhta:r
lejyoner 1.	Lejyon	asker,	paralı	asker

2.	Yabancı	uyruklu	sporcu
léjyoner 

lem’a Parıltı	 lem’a
lemean Parlama	 léméa:n
lenfatik Lenf	ile	ilgili lenfatik
lenfoma Lenf	kanseri lenfoma 
lenger 1.	Yayvan,	büyük	bakır	kap	

2.	Gemi	demiri
len�ger

lengüistik (Dilb.)	Dil	bilimi	 lengüistik 
leopar Kedigillerden	pars	 lé~opar 
lepiska 1.	Leipzig	ipeği	

2.	Uzun,	sarı	ve	yumuşak	saç
lépiska 

lerzan Titreyen,	titrek lerzan
lerze Titreyiş

Bir beyaz lerze, bir dumanlı 
uçuş, / Eşini gaib eyleyen bir 
kuş / gibi kar / Geçen eyyâm-ı 
nevbaharı arar 
(“Elhan-ı	Şita”,	Cenap	
Şahabettin)

lerzé 

leşker Asker léşker
leşkeran Askerler	 léşkéra:n
letafet Güzellik,	hoşluk,	incelik léta:fét
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letaif Güldürecek	sözler;	lâtifeler léta:~if
Letaif-i Rivayat Ahmet	Mithat	Efendi’nin	

hikâye	kitapları
Léta:~ifi 
Riva:ya:t

levanten 1.	Büyük	liman	kentlerinde	
yaşayan,	ticaretle	uğraşan	
Hristiyanlara	verilen	isim,	
tatlısu	Frengi	
2.	Avrupalı	gibi	görünmeye	
özenen

lévanten

levazım Gerekli	olan	her	tür	şey léva:zım
levendan Leventler	 lévenda:n
levendane Levende	yakışır	biçimde,	

gösterişli
lévenda:né 

levent Deniz	askeri lévent
Levent İstanbul’da	bir	semt	 Lévent 
levha 1.	Asılmak	üzere	

çerçevelenmiş	resim,	tablo	
veya	yazı
2.	Tabela

lévha

levh-i mahfuz Allah’ın	(cc)	takdir	ettiği,	
olmuş	ve	olacak	şeylerin	
yazılı	olduğu	kabul	edilen	
manevi	levha

lévhimahfu:z

levn Renk,	boya,	çeşit lévn
Levni 1.	Renge	ait	

2.	XVIII.	yüzyıl	Türk	nakkaşı
Lévni:

levs Pislik,	mundarlık lévs
Leyla (Edb.)	Leyla	ile	Mecnun	

hikâyesinin	kadın	kahramanı
Léylâ:

leylak (Bot.)	Güzel	kokulu	çiçek	
açan,	zeytingillerden	bir	
ağaççık

léylâk

leylâki Leylak	(Mor)	renginde	olan léylâ:ki:
Leyla ve Mecnun (Edb.)	En	güzelini	Fuzuli’nin	

kaleme	aldığı	İslami	tasavvufi	
hikâye

Léylâ: ve 
Mécnu:n
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leyle Gece,	tek	bir	gece léylé
Leyle-i Kadr Kadir	gecesi Léyléyi Kadr
leyle-i yelda Uzun	gece léyléyi yelda:
leyli 1.	Geceye	özgü	

2.	Yatılı	
léyli:

leyli meccani Parasız	yatılı léyli: mécca:ni:
leyli mektep Yatılı	okul léyli: méktép
leyl ü nehar Gece	ve	gündüz léylü néha:r
lezaiz Zevk	alınacak	tatlı	şeyler léza:~iz
leziz Lezzetli,	hoş,	güzel lézi:z
lezyon Doku	bozukluğu lézyon 
lezzet Ağızdan	alınan	tat,	zevk lézzét
lezzetşinas Tadına	varan,	tat	alan lézzétşinas
libaçe Elbise liba:çé
libade Kısa	hırka liba:dé
libas Elbise,	giysi libas
liberal Hürriyet	ve	serbestlikten	yana libérâl 
liberalizm Serbestlik	 libéralizm
Lice Diyarbakır’ın	ilçesi Licé
lider Önder	 lider 
lif Her	türlü	maddeyi	oluşturan	

çok	ince	ve	uzun	parça
lif

lika Mürekkep	hokkalarına	
konulan	ham	ipek

li:ka

lika Yüz,	çehre lika:
likidite Akışkanlık	 likidité 
likit Sıvı	 likit 
lila rengi Açık	eflatun lilâ réngi
lillah Allah’a	(cc)	mahsus lillâ:h
lillahi teâlâ Allah	(cc)	için,	Allah	(cc)	

aşkına
lillâ:hi tea:lâ:

lime Küçük	ve	uzun	dilim li:mé
lime lime Parça	parça li:mé li:mé
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limonata Limon	suyuyla	yapılan	şekerli	
içecek

limonata 

lineer 1.	Çizgilerle	ilgili	olan	
2.	Doğrusal

linéer 

linet Yumuşaklık,	ishal li:nét
lir (Mit.)	Mitolojik	devirlerde	

çalınan	telli	ve	kirişli	bir	çalgı
lir 

lirizm (Edb.)	Kişisel	duyguların	
ilham	yolu	ile	coşkulu	ve	
etkili	anlatımı

lirizm 

lisan Dil	 lisan
lisanen Dille,	konuşmayla lisa:nen
lisan-ı avam (Dilb.)	Halk	dili lisa:nı ava:m
lisanıhâl Hâl	dili lisa:nıhâ:l
lisan-ı kal Konuşma	dili lisa:nı kâl
lisanımünasip Muhatabın	anlayabileceği	

uygun	bir	dille	anlatmak
lisa:nımüna:sip

lisani Dille	ilgili lisa:ni:
lisaniyat (Dilb.)	Dil	bilimi lisa:niya:t
lisans 1.	Dört	yıl	süren	akademik	

öğrenim	
2.	Bir	ürünü	yabancı	firma	
adına	üretme	izni	
3.	Sporcu	kimlik	kartı

lisañs 

lise Yükseköğretimden	önceki	
son	orta	öğretim	kurumu

lisé 

literatür 1.	(Edb.)	Edebiyat	
2.	Kaynak

litératür 

litografya Taş	basması litografya 
liva Sancak	 liva
Liva-i Şerif Hz.	Muhammed’in	(sav)	

sancağı	
Liva:yi Şéri:f

livata Cinsi	sapıklık,	oğlancılık liva:ta
liyakat Değerlilik,	uygunluk,	layık	

olmak,	yaraşırlık
liya:kât
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lobi Bir	yapının	kapısından	içeri	
girildiğinde	görülen	ilk	
boşluk

lôbi 

lobut Kısa,	kalın	ve	düzgün	sopa lobut

loca Tiyatro,	sinema	vb.	eğlence	
yerlerinde	veya	parlamento	
salonlarında	özel	bölme

lôca 

lodos Güney	yönden	esen	ve	
arkasından	yağış	getiren	
rüzgâr

lôdos 

logaritma Bir	üssel	eşitlikte	taban	ve	
sonuç	belirliyken	üssün	
bulunması	yolu

lôgaritma 

logo İmlek,	amblem lôgo 

logos Akılla	kavrama,	deyi lôgos

lohusa Yeni	doğum	yapmış	kadın lôhusa

lokal 1.	Müzikli	eğlence	mekânı	
2.	Yerel

lôkâl

lokanta Restoran,	aş	evi lôkanta 

lokavt İş	bıraktırma	 lôkavt

lokma 1.	Bir	defada	ağıza	alınıp	
yenen	yiyecek	parçası	
2.	Tatlı	çeşidi

lôkma

Lokman Hekim Kur’an-ı	Kerim’deki	Lokman	
suresinde	sözü	geçen	hikmetli	
kişi

Lôkman Hékim

lokomotif Trenin	vagonlarını	çeken	
makine

lôkomotif 

lokum Şeker,	nişasta	ve	suyla	
yapılan	bir	geleneksel	Türk	
tatlısı

lôkum
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lomboz Kamaralarla	alt	güverteleri	
aydınlatmak	için	bordalardan	
ve	güvertelerden	açılan	
yuvarlak	pencere

lômboz

lonca Geleneksel	esnaf	teşkilatı	 lônca

longoz (Coğ.)	Deniz	veya	ırmağın	
aniden	derinleştiği	yer

lôngoz 

lor Taze,	yumuşak	ve	tuzsuz	
beyaz	peynir

lôr

lostra Ayakkabı	boyama	 lostra 

lostromo Gemici	tayfalarının	başı lôstromo 

lotarya Ad	veya	numara	çekilerek	
oynanan	şans	oyunları

lotarya 

lotus (Bot.)	Nilüfer	cinsi	bitkilerin	
genel	ismi

lôtus 

lösemi Kan	kanseri	 lösémi 

lumbago Soğuğun	etkisiyle	ortaya	
çıkan	bel	hastalığı

lûmbago

lunapark Eğlence	parkı,	oyun	parkı lûnapark 

Lut 1.	Hz.	İbrahim’in	(as)	yeğeni	
olan	bir	peygamber	
2.	(Coğ.)	İsrail	ile	Ürdün	
arasında	göl

Lût

lüfer Eti	ve	karnı	beyaz,	sırtı	koyu,	
hafif	pullu	bir	balık

lüfer 

lügat 1.	(Dilb.)	Kelime	
2.	Sözlük

lügât

lügatçe (Dilb.)	Küçük	sözlük lügâtçé 

lüknet Pelteklik	 lüknét 
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lüks 1.	Gösteriş,	şatafat	
2.	İhtiyaç	dışı	olan	
3.	Petrol	lambası

lüks 

lümpen Ayaktakımı	 lümpen 

lütfen “Zahmet	olmazsa”,	“Rica	
ederim”	gibi	anlamlarda	
kullanılan	söz

lütfen

lütfetmek İhsan	etmek,	bağışlamak,	
vermek

lütfétmék 

lütuf Önem	verilen	birinden	gelen	
iyilik,	yardım	vb

lütuf

lütufkâr İyiliksever,	kibar	kimse lütufkâ:r

lüzuci Yapışkan	 lüzu:ci:

lüzum Gereklilik,	icap lüzum (lüzu:m-u)

lüzumundan fazla Gereğinden	çok lüzu:mundan 
fazla 
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M
ma Su ma:
maada ...den	başka,	gayrı ma:da:
maaile Ailece ma:a:~ilé
maalesef Ne	yazık	ki… maâ:léséf
maalmemnuniye Seve	seve,	memnuniyetle maâ:lmémnu:ni:yé

maarif 1.	Bilgi,	kültür	
2.	Eğitim	ve	öğretim	

ma:rif

maarifmend Bilgili ma:rifmend
Maarifname Sinan	Paşa’nın	ünlü	bir	eseri Maa:rifna:mé  
maaş 1.	Çalışanlara	verilen	aylık	

2.	Geçim	parası
ma:ş

maatteessüf Yazık	ki,	maalesef ma:ttééssüf
maazallah Allah	(cc)	korusun,	esirgesin ma:zallah 
mabadı 1.	Sonu,	arkası

2.	(Edb.)	Yazının	devamı
ma:ba:dı

mabet İbadethane ma:bét
mabeyn 1.	Ara	

2.	Konaklarda	harem	ile	
selamlık	arasındaki	daire	
veya	oda	
3.	Padişah	sarayı

ma:béyn

mabude Tanrıça,	ilahe	 ma:bu:dé
mabut Kendisine	tapınılan	varlık ma:bu:t
macera Serüven,	sergüzeşt ma:céra:
maceraperest Macera	seven,	serüvenci ma:céra:pérést
Macide 1.	Şan,	şeref	sahibi

2.	Kadın	ismi
Ma:cidé
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Macit 1.	Şan,	şeref	sahibi 
2.	Erkek	ismi

Ma:cit

macun 1.	Hamur	kıvamına	getirilmiş	
madde 
2.	Sokaklarda	satılan	baharatlı	
şekerleme 
3.	Cam	ve	çerçeveyi	tutmaya	
yarayan	madde

ma:cun

Maçin Güney	Çin	bölgesi Ma:çin
maço Kaba	saba	erkek maço 
madam 1.	Fransa’da	evli	kadın	

2.	Türkiye’de	evli	
gayrimüslim	kadın	

madam

madama Madam	 madama 
madde 1.	Duyularla	algılanabilen	

nesne	
2.	Bir	cismi	oluşturan	öz
3.	(Huk.)	Yasa,	sözleşme	vb.	
bölümlerinin	her	biri

maddé

maddeten Maddi	bakımdan maddéten
maddi 1.	Madde	ile	ilgili	

2.	Para	veya	varlıkla	ilgili
maddi:

maddiyat 1.	Madde	ile	ilgili	şeyler	
2.	Para	ve	malla	ilgili	şeyler

maddiya:t 

maddiyet Maddilik	 maddiyét
ma’delet Adalet,	eşit	olma ma:délét
madem -den	dolayı,	değil	mi	ki… ma:dem
maden 1.	Cevher,	mineral

2.	Isı	ve	elektriği	ileten	cisim
ma:den

Maden Elazığ’da	ilçe Ma:den 
madenî Madenle	ilgili,	madensel,	

metalik
ma:déni:

mader Anne ma:der
maderane Anneye	yakışır	şekilde ma:déra:né
maderî Annelik ma:déri:



Türkçe Telaffuz Sözlüğü │ 341

maderşahi Anaerkil ma:derşa:hi:
maderzat Anadan	doğma	 ma:derzat 
madik atmak (Ar.)	Dolap	çevirmek,	hile	

yapmak
madik͜atmak 

madun Alt,	aşağı	derecede ma:du:n
madut Sayılabilen ma:du:t
maestro Orkestra	şefi	 ma~éstro 
mafevk Üst,	yukarı ma:févk
mafiş (Ar.)	“Yok.	Kalmadı!”	

anlamındaki	söz
ma:fiş

mafsal 1.	Eklem 
2.	Bağlantı	öğesi

mafsal

maganda (Ar.)	Görgüsüz,	kaba,	
terbiyesiz	kimse	

maganda 

magazin Popüler	kişiler	veya	konularla	
alakalı	yapılan	görsel	veya	
işitsel	her	tür	yayın	

magazin 

mağdur (Huk.)	Gadre	uğrayan,	
Haksızlık	edilen

ma:dur

mağdure (Huk.)	Haksızlığa	uğramış	
olan	kadın

ma:du:ré

mağduriyet Haksızlığa	uğramak ma:du:riyét
mağfiret Allah’ın	(cc)	kullarının	

günahlarını	affetmesi
ma:firét

mağfur Bağışlanmış ma:fur
mağlubiyet Yenilgi ma:lû:biyét
mağlup Yenilmiş,	yenilen ma:lûp
mağmum Gamlı,	sıkıntılı,	üzgün ma:mu:m
Mağribî Batılı,	Mağrip	halkından	olan Ma:ribi:
Mağrip 1.	Batı	

2.	Afrika’nın	kuzeyinde,	
Mısır	dışındaki	ülkeler

Ma:rip

mağrurane Gururla,	mağrurca ma:ru:ra:né
mağruriyet Kibirlenme,	gururlanma ma:ru:riyét
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mah Ay ma:h
mahal Yöre mahâl
mahalle Bir	şehir	ya	da	kasabanın	

muhtarlıkla	idare	edilen	
bölümlerine	verilen	isim

mahâllé

mahalli Yerel,	yöresel.	 mahâlli:
maharet El	ustalığı	 maha:rét
mahbube Sevilen	kadın mahbu:bé
mahbup Sevilen	kişi	(erkek) mahbu:p
mahcubane Utanarak,	sıkılganlıkla mahcu:ba:né
mahcubiyet Utangaçlık,	sıkılganlık mahcu:biyét
mahcup Utangaç,	sıkılgan mahcup 
mahdum Erkek	evlat,	oğul mahdum
mahdume Kız	evlat mahdu:mé
mahdut Sınırlı,	sınırlanmış,	çevrilmiş mahdut
mahfaza Saklama	kabı,	saklanan	yer mahfaza 
mahfi Gizli,	saklı mahfi:
mahfil 1.	Toplantı	yeri	

2.	Toplanmış	kimseler
3.	Camilerde	parmaklıkla	
ayrılmış	özel	bölüm

mahfil

mahfuz Saklı,	korunmuş,	gizlenmiş mahfuz
mahfuzen Göz	altında	olarak mahfu:zen
mahi Balık

Ol mâhîler ki deryâ içredir 
deryâyı bilmezler 
(Hayali	Bey)	

ma:hi

mahi Mahveden	 ma:hi:
Mahir Hünerli,	becerikli,	usta	

anlamında	bir	erkek	ismi
Ma:hir

mahirane Maharetle,	ustaca ma:hira:né
mahiye Aylık ma:hiyé
mahiyet Öz,	esas,	asıl ma:hiyét
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mahkeme (Huk.)	Yargı	görevinin	yerine	
getirildiği	yer

mahkémé

Mahkeme-i 
Kübra

En	büyük	mahkeme,	kıyamet	
günü

Mahkéméyi 
Kübra:

Mahkeme-i 
Şeriye

Eskiden	nikâh	ve	din	işlerine	
bakan	mahkeme

Mahkéméyi 
Şéri:yé

mahkûk Kazılmış,	hakkedilmiş mahkû:k
mahkûkat Kazılmış,	hakkedilmiş	resim	

veya	yazılar
mahkû:ka:t

mahkûm (Huk.)	Hüküm	giymiş,	
hükümlü,	zorunlu

mahkûm

mahkûme (Huk.)	Kadın	mahkûm mahkû:mé
mahkûmiyet (Huk.)	Hükümlülük mahkû:miyét
mahlas (Edb.)	Şairlerin	kullandıkları	

takma	ad	
mahlâs

mahlep (Bot.)	Kokulu	bir	ağaç	ve	bu	
ağacın	nohut	büyüklüğünde	
olup	baharat	olarak	kullanılan	
meyvesi

mahlép

mahlûk Yaratık,	yaratılmış mahlûk
mahlûkat Yaratıklar,	yaratılmışlar mahlû:ka:t
mahlut Karışık,	katışık mahlût
mahmude Hekimlikte	kullanılan	

reçineye	benzer	bir	madde
mahmu:dé

mahmul Yüklü,	dolu mahmûl
mahmur 1.	Uyku	veya	sarhoşluğun	

verdiği	sersemlik	
2.	Süzgün	bakışlı

mahmur

Mahmure Kadın	ismi Mahmu:ré
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Mahmut 1.	Övülmeye	değer 
2.	Hz.	Muhammed’in	(sav)	
isimlerinden	biri
Sen Ahmed-i Mahmud-u 
Muhammed’sin Efendim, 
Haktan bize Sultan-ı 
müeyyedsin Efendim 
(“Naat”,	Şeyh	Galip)

Mahmut

mahmuz Çizmenin,	potinin	arkasına	
takılan	ve	binek	hayvanlarını	
dürtüp	hızlandırmaya	yarayan	
demir	veya	çelik	parça

mahmuz 

mahpus Hapsedilmiş,	kapatılmış mahpus
mahpushane Cezaevi,	hapishane mahpusha:né
mahreç 1.	Çıkış	yeri,	çıkak	

2.	Sesin	boğumlanma	yeri
mahréç

mahrek Yörünge mahrék
mahrem 1.	Yakın	akrabadan	olduğu	

için	nikâh	düşmeyen	kimse	
2.	Gizli	
3.	Sırdaş	

mahrem

mahremiyet Gizlilik mahrémiyét
mahrukat Yakacak	şeyler	 mahru:ka:t
mahrum Yoksun mahrum
mahrumiyet Yoksunluk mahru:miyét
mahrut Koni mahrut
mahruti Konik mahru:ti:
mahsuben Alacağa	karşılık	olarak mahsu:ben
mahsul 1.	Ürün	

2.	Verim
mahsûl

mahsulat Ürünler	 mahsu:lâ:t
mahsuldar Bereketli,	verimli mahsûlda:r
mahsup Hesaptan	düşme,	hesaba	dâhil	

etme
mahsup

mahsur Kuşatılmış,	sarılmış mahsur
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mahsus 1.	Özgü	
2.	Özel	
3.	Bilerek,	isteyerek	
4.	Şaka	olarak

mahsus

mahsusa Özel,	hususi mahsu:sa
mahsusat Gözle	görülür	şeyler mahsu:sa:t
mahsusen Özellikle	 mahsu:sen
mahsusiyet Özel	olma	durumu,	hususi	

olma
mahsu:siyét

mahşer 1.	Kıyamet	günü	ölülerin	
dirilip toplanacaklarına	
inanılan	yer 
2.	Büyük	kalabalık

mahşer 

mahşeri Mahşeri	andıracak	derecede	
kalabalık

mahşéri: 

mahtut Çizilmiş,	yazılmış mahtu:t
mahtutat Yazma	kitaplar mahtu:ta:t
mahur Klasik	Türk	musikisinde	bir	

makam
Yalnız kederli yalnızlığımızda 
sıralı sırasız / O mahur beste 
çalar Müjgân'la ben ağlaşırız 
(“Mahur	Beste”,	Attila	İlhan)

ma:hur

mahut Adı	geçen,	konuşulan ma:hut
mahviyet Alçak	gönüllülük mahviyét
mahviyetkâr Alçak	gönüllüce mahviyétkâ:r
mahya Ramazan	ayında	camilerin	iki	

minaresinin	arasına	konulup	
ışıklandırılan	yazı

mahya

mahzar Yüksek	makamlı	bir	kimsenin	
huzuru

mahzar 

mahzen Yer	altı	deposu mahzen
mahzun Hüzünlü,	kederli mahzu:n
mahzunane Mahzunca	 mahzu:na:né
mahzur Sakınca,	engel mahzur
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mahzurat Şer’en		yasaklanan	şeyler,	
engeller

mahzu:ra:t 

mahzure 1.	Korku,	çekinme	
2.	Yasaklanmış	şey

mahzu:ré

mahzuz Hoşlanmış,	haz	almış mahzu:z

mahzuzat Hoşlanılacak	şeyler mahzu:za:t
mai Mavi ma:~i:
Maide 1.	Sofra	

2.	Kur’an-ı	Kerim’de	bir	sure
Ma:~idé 

mail İstekli,	hevesli,	eğilimi	olan ma:~il
maile Aklan,	dağ	yamacının	yönü ma:~ilé 
main Eşkenar	dörtgen ma:~i:n
maişet Geçinme,	geçim	 ma~i:şét
maiyet 1.	Bir	büyük	memurun	

emrinde	olanlar	
2.	Arkadaşlık,	beraberlik

mai:yét 

majeste Devlet	başkanlarına	söylenen	
saygı	sözü

majésté

majör 1.	Büyük,	önemli	
2.	Müzikte	bir	akort

majör 

majüskül Büyük	harf	 majüskül 
makalat 1.	Gazete	ve	dergilerde	çıkan	

fikir	yazıları	
2.	Sözler

maka:lâ:t

makale Bilim,	fen	konularıyla	siyasal,	
ekonomik	ve	toplumsal	
konuları	açıklayıcı	veya	
yorumlayıcı	niteliği	olan	
gazete	veya	dergi	yazısı

maka:lé

makam 1.	Mevki,	rütbe	
2.	Klasik	Türk	müziğinde	bir	
müzik	parçası	veya	şarkının	
işleniş	biçimi.

makam 



Türkçe Telaffuz Sözlüğü │ 347

makamat Makamlar,	topluluklar,	
kalabalıklar

maka:ma:t 

makam-ı hilafet Halifelik,	halifelik	makamı maka:mı hilâ:fét 

makar Karargâh,	merkez,	durulan	
yer,	ocak

makar

makaskâr Kâğıt	oymacılığı	yahut	kesme	
ve	oyma	işleriyle	meşgul	kişi

makaskâ:r

makastar Elbise	kumaşı	biçen,	kesen,	
provasını	yapan	usta

makastar 

makat Oturma	yeri,	kıç,	geri makat
Makber 1.	Kabir,	mezar	

2.	(Edb.)	Abdülhak	Hamid	
Tarhan’ın	eşinin	ölümü	
üzerine	yazdığı	eseri

Makber

makbul 1.	Beğenilen,	hoş	karşılanan	
2.	Kabul	olunmuş,	kabul	
edilen

makbûl 

Makbule Kadın	ismi Makbû:lé
makbule geçmek İşe	yaramak,	hoş	karşılanmak makbû:le géçmék
makbuliyet Beğenilmişlik makbû:liyét
makbuz Alındı,	ödendi	belgesi makbuz 
makdem Gelme,	dönüp	gelme	 makdem 

Makedonya Balkan	yarımadasında	
bulunan	ülke

Makédon�ya

ma’kes Akseden	yer,	yankı	yeri ma:kés
makine Belli	bir	güçten	yararlanarak	

bir	işi	yapmak	veya	etki	
oluşturmak	için	çarklar,	
dişliler	ve	çeşitli	parçalardan	
oluşan	düzenekler	bütünü

makiné 

makosen Kısa	ökçeli,	bağsız	ayakkabı makosen 
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makreme Elbezi,	havlu,	sofra	havlusu makrémé
makrome Kalın	iplikle	örülmüş	iş makromé 
makrun Yakınlaştırılmış,	yakın makru:n
maksat Amaç,	gaye,	kasıt maksat
maksim Suyun	kollara	ayrıldığı	yer maksim
maksimum Azami,	en	fazla maksimum 
Maksude Kadın	ismi Maksu:dé
maksure 1.	Camilerde	parmaklıklarla	

ayrılmış	yüksek	yer 
2.	Evin,	yabancıların	
girmesine	izin	verilmeyen	
bölümü

maksu:ré

maksut Kast	olunan,	amaçlanan maksut
makta 1.	(Edb.)	Gazel	veya	

kasidenin	son	beyti 
2.	Kesit	
3.	Kalemin	ucunu	düzeltmeye	
yarayan	alet

makta

maktel Cinayet	işlenen	yer maktel 
maktu 1.	Kesik	

2.	Kesin	olarak	değeri	
biçilmiş	olan

 
maktu: 

maktul (Huk.)	Katledilmiş,	
öldürülmüş

maktûl 

maktulen Öldürülerek maktu:len
makul Akla	uygun,	anlayışlı,	

mantıklı,	akıllıca
ma:kûl 

makulat 1.	Türler,	çeşitler	
2.	Akla	uygun	şeyler

ma:ku:lâ:t

makule Kategori,	çeşit maku:lé
makuliyet Akla	uygunluk,	anlayışlılık ma:ku:liyét
makûs İyi	gitmeyen,	ters,	şanssız,	

uğursuz
ma:kûs
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mal Kişinin	sahip	olduğu	taşınır	
taşınmaz	varlıkların	tümü

mal 

malayani Saçma,	boş	ve	yararsız ma:lâ:ya:ni:
Malazgirt Türklere	Anadolu’nun	

kapısını	açan	savaşın	
gerçekleştiği	yer,	Muş’un	
ilçesi

Malazgirt

mali Maliyeyle	ilgili,	parasal ma:li: 
Mali Batı	Afrika’da	bir	devlet Mali
malihülya Karasevda,	melankoli,	

kuruntu	
ma:lihülya: 

malik Bir	şeye	sahip	olan,	 ma:lik 

malikâne Büyük	alana	kurulmuş,	
gösterişli	ve	geniş	ev

ma:likâ:né 

Maliki İslamiyet’teki	dört	sünni	
mezhepten	biri	ve	bu	
mezhepten	olan

Ma:liki:

malikiyet Sahip	olma ma:likiyét
Malik ül Mülk Her	şeyin	sahibi	olan	Allah	

(cc)
Ma:likül Mülk

maliye Kamunun	gelir	ve	gider	
kalemlerini	düzenleyen	
kurallar	ve	bununla	ilgilenen	
kurum

ma:liyé 

maliyet Üretimin	gerçekleşmesi	için	
yapılan	harcamaların	toplamı

ma:liyét

maltız Ayaklı	ve	taşınır	ocak maltız 
malul Sakat	kimse ma:lûl
malulen Sakat	bir	biçimde	ya	da	

hastalık	sebebiyle
ma:lû:len

maluliyet Sakatlık ma:lû:liyét
malum Bilinen,	belli	 ma:lûm
malumat Bilgi	 ma:lû:ma:t
malumatfuruş Bilgiçlik	taslayan ma:lû:matfuruş
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malumiyet Belli	olma,	bilinme		 ma:lû:miyét
malumun ilamı Bilinen	bir	şeyin	açıklanması ma:lûmun i:lâ:mı
malzeme Araç	gereç,	materyal mâlzémé
mamafih Bununla	birlikte ma:ma:fih
mamelek Mal	varlığı ma:mélék
mamul Üretilmiş,	yapılmış,	işlenmiş	

şey
ma:mûl 

mamulat Yapılmış	şeyler ma:mulâ:t
mamur Bayındır ma:mur
mamure Bakımlı	yer,	bayındırlık		 ma:mu:ré
Mamuret-ül-aziz Elazığ	şehri Ma:mu:rétül 

azi:z
mamuriyet Bayındır	olma	durumu,	

mamurluk
ma:mu:riyét

mamut Tarih	öncesi	çağlarda	yaşamış	
filgillerden,	iri	ve	kıllı	hayvan

mamut

mana Anlam	
Mana şairin karnındadır 
(Arap	atasözü)

ma:nâ:

manalı Anlamlı	olan ma:nâ:lı
mandalina Tatlı	ve	sulu	bir	narenciye	

türü
mandalina 

mandolin Bir	çalgı	türü mandolin 
manen Ruhça,	manevi	bakımdan ma:nen
manend (menent) Eş,	benzer	 ma:nend
manevi Duyularla	sezilen,	ruhsal ma:névi:
maneviyat Maddi	olmayan,	ruhsal	şeyler		 ma:néviya:t
manevra Bir	aletin	işleyişini	

düzenleme,	yönetme	işi	veya	
biçimi

manévra

manganez Çok	sert	ve	kırılgan	bir	
element	

mañganéz 

mani  Ruhsal	hastalık mani 
mani  Engel	 ma:ni:
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mani (Edb.)	Halk	edebiyatında	
uyaklı	dörtlük

ma:ni

manidar  Anlamlı,	manalı ma:nidar
manifatura Fabrika	yapımı	dokuma	

ürünleri
manifatura 

manifesto 1.	Gemi	kaptanının	gümrük	
idaresine	verdiği	mal	döküm	
listesi	
2.	Bildiri

manifésto 

manikür El	ve	tırnak	bakımı	 manikür 
manipülasyon Yönlendirme,	başka	tarafa	

çekme	veya	bilgileri	
değiştirme

manipülâsyon 

manipüle etmek Bilgileri	değiştirmek,	
yönlendirmek	

manipülé étmék 

mansıp  Makam			 man�sıp
mansiyon Yarışmada	anılmaya	değer	

görülenlere	verilen	ödül
man�siyon 

mansur  Allah’ın	(cc)	yardımıyla	
üstün	gelmiş	

man�su:r

mansuriyet   Allah’ın	(cc)	yardımıyla	
başarma,	galip	gelme	

man�su:riyét

mantalite Anlayış	 mantalité 
mantık   Doğru	düşünme	yöntemi	ve	

yolu
mantık

mantıken   Mantığa	göre		 mantıken
mantıki  Mantıklı,	tutarlı mantıki:
manuel Elle	çalıştırılan manu~el 
manzara   1.	Görünüş	

2.	Dikkat	çeken	seyir	mekânı			
man�zara

manzum  (Edb.)	1.	Vezinli,	kafiyeli	söz,	
şiir	
2.	Düzenli,	muntazam

man�zum
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manzume  (Edb.)	Vezinli,	kafiyeli	söz	
veya	yazı		

man�zu:mé

maraba Ortakçı	 maraba 
Marakeş Fas’ta	bir	şehir Marakéş
maral  Dişi	geyik		 maral
maraz  Hastalık,	dayanması	zor	

durum	
maraz

maraza 1.	Hastalık	
2.	Anlaşmazlık,	kavga

maraza

maraz-ı asabi Nevroz marazı asabi:
marazi Hastalıklı marazi:
marifet 1.	Ustalık,	hüner	

2.	Hoş	gitmeyen	hareket	
ma:rifét

marifet iltifata 
tabidir

Desteklenen,	övülen	kişilerin	
daha	iyi	işler	yapabileceğini	
anlatan	söz
Marifet iltifata tabidir, 
müşterisiz meta zayidir 
("Hamiyyet",	Muallim	Naci)

ma:rifét iltifa:ta 
ta:bi:dir

Marifetname Erzurumlu	İbrahim	Hakkı'nın	
ünlü	eseri

Ma:rifétna:mé

marifetperver Marifetli ma:rifétperver
marifetullah Allah’ı	(cc)	tanıma,	anlama ma:rifétulla:h
mariz Hasta,	hastalıklı mari:z
mariz (Ar.)	Dayak	atma,	dövme mariz 
maroken Yumuşak	bir	keçi	derisi	ve	bu	

deriden	yapılan	eşya
maroken 

marpuç Nargileye	takılan	hortum	
biçiminde	uzun	boru

marpuç 

marşandiz Yük	treni	 marşandiz 
maruf Tanınan,	bilinen,	ünlü,	

meşhur,	belli	
ma:ruf

marul (Bot.)	Yaz	başında	yetişen	
ve	yaprakları	salata	olarak	
tüketilen	bir	bitki

marul
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Marut Arkadaşı	“Harut”	ile	birlikte	
meşhur	olarak	bilinen;	
kıyamete	kadar	Babil’de	bir	
kuyuya	hapsedilmiş	melek

Ma:rut

maruz Bir	olay	ya	da	durumun	
etkisinde	veya	karşısında	
bulunma

ma:ruz

maruzat Küçükten,	büyüğe	sunulan	
veya	bildirilen	konular,	
bilgiler

ma:ru:za:t

masad Yüksek	dağ	yamacı	ve	sarp	
kıyı

masa:d

masaj Elle	veya	elektrikli,	
elektiriksiz	aletlerle	vücudun	
çeşitli	bölgelerini	ovarak	
rahatlatma	ve	iyileştirme

masaj 

masal (Edb.)	Kurmacaya	dayalı,	
sözlü	gelenekte	yaşayan,	
çoğunlukla	insanlar,	
hayvanlar	ile	cadı,	cin,	dev,	
peri	vb.	varlıkların	başından	
geçen	olağanüstü	olayları	
anlatan	edebî	tür

masal 

masarif Harcamalar,	giderler,	
masraflar

masa:rif

masat Bıçak	bilemeye	yarar,	
çelikten,	çubuk	şeklinde	alet

masat

masiva Allah’ın	(cc)	dışındaki	tüm	
varlıklar,	her	şey

ma:siva:

maskara 1.	Soytarı,	güldürücü	
2.	Rimel		

maskara

maskot Elde	taşınabilen	süs	eşyası,	
uğurluk	

maskot 

maslahat Keyfiyet,	iş maslahat



│Türkçe Telaffuz Sözlüğü354

maslahatgüzar Büyükelçi	adına	işleri	takip	
eden,	ona	vekâlet	eden	
diplomat

maslahatgüza:r

maslak Sürekli	su	akan	boru maslak 
Maslak İstanbul’un	bir	semti Maslak 
maslup Asılmış maslup
masnu Sanat	eseri	 masnu:
masör Erkek	masajcı masör 
masöz Kadın	masajcı	 masöz 
masraf Harcanan	para,	gider masraf
masruf Sarf	edilmiş,	harcanmış	olan masru:f
massetmek İçine	çekmek,	emmek massétmék 
mastar (Dilbil.)	Fiilin	-mak	/	-mek	

veya	-ma	/	-me	ekleri	alan	ve	
ad	gibi	kullanılan	biçimi

mastar 

mastika Sakız	rakısı	 mastika 
masturi Geminin	en	geniş	yeri masturi 
mastürbasyon Kendi	kendine	cinsel	tatmin	 mastürbasyon
masum 1.	Suçsuz,	günahsız 

2.	Küçük	çocuk
ma:sum

masumane Günahsızca,	temiz	bir	
biçimde

ma:suma:né

masume Suçsuz,	günahsız	kadın ma:sumé
masumiyet Suçsuzluk,	günahsızlık,	

masumluk
ma:sumiyét

masun Korunan,	korunmuş masun
masuniyet (Huk.)	Dokunulmazlık,	

korunmuş	olma
masu:niyét

masuniyet 
karinesi 

(Huk.)	Suç	kesinleşmediği	
sürece	kimsenin	
hükümlü	sıfatıyla	
değerlendirilemeyeceğini	
ifade	eden,	temel	hukuk	
doktrini

masu:niyét 
kari:nési
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masura İplik	sarılan	silindir	veya	koni	
biçiminde	alet

masura

maşallah "Allah	(cc)	nazardan	
esirgesin"	anlamında	veya	
övgü	maksadıyla	söylenen	
söz

ma:şallah

maşer İnsan	topluluğu,	toplum ma:şer
maşeri Topluma	ait,	toplumsal ma:şéri:
maşlah Kadınların	elbise	üstüne	

giydikleri	tek	parçadan	oluşan	
kolsuz	üstlük

maşlah

maşrapa Metal,	toprak,	plastik	vb.nden	
yapılmış,	ağzı	açık,	kulplu,	
bardağa	benzeyen,	küçük	kap

maşrapa 

maşrık Doğu,	Şark	 maşrık
maşrıki Şarka	ait;	doğu	ile	ilgili maşrı:ki:
maşuk Âşık	olunan	erkek	 ma:şuk
maşuka Âşık	olunan	kadın ma:şu:ka
matador Boğa	güreşçisi	 matador 
mataf Tavaf	yeri mata:f
matah Küçümseme	duygusu	ile	

söylenen	söz
matah

matara Genellikle	metalden	yapılma	
su	kabı

matara

matbaa Basımevi matba:
matbah Mutfak	 matbah 
matbu Basılmış,	basılı matbu:
matbuat Basın	 matbua:t 
matekaddem Geçmiş	zaman ma:tékaddem
matem Yas,	keder ma:tém
matematik Sayı	ve	ölçüye	dayalı	bilim,	

riyaziye
matématik 

matemengiz Matem	gerektiren,	yaslı ma:téméngiz
matine Gündüz	gösterimi	 matiné 
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matkap Delici,	delgi matkap
matla 1.	(Coğ.)	Gök	cisimlerinin	

doğuş	yeri	
2.	(Edb.)	Kaside	veya	gazelin	
kafiyeli	ilk	beyti

matla:

matlup İstenilen,	aranılan matlû:p
matrah Bir	verginin	miktarını	

belirtmek	için	temel	olarak	
alınan	değer

matrah

matrak 1.	Kalın	sopa,	değnek	
2.	Gülünç,	eğlenceli

matrak

matriarkal Anaerkil	 matriarkâl 
matris 1.	Matbaacılıkta	kullanılan,	

girintili	çıkıntılı	metal	veya	
mukavva	kalıp,	baskı	kalıbı	
2.	Dizey

matris 

matruk Gevşek	adam matruk
matruş Tıraş	olmuş matruş
matrut Tard	edilmiş,	kovulmuş matrut
matuf Bir	yana	çevrilmiş,	yönelmiş ma:tuf
matuh Bunamış,	bunak	 ma:tuh
maun Yararlanılacak	şey ma:u:n
maun 1.	Yardım,	imdat	

2.	Tespih	ağacıgillerden,	
Hindistan	ve	Honduras'ta	
yetişen	büyük	bir	orman	
ağacı	ve	bu	ağacın	parlak	
kırmızımtırak	renkte,	sert	ve	
iyi	cilalanan	kerestesi

maun 

maval Yalan,	uydurma	söz maval
mavera Arkasında	olan,	ötesi,	

görünmeyen	âlem
ma:véra:
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Mavera-ün Nehir (Coğ.)	Orta	Asya’da	Ceyhun	
Nehri	ile	Seyhun	nehri	
arasında	kalan	tarihî	bölge

Ma:véra:ünnéhir

mavi Yeşil	ile	menekşe	arasında,	
gökrengi,	mai

ma:vi

maviş Beyaz	tenli	ve	mavi	gözlü	
kimselere	söylenen	söz

ma:viş 

mavna Büyük	yük	gemisi mavna
maya 1.	Bazı	besinlerin	yapımında	

mayalanmayı	sağlamak	için	
kullanılan	madde,	ferment	
2.	Yaradılış,	öz	nitelik	

maya

Maya Amerika	kıtasında	eskiden	
yaşamış	bir	medeniyet

Maya 

maydanoz (Bot.)	Yenmek	için	
yetiştirilen,	yeşil	yapraklı,	hoş	
kokulu,	otsu	bir	bitki

maydanoz

mayhoş Tadı	ekşimsi	ve	az	şekerli	
olan

mayhoş 

mayi Sıvı ma:yi:
mayna Yelken	indirme	 mayna 
mayo Deniz	kıyafeti	 mayo 
mayonez Yumurta	sarısı,	zeytinyağı	ve	

limonla	yapılan	bir	tür	koyu,	
soğuk	yiyecek

mayonéz 

maytap Şenlik	gecelerinde	yakılan,	
renkli	ve	parlak	ışıklar	veren	
fişek,	havai	fişek	

maytap 

mazarrat Zarar,	zarara	uğrama mazarrat
mazbata (Huk.)	Tutanak mazbata
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mazbut 1.	Ele	geçirilmiş,	zapt	edilmiş	
2.	Bir	yere	yazılmış,	deftere	
geçirilmiş	
3.	Unutulmamış,	hatırda	
kalmış.
4.	Düzenli,	düzgün,	beğenilen

mazbut

mazeret Gerekçe,	özür	bahane ma:zérét
mazgal Kale	duvarlarında,	iç	yanı	

geniş,	dışı	dar	delik
Azap kuleleri, cüceleşmiş 
devlerin; / Kör mazgallarında 
raksı var alevlerin 
(“Bacalar”,	Necip	Fazıl	
Kısakürek)

mazgal

mazhar 1.	Bir	şeyin	ortaya	çıktığı	
veya	göründüğü	yer 
2.	Şereflenme,	bir	iyiliğe	
erişme

mazhar

mazhariyet Nail	olma,	iyi	bir	şeye	erişme mazhariyét
mazı (Bot.)	Servigillerden	düz	

gövdeli	bir	süs	bitkisi	ve	onun	
kozalağı

mazı

mazi Geçmiş,	geçmiş	zaman ma:zi:
mazlum Eziyet	edilen,	zulme	uğramış,	

boynu	bükük
mazlum

mazlumane Mazluma	yakışacak	şekilde mazluma:né
mazlumiyet Zulüm	görmüşlük,	

mazlumluk	
mazlu:miyét

mazmaza Ağzı	su	ile	çalkalama mazmaza
mazmun 1.	(Edb.)	Anlam	

2.	Divan	şiirinde	kullanılan	
nükteli,	sanatlı	söz

mazmun

maznun (Huk.)	Zan	altında	olan maznu:n
mazoşist Özezer,	kendine	eziyet	

etmekten	haz	duyan
mazoşist 
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mazrub Dövülmüş,	vurulmuş mazru:b
mazruf 1.	Zarfa	konulmuş,	zarflı	

2.	İçerik
mazru:f

mazrufat Zarflı	şeyler,	içerikler mazru:fa:t
mazrufen Zarflanarak,	zarflı mazru:fen
mazrur Zarar	görmüş mazru:r
mazur Geçerli	sebebi	olan,	mazeretli ma:zur
meahiz Kaynaklar méa:hiz
meal Anlam,	kavram,	netice mé~â:l
mealen Anlam	bakımından,	anlamca mé~â:len
mebahis Bahisler,	tartışma	konuları méba:his
mebani Binalar,	yapılar,	temeller méba:ni:
mebani-i kelam Sözün	esasını	oluşturan	şeyler méba:ni:~i 

kélâ:m
mebde Başlangıç,	ilk,	baş,	evvel mébdé
meblağ Para	miktarı,	tutar méblâ:
mebni 1.	Bina	olunmuş,	kurulmuş	

2.	Dayanarak,	den	dolayı
mébni:

mebruk Kutlu,	tebrik	etmeye	değer	
olan

mébru:k

Mebruke Kadın	ismi Mébru:ké
mebrur Hayırlı,	makbul mebru:r
Mebrure Kadın	ismi	 Mébru:ré
mebus Milletvekili mébus
mebusan Milletvekilleri mébu:san
mebzul Bol,	çok mébzûl
mebzulen Çokça,	esirgenmeden,	bol	bol mébzu:len
mebzuliyet Bolluk,	çokluk mébzu:liyét
mecal Güç,	kuvvet,	takat mécâl
mecali kalmamak Gücü	tükenmek méca:li 

kalmamak
mecalis Toplantı	yerleri,	meclisler méca:lis
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Mecalis-i Seb’a Hz.	Mevlana’nın	bilinen	
bir	eseri	olup	"Yedi	Meclis"	
anlamındadır

Méca:lisi Séb’a:

Mecalis-ün Nefais Ali	Şir	Nevai’nin	ünlü	bir	
eseri	olup	"Güzelliklerin	
toplanma	yeri"	anlamına	gelir

Méca:lisün 
Néfa:is

mecaz (Edb.)	Bir	sözü	benzetme	
yoluyla	gerçek	anlamından	
başka	bir	manada	kullanmak

mécaz

mecazen (Edb.)	Mecaz	yoluyla,	mecaz	
olarak

méca:zen

mecazımürsel (Edb.)	Benzetme	ilgisi	
bulunmaksızın,	neden	sonuç	
gibi	türlü	ilişkilerle	bir	
sözcüğün	başka	bir	sözcük	
yerinde	kullanılması	sanatı,	
ad	aktarması

méca:zımürsel

mecazi Mecazla	ilgili,	mecaz	
niteliğinde	olan

méca:zi:

mecbur Yapmak	zorunda	olan,		
yükümlü	olan

mécbur 

mecburen Kaçınılmaz	olarak,	zorla,	
isteği	dışında

mécbu:ren

mecburi İster	istemez,	zorunlu	olarak mécbu:ri:
mecburiyet Zorunluluk,	yüküm mecbu:riyét
meccanen Bedava,	parasız mécca:nen
meccani Parasız,	bedava mécca:ni:
mecellat Dergiler,	kitaplar mécéllâ:t
Mecelle 1.	Kitap

2.	(Huk.)	Osmanlı	
Kanunlarını	içeren	eser

Mécéllé

mecenne Delilik	divanelik,	cinlik	yer mécénné
mecidiye Sultan	Abdülmecit	devrinde	

Osmanlı’da	piyasaya	sürülen	
altın	ve	gümüş	para

méci:diyé
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Mecit Şan	ve	şeref	sahibi,	ulu	
anlamlarına	gelen,	Allah’ın	
(cc)	sıfatlarından

Mécit

meclis Toplanma	yeri,	şura méjlis
meclisiara Hoş	sohbet,	meclislerin	

aranan	kişisi
méjlisia:ra:

Meclis-i Mebusan Osmanlı	İmparatorluğu	
zamanındaki	millet	meclisi

Méjlisi 
Mébu:sa:n

Meclis-i Vükelâ Osmanlı’da	Bakanlar	Kurulu Méjlisi Vükélâ:
meclup Tutkun méclû:p
mecmu Bütün,	hepsi,	toplanmış	olan mécmu:
mecmua Dergi mécmu~a 
mecmuan Toplu	olarak mécmu: ~an
mecnun 1.	Sevdadan	kendini	

kaybetmiş	
2.	Çılgın,	deli

mécnu:n

mecnunane Delice,	çılgınca mécnu:na:né
mecra 1.	Yatak	

2.	Bir	işin	gidişi,	doğrusu
mécra:

mecruf Süpürülmüş,	atılmış mécru:f
mecruh Yaralı mécru:h
mecrur Çekilmiş,	sürüklenmiş mécru:r
Mecus Ateşe	tapanların	dini,	

zerdüştlük
Mécu:s

Mecusi Ateşe	tapan,	Zerdüşt Mécu:si:
Mecusiyet Ateşe	tapmak Mécu:si:yét
meczubiyet Birine	veya	bir	şeye	doğru	

gönül	akması
méczu:biyét

meczup 1.	Allah	(cc)	aşkıyla	
kendinden	geçmiş,	aklını	
yitirmiş	kimse	
2.	Deli

méczup

meçhul Bilinmeyen,	gizli,	
anlaşılmayan

méçhûl
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meçhulat Bilinmeyenler,	
anlaşılmayanlar

méçhu:lât

meçhuliyet Bilinmezlik méçhu:liyét
med 1.	Suların	kabarması,	gelgit	

2.	(Dilbil.)	Arap	harflerinin	
uzatılarak	okunması

méd

medar 1.	Dönence	
2.	Dayanak,	yardımcı

méda:r

medarıiftihar Övünç	nedeni,	iftihar	edilen méda:rı iftiha:r
medarımaişet Geçim	sağlayan	iş	 méda:rıma~i:şét
medari Tropikal méda:ri:
meddah 1.	Taklit	yapıp,	hoş	hikâyeler	

anlatarak	halkı	eğlendiren	
sanatçı	
2.	Övücü,	metheden

méddah

medeni Uygar,	kentli médéni:
medeniyet Uygarlık

Ulusun, korkma! Nasıl böyle 
bir imanı boğar / Medeniyet 
dediğin tek dişi kalmış 
canavar? 
(“İstiklal	Marşı”,	Mehmet	
Akif	Ersoy)

médéniyét 

medet Yardım,	imdat médét
medfun Gömülmüş,	defnolmuş médfu:n
medih Övme,	övgü médih
medikal Sağlıkla	ilgili,	tıbbi	 médikâl 
Medine Suudi	Arabistan’da	eski	

adı	Yesrib	olan,	Hz.	
Muhammed’in	(sav)	kabrinin	
bulunduğu	şehir

Médi:né

Medine-i 
Münevvere

Medine	şehri Médi:néyi
Münévvéré

meditasyon Dalınç,	varlığı	hissetmek,	
zihne	odaklanmak,	tedavi	
yöntemi

méditasyon 



Türkçe Telaffuz Sözlüğü │ 363

medlul Anlam medlû:l
medrese Genellikle	İslam	bilimleri	ve	

diğer	dersler	okutulduğu	yer,	
fakülte

médrésé

medya İletişim	ortamı	ve	araçlarının	
genel	adı

médya 

medyatik Medyada	görünür	olanlara	
biçilen	sıfat

médyatik 

medyum Ruhlarla	iletişim	halinde	
olduğunu	iddia	eden	kişi,	falcı

médyum 

medyun Borçlu médyu:n
medyunuşükran Teşekkür	borcu	olan	 médyu:nuşükra:n

mefahir Övünülecek	şeyler méfa:hir
mefail İşler méfa:~il
Mefharet İftihar	etme,	kıvanç,	övünme	

anlamlarına	gelen	kadın	ismi
Méfharét

mefhum Kavram,	olgu méfhum
mefkûre Ülkü,	ideal mefkû:ré
mefluç Felç	olmuş,	felçli,	inme	inmiş	

olan
méflû:ç

mefruş Döşenmiş,	döşeli méfruş
mefruşat Perde,	koltuk	gibi	eşya,	

döşeme
méfru:şa:t

mefruz Varsayılan,	farz	edilen méfru:z
meftun Hayran	olmuş,	gönül	vermiş,	

tutkun,	büyülenmiş
méftu:n

meftunane Büyülenmişçesine,	
tutulmuşça

méftu:na:né

meftuniyet Tutkunluk,	hayranlık méftu:niyét
meful İşlenmiş,	yapılmış mef’û:l
megafon Sesi	uzağa	iletmeye	yarayan	

konik	cihaz	
mégafon 

megalomani Büyüklük	hastalığı mégalômani 
megapol Çok	büyük	şehir mégapôl 
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meğer Farkında	olunmayan	bir	
durumu	ifade	etmek	için	
kullanılan	söz;	halbuki,	oysa	
ki…

méyer

meh Ay méh
mehabet 1.	Büyüklere	karşı	duyulan	

saygı	
2.	Büyüklük,	yücelik
Artarak gönlümün aydınlığı 
her saniyede / Bir mehabetli 
sabah oldu Süleymaniye’de 
("Süleymaniye'de	Bayram	
Sabahı",	Yahya	Kemal	
Beyatlı)

méha:bét

mehari Hecin	develeri méha:ri:
mehaz Bir	eser	yazılırken	başvurulan	

kaynak
mé:haz

Mehdi 1.	Hidayete	eren
2.	Şii	mezhebince	yaşamakta	
olan	ve	kıyamet	günü	ortaya	
çıkacağına	inanılan	ermiş

Méhdi:

mehil Bir	işin	tamamlanması	için	
tanınan	süre

méhil 

mehir Erkeğin	evlenirken	kadına	
verdiği	nikâh	parası,	mihir

méhir

Mehlika Ay	yüzlü	güzel	anlamına	
gelen	bir	kadın	ismi

Méhlika:

Mehpare Ay	parçası	gibi	çok	güzel	
kimse	anlamında	bir	kadın	
ismi

Méhpa:re

Mehpeyker Nur	yüzlü	güzel	anlamına	
gelen	kadın	ismi

Méhpéyker

mehtaba çıkmak Ay	ışığında	gezintiye	çıkmak méhta:ba çıkmak
mehtap Ay	ışığı méhtap
mehter Mehter	takımı	ve	orada	

görevli	kimse
méhter 
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mehteran Mehterler méhtéra:n
mehter takımı Osmanlı’da	kös,	nakkare,	zil,	

zurna	ve	borulardan	kurulan	
askerî	mızıka	takımı

méhter takımı

Mehveş "Ay	gibi	güzel"	anlamına	
gelen	kadın	ismi

Méhvéş

mekabir Mezarlar	 méka:bir
mekân Yer,	mahal,	ev,	yurt mékân
mekânen Yer	bakımından mé:kâ:nen
mekâsip Kazançlar mékâ:sip
mekâtib-i âliye Yüksek	okullar mékâ:tibi a:li:yé
mekâtip Okullar mékâ:tip
mekâtip Mektuplar mékâ:ti:p
mekin Vakarlı,	temkinli	vb	

anlamlarına	gelen	bir	erkek	
ismi

méki:n

mekkâre Taşıma	için	kiralanmış	yük	
hayvanı

mékkâ:ré

mekkâri Hilekârlık,	hile mékkâ:ri:
Mekke Arabistan’daki	Hicaz	

bölgesinde	Hz.	
Muhammed’in	(sav)	doğduğu	
ve	Kâbe’nin	bulunduğu	şehir

Mékké

Mekke-i 
Mükerreme

Mekke	şehri Mékkéyi 
Mükérrémé

Mekki Mekke’ye	ait,	Mekke	ile	ilgili Mékki:

meknun 1.	Dizilmiş,	dizili	inci	
2.	Gizli,	saklı,	örtülü

méknu:n

meknuz Gömülü,	saklı méknu:z
mekruh 1.	İslam	dininde	yasak	olmasa	

da	yapılması	hoş	görülmeyen	
şey	
2.	Tiksindirici

mekruh

mekteb-i âli Yüksek	okul méktébi a:li:
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mekteb-i hususi Özel	okul méktébi husu:si:
mekteb-i leyli Yatılı	okul méktébi léyli:
Mekteb-i Mülkiye Siyasal	Bilgiler	okulu Méktébi Mülkiyé
Mekteb-i Osmanî Askerî	eğitim	amacıyla	

Avrupa’ya	gönderilen	
öğrenciler	için	Paris’te	açılan	
okul

Méktébi 
Osma:ni:

mekteb-i sıbyan İlkokul méktébi sıbyan
Mekteb-i Sultani Galatasaray	Lisesi Méktébi Sulta:ni:
Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şahane

Askeri	Tıp	Fakültesi Méktébi 
Tıbbiyéyi 
Şa:ha:né

mektep Okul méktép
mektubat Mektuplar méktu:ba:t
mektup Bir	şey	haber	vermek,	

sormak,	istemek	veya	
duyguları	bildirmek	için	
birine	çoğunlukla	posta	
yoluyla	gönderilen,	zarfa	
konulmuş	yazılı	kâğıt

méktup

Melahat Yüz	güzelliği	anlamına	gelen	
bir	kadın	ismi

Mélâ:hât

melâike Melekler mélâ:~iké
melâl Can	sıkıntısı,	elemler,	dert

Melali anlamayan nesle aşina 
değiliz 
("O	Belde",	Ahmet	Haşim)

mélâ:l

melamet Azarlamak,	kınamak melâ:mét
Melami Melamilik	tarikatine	mensup	

olan
Mélâ:mi:

Melamilik Her	türlü	gösteriş	ve	dünya	
kaygılarından	uzak	kalmayı	
öğütleyen	Sünni	tarikati

Mélâ:mi:lik
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melamin Mutfak	eşyası	yapımında,	
kâğıt	ve	dokuma	sanayisinde	
kullanılan	yapay	reçinelerin	
üretiminde	yer	alan	kimyasal	
bir	madde	ve	bundan	yapılan	
eşya

mélâmin 

melanet Büyük	kötülük	ve	lânete	
sebep	olan	iş

mélâ:nét

melankoli 1.	Kara	sevda	
2.	Hüzün,	iç	sıkıntısı

mélânkoli

melce Sığınılacak	yer,	barınak melcé
Melda Genç,	körpe,	nazik	vücut	

anlamında	bir	kadın	ismi
Melda:

melek Nurdan	yaratılmış	manevi	
varlıklar

mélék

meleke 1.	Tecrübeyle	kazanılan	
alışkanlık,	yatkınlık	
2.	Yeti

méléké

meleki 1.	Melekle	ilgili	
2.	Temizlik

méléki:

melekût Melekler	ve	ruhlar	âlemi mélékû:t
melekzat Melek	gibi	güzel mélékza:t
melhuz Düşünülen,	akla	gelen,	

beklenilen
melhu:z

melih Güzel,	şirin,	sevimli mélih
Meliha Güzel,	şirin	anlamında	kadın	

ismi
Méli:ha

melik Hakan,	hükümdar mélik

Melike Kadın	hükümdar	veya	
hükümdar	eşi	anlamına	gelen	
kadın	ismi

Méli:ké

Melikşah Büyük	Selçuklu	Hükümdarı Mélikşa:h
mellah Gemici,	denizci,	kaptan méllâ:h
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melodi Ezgi	 mélôdi 
melodram Yunan	trajedilerinde	koro	başı	

ile	bir	oyuncu	arasında	geçen	
şarkılı	diyalog

mélôdram 

melon Şapka	türü mélôn 
meltem Yazın	karadan	denize	esen	

rüzgâr
meltem

melul Mahzun,	üzgün,	boynu	bükük mélû:l
mel’un Allah’ın	(cc)	lanetlediği,	

lanetlenmiş,	nefret	edilen	
mél’u:n

memalik Ülkeler,	memleketler méma:lik
Memalik-i 
Osmaniye

Osmanlı	ülkesi Méma:liki 
Osma:niyé

Memalik-i Rum Bizans	ülkesi Méma:liki Ru:m
Memalik-i 
Şahane

Osmanlı	ülkesi Méma:liki 
Şa:ha:né

memat Ölüm mémat
memba Kaynak,	pınar mémba:
Memduh 1.	Övülecek,	övülmüş	olan

2.	Erkek	ismi
Mémduh

Memduha Kadın	ismi Mémdu:ha
memleket 1.	Bir	devletin	

egemenliğindeki	topraklarının	
tümü
2.	İnsanın	doğup	büyüdüğü	
yer
Dört nala gelip uzak 
Asya'dan./Akdeniz'e bir 
kısrak başı gibi uzanan/ Bu 
memleket bizim  
("Davet",	Nâzım	Hikmet)

mémlékét

Memluk Eskiden	Mısır’da	hüküm	
süren	İslam	devleti

Mémlûk

memluk Köle mémlûk
memnu Yasaklanmış,	yasak mémnu:
memnun Razı,	hoşnut mémnun 
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Memnune Kadın	ismi Mémnu:né
memnuniyet Sevinç	duyma;	memnunluk,	

kıvanç
mémnu:niyét

me’mul Umulan,	düşünülen mé:mû:l
Me’mun Abbasi	Hükümdarı	olan	

Harun	Reşit’in	oğlu
Mé'mun

memur 1.	Devlet	hizmetinde	belli	bir	
ücret	karşılığı	çalışan	görevli	
2.	Yükümlü

mé:mur

memure Kadın	memur mé:muré
memuren Memur	olarak mé:mu:ren
memurin Memurlar mé:muri:n
memuriyet Memurluk,	vazife me:muriyét
men (Huk.)	Yasaklama,	önleme men
menabi Kaynaklar ména:bi:
menafi Menfaatler,	faydalar,	yararlar ména:fi:
menafi-i amme (Huk.)	Kamu	yararı ména:fii ammé
menafi-i 
umumiye

Genel	menfaatler,	kamu	
yararı

ména:fii 
umu:miyé

menajer 1.	Yönetici	
2.	Bir	sporcunun	veya	
sanatçının	mesleki	işlerini	
düzenleyen	ve	yöneten	kimse

ménajer 

menakıp Menkıbeler ména:kıp
menakıpname Menkıbe	anlatan	eserlerin	

ortak	ismi
ména:kıpna:mé

menasik İbadet	yerleri ména:sik
menat Kâbe’de	eskiden	bulunan	bir	

put
ménat

mendebur Sünepe,	pis,	iğrenç méndébur
menderes (Coğ.)	Bir	akarsu	yatağının	az	

eğimli	koyak	tabanlarında	ve	
ova	düzlüklerinde	çizdiği	S	
harfine	benzeyen	kıvrım

méndérés 
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Menderes İzmir’in	ilçesi	 Méndérés 
mendil Cepte	taşınacak	boyutta	

temizlik	bezi
méndil

mendirek Kıyılarda	dalgakıranla	
yapılmış	liman	

méndirék 

menekşe (Bot.)	Mor	renkli,	güzel,	
kokulu	çiçeği	olan	bitki

ménékşe

menemen Yumurta,	yeşilbiber	ve	
domatesle	yapılan	bir	yemek

ménémen 

Menemen İzmir’in	ilçesi Ménémen 
menengiç (Bot.)	Çitlembik	 ménengiç 
menenjit Ateş,	şiddetli	baş	ağrısı,	

kusma,	sayıklama	vb.	
belirtilerle	ortaya	çıkan,	beyin	
zarlarının	iltihaplanmasıyla	
oluşan	bir	hastalık

ménenjit 

menent Benzer,	eş ménent
meneviş Hare ménéviş
menfa Sürgün	yeri mén�fa:
menfaat Çıkar,	kâr,	yarar mén�faât
menfaat-i 
umumiye

Kamu	yararı mén�faâti 
umu:miyé

menfaatperest Çıkarcı,	egoist mén�faâtpérést
menfaatperver Çıkarcı	 mén�faâtperver 
menfez Delik,	yarık,	geçecek	yer men�féz
menfi Olumsuz	 mén�fi:
menfur Nefret	uyandırıcı,	iğrenç,	

tiksindirici
men�fur

Mengen Bolu’nun	bir	ilçesi Mén�gen
mengene Atölyede	sıkıştırma	aleti men�géné 
menhus Uğursuz ménhu:s
meni Sperma,	bel	suyu méni
menisküs Diz	eklemlerinde	kemik	

arasındaki	kıkırdak	yapıda	
oluşan	yaralanma

ménisküs 
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menkıbe Din	büyüklerinin	veya	tarihe	
geçmiş	ünlü	kimselerin	
yaşamları	ve	olağanüstü	
davranışlarıyla	ilgili	hikâye

mén�kı:bé

menkıbevi Efsanevi,	menkıbeyi	andıran mén�kı:bévi:

menkul Taşınabilen	mal mén�kûl
mennan İhsan	eden ménna:n
menopoz Kadınlarda	doğurganlığın	

ve	adet	görme	halinin	sona	
ermesi	

ménopoz 

mensubiyet Bir	yere	veya	kişiye	bağlı	
olmak

mén�su:biyét

mensucat Dokumalar mén�su:ca:t
mensup Bir	yere	veya	kimseye	bağlı	

bulunan,	onunla	ilgisi	olan
mén�sup

mensur (Edb.)	Nesir	hâlinde	olan mén�sur 
menşe Kök,	kaynak,	başlangıç mén�şé:
menşur Neşredilmiş,	yayılmış mén�şu:r
mental Akıl,	zekâ mentâl 
menteşe Kapı,	pencere	vb	yerlerde	

mille	tutturulmuş,	biri	sabit	
diğeri	hareketli,	iki	parçalı	
metal

méntéşé

Menteşe Muğla'nın	ilçesi Méntéşé
mentol Nane	kokusu méntôl 
mentor Yönder	 méntor 
menü Yemek	listesi ménü 
menzil 1.	Yolculukta	konaklama	yeri	

2.	İki	konak	arası	uzaklık	
mén�zil

menzile Aşama,	yükseklik	derecesi mén�zi:lé
mera Çayırlık,	otlak méra
merak Bir	şeyi	anlama	veya	

öğrenme	düşkünlüğü
mérak
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meraki Kuruntu	ve	vesvese	içinde	
bulunan	kişi

méra:ki:

meram İstek,	arzu,	amaç méram
Meram Konya’nın	ilçesi Méram 
merasim 1.	Tören

2.	Yol,	yordam
méra:sim

meratip Rütbeler,	mertebeler méra:tip
merbut 1.	Bağlı,	bağlanmış

2.	İlişik,	ilişkin
merbut

merbutiyet İlgi,	bağlılık merbu:tiyét
mercan 1.	Sıcak	denizlerde	yaşayan	

ve	süs	eşyası	yapılan	kalker	
iskeletli	hayvan	
2.	İzmaritgillerden	bir	balık

mercan

merci Müracaat	edilecek	kişi	veya	
makam

merci:

Mercidabık Halep	yakınlarında	Yavuz	
Sultan	Selim’in	başında	
bulunduğu	Osmanlı	
devletinin	Memlûklere	karşı	
savaştığı	yer

Mercida:bık

mercimek Bir	bakliyat	türü	 mercimék 
merdane 1.	Erkekçe,	yiğitçe,	mertçe

2.	Kalın	oklava
merda:né

Merdikıpti Kıpti	halkından	olan	kimse Merdikıpti:
merdiven Üst	üste	konulmuş	

basamaklardan	oluşan,	çıkıp	
inmeye	yarayan	araç

mérdiven

merdümgiriz İnsanlardan	kaçan,	mizantrop merdümgiriz

meret Beğenilmeyen	ya	da	sıkıntı	
veren	şeyler,	durumlar	için	
kullanılan	söz

mérét 

mergup Beğenilen,	istenen mergu:p
merhaba Selamlaşma	sözü,	esenlik	

dileme
merhaba:
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merhale 1.	Aşama,	evre	
2.	Konak	arası;	varılan	yol,	
menzil

merhalé

merhamet Acıma,	üzüntüyle	esirgeme
Merhametin ta kendisiydi 
gözlerin / Merhamet saçlarını 
ıslatan sessiz bir yağmurdu 
(“Köşe”,	Sezai	Karakoç)	

merhamét

merhameten Acıyarak merhaméten
merhem Deri	üzerine	sürülerek	

yaraları	iyileştiren	özel	
kıvamlı	madde

merhem 

merhum Ölmüş	Müslüman	erkek,	
rahmetli

merhum

merhume Ölmüş	Müslüman	kadın,	
rahmetli

merhu:mé

mer’i 1.	(Huk.)	Yürürlükte	olan	
2.	Saygı	gösterilen

mer’i:

meridyen (Coğ.)	Dünyayı	boylamasına	
kesen	çizgiler

méridyen 

Merih Bir	gezegen,	Mars Mérih
merkantilizm Madenciliğe	ve	ihracat	

girdisine	bağlı	ekonomiyi	
savunan	bir	iktisat	öğretisi	

merkantilizm

merkat Kabir,	mezar merkat 
merkep Eşek merkép
merkez 1.	Bir	dairenin	her	

noktasından	aynı	uzaklıkta	
olan	iç	noktası
2.	Bir	şehrin	veya	bölgenin	en	
işlek	yeri,	ortası
3.	Bir	yönetim	örgütünün	
idare	yeri

merkéz

merkeziyet Tek	bir	merkeze	bağlı	olma,	
merkeziyetçilik

merkéziyét
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merkeziyetçilik Otoritenin	ve	işin	tek	bir	
merkezde	toplanmasını	
amaçlayan	görüş	veya	
yönetim	biçimi

merkéziyétçilik

merkezkaç Merkezden	uzaklaşan,	
santrifüj

merkézkaç 

mermer Yeraltından	çıkarılan	
billurlaşmış,	beyaz	veya	
damarlı,	cilalanabilen	bir	taş

mermer

mermi Ateşli	silahla	atılan	delici	
madde,	kurşun

mermi

merre Defa,	kere merré 
merserize Parlatılmış	pamuk	ipliği	ve	bu	

iplikle	elde	edilen	ürün
mersérizé 

mersin (Bot.)	En	çok	güney	ve	Batı	
Anadolu’da	yetişen,	hoş	
kokusu	nedeniyle	esans	
üretiminde	kullanılan	bir	ağaç	
türü

mersin 

Mersin Türkiye’nin	güney	
şehirlerinden	biri

Mersin

mersiye (Edb.)	Ağıt mersiyé
mert Yiğit,	dürüst,	sözünün	eri,	

güvenilir	olan
mert

mertebe 1.	Derece,	basamak,	aşama	
2.	Rütbe

mertébé

Merv Türkmenistan’da	bulunan	bir	
şehir

Merv 

Merve 1.	Mekke’de,	Kâbe	yakınında	
hacıların	say	ibadetini	yaptığı	
tepe	
2.	Kadın	ismi

Mervé 

Meryem 1.	Hz.	İsa’nın	(as)	annesi
2.	Kadın	ismi

Meryem
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mesabe Rütbe,	derece,	değer mésa:bé
mesacid Mescitler mésa:cid
mesafe Ara,	uzaklık mésa:fé
mesai Çalışma,	emek mésa:~i:
mesaj Bildiri,	ileti	 mésaj 
mesane İdrar	kesesi mésa:né
Mescid-i Aksa Kudüs’teki	meşhur	büyük	

cami
Méscidi Aksa:

Mescid-i Nebevi Medine’de	Hz.	Muhammed	
(sav)	tarafından	yaptırılan	
mescit

Méscidi Nébévi:

Mescid-ül Haram Mekke’de	Kâbe’nin	de	içinde	
bulunduğu	mabet

Méscidül Hara:m

mescit Genellikle	minaresiz	küçük	
cami

méscit

mesel İbret	alınacak	söz	ya	da	
hikâye,	atasözü

mésel

mesela Söz	gelişi,	örneğin mésélâ:
mesele 1.	Sorun,	problem	

2.	Güç	bir	iş
mésélé

meserret Sevinç,	şen	olma
Kadın, hamala,
  — Meserret Oteli’ne, dedi.
Hamal,
  — Meserret Oteli’ne mi? 
diye sordu.
(“Meserret	Oteli”,	Sait	Faik	
Abasıyanık)

mésérrét

mesh 1.	Elle	sıvazlama	
2.	Abdest	alırken	elle	başını	
ıslatma

mésh 

mesh etmek Abdest	alırken	elle	başını	
ıslatmak

mésh͜étmék 

meshur Büyülenmiş meshu:r
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Mesih Hz.	İsa’ya	(as),	hastaları	
eliyle	meshederek	
iyileştirmesinden	
kaynaklanarak	verilen	isim

Mésih

mesire Gezinti	yeri,	gezilecek	yer mési:ré
mesken Oturulan	ev,	konut mésken
meskenet 1.	Miskinlik	

2.	Fakirlik
méskénét 

meskûkât Madeni	paralar,	sikkeler méskû:kâ:t
meskûn İçinde	insan	bulunan,	iskân	

edilmiş	yer
méskûn

meskût Söylenmemiş méskût
meslek 1.	Geçim	içim	yapılan	sürekli	

iş	
2.	Sanat,	uğraşı,	ilgi	alanı

méslék

mesleki Meslekle	ilgili	olan,	herhangi	
bir	mesleğe	ait

mésléki:

mesmu İşitilmiş,	duyulmuş mésmu:
mesnet Destek,	dayanak mésnét
Mesnevi 1.	Hz.	Mevlâna’nın	6	ciltten	

oluşan	meşhur	eseri	
2.	İkişer	mısralı	ve	her	beyti	
kafiyeli	olan	şiir	türü
Esrârını mesneviden aldım / 
Çaldımsa da mîrî malı çaldım 
("Hüsn	ü	Aşk",	Şeyh	Galip)

Mésnévi:

mesrur Sevinçli,	memnun,	neşeli,	
sürur	içinde

mésru:r

mest 1.	Kendinden	geçmiş;	sarhoş	
2.	Üzerine	meshedilebilen	
hafif	ve	yumuşak	lastikten	
ayakkabı

mést

mestan Sarhoşlar mésta:n 
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mestane Sarhoş	gibi,	sarhoşça
Mestâne nukûş-ı suver-i 
âleme baktık /Her birini 
bir özge temâşâ ile geçtik 
("Gazel",	Nailî)

mésta:né

mest-i harap Yıkılasıya	sarhoş	olan	kimse mésti hara:p
mestur Örtülü,	gizli méstu:r
mesture Örtülü,	gizli méstu:ré
Mesude Kadın	ismi Mésu:dé
mesul Sorumlu	olan mesûl
mesuliyet Sorumluluk mésu:liyét
Mesut 1.	Bahtiyar,	mutlu,	sevinçli	

2.	Erkek	ismi
Mésut

meşakkat Güçlük,	zahmet,	zorluk méşakkât
meşale Ucunda	alev	çıkartması	

için	yanıcı	madde	bulunan,	
aydınlatmaya	yarayan	sopa

méş’alé 

meşayih Şeyhler méşa:yih
meşbu Doymuş,	dolu méşbu:
meşgale Uğraşı,	iş méşgalé
meşgul 1.	Bir	işle	uğraşmakta	olan,	iş	

gören	
2.	Dolu

méşgûl

meşguliyet Uğraş,	meşgul	olma	durumu méşgû:liyét
meşhet Bir	şehidin	gömüldüğü	yer méşhét 
meşhur Şöhretli,	ün	kazanmış	kimse	

veya	şey
méşhur

Meşhure Kadın	ismi Méşhu:ré
meşihat Şeyhülislâmlık	makamı méşi:hât
meşin İşlenmiş	koyun	derisi	ve	

ondan	yapılan	ürün
méşin

meşkûk Şüpheli méşkû:k
meşkûr Teşekküre	değer,	beğenilen,	

övülmüş
méşkû:r
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meşrep Huy,	mizaç,	yaradılış,	
karakter

méşrép 

meşru Yasalara	ve	vicdana	uygun	
olan

méşru:

meşrubat İçecekler méşru:ba:t
meşruhat Bir	konuya	dair	yazılı	

açıklamalar
méşru:ha:t

meşruiyet (Huk.)	Meşruluk,	yasaya	
uygun	olma

méşru:~i:yét

meşru müdafaa (Huk.)	Kişinin	bir	tehdit	
karşısında	kendisini	koruması

méşru: müda:fa:

meşrut Şartlı	 méşru:t 
meşruten Şartlı	olarak,	şarta	bağlı	 méşru:ten
meşruti Meşrutiyetle	ilgili méşru:ti:
meşrutiyet 1.	Bir	hükümdarın	

başkanlığındaki	parlamenter	
yönetimin	adı
2.	Osmanlı’da	1876-1918	
arasını	kapsayan	1.	ve	2.	
Meşrutiyet	dönemi

méşru:tiyét

meşrutiyetçilik Meşrutiyet	yanlısı	görüş méşru:tiyétçilik 
meşum Uğursuz,	kötü méş’u:m
meşveret Bir	konu	hakkında	danışma,	

fikir	alışverişinde	bulunma
méşvérét

meta 1.	Mal,	ticari	mal
2.	Sermaye

méta:

metabolizma Canlı	organizmada	veya	
canlı	hücrelerde	hareketi,	
enerjiyi	sağlamak	için	
oluşan,	biyolojik	ve	kimyasal	
değişimlerin	bütünü

métabolizma

metafizik Doğaötesi	 métafizik 
metafor (Edb.)	Tek	taraflı	benzetme,	

simgesellik,	mecaz
métafor 

metaforik (Edb.)	Metaforla	ilgili métaforik 
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metal Çok	yüksek	elektrik	ve	ısı	
iletkenliği,	kendine	özgü	
parlaklığa	ve	dayanklılığa	
sahip	madde

métâl 

metalik 1.	Madenî	
2.	Metal	parlaklığında

métalik 

metalürji Metal	bilimi	 métalürji 
metamorfoz Başkalaşma	 métamorfoz 
metanet Metin	olma,	sağlam	durma méta:nét
metastaz Yayılma	 métastaz 
metazori Zorla	 métazori 
metcezir (Coğ.)	Gelgit,	suların	

kabarması
métcézir 

meteoroloji Hava	tahmini	ve	iklim	bilgisi météorolôji
methal Giriş méthâl
methini işitmek Ününden	haberdar	olmak méthini işitmék
methiye (Edb.)	Övgü,	övgü	şiiri méthiyé
metin Yazı,	tekst métin 
metin Metanetli,	sağlam,	dayanıklı méti:n
metodoloji Yöntem	bilim	 métodolôji 
metot Yöntem	 métot 
metraj Metre	ile	olan	uzunluk métraj 
metre 100	cm’lik	ölçü	birimi métré 
metres Evli	erkekle	nikâhsız	yaşayan	

kadın
métrés

metropol Ana	kent	 métropôl 
metruk Terkedilmiş,	kullanılmayan métrû:k 
metrukât Ölenden	kalan	kâğıtlar métru:kâ:t
metruke Bırakılan,	geriya	kalmış	olan métru:ké 
mevaid Verilen	sözler,	vaatler méva:id
mevc Dalga mévc 
mevc a mevc Dalga	ile mévca: mévc
mevce Dalga	 mévcé
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mevcudat Varlıklar,	yaratıklar mévcu:da:t
mevcuden Mevcut	olarak mévcu:den
mevcudiyet Mevcut	olma	durumu,	var	

oluş
Ey Türk gençliği! Birinci 
vazifen Türk istiklalini, 
Türk cumhuriyetini, ilelebet 
muhafaza ve müdafaa 
etmektir. Mevcudiyetinin ve 
istikbalinin yegâne temeli 
budur. 
(Atatürk'ün	Gençliğe	
Hitabesi)

mévcu:diyét

mevcut 1.	Mevcut	olan,	bulunan	
2.	Toplumu	oluşturan	
bireylerin	tümü

mévcut

mevduat Bankaya	faizle	yatırılan	para,	
yatırım

mévdu~a:t

meveddet Sevgi,	dostluk mévéddét 
Mevhibe 1.	İhsan,	bağış	

2.	Kadın	ismi
Mévhi:bé

mevhibeiilahiye Allah	(cc)	vergisi mévhi:béi ilâ:hiyé 
mevhum Vehmedilen,	aslı	olmadığı	

hâlde	varsayılan
mévhu:m

mevki 1.	Yer,	mahal
2.	Makam	
3.	Ulaşım	araçlarında	sınıf	
farkına	göre	oluşturulan	yer

mévki:

mevkidaş Aynı	mevkide	olan	 mévki:daş 
mevkuf 1.	Vakfedilen	

2.	(Huk.)	Tutuklu
mévku:f

mevkufen (Huk.)	Tutuklu	olarak mévku:fen
mevkufiyet (Huk.)	Alıkonulma,	

tutukluluk	
mévku:fiyét 

mevkut Süreli,	periyodik mévku:t
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mevkute Süreli	yayın mévku:té
Mevla 1.	Allah	(cc)

2.	Efendi,	sahip
Mévlâ:

Mevlana “Hazret”	“Efendimiz”	
anlamında	ve	ayrıca	ilim	
adamları	ve	şeyhlere	hitap	
ederken	kullanılan	söz

Mévlâ:na: 

Mevlana 
Celaleddin-i 
Rumi

XIII.	yüzyılda,	Konya’da	
yaşamış	ünlü	mutasavvıf	
ve	Mevlevilik	tarikatinin	
kurucusu

Mévlâ:na: 
Célâ:léddi:ni 
Ru:mi:

Mevlevi Mevlevilik	tarikatine	mensup	
olan

Mévlévi:

Mevlevihane Mevlevi	tekkesi Mévlévi:h:ané
Mevlevilik Mevlâna	Celaleddin-i	

Rumi’nin	piri	olduğu	tarikat
Mévlévi:lik

Mevlit 1.	Hz.	Muhammed’in	(sav)
doğumunu	ve	hayatını	anlatan	
mesnevi
2.	Doğma,	doğulan	zaman

Mévlit 

mevlithan Mevlit	okuyan	kişi mévlitha:n 
Mevlüt “Yeni	doğmuş”	anlamında	

erkek	ismi
Mévlüt 

mevsim Yılın	iklim	şartları	
bakımından	farklı	dört	
bölümünden	her	biri

mévsim 

mevt Ölüm mévt 
mevta Ölen	kişi mévta:
mevut Söz	verilmiş,	vaat	olunmuş mévut
mevvac Çok	dalgalı	 mévva:c
mevzi 1.	Yer,	mahal	

2.	Bir	askerî	birliğin	yeri	
veya	bu	birlik	tarafından	ele	
geçirilen	bölge

mévzi:

mevzii Yerel,	yöresel,	bir	yere	ait mévzii:
mevzu Konu mévzu:
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mevzuat (Huk.)	Ülkede	yürürlükte	
olan	kanun,	tüzük	ve	
yönetmeliklerin	tümü

mévzua:t

mevzubahis Söz	konusu
Mevzubahis vatansa gerisi 
teferruattır 
(Mustafa	Kemal	Atatürk)

mévzu:bahis

mevzun 1.	(Edb.)	Vezinle	yazılmış	
olan	eser
2.	Düzgün,	uygun,	biçimli

mévzu:n

mey Şarap,	içki méy 
meyan 1.	Meyan	kökü	

2.	Ara,	orta
méyan 

meyane Yemeklere	lezzet	katmak	için	
un	ve	yağla	yapılan	sos

méya:né

meydan 1.	Alan	
2.	Karşılaşma	yeri

méydan 

meydana gelmek Olmak,	ortaya	çıkmak méydana gelmék
meydan-ı harp Savaş	alanı meyda:nı harp
meyhane İçki	satılan	ve	içilen	yer méyha:né
meyhoş (mayhoş) Tadı	biraz	ekşi	olan,	mayhoş méyhoş
meyil 1.	Eğiklik,	eğim,	akıntı

2.	Eğilim	
3.	Sevme,	gönül	verme

méyil 

meyletmek 1.	Eğilmek	
2.	Gönül	vermek

méylétmék 

meymenet Uğur,	bereket méyménét 
meymenetsiz Uğursuz méyménétsiz 
meymun Uğurlu,	bereketli méymu:n
meyus Ümitsiz,	karamsar mé:yu:s
meyusane Ümitsizlikle	 me:yu:sa:né
meyusiyet Üzüntü,	karamsarlık mé:yu:siyét 
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meyve 1.	Ağaçların	yenilebilen	
ürünü,	yemiş	
2.	Sonuç,	kâr

méyvé

meyyal Eğimli,	eğilimli	 méyyâ:l
meyyit Ölmüş	kimse méyyit 
mezalim Zulümler,	haksızlıklar méza:lim 
mezamir 1.	Düdükler		

2.	Ezgiyle	söylenen	Zebur	
sureleri

méza:mir 

mezar Kabir,	ölülerin	gömüldüğü	
yer

mézar 

mezat Açık	artırma	ile	yapılan	satış mézat 
mezatçı Açık	artırma	yöntemi	ile	

yapılan	satışı	yöneten	kimse
mézatçı 

mezbaha Hayvan	kesim	yeri mezbaha 
mezbele Çöplük,	pis	ve	döküntülü	yer mézbélé 
mezbelelik Çöplük	 mézbélélik
mezcetmek Birbirine	katmak,	katıştırmak mézcétmék 
meze İçki	içerken	yenilen	çeşitli	

yiyecekler,	çerez		
mézé 

mezellet  Alçalma,	bayağılaşma,	
itibarsızlık

mézéllét 

mezhebi geniş Namus	konusunda	aşırı	
hoşgörülü	davranan	kimse

mézhébi géniş

mezhep 1.	Bir	dinin	farklı	yorumlanan	
kollarından	her	biri	
2.	Tutulan	yol,	öğreti

mézhép 

mezhepçi Mezhep	yanlısı	olan,	tutucu mézhépçi 
meziyet Benzerlerinden	üstün	tutan	

nitelik,	üstünlük	
méziyét 

mezkûr  Adı	geçen,	anılan,	zikredilen		 mézkû:r
mezmur Zebur’un	makamla	okunan	

bölümlerinden	her	biri	
mézmur
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Mezopotamya  (Coğ.)	Orta	Doğu’da,	Fırat	ve	
Dicle	nehirleri	arasında	kalan	
bölge

Mézopotamya

mezra 1.	Ekilecek	yer,	ekenek	
2.	Köyden	daha	küçük	olan	
kırsal	yerleşim	yeri

mézra:

mezun  1.	Bir	okuldan	diploma	almış	
2.	İzinli	
3.	Yetkili

mé:zun

mezuniyet  1.	Okul	bitirme		
2.	İzinli	olma	
3.	Yetki

mé:zu:niyét

mezura Biçki	dikiş	işlerinde	
kullanılan	şerit	metre

mézura 

mıknatıs Demir	ve	çeşitli	madenleri	
çekme	özelliğine	sahip	demir	
madde

mıknatıs 

mıknatisi  Mıknatısla	ilgili,	manyetik	 mıknatısi:
mıntıka  Yer,	bölge		 mıntıka 
mıntıkavi  Bölgesel	 mıntıkavi:
mısbah  Çıra,	kandil	 mısba:h
mısır (Bot.)	Buğdaygillerden,	

gövdesi	boğumlu	ve	kalın,	
yaprakları	şerit	biçiminde,	
boyu	yaklaşık	2	metre	
olabilen,	koçan	biçiminde	
olan	bir	kültür	bitkisi

mısır 

Mısır  Afrika’nın	kuzeyinde	yer	alan	
ülke

Mısır 

mıskal  Düdük mıskal 
mısra  (Edb.)	Şiir	türü	yazılarda	dize mısra:
Mısri   Mısırlı	 Mısri:
mızıka Bando,	armonika mızıka 
mızrak  Ucu	saplı	veya	demir	takılmış	

sivri	uçlu	silah,	kargı	
mızrak 
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mızrap Telli	çalgıları	çalmaya	
yarayan	alet,	tezene	

mızrap

miadı dolmak Kullanım	süresi	bitmek mi~a:dı dolmak
miat Kullanım	süresi,	

kararlaştırılan	zaman,	tanınan	
süre	

mi~a:t

mide  Vücutta	besinleri	sindirime	
hazır	duruma	getiren,	karın	
bölgesindeki	organ	

mi:dé

midevi  Mideye	iyi	gelen,	mideyle	
ilgili	olan

mi:dévi:

midibüs Küçük	otobüs midibüs 
Midilli  1.	Küçük	boylu	bir	cins	at	

2.	Ege	denizinde	bir	ada	
Midilli 

midye Kabuklu	bir	tür	deniz	hayvanı	 midyé 
miftah   Anahtar	 miftah
miğfer  Savaşta	başa	geçirilen,	

koruyucu	demir	veya	çelik	
başlık,	tolga

mi:fer

mihaniki Alışkanlığın	verdiği	
kolaylıkla	ya	da	yalnız	
kasların	hareketiyle	yapılan	iş	

miha:niki:

mihenk Altın,	gümüş	gibi	değerli	
eşyanın	ayarını	anlamaya	
yarayan	taş

mihén�k 

mihman  Konuk,	misafir		
Dilde gam var şimdilik 
lûtfeyle gelme ey sürûr/
Olamaz bir hanede mihman 
mihman üstüne 
("Gazel",	Rasih)

mihman

mihmandar  Misafir	ağırlayan	kişi,	rehber mihmandar
mihnet  Eziyet,	gam,	keder,	sıkıntı		 mihnét
mihnetkeş  Eziyet	çeken		 mihnétkéş 
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mihnetkeşan Eziyet	çekenler	 mihnétkéşa:n 
mihr 1.	Güneş	

2.	Müslüman	bir	erkeğin	
nikâh	esnasında	eşine	
vermeyi	kabullendiği	mal	
veya	para

mihr 

mihrace  Hindistan'da	hükümdarlara	
verilen	unvan

mihra:cé

mihrak  Odak	 mihrak
mihrap 1.	Camide	imamın	namaz	

kıldırdığı	ve	kıbleye	bakan	
duvardaki	oyuk	ve	girintili	
bölüm.	
2.	Umut	bağlanılan	yer

mihrap 
(mihra:b-ı)

Mihriban  1.	Muhabbetli,	şefkatli,	güler	
yüzlü	
2.	Kadın	ismi

Mihriba:n

Mihrümah 1.	Güneş	ve	ay	
2.	Kadın	ismi

Mihrüma:h

mihver   1.	Eksen	
2.	Önemli	

mihver 

mikado  1.	Japon	İmparatoru	
2.	Tahta	ufak	çubuklarla	
oynanan	bir	oyun

mikado

Mikâil İnsanların	rızkını	dağıtmak	ve	
tabiat	olaylarını	yönetmekle	
görevli	melek

Mikâ:~il

mikrofon Elektrik	akımı	etkisiyle	
sesi	uzakta	bulunan	alıcıya	
ulaştıran	araç

mikrofon 

mikroskop Bir	mercek	düzeneği	
yardımıyla	küçük	
nesneleri	veya	çıplak	gözle	
görülmeyenleri	göstermeye	
yarayan	alet

mikroskop 

miktar Nicelik,	azlık	çokluk	durumu miktar 
miktar-ı kâfi  Yeter	derecede	olan	 mikta:rı kâ:fi:



Türkçe Telaffuz Sözlüğü │ 387

mikyas  Ölçü,	ölçek mikya:s
miladi  Milada	dayanan,	Hz.	İsa’nın	

(as)	doğum	yılı	ile	ilgili	
mi:lâ:di:

milat 1.	Hz.	İsa’nın	(as)	doğduğu	
gün	
2.	Herhangi	bir	olayın	
başlangıcı

mi:lât

milel  Uluslar,	milletler milel 
milenyum Bin	yıl	 milenyum 
millet 1.	Tarih,	il,	ırk,	coğrafi	birlik	

gibi	unsurlara	sahip	topluluk,	
ulus
2.	Herkes,	bir	yerde	
bulunanların	tümü	

millét 

millet-i hâkime  Hükmeden,	söz	sahibi	olan	
millet	

milléti ha:kimé

milletvekili  Mebus	 millétvéki:li
milli  Mil	içeren	 milli 
millî  Millete	ait,	ulusal	 milli:
milliye  Milletle	ilgili milliyé 
milliyet  1.	Ulusallık,	millî	olma	

durumu	
2.	Tabiiyet

milliyét 

milliyetçi Milletine	ve	millî	değerlere	
bağlı	kimse

milliyétçi 

milliyetperver  Ulussever milliyétperver
milyarder Milyarları	olan	zengin	kimse milyarder 
mimar  Yapıların	planını	hazırlayıp	

gerçekleşmesini	sağlayan	kişi
mi:mar

mimaran  Mimarlar	 mi:ma:ra:n
mimari  Mimarlıkla	ilgili,	yapıya	dair mi:ma:ri:
Mimar Sinan XVI.	yüzyılda	yaşamış	olan,	

büyük	Türk	mimarı
Mi:mar Sinan

mimesis Sanatta	yansıtma,	taklide	
dayalı	temsil

mimésis 
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mimik Duygu	ve	düşünceleri	yüz,	el	
kol	hareketleriyle	anlatma

mimik 

mina  Şişe,	cam,	billur mi:na:
Mina Mekke’de	hacıların	şeytan	

taşladıkları	yer	
Mina: 

minakop Bir	balık	türü minakop 
minare  Camilerde	müezzinin	ezan	

okuduğu,	bir	ya	da	birkaç	
şerefeli,	taştan,	ince	ve	uzun	
yapı

mina:ré 

minber  Camilerde	hutbe	okunan	
yüksekçe	yer,	kürsü

min�ber 

minder  Oturmaya	veya	yaslanmaya	
yarayan	içi	yumuşak	şilte		

minder 

mine  1.	Metal	eşyaya	yapıştırılan	
renkli	cam	katmanı	
2.	Saat	kadranı	
3.	İnce	ve	parlak	nakış

miné 

minel aşk Aşk	yüzünden	 minel aşk 
mineral Doğada	kendiliğinden	

bulunan	veya	kimyasalla	elde	
edilen	inorganik	madde	

minérâl 

minibüs Otobüsten	küçük	şehir	içi	
taşıma	aracı

minibüs 

minimal Asgari	 minimâl 
minimize Eksiltmek,	en	aza	indirmek minimizé 
minimum En	küçük minimum 
minkar  Yırtıcı	kuş	gagası	

Kalbinde her dakika şu 
ulvi tahassürün / minkar-ı 
âteşinini duy, dâima düşün 
(“Promete”,	Tevfik	Fikret)

min�ka:r

minkari Gaga	biçiminde	olan minka:ri:
minnet  Yapılan	iyiliğe	karşı	duyulan	

his,	gönül	borcu
minnét
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minnettar  Gördüğü	iyiliğe	karşı	kendini	
borçlu	hisseden

minnétta:r

minnettarane Minnet	hissederek,	
minnettarca

minnéttara:né 

mintan  Yakasız,	uzun	kollu	erkek	
gömleği

mintan 

minval  Yol,	tarz,	biçim	 min�vâl
minyatür 1.	Işık,	gölge	ve	hacim	

duygusu	yansıtılmayan	
küçük,	renkli	resim	sanatı	
2.	Bir	şeyin	küçük	ölçekte	
kopyası	veya	benzeri

min�yatür 

mir  Bey,	amir,	başkumandan mi:r
Miraç Göğe	çıkma	hadisesi,	Hz.	

Muhammed’in	(sav)	Allah’la	
(cc)	görüştüğü	kata	ulaşması

Mi:raç

miralay Eskiden	Albay	rütbesi miralay 
miras  Ölen	kişiden	geride	

kalanlarına	devreden	her	tür	
kalıt,	mal	veya	para;	tereke	

mi:ras

mirat Ayna	 mir’a:t 
mirî Devlete	hazinesine	ait,	beylik mi:ri:
mir-i kelam Güzel	konuşan mi:rkélâ:m
mirsat  Rasat	yeri,	gözlemevi mirsat 
mirza  Bazı	Türk	topluluklarında	

soyluluk	unvanı
mirza

misafir  Konuk	 misa:fir
misafirhane Konukevi	 misa:firha:né
misafirperver  Konuksever misa:firperver
misak  Antlaşma,	sözleşme mi:sa:k
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Misakımillî Erzurum	ve	Sivas	
kongrelerinde	tespit	
edilip	Osmanlı	Mebusan	
Meclisi'nde	28	Ocak	1920'de	
kabul	edilen	ve	milletçe	
sonuna	kadar	uygulanmasına	
karar	verilen	altı	maddelik	
millî	sözleşme

Mi:sa:kımilli:

misal  Örnek,	benzer misâl
misil  1.	Eş,	benzer,	örnek	

2.	Miktar
misil 

misilleme Kısasa	kısas misillémé 
misina Genellikle	balıkçıların	olta	

yapımında	kullandıkları	farklı	
kalınlıkta	dayanıklı	iplik

misina 

misk  Ceylanın	midesinden	
çıkarılan	güzel	kokulu	bir	
madde

misk 

miskal  Eskiden	ağırlık	ölçüsü	birimi		 miskâl
miskin 1.	Uyuşuk,	tepkisiz	

2.	Zavallı
miskin

miskinane  Miskince,	tembelce miskina:né
misli  Katı misli 
mistisizm Gizemcilik	 mistisizm 
misvak (Bot.)	Kuzey	Afrika,	İran	ve	

Hindistan’da	yetişen	“Erak”	
adlı	ağaç	ve	bu	ağaçtan	
kesilerek	diş	fırçalamak	
amacıyla	kullanılan	ince	dal

misvak

misyoner Bir	dini,	özellikle	
Hristiyanlığı	yaymakla	
görevli	kimse

misyoner 

mitoloji Mitleri,	doğuşlarını,	
anlamlarını	yorumlayan,	
inceleyen	bilim

mitolôji 
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miyar  Madenlerin	saflığını	ve	
değerini	gösteren	ölçü

miya:r

mizaç Huy,	tabiat,	yaradılış miza:ç
mizah  Gülmece,	şaka	 miza:h
mizahi Eğlenceli,	gülmeceye	dayalı miza:hi:
mizan Terazi,	tartı mi:za:n
mizanpaj Sayfalama,	sayfa	düzenleme	 mizan�paj 
mizansen Bir	tiyatro	eserinin	

sahnelenmesi,	düzenti	
mizan�sen 

mizantrop İnsanlardan	uzak	duran,	
merdümgiriz

mizantrop 

modem Çevirge	 modem 
modern 1.	Çağdaş	

2.	Çağcıl	
modern 

modernist Modernizm	yanlısı	kimse	 modernist 
modüler Parçalı	 modüler 
molekül Element	veya	bileşikleri	

oluşturan	ve	onların	özgül	
niteliklerini	gösteren	en	
küçük	birim,	bir	bütünün	en	
küçük	parçası

molékül 

molla   1.	Büyük	âlim	
2.	Büyük	kadı	
3.	Medrese	öğrencisi

molla 

Molla Gürani    Osmanlı	padişahı	Fatih	Sultan	
Mehmet'in	hocası

Molla Güra:ni:

monolog Tek	taraflı	konuşma monolôg 
monoton Tekdüze	 monoton 
moratoryum Erteletim	 moratoryum 
morina Kuzey	denizlerinde	yaşayan	

mezgitgillerden	bir	balık	
morina 

Moskof Rus	 Moskof 
mostra Örnek,	model	 mostra 
motivasyon Güdülenme,	isteklenme motivasyon 
motorin Mazot	 motorin 
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motosiklet İki	tekerlekli	motorlu	taşıt,	
motor

motosiklet 

mozaik Türlü	renklerde,	küçük	küp	
biçiminde	mermer,	taş	veya	
pişmiş	toprak	parçalarının	yan	
yana	getirilmesiyle	yapılan	
resim	ve	bezeme	işi

moza~ik 

mozole Anıt	mezar	 mozolé 
möbleli Mobilyalı	 möbléli 
mönü (menü) Yemek	listesi	 mönü 
muaccel   1.	(Huk.)	Peşin	ödenmesi	

gereken	
2.	Acele	olunmuş

muaccel 

muaccelen 1.	(Huk.)	Acil	yapılarak,	
ivedilikle		
2.	Peşinen

muaccélen 

muacceliyet    İvedilik muaccéliyét 
muadele   1.	Denklem,	problem,	sorun	

2.	Eşitlik
mu~a:délé

muadelet   Denklik,	eşitlik mu~a:délét
muadil Denk,	eşit,	eşdeğer mu~a:dil
muaf 1.	Ayrı	tutulmuş,	serbest		

2.	Affolunmuş,	bağışlanmış
mu~a:f

muafiyet Ayrı	tutulma,	kendisine	
uygulanmama

mu~a:fiyét 

muahede   Antlaşma mua:hédé
muaheze    Kınama,	sorguya	çekme,	

eleştiri
mua:hézé

muahhar   Sonraki,	ertelenmiş mu~ahha:r
muahharen Sonradan	 muahharen 
muakkip 1.	Takipçi,	izleyen	

2.	İş	yürüten
muakkip 

Mualla 1.	Yüce,	yüksek	
2.	Kadın	ismi

Mu~allâ
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muallak 1.	Sürüncemede	kalmış,	
sonuçsuz	
2.	Asılı,	asılmış

mu~allâk

muallakat İslâmiyet’ten	önce	Kâbe'nin	
duvarına	asılan	şiirler

mu~allâkat 

muallim Öğretmen,	hoca	 mu~âllim
muallime Kadın	öğretmen		 mu~âllimé 
muallimhane Öğretmen	okulu		 mu~âllimha:né
muallimin Öğretmenler mu~âllimi:n
muamelat    İşlemler,	davranışlar mu~a:melâ:t
muamele    1.	Davranış,	davranma	

2.	İşlem
mu~a:mélé

muamma Anlaşılmayan,	bilinmeyen	
şey;	bilmece

mu~amma:

Muammer 1.	Yaşamış		
2.	Erkek	ismi

Muammer 

muannit İnatçı muannit 
muarefe Tanışma,	tanışıklık,	karşılık	

tanıma
mua:réfé

muarız   Bir	şeye	karşı	koyan,	karşı	
çıkan

mu~a:rız

muasır 1.	Çağdaş	
2.	Aynı	asırda	olan

mu~a:sır

muaşaka   Karşılıklı	sevgi,	sevişme mu~a:şaka
muaşeret   Birlikte	toplumsal	ilişkilerde	

bulunma
mu~a:şérét

muattal   İşlemez,	kullanılmaz	hâlde	 muattal 
muattar   Güzel	kokulu,	ıtırlı	 muattar 
muavenat   Yardımlar			 mua:véna:t
muavenet   Yardım,	yardımcılık mua:vénét
muavenet-i 
nakdiye    

Para	yardımı				 mua:vénéti 
nakdi:yé
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muavin     1.	Yardımcı,	yardım	eden		
2.	Bir	memur	ya	da	amir	
bulunmadığı	zamanlarda	
yerine	bakan	kimse

mu~a:vin

Muaviye Emevi	Devleti'nin	kurucusu	 Mu~a:viyé
muayede   Bayramlaşma mua:yédé
muayene Kontrol,	yoklama mu~a:yéné
muayenehane Hekimlerin	hasta	kabul	ve	

muayene	ettikleri	yer
mu~a:yénéha:né

muayyen Belli,	belirli,	belirtilmiş mu~ayyen 
muazzam 1.	Çok	büyük,	ulu,	koskoca		 

2.	Önemli,	güçlü
muazzam  

muazzep Azap	çeken muazzép 
Muazzez 1.	Şerefli,	saygı	duyulan,	aziz	

2.	Kadın	ismi
Mu~azzéz  

mucibince Gereğince mu:cibincé
mucip 1.	Gerektiren,	icap	eden	

2.	Sebep,	vesile
mu:cip

mucit İcat	eden	 mu:cit
muciz    Aciz	bırakan,	olağanüstü mu:ciz
mucize 1.	Peygamberlerin	kendilerine	

inanmayan	insanlara	
peygamberliklerini	ispat	
etmek	amacıyla	Allah'ın	
(cc)	iznine	bağlı	olarak	
gösterdikleri	olağanüstü	
olaylar	
2.	Olağanüstü,	şaşırtıcı	şey

mu:cizé

mudi 1.	Emanet	bırakan	kişi	
2.	Bankalarda	hesap	sahibi	
kişi

mu:di:

mufasala Ayrılma mufa:sala
mufassal Tafsilatlı,	uzun	uzadıya	

anlatılan.	Ayrıntılı
mufassal 

mufassalan Sözü	uzatarak,	etraflıca mufassalan 
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mufassıl Uzun	uzun	anlatan	kişi	 mufassıl 
mugalata     1.	Yanıltacak	tarzda	söz	

söyleme	
2.	Ağız	kalabalığı

muga:lâta

muganni Şarkıcı,	şarkı	söyleyen muganni:
muganniye Şarkıcı	kadın	 muganniyé 
mugayir   Aykırı,	uymayan	 muga:yir
muğbeçe Meyhaneci	çırağı mu:béçé
muğber   1.	Tozlu	

2.	Gücenmiş,	küskün
mu:ber

muğfil   İğfal	eden,	aldatan mu:fil
muğlak   1.	Kapalı	

2.	Anlaşılması	güç,	çapraşık,	
karışık

mu:lâk 

muhabbet   1.	Sevgi		
2.	Sohbet,	dostça	konuşma,	
yarenlik

muhabbét

muhabbetname   Aşk	mektubu,	dost	mektubu muhabbétna:mé
muhaberat   Haberleşmeler			 muha:béra:t
muhabere   Haberleşme,	yazışma muha:béré
muhabir   Haberci,	haber	veren	ve	

hazırlayan
muha:bir

muhaceret    Göç	etme	işi muha:cérét
muhaceze   Fısıldamak muha:cézé
muhacir    Göçmen	 muha:cir
muhacirin   Göçmenler muha:ciri:n
muhaddis    Hadis	ilmiyle	meşgul	olan muhaddis 
muhaddisin Hz.	Muhammed’in	(sav)	

sözlerini	toplamış	kişiler,	
hadis	bilimcileri

muhaddisi:n

muhafaza    Saklama,	koruma muha:faza
muhafazakâr   Tutucu,	geleneklere	sıkı	

sıkıya	bağlı	
muha:fazakâ:r

muhafız   Koruyucu,	bekçi,	koruma	
görevlisi

muha:fız
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muhakemat   Muhakemeler			 muha:kéma:t
muhakeme   (Huk.)	1.	Mahkemede	iki	

tarafı	da	dinleyip	karar	verme	
işi	
2.	Zihinde	inceleme	
3.	Yargılama

muha:kémé

Muhakemetü’l- 
Lügâteyn

(Edb.)	XV.	yüzyılda,	Ali	
Şir	Nevai'nin,	Türkçenin	
Farsçaya	üstünlüğünü	
kanıtlamak	için	yazdığı	eser

Muha:kémétül 
Lügatéyn

muhakkak    Mutlaka,	ne	olursa	olsun,	
kesinlikle

muhakkak 

muhakkik  Soruşturan,	gerçeği	araştıran	 muhakkik 
muhal   Olmayacak,	gerçekleşmesi	

olanaksız
muhâ:l

muhalefet    1.	Karşı	olma,	aykırılık		
2.	İktidarda	olmayan	partiler

muha:léfét

muhalif    Bir	görüşe,	ideolojiye	veya	
tutuma	karşı	çıkan	

muha:lif

muhallebi Süt,	şeker	ve	pirinç	unundan	
yapılan	bir	tatlı
Allah isterse bir kulun işini, 
mermere geçirir dişini; 
istemezse işini, muhallebi 
yerken kırar dişini. 
(Türk	atasözü)

muhâllébi 

Muhammed   1.	İslam	Peygamberi	Hz.	
Muhammed	(sav)	
2.	Defalarca	övülmüş	olan

Muhamméd 
(Muhammét) 

Muhammedî  1.	Hz.	Muhammed'e	(sav)	ait	
olan	
2.	Müslüman

Muhammédi:

Muhammediye Hz.	Muhammed'e	(sav)	ve	
onun	hayatına	dair	yazılmış	
manzum	eserlerin	ortak	adı

Muhammédi:yé

muhammen Tahmin	edilen,	oranlanan muhammen 
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muhammes              1.	(Edb.)	Her	bendi	beş	
mısradan	oluşan	şiir				
2.	Beşgen

muhammés    

muhammin Tahmin	eden muhammin 
muhannes Alçak,	kalleş,	namert muhannés 
muhannet Tahnit	olunmuş,	

mumyalanmış
muhannét 

muharebat             Savaşlar muha:réba:t
muharebe              Harp,	savaş	 muha:rébé
muharip             Savaşçı,	savaşan muha:rip
Muharrem  Ay	takviminin	birinci

ayı,	Aşure	ayı
Muharrém 

muharrer              Yazılı,	yazılmış	olan muharrer 
muharrik              Kışkırtan,	ayartan,										

harekete	geçiren
muharrik 

muharrir Yazar		 muharrir 
muharririn            Yazarlar muharriri:n
muharris              Hırslandıran muharris 
muhasara              Kuşatma,	çevirme muha:sara
muhasebat             Hesap	işleri muha:séba:t
muhasebe              1.	Hesap	işi,	hesaplaşma,	

karşılıklı	hesap	görme	
2.	Hesap	işlerinin	
yürütüldüğü	birim

muha:sébé

muhasım               Hasım,	birbirine	düşman	
taraflardan	her	biri

muha:sım

muhasır               Kuşatan,	saran muha:sır
muhasip               Hesap	işlerini	yapan,

defter	tutan,	muhasebeci
muha:sip

muhassala  1.	Elde	edilen	sonuç
2.	Bileşke

muhassala 

muhassenat            Faydalı,	güzel	işler muhasséna:t
muhassıl              Bir	şeyi	meydana	getiren	 muhassıl 
muhat Kuşatılmış,	çevrelenmiş muha:t 
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muhatap              Kendisine	söz	söylenen,	
konuşulan	kimse

muha:tap

muhatara              Tehlike,	korku	verici	durum							 muha:tara
muhavere              İki	kişinin	karşılıklı											

konuşması
muha:véré

muhavvil Dönüştüren,	tahvil	eden muhavvil 
muhayyel Hayal	edilen,	hayalî muhayyel 
muhayyer              1.	Beğenilmediğinde	

değiştirilebilmesi	koşuluyla	
satılan	şey
2.	Türk	müziğinde	bir	makam

muhayyer 

muhayyerbuselik      Türk	müziğinde	birleşik	bir	
makam

muhayyerbu:sélik

muhayyerkürdi        Klasik	Türk	müziğinde	bir	
makam

muhayyerkürdi:

muhayyer-
sümbüle

Türk	müziğinde	bir	makam									 muhayyersümbülé 

muhayyile Hayal	gücü muhayyilé 
muhayyir Hayret	veren muhayyir 
muhbir                İhbar	eden,	haber	veren muhbir 
muhik Haklı,	doğru muhik 
muhip                Seven,	sevgi	besleyen,	dost	 muhip 
muhit                 Çevre,	yöre,	etraf muhit 
muhkem                Sağlam	 muhkem 
muhlis                Dostlukta	ve	inançta	saf,	

samimi	olan
muhlis 

muhlisane            İçten	gelerek,	samimi muhlisa:né
Muhlise               Kadın	ismi	 Muhli:sé
muhrik                1.	Yakıcı																								

2.	Yanık,	dokunaklı	ses
muhrik 

muhrip            Küçük,	donanımlı	ve	süratli	
bir	savaş	gemisi

muhrip 

Muhsin                1.	İyilik	yapan,	bağışta	
bulunan
2.	Erkek	ismi

Muhsin 
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muhtaç               İhtiyaç	içinde	olan,	yoksul	 muhtaç
muhtar               1.	Köy	veya	mahallenin	

işlerini	yürüten	seçilmiş	
kimse	
2.	Özerk

muhtar

muhtariyet          Özerklik muhta:riyét
muhtasar             Kısaltılmış	olan muhtasar 
muhtasaran           Kısaca,	özetle muhtasaran 
muhtazar             Ölmeye	hazır muhtazar 
muhtazır             Can	çekişen muhtazır 
muhtekir             Vurguncu,	istifçi muhtékir 
muhtekirane         Vurgunculuk	yaparak muhtékira:né
muhtelif             Türlü,	çeşitli																	 muhtélif 
muhtelit             Karışık,	karma muhtélit 
muhtemel             Olası,	umulan,	mümkün muhtémel 
muhtemelen           Görünüşe	bakılırsa,	ihtimal	

ki…	
muhtémélen 

muhterem             Sayın,	saygın,	saygıdeğer	 muhtérem 
muhteris İhtiraslı,	hırslı	 muhtéris 
muhteşem Heybetli,	görkemli,												

gösterişli
muhtéşem 

muhteva İçerik muhtéva:
muhtevi Kapsayan,	içine	alan muhtévi:
muhteviyat İçindekiler	 muhtéviya:t
muhtıra 1.	Hatırlatma	ve	uyarı	yazısı

2.	Andıç,	günlük
muhtıra 

muin Yardımcı,	yardım	eden	 mu~i:n
mukabele 1.	Karşılık	verme,	karşılık								

2.	Karşı	gelme
3.	Camilerde	yüksek	sesle	
Kur’an-ı	Kerim	okunurken	
gözle	takip	etme	ve	dinleme	
4.	Karşılıklı	okuma

muka:bélé

mukabil  Karşılık olarak,	karşın muka:bil
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mukaddem             Önce	gelen,	öncül mukaddem 
mukaddemat           Önce	gelenler mukaddéma:t
mukaddeme            1.	Ön	söz																										

2.	Başlangıç
mukaddémé 

mukadder             Yazılı	olan,	kaderde	olan,	
kaderle	ilgili

mukadder 

mukadderat           Alın	yazısı,	Allah’ın	(cc)	
takdiri,	kader

mukaddéra:t 

mukaddes             Mübarek,	kutsal,	temiz mukaddés
mukaddesat           Kutsal	sayılan	inanç	ve	

davranışlar
mukaddésa:t

mukaddim             Takdim	eden,	sunan mukaddim 
mukaddime            Sunuş,	ön	söz, mukaddimé 
mukaffa              (Edb.)	Kafiyeli	 mukaffa:
mukallit             Taklit	yapan,	taklitçi mukallit 
mukarenet            Yakınlık	 muka:rénét
mukarrer             Kararlaştırılmış mukarrer 
mukarrerat           Kararlaştırılan	şeyler mukarréra:t
mukarri              Azarlayan,	paylayan mukarri 
mukarrip            Yaklaştıran mukarrip 
mukaseme             Paylaşma,	bölüşme muka:sémé
mukasım              Paylaşan,	bölüşen muka:sım
mukassem             Ayrılmış,	bölünmüş mukassem 
mukassi              Kasvetli,	sıkıntılı	bunaltıcı	 mukassi:
mukataa              Kesim muka:taa:
mukavelat            (Huk.)	Sözleşmeler	 muka:vélâ:t
mukavele             (Huk.)	Sözleşme muka:vélé
mukavemet        Karşı	koyma,	dayanma,	

dayanıklılık
muka:vémét

mukavim          Dayanıklı muka:vim
mukavimin        Karşı	koyanlar muka:vimi:n
mukavva          Kalın	ve	sert	karton mukavva:
mukavves         Eğri,	kavisli mukavvés 
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mukavvi          Kuvvetlendirici mukavvi: 
mukayesat        Karşılaştırmalar muka:yésa:t
mukayese         Karşılaştırma muka:yésé
mukayyet         1.	Bağlı	olan,	bağlanmış	

2.	Yazılı,	kayıtlı
mukayyét 

mukayyet olmak Korumak,	gözetmek mukayyét͜olmak

mukayyit         Kaydedici,	evrak	kayıt	
memuru	ya	da	kayıt	makinesi

mukayyit

mukim            İkamet	eden,	oturan muki:m 
mukoza Sümük	doku	 mukoza 
muktebes         Yararlanmak	amacıyla	

alınmış,	alıntı
muktébés 

muktedir         Kadir	olan,	bir	şeye	gücü	
yeten

muktédir 

mukteza          Gerekli muktéza: 
muktezi          İcap	eden,	gereken,	gerekli	

olan
muktézi:

multimedya Çoklu	ortam	 multimédya 
mumaileyh        Adı	geçen,	bahsedilen mu:ma:iléyh
mumya            Bozulmaması		için	özel	

olarak	ilaçlanmış	ceset
mumya 

munazzaf         Temizlenmiş	 munazzaf 
mundar (murdar) (H.)	Murdar mundar 
munfasıl         Aralıklı,	fasılalı,	ayrışmış mun�fasıl 
munis            Cana	yakın,	sevimli,	alışılan,	

uysal
mu:nis

munise           Can	yoldaşı mu:nisé
muntazam         Düzgün,	düzenli,	derli	toplu,	

tertipli
muntazam 

muntazaman       Düzenli	olarak muntazaman 
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muntazır Bekleyen,	hazır	olan
Bu sofracık, efendiler - 
ki iltikaama muntazır. / 
Huzurunuzda titriyor - bu 
milletin hayatıdır 
(“Han-ı	Yağma”,	Tevfik	
Fikret)

muntazır 

muntazıran       Bekleyerek muntazıran 
murabba          1.	Dörtlü,	dört	köşeli				

2.	(Edb.)	Divan	edebiyatında
dörtlülerden	oluşan	manzume

murabba:

murada ermek   İstediği	gerçekleşmek,	
amacına	ulaşmak

mura:da ermék

Murad-ı Sani     Osmanlı	padişahlarından	
2.	Murat		

Mura:dı Sa:ni:

Muradiye         Van’da	bir	ilçe Mura:diyé
murahhas Delege	 murahhas 
murahhas aza Murahhas	üye murahhas a:za:
murai            Uyan,	saygı	gösteren mura:i:
murakabe        1.	Kontrol,	denetleme

2.	Tasavvufta	yalnız	başına	
çile	doldurmak

mura:kabé

murakıp         1.	Denetçi,	kontrolör
2.	Allah’a	(cc)	bağlanıp	çile	
dolduran	kimse,	derviş

mura:kıp

murassa         Kıymetli	taşlarla					
bezenmiş,	süslenmiş	

murassa:

Murat            1.	İstek,	dilek				
2.	Maksat,	amaç
3.	Erkek	ismi

Murat

murdar  
(mundar)

1.	Kirli,	pis
2.	İslami	şartlara	göre
kesilmemiş	hayvan
3. Cinsel	birleşmeden	sonra	
yıkanmamış	kimse

murdar 
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Murtaza Beğenilmiş,	seçilmiş	
anlamında	erkek	ismi

Murtaza:

Musa İsrailoğullarına	gönderilen	ve	
kendisine	Tevrat’ın	indirildiği	
peygamber

Mu:sa:

musab           Felakete,	musibete	uğramış	 musa:b
musaddak        Onaylanmış	 musaddak 
musaddık        Tasdik	eden,	onaylayan musaddık 
musafaa Birbirinin	boyununa	sarılma musa:faa
musafaha        El	sıkışma,	tokalaşma musa:faha
musahhih        Düzeltmen,	düzeltici musahhih 
musahip 1. Sohbet	ve	yol	arkadaşı	

2.	Osmanlı’da	padişah	veya	
üst	düzey	kişilere	yarenlik	
eden

musa:hip

musakka Ufak	parçalar	biçiminde	
doğranmış	sebzelerin,	kuşbaşı	
et	veya	kıyma	ve	soğanla	
pişirilmesiyle	yapılan	bir	
yemek

musakka 

musalla         Camide	cenaze		
namazı	kılınan	yer,	namazgâh
N'eylersin ölüm herkesin 
başında. / Uyudun 
uyanamadın olacak / Kim 
bilir nerde, nasıl, kaç 
yaşında? / Bir namazlık 
saltanatın olacak. / Taht 
misali o musalla taşında. 
(“Otuz	Beş	Yaş”,	Cahit	Sıtkı	
Tarancı)

musalla:

musallat        Bir	kişiyi	bıktıracak	derecede	
rahatsız	eden	

musallat 

musalli Beş	vakit	namazını	sürekli	
kılan	kimse

musalli:
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musammat        (Edb.)	Divan	edebiyatında	
kıta	biçiminde	yazılan	
şiirlerin	genel	adı	

musammat 

musanna         1.	Sanatlı	
2.	Uydurma,	düzme

musanna:

musannif        Tasnif	eden,	sıralayan	
Sınıflandıran

musannif 

musavver        1.	Resimli,	resim						
konulmuş
2.	Tasarlanmış,
Düşünülmüş

musavver 

Musevi          Yahudi Mu:sévi:
Musevilik Yahudilik Mu:sévi:lik
Mushaf          Kur’an-ı	Kerim	 Mushaf 
Mushaf-ı Şerif Kur’an-ı	Kerim Musha:fı Şérif
musibet         1.	Ansızın	gelen	felaket,	

sıkıntı	veren	şey	
2.	Uğursuz

musi:bét

musiki          1.	Müzik
2.	Kulağa	hoş	gelen	sesler

mu:sıki:

musikişinas Musiki	ile	uğraşan mu:sıki:şina:s
muslin Sık	dokunmuş,	parlak,	

yumuşak	ve	ince	bir	kumaş	
türü

muslin 

Mustafa 1.	Seçilmiş,	güzide
2.	Hz.	Muhammed’in	(sav)
isimlerinden	biri

Mustafa 

mustarip 
(muzdarip) 

Istırap	çeken mustarip 

mustatil Dikdörtgen mustatil 
muşta Karşısındakine	vurmak	için	

özel	olarak	açılmış	deliklerine	
parmakların	geçirilmesi	ile	
kullanılan	demir	parçası

muşta 

muştu Sevindirici	haber,	müjde muştu 
muştuluk        Müjde	karşılığı	alınan	şey	 muştuluk 
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mutaassıp        Bağnaz mutaassıp 
mutabakat       Uzlaşma,	anlaşma muta:bakat
mutabık         Uygun,	uyumlu muta:bık
mutahhar        Temiz,	mübarek mutahhar 
mutallaka       (Huk.)	Boşanmış	kadın mutallâka 
muta nikâhı Geçici	nikâh muta nikâhı
mutantan        Tantanalı,	görkemli mutantan 
mutasarrıf      1.	Elinde	bulunduran,	

kullanım	hakkı	olan
2.	Sancak	beyi

mutasarrıf 

mutasavver      Düşünülmüş,	tasarlanmış mutasavver 
mutasavvıf Tasavvuf	ehli,	sufi mutasavvıf 
mutasyon Değişinim mutasyon 
mutat Alışılmış,	alışılan	 mu:tat 
mutavassıl      Ulaşan,	kavuşan,	eren mutavassıl 
mutavassıt      1.	Aracı	

2.	Ortalama,	orta	hâlli	olan
mutavassıt 

mutavassıtin    Aracılar mutavassıti:n   
mutavazzıh      Açıklanan,	açık	olan mutavazzıh 
muteber İtibarlı,	güvenilir,	saygın,	

değerli,	geçerli
mu:téber

muteberan İtibarlı,	sözüne	güvenilir,	
saygın	kimseler

mu:tébéra:n

mutedil Mülayim,	ılımlı,	ılıman mu:tédil
mutekit İnanan,	itikat	sahibi,	inançlı mu:tékit
mutemet 1.	Para	işlerine	bakan	görevli,	

sayman		
2.	İnanılan,	güvenilen,	itimat	
edilen	kimse

mu:témét

mutena        1.	Özenilmiş,	özenli	biçimde
2.	Seçkin

mu:téna:

muteriz       Karşı	gelen,	itiraz	eden mu:téri:z
muti           Boyun	eğen,	itaat	eden,	

yumuşak	başlı
muti: 
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mutlak         1.	Kayıtsız	şartsız,	kesin
2.	Salt

mutlak 

mutlaka        Kesinlikle,	illa	ki mutlaka:
mutlakiyet Bir	hükümdarın

kayıtsız	şartsız
iradesine	dayalı	yönetim,	
saltçılık

mutlakiyét 

mutmain        Tatmin	olmuş,	inanmış,	gönlü	
kanmış	

mutmain 

mutrib         Çalgıcı	 mutrib 
muttali        Bilgili,	haber	almış,						

öğrenmiş
muttali:

muttasıf       Vasıflanan	 muttasıf 
muttasıl       Aralıksız,	biteviye	bitişik,	

sürekli
Eğilmiş arza, kanar, muttasıl 
kanar güller / Durur alev 
gibi dallarda kanlı bülbüller 
("Merdiven",	Ahmet	Haşim)

muttasıl 

muvacehe       1.	Yüzleşme,	yüz	yüze	gelme
2.	Karşı,	ön

muva:céhé

muvafakat      1.	Uygunluk
2.	Uzlaşma,	razı	gelme,	
uygun	görme

muva:fakât

muvafakatname İzin	verildiğine	ilişkin	
üzerinde	bilgi	bulunan	yazılı	
belge

muva:fakâtna:mé 

muvaffak       Başaran,	beceren muvaffak 
muvaffakiyet  Başarı	 muvaffakiyét
muvafık       Uygun	 muva:fık
muvahhit      Allah’ın	(cc)	birliğine	inanan muvahhit 
muvakkat      Sürekli	olmayan,	geçici muvakkât 
muvakkaten    Geçici	olarak,	şimdilik muvakkaten 
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muvakkit Güneşe	bakarak	namaz	
vakitlerini	bildiren	kimse
Şeb-i yeldayı müneccimle 
muvakkit ne bilir / mübtela-
yı gama sor kim geceler kaç 
saat (“Gazel”,	Sabit)

muvakkit 

muvakkithane Muvakkitin	çalıştığı	yer muvakkitha:né 
muvasala      Varma,	ulaşma,	ulaşım muva:sala
muvasalat     Varış,	varma,	gelme;	bir	yere	

ulaşma
muva:salat

muvazaa       Danışıklık,	danışık muva:za:
muvazaalı Danışıklı muvaza:lı 
muvazaat      Paralellik muva:za:t
muvazene      Denge muva:zéné
muvazi        Paralel	 muva:zi:
muvazzaf      1.	Bir	görevle	yükümlü,	

vazifeli	
2.	Askerlik	görevini	yapan	er

muvazzaf 

muzaffer      Zafer	kazanmış,	yenmiş,	
üstün	olan

muzaffer 

muzafferane  Zafer	kazanmışçasına,	üstün	
olarak

muzafféra:né

muzafferiyet Galibiyet,	üstünlük,	zafer muzafféri:yét
muzır 1.	Zararlı	

2.	Yaramaz	
3.	Sağlığı	bozan

muzır 

muzip Şaka	yapan,	takılgan mu:zip
muzlim 1.	Karanlık		

2.	Belirsiz,	gizli
muzlim 

mübadele      Değiş-tokuş,	değişim müba:délé
mübadil       Yer		değiştiren,	başkasının	

yerine	getirilmiş
müba:dil

mübah Dinî	bakımdan	yapılmasında	
sakınca	olmayan,	yapılması	
günah	veya	sevap	olmayan

mübah 
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mübahase      Bahsetmek,	karşılıklı	
konuşmak

müba:hasé

mübalağa      Abartma müba:lâ:
mübarek       1.	Kutlu,	uğurlu	

2.	Verimli,	bereketli	
3.	Saygı	duyulan

müba:rék

mübareke      Kutlama,	tebrik müba:réké
mübaşeret     Bir	işe	girişme,	başlama müba:şérét
mübaşir       (Huk.)	Mahkemelerde	görev	

yapan	evrak	ve	çağrı	memuru
müba:şir

mübayaa       Satın	alma müba:yaa
mübayenet     Başkalık,	karşıtlık müba:yénét
Mübeccel     1.	Saygı	gösterilmiş,	yüce,	

ulu
2.	Kadın	ismi

Mübéccel 

mübeddel Değiştirilmiş,	değişmiş mübéddel
Müberra 1.	Temize	çıkmış,	aklanmış	.	

2.	Kadın	ismi
Müberra:

mübeşşer     Müjde	verilmiş	 mübéşşer 
mübeşşir     Müjdeci,	müjde	getiren mübéşşir 
mübeşşirin   Müjdeciler mübéşşiri:n
mübeyyin     Beyan	eden,	açıklayan mübéyyin
mübeyyiz     Yazıları	temize	çeken	kişi	 mübéyyiz 
mübin        İyi	ve	kötüyü	ayıran mübi:n
mücadele     İki	taraf	arasındaki	savaş,	

çekişme
müca:délé

Mücadele-i 
Milliye

Kurtuluş	Savaşı	 Müca:déléyi
Milli:yé

mücahede 1.	Çalışma,	gayret	
2.	Kutsal	idealler	uğruna	
savaş	vermek

müca:hédé

mücahit      Kutsal	idealler	uğruna	
savaşan

müca:hit

mücaveret Komşuluk müca:vérét
mücavir Yakın	komşu	olan müca:vir
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mücbir Zorunlu,	zorlayıcı,	mecbur	
eden

mücbir

mücehhez Donatılmış,	donanmış mücéhhéz 
Mücella 1.	Parlak,	parlatılmış

2.	Kadın	ismi
Mücéllâ: 

mücellit Ciltçi,	kitap	ciltleyen	kişi mücéllit 
mücerret 1.	Soyut	

2.	Katışık	olmayan	
3.	Bekâr

mücérrét 
 

mücerrit Tecrit	edilmiş,	ayrılmış mücérrit 
mücessem Cisim	hâlinde	olan,	

cisimleşmiş,	somutlaşmış
mücéssem  

mücevher Kıymetli	süs	eşyası mücévher 
mücevherat Her	tür	ziynet	eşyası,	çeşitli	

takılar
mücévhéra:t

mücevvez Caiz	olan,	izin	verilmiş mücévvéz 
mücevveze Başa	giyilen	üstü	bombeli	bir	

tür	kavuk
mücévvézé 

mücmel Özetlenmiş,	kısa	olarak	
anlatılmış

mücmel 

mücrim Suçlu mücrim 
müçtehit (Huk.)	Ayet	ve	hadislere	

dayanarak	şer’i	hükümler	
çıkaran,	içtihatçı

müçtéhit 

müçtemi Toplu,	toplanmış	olan müçtémi:
müdafaa Savunma,	koruma müda:fa:
Müdafaa-i Hukuk Kurtuluş	Savaşı	öncesinde	

Mustafa	Kemal	Paşa'nın	
kurduğu	dernek

Müda:fa:yi 
Hukuk

Müdafaa-i Milliye Millî	savunma Müda:fa:yi 
Milli:yé

müdafaaname Savunma	belgesi müdafa:na:mé
müdafi Savunan,	savunucu müda:fi:
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müdahil 1.	Karışan
2.	(Huk.)	Davaya	müdahale	
eden

müda:hil

müdam Devamlı,	sürekli müda:m

müdana Yaranma,	iyi	görünme	çabası müda:na:
müdana etmemek Borçlu	görünmemek,	

yaranmaya	çalışmamak
müda:na: 
étmémék

müdara Dost	gibi	görünme,	yüze	
gülme

müda:ra:

müdavemet Bir	yere	sürekli	gelip	gitmek müda:vémét
müdavi Hastaya	bakan	kimse müda:vi:
müdavim Bir	yere	devamlı	giden	kişi müda:vim
müddea (Huk.)	İddia	edilen	şey müddé~a:
müddei (Huk.)	Davacı,	iddia	eden müddé~i:
müddeialeyh (Huk.)	Davalı müddé~ialéyh
müddeiumumi (Huk.)	Savcı müddé~i umu:mi:
müddet Süre,	zaman müddét 
müdebbir Tedbirli,	işin	önünü	arkasını	

düşünen
müdébbir 

müdekkik İnceleyen müdékkik 
müderris 1.	Ders	veren

2.	Medresede	ders	veren	hoca
müdérris 

müdevver Yuvarlak,	dairesel müdévver 
müdire Kadın	yönetici müdi:ré
müdrik Anlayan,	idrak	eden müdrik 
müdür İdare	eden,	yönetici müdür 
müdüriyet Müdürlük müdü:riyét
müebbeden Sonsuza	kadar müébbéden 
müebbet Sonsuz,	ömür	boyu müébbét 
müeccel İleriye	atılmış,	ertelenmiş müéccel 
müeddep Terbiyeli müéddép 
müellefat Yazılı	eserler müélléfa:t
müellif Eser	sahibi,	yazar müéllif 
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müemmen Emniyetli müémmen 
müennes Dişil	 müénnés 
müesses Tesis	edilmiş,	kurulu,	

kurulmuş
müéssés

müessese Kurum,	kuruluş müéssésé 
müessif Üzüntü	veren,	üzücü müéssif 
müessir Etkili	 müéssir 
müessirane Etkili	bir	şekilde müéssira:né
müessiriyet Etkili	olma,	etkililik müéssiriyét
müessis Kurucu müéssis 
müeyyet Kuvvetlendirilmiş,	

sağlamlaştırılmış
müéyyét 

müeyyide Yaptırım müéyyidé 
müezzin Ezan	okuyan müézzin 
müfahir Övünen müfa:hir
müferrih Ferahlık	verici,	iç	açıcı müférrih 
müfessir 1.	Bir	metni	açıklayan,	

yorumlayan	kişi
2.	Kur’an-ı	Kerim’i	
yorumlayan	kişi

müféssir 

müfessiran Müfessirler müféssira:n
müfettiş Teftiş	eden,	işleri	denetleyen	

kimse
müféttiş 

Müfide Kadın	ismi Müfi:dé
müfit 1.	Faydalı	

2.	Erkek	ismi
müfit 

müfliç Felçli müfliç
müflis (Huk.)	İflas	etmiş,	batmış	

kimse
müflis 

müfredat 1.	Bir	bütünün	çeşitli	
ayrıntıları	
2.	Okullarda	ders	programları

müfrédat

müfret Tek,	yalnız müfrét 



│Türkçe Telaffuz Sözlüğü412

müfrez Bölünmüş,	bir	bütünden	
ayrılmış	olan

müfréz 

müfreze Bir	âskeri	birlikten	herhangi	
bir	amaçla	geçici	olarak	
ayrılan	kol
Sensiz nasıl da boş iskele /
sensiz nasıl da tenha şehir/ 
Müfreze nöbetçilerinin gözü 
önünde/ koydan yıldızları 
çalmışlar bir bir  
("Marya",	Bekir	Sıtkı	
Erdoğan)

müfrézé 

müfsit Fesatlık	yapan,	arabozucu müfsit 
müftehir Övünen müftéhir 
müfteri İftiracı müftéri:
müftü 1.	İl	ve	ilçelerde	

Müslümanların	din	işlerine	
bakan	kimse	
2.	(Huk.)	Dinî	konularda	
fetva	veren

müftü 

mühendis Bayındırlık,	gıda,	fen,	uçak,	
otomobil,	motor,	iş	makineleri	
vb.	alanlarda	uzmanlaşmış,	
eğitim	görmüş	kimse

mühéndis 

mühendishane Mühendislik	okulu mühéndisha:né
mühendisin Mühendisler mühéndisi:n
müheyya Hazır mühéyya:
müheyyiç Coşturucu,	heyecan	verici mühéyyiç
mühim Önemli mühim 
mühimmat Savaş	malzemeleri,	cephane mühimmat 
mühimsemek Önemsemek,	üzerinde	

durmak
mühimsémék 

mühlet Bir	işin	bitirilmesi	ya	da	
borcun	ödenmesi	için	verilen	
süre,	vade

mühlét 

mühmel İlgisiz	bırakılmış,	bakılmamış mühmel 
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Mührüsüleyman 1.	Hz.	Süleyman’ın	birbirine	
geçmiş	iki	üçgenden	oluşan	
mührü	
2.	(Bot.)	Kuzey	Anadolu	
ormanlarında	yetişen	tüysüz	
bir	bitki

Mührüsüléyma:n

mühtedi Din	değiştirip	Müslüman	olan	
kişi

mühtédi:

mühür İsim	veya	unvan	yazılı	
damga,	kaşe

mühür 

mühürdar Eskiden	resmî	bir	mührü	
taşımak	ve	kullanmakla	
görevli	kimse

mühürdar

Mühürdar İstanbul’da	bir	semt Mühürdar 
müjde Sevindirici	haber,	muştu müjdé 
müjgân Kirpik müjgâ:n
mükâfat Başarı	hediyesi,	ödül mükâ:fa:t
mükalemat Konuşmalar mükâ:léma:t
mükâleme Karşılıklı	konuşma mükâ:lémé
mükedder Kederli,	üzgün mükédder 
mükellef 1.	Bir	şeyi	yapmak	veya	

ödemekle	yükümlü	olan
2.	Eksiksiz	şekilde	
hazırlanmış	olan
3.	(Huk.)Vergi	dairesine	
kayıtlı	kişi

mükélléf 

mükellefiyet Mecburiyet,	yükümlülük mükélléfiyét 
mükemmel Eksiksiz,	kusursuz,	tam mükemmel 
mükemmelen Mükemmel	olarak,	eksiksiz mükemmélen 
mükemmeliyet Kusursuzluk,	mükemmel	

olma	
mükemméliyét 

mükerrem Saygı	değer,	hürmet	edilen mükérrem 
mükerrer Tekrarlanmış,	yinelenmiş mükérrer 
mükerreren Tekrar	ederek,	yinelenerek mükérréren 
mükerrir Tekrar	eden mükérrir 
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mükesser Kırık,	kırılmış mükésser 
mükessir Kıran mükéssir 
mükevvenat Kâinattaki	her	şey,	bütün	

yaratılanlar
mükévvéna:t

mükezzip Tekzip	eden,	yalanlayan mükézzip 
Mükremin 1.	İkram	edilen

2.	Erkek	ismi
Mükrémin 

mükrim İkram	eden,	ağırlayan mükrim 
müktesebat Edinilen,	kazanılan	bilgiler müktéséba:t
müktesep Kazanılmış,	edinilmiş müktésép 
müktesip Kazanan müktésip 
mülahaza Düşünce mülâ:haza
mülahazat Düşünceler mülâ:haza:t
mülakat 1.	Görüşme,	buluşma

2.	Yüz	yüze	yapılan	sınav	
3.	Röportaj

mülâ:kat

mülaki Buluşan,	görüşen,	kavuşan mülâ:ki:
mülayemet Yumuşaklık mülâ:yémét
mülayim 1.	Uygun,	hoş	görülebilir

2.	Yumuşak	huylu
3.	Ilıman	hava

mülâ:yim

mülazım 1.	Teğmen
2.	Bir	işe	girmeden	önce	o	
işte	denenmek	için	ücretsiz	
çalışan	kişi

mülâ:zım

mülemma 1.	Renk	renk	
2.	Bulaşmış,	sıvanmış	
3.(Edb.)	Her	bir	dizesi	başka	
dille	yazılmış	şiir

mülémma:

mülevves Kirli,	pis mülévvés 
mülga Lağvedilmiş,	varlığı	

kaldırılmış
mülga:

mülhem İçine	doğmuş,	esinlenmiş mülhem 
mülhit Dinsiz,	doğru	yoldan	çıkmış mülhit 
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mülk 1.	Ev,	arazi	gibi	taşınmaz	mal
2.	Bir	devletin	egemenliği	
altında	bulunan	topraklar

mülk 

mülki 1.	(Huk.)	Ülkeye	ve	ülke	
yönetimine	ilişkin
2.	Asker	sınıfı	dışında	kalan

mülki:

mülki idare İl	ve	ilçe	yönetimi	 mülki: ida:ré
mülkiye Devlet	yönetimindeki	sivil	

görevliler	sınıfı
mülkiyé 

mülkiyet (Huk.)	Mülk	sahipliği,	iyelik mülkiyét 
mülteci İltica	eden,	sığınmacı mültéci:
mültefit İltifat	eden,	hoş	davranan mültéfit 
mültefitane İltifatlı	şekilde,	güzel	

davranarak
mültéfita:né

mültezim Bir	araziyi	götürü	olarak	
işleten,	kesenekçi

mültézim 

mümarese El	alışkanlığı,	yatkınlık müma:résé
mümasil Benzeyen,	andıran müma:sil
mümbit Verimli mümbit 
mümessil Temsil	eden,	temsilci müméssil 
mümeyyiz 1.	İyiyi	kötüyü,	doğruyu	

yanlışı	ayıran,	seçen
2.	Sınav	gözcüsü

müméyyiz 

mümeyyize Kadın	gözcü müméyyizé 
mümin 1.	İnanan,	inançlı	

2.	Müslüman
mü:min 

mümine Müslüman	kadın mü:miné 
müminin Müslümanlar,	inanmışlar mü:mini:n
mümkün Olabilir,	muhtemel,	olası mümkün 
mümkünat Olabilir	şeyler mümküna:t
mümkün mertebe Olabildiği	kadar mümkün mertébé
Mümtaz 1.	İmtiyazlı,	özel	

2.	Erkek	ismi
Mümtaz 

mümteni Bir	şeyi	yapmaktan	çekinen mümténi:
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mümteziç Uyuşan,	uyan mümtéziç 
münacat 1.	Yakarış

2.	(Edb.)	Divan	edebiyatında	
Allah'ı	(cc)	öven	koşuk	türü

müna:ca:t

münadi Tellal,	haber	duyuran müna:di:
münafık 1.	Arabozucu	

2.	Dindar	gözüküp	aslında	
inanmayan

müna:fık

münakaşa Tartışma,	çekişme müna:kaşa
münasebat İlişkiler,	ilgiler müna:séba:t
münasebet 1.	İlgi,	yakınlık,	bağ,	ilişik

2.	Sebep	
3.	Uygunluk

müna:sébét

münasip 1.	Uygun,	yerinde
2.	Beğenilen	hoşa	giden

müna:sip

münavebe Nöbet,	sıra müna:vébé
münavebeten Nöbet	sistemiyle,	

nöbetleşerek,	sırayla
müna:vébéten

münazara Bir	konuda	kural	ve	
yöntemlere	uygun	olarak	
karşılıklı	konuşma

müna:zara

münazır Tartışan müna:zır
müncer Bir	yere	doğru	sürüklenen,	

çekilen
müncer 

Münci “Kurtaran”	anlamında	erkek	
ismi

Münci: 

mündemiç İçine	sokulmuş,	içinde	
bulunan,	içkin

mündémiç 

münderecat İçindekiler mündéréca:t
müneccim Yıldız	falcısı,	astrolog münéccim 
münekkit Eleştirmen münékkit 
münevver Aydın,	bilgili münévver 
münezzeh 1.	Temiz,	arı,	

2.	Uzak,	ayrı	tutulmuş
münézzéh 

münfail Gücenmiş,	kırılmış mün�fa’il
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münferiden Yalnız	olarak,	tek	başına,	ayrı	
ayrı

mün�féridén 

münferit Tek,	kendi	başına	olan,	ayrı mün�férit 
münfesih Bozulmuş,	hükmü	

kaldırılmış,	geçersiz
mün�fésih 

münhal Açık	bulunan,	memuru	
olmayan,	boş

münhâl 

münhasır 1.	Sadece	bir	kişiye	ya	da	bir	
şeye	mahsus
2.	Sınırlanmış,	sınırlı,	çevrili

münhasır 

münhasıran  Özel	olarak,	sadece,	yalnız münhasıran 
Münibe Kadın	ismi Müni:bé
Münif Ulu,	büyük	anlamlarına	gelen	

erkek	ismi
Münif 

Münip 1.	Allah’a	(cc)	yönelen 
2.	Verimli	ve	taze	bahar	
3.	Erkek	ismi

Münip 

Münir Nurlu,	parlak	gibi	anlamlara	
gelen	erkek	ismi

Müni:r 

Münire Kadın	ismi Müni:ré
Münker 1.	Reddedilen,	inkâr	edilen	

2.	Şeriatça	caiz	olmayan	
3.	Kabirde	sorgu	
meleklerinden	biri	(diğeri	
Nekir)

Mün�ker 

münkesir Kırık,	kırılmış mün�késir 
münkesiren Kırgınlıkla,	güceniklikle mün�késiren 
münkir 1.	İnkâr	eden

2.	Allah'ı	(cc)	inkâr	eden,	
varlığına	inanmayan

mün�kir 

münşeat 1.	(Edb.)	Edebî	yazı	ve	
mektupların	toplandığı	dergi	
2.	Kaleme	alınmış	yazılar

mün�şéa:t

münşi (Edb.)	İnşa	eden,	güzel	yazan mün�şi:
müntakil İntikal	eden müntakil 
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münteha Son,	uç,	sona	ermiş müntéha:
müntehabat Seçme	yazı	ve	eserler müntéhaba:t
müntehap Seçkin,	seçilmiş müntéhap 
müntehir İntihar	eden müntéhir
müntesip İntisap	eden,	bağlanan müntésip 
münteşir Basılmış,	yayımlanmış,	

yaygın
müntéşir

münzevi İnzivaya	çekilen,	kimse	ile	
görüşmeyen

mün�zévi:

müphem Belirsiz	 müphem 
müphemiyet  Belirsizlik müphémiyét
müptedi      Başlayıcı	 müptédi:
müptela      1.	Bağımlı	

2.	Tutkun,	vurgun
müptelâ:

müptela-i aşk Aşk	tutkunu müptelâ:yı aşk
müptezel     Saygınlığını	yitirmiş,	değersiz müptézel 
müracaat Danışma	 müra:ca:t
mürai İkiyüzlü	 müra:~i: 
mürebbiye Çocuk	terbiyecisi	kadın mürébbiyé 
müreccah Tercih	edilen,	yeğ	tutulan mürécca:h
müreffeh Refah	içinde müréfféh 

müreffehen Sıkıntısız,	rahat	bir	biçimde müréfféhen 
mürekkep 1.	Yazıda	ve	çizimde	

kullanılan	sıvı	boya	
2.	Birleşik	
3.	..den	oluşmuş

mürékkép 

mürettebat Gemi	ve	uçak	personelinin	
tümü

müréttéba:t

mürettep Dizilmiş,	tertiplenmiş,	dizili müréttép 
mürettip Tertip	eden,	düzenleyen müréttip 
mürettiphane  Dizgi	odası müréttipha:né
mürevviç Bir	fikirin	taraftarı mürévviç 
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mürit Bir	tarikat	şeyhine	bağlanarak	
tasavvuf	yolunu	öğrenen,	bu	
yolda	ilerleyen

müri:t

mürsel 1.	Gönderilmiş,	yollanmış	
2.	Peygamber

mürsel 

mürselin Peygamberler mürséli:n
Mürşid-i Azam Mürşitlerin	en	büyüğü,	Hz.	

Muhammed	(sav)
Mürşidi A:za:m

mürşid-i kâmil Hakka	ulaşmış	“Fenafillah”	
mertebesinde	olan	kişi,	
mükemmelen	irşad	
edebilecek	ermiş

mürşidi kâ:mil

mürşidin Mürşitler mürşidi:n
mürşit 1.	İrşat	eden,	doğru	yolu	

gösteren,	kılavuz	
2.	Tarikat	şeyhi

mürşit 

mürteci Gerici,	yeni	düzene	karşı	olan mürtéci
mürteci Uman,	ümit	eden mürtéci:
mürtefi Yükselen,	yüce mürtéfi: 
mürtekip Rüşvet	alan mürtékip 
mürtet İslam’dan	dönen mürtét 
mürur 1.	Geçme,	geçip	gitme	

2.	Sona	erme
müru:r

müruriye  Geçiş	ücreti müru:riyé
müruruzaman Zaman	aşımı,	süre	aşımı müru:ruzaman
mürüvvet 1.	Bir	ailede	çocukların	

doğumu,	sünneti,	evliliği,	
iyi	bir	göreve	geçmeleri	vb.	
olaylardan	duyulan	mutluluk,	
sevinç	
2.	Cömertlik	
3.	Mertlik

mürüvvét 

müsaade İzin,	icazet müsa:dé
müsabaka Karşılaşma,	yarışma müsa:baka
müsabık Yarışan,	yarışmacı müsa:bık
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müsademe 1.	İki	grup	arasında	kısa	süren	
silahlı	çatışma	
2.	Uğraşma
Barika-i hakikat, müsademe-i 
efkârdan doğar.
(Namık	Kemal)

müsa:démé

müsadere Suçlunun	malının	bir	
bölümüne	veya	tümüne	el	
konulması,	zor	alım

müsa:déré

müsadif Tesadüf	eden,	rastlayan müsa:dif
müsait Uygun,	elverişli müsa:~it
müsamaha Hoş	görme,	göz	yumma müsa:maha
müsamahakâr Hoş	gören,	hoş	görülü müsa:mahakâr
müsamere Okullarda	öğrencilerin	

sunduğu	sahne	oyunu
müsa:méré

müsavat Eşitlik,	denklik müsa:va:t
müsavi Eşit,	denk müsa:vi:
müsebbih Tespih	eden,	Allah’ı	(cc)	

şanına	layık	ifadelerle	
zikreden

müsébbih 

müsebbip Sebep	olan müsébbip 
müseccel Tescil	edilmiş,	tescilli müséccel 
müseddes (Edb.)	Her	bendi	altı	dizeli	

divan	şiiri	türü
müséddés 

müsekkin Yatıştırıcı,	teskin	edici,	
sakinleştirici

müsékkin 

müsellem Doğruluğu	herkesçe	kabul	
edilen,	yadsınamaz

müséllem 

müselles  Üçlü,	üçgen müséllés 
müselsel Sürekli,	devamlı,	art	arda,	

zincirleme
müselsel 

müselselen Zincirleme	olarak,	art	arda müselsélen 
müsemma Adlanmış,	ad	verilmiş	olan müsémma:
müshil Bağırsakları	çalıştıran,	

temizleyici	ilaç
müshil 
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müskat Küçük	Hindistan	cevizi müskat 
müskirat Sarhoşluk	veren	şeyler,	

alkollü	içecekler
müskira:t

Müslim Müslüman Müslim 
Müslime İslam	dininden	olan	kadın Müsli:mé 
Müslimin Müslümanlar Müslimi:n
Müslüman İslam	dininden	olan	kimse,	

Muhammedî
Müslüman 

müspet Olumlu,	iyi müspét 
müsrif İsraf	eden,	savurgan müsrif 
müsrifane Savurganca müsrifa:né
müstacel Acele	yapılması	gereken,	

ivedi
müsta:cel

müstacelen Acele,	ivedilikle müsta:célen
müstafi İstifa	etmiş,	kendi	isteğiyle	

işinden	ayrılmış
müstafi:

müstağni Gözü	ve	gönlü	tok,	kanaatkâr müsta:ni:
müstağrak Kanmış,	doymuş müsta:rak 
müstahak 1.	Hak	etmiş,	layık	

2.	Hak	edilmiş	ödül,	ceza
müstahak 

müstahdem Odacı,	hizmetli	 müstahdem 
müstahkem Tahkim	edilmiş,	

sağlamlaştırılmış
müstahkem 

müstahkim İstihkâm	eden,	sağlamlaştıran müstahkim 
müstahsil Üretici,	istihsal	eden müstahsil 
müstahzar Kullanıma	hazırlanmış,	hazır	

edilmiş
müstahzar 

müstahzır Hazırlayan,	hazırlayıcı müstahzır 
müstakbel Gelecek,	gelecekteki müstakbel 
müstakil 1.	Bağımsız,	ayrı	

2.	Kişiye	özel	ayrılmış	olan
müstakil 

müstakim Doğru,	düz,	dürüst,	
doğruluktan	şaşmayan

müstaki:m

müstamel Kullanılmış	olan,	eski müsta:mel 
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müstantik (Huk.)	Sorgu	hâkimi müstantik 
müstear Takma	isim müsté~a:r 
müstebit Despot,	zorba müstébit 
müstecap Kabul	olunmuş müstéca:p
müstefit Faydalanan,	istifade	eden müstéfi:t 
müstehap 1.	Sevilen,	hoşlanılan	

2.	Dinen	emredilmese	de	
sevap	kazanmak	için	yapılan	
işler

müstéhap 

müstehcen Açık	saçık,	edepsizce müstéhcen 
müstehzi Alay	eden,	alaycı müstéhzi:
müstehziyane Alaycı	bir	şekilde müstéhziya:né
müstemleke Sömürge müstémléké 
müsteniden Dayanarak müsténiden 
müstenit Dayanan,	yaslanan müsténit
müsterih Rahata	kavuşan,	kaygısız müstéri:h
müstesna 1.	Ayrık,	ayrı	

2.	İstisna	edilen,	kural	dışı	
tutulan	
3.	Benzeri	az	bulunan,	üstün

müstésna:

müsteşar 1.	Kendisine	danışılan	kişi	
2.	Bakan	ya	da	büyükelçiden	
sonra	gelen	yetkili

müstéşar 

müsteşrik Şarkiyatçı,	Doğu	bilimcisi müstéşrik 
müstevi Düz müstévi:
müstevli İşgalci,	istila	eden müstévli:
müstezat (Edb.)	Her	dizesine	bir	

artık	dizecik	eklenen	divan	
edebiyatı	nazım	şekli

müstézat

müsvedde Yazı	taslağı,	karalama müsvéddé 
müşabehet Benzerlik,	andırma müşa:béhét
müşabih Aralarında	benzerlik	olan,	

benzeş
müşa:bih

müşahede 1.	Görme 
2.	Gözaltı,	gözlem

müşa:hédé
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müşahhas Somut müşahhas 
müşahit Bakan,	bir	şeyi	gören,	

gözlemci
müşa:hit

müşarünileyh Adı	geçen,	anılan müşa:rüniléyh
müşavere Danışma müşa:véré
müşavir Danışman müşa:vir
müşerref Şerefli,	şereflendirilmiş,	

onurlandırılmış,	yüceltilmiş
müşérréf 

müşevveş Karışık,	düzensiz müşévvéş 
müşevvik Teşvik	eden,	çoğaltan müşévvik 
Müşfik 1.	Merhametli,	şefkatli,	

sevecen 
2.	Erkek	ismi

Müşfik 

müşir Mareşal müşi:r
müşir 1.	Gösteren,	gösterici

2.	Haber	veren
müş’ir

müşkül 1.	Zor,	güç,	çetin	
2.	Engel 

müşkül 

müşkülat Zorluklar,	güçlükler müşkülâ:t 
müşkülpesent Zor	beğenen,	seçici müşkülpésent 
müşrik  Allah’a	(cc)	ortak	koşan	kişi müşrik 
müştak  Özleyen,	göresi	gelen müşta:k
müştak (Dilb.)	Başka	bir	sözcük	veya	

kökten	türemiş	sözcük,	türev
müştak 

müşteki   Şikâyetçi	 müştéki:   
müştemilat Eklentiler müştemilâ:t
müşterek Ortaklaşa,	ortak,	birlikte müştérék 
müştereken          Ortaklaşa,	birlikte,	el	

birliğiyle
müştéréken 

Müşteri 1.	Hizmet	veya	mal	alıp	
karşılığını	ödeyen	kişi,	alıcı	
2.	Jüpiter

Müştéri 

mütalaa 1.	Okuma,	ders	çalışma,	etüt	
2.	Tetkik,	ayrıntılı	şekilde	
düşünme

müta:lâ:
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mütareke   Ateşkes,	silah	bırakmak müta:réké
müteaddit Defalarca,	birçok mütéaddit
müteahhit Yüklenici	 mütéahhit 
müteakiben Takip	ederek,	arkası	sıra,	ardı	

sıra,	peşinden,	sonra
müté~a:kiben

müteakip 1.	Ardından	gelen,	takip	eden
2.	-den	sonra

müté~a:kip

müteallik İlgili,	ilişkili müté~âllik 
müteammim Yaygın	duruma	gelmiş,	

genelleşmiş
mütéammim 

mütebariz Aşikâr,	ortada mütéba:riz
mütebessim Gülümseyen,	güleç,	tebessüm	

eden
mütébéssim 

mütebessimane Gülümseyerek mütébéssima:né
mütecanis Homojen,	aynı	cins,	bağdaşık mütéca:nis
mütecavip Cevap	veren mütéca:vip
mütecavir Komşu mütéca:vir
mütecaviz 1.	Tecavüz	eden

2.	Saldıran,	saldırgan
mütéca:viz

mütecazip Cezbeden,	çeken,	çekici mütéca:zip
mütecehhiz Donanmış,	teçhizatlı mütécéhhiz 
mütecessim Gözle	görünen,	cisim	hâlinde mütécéssim 
mütecessis 1.	Meraklı

2.	Gizliyi	arayan,	gözetleyen
mütécéssis 

mütedavil Tedavülde	bulunan,	geçerli,	
çevrimdeki

mütéda:vil

mütedebbir Tedbirli	davranan,	ilerisini	
gören

mütédébbir 

mütedeyyin Dindar mütédéyyin 
müteenni Acele	etmeyen,	ihtiyatlı mütéénni:
müteessif Üzülen,	yerinen,	esef	eden mütééssif 

müteessir 1.	Üzüntülü,	kederli,	üzülmüş
2.	Etkilenmiş

mütééssir 
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mütefekkir Düşünür mütéfékkir 

mütefekkirane Tefekkür	ederek,	ölçüp	
tartarak,	düşünerek

mütéfékkira:né

müteferrik Ayrı	ayrı,	ayrılmış,	dağınık mütéférrik 
müteferrika 1.	Küçük	giderler	için	ayrılan	

para	
2.	Güvenlik	kuruluşlarında	
şüpheli	kimselerin	ilgili	
yerlere	gönderilmek	için	
geçici	olarak	barındırıldıkları	
bölüm
3.	Padişah,	vezir	ve	daha	
başka	devlet	büyüklerinin	
yanında,	türlü	hizmetlerde	
çalışan	kimse

mütéférrika 

mütegafil Gafil	gibi	görünen,	gafilce mütéga:fil
mütegalip Üstün	gelen,	galip	olan mütéga:lip
mütegallibe Zorba,	zorba	takımı,	zorbalar mütégallibé 
müteganni Teganni	eden,	şarkı	söyleyen mütéganni:
mütegayir Zıt,	ters	düşen mütéga:yir
mütegayyir Değişen mütégayyir 
mütehakkim 1.	Hükmeden,	hâkim	olan	

2.	Tahakküm	eden,	zorba
mütéhakkim 

mütehammil Tahammül	eden,	dayanabilen,	
dayanıklı

mütéhammil 

müteharrik Hareketli,	devingen,	işleyen mütéharrik 
mütehassıs Uzman,	ustalıklı mütéhassıs 
mütehassis Duygulanma,	duygulanmış mütéhassis 
mütehavvil Değişken,	kararsız mütéhavvil 
mütehayyil Hayal	kuran,	hayale	dalmış

Bir taze bahar âlemi seyretti 
felekte / Mevsim mütehayyil 
vakit akşamdı Bebek’te 
(“Ses”,	Yahya	Kemal	Beyatlı)

mütéhayyil 
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mütehayyir Hayrete	düşmüş,	şaşırmış,	
şaşkınlığa	uğramış

mütéhayyir 

mütekabil Karşılıklı mütéka:bil
mütekabilen Karşılık	olarak mütéka:bilen
mütekabiliyet Karşılıklılık mütéka:biliyét
mütekaddim Önde	bulunan,	baştaki mütékaddim 
mütekait Emekli mütéka:~it
mütekâmil Olgun,	gelişmiş mütekâ:mil
mütekarrip Yakın	olan mütekarrip 

mütekâsif Yoğunlaşmış,	koyu mütékâ:sif 
mütekebbir Kibirli,	büyüklenen mütékébbir 
mütekellim 1.	Konuşan,	söz	söyleyen	

2.	Tekil	birinci	kişi
mütékéllim 

mütekerrir Tekrarlanan mütékérrir 
mütekevvin Var	olan,	mevcudat mütékévvin 
mütemadi Aralıksız,	devamlı,	sürekli mütéma:di:
mütemadiyen Devamlı	olarak,	ara	

vermeden,	sürekli	biçimde
mütéma:diyen

mütemayil Eğilimi	olan,	istekli	 mütéma:yil
mütemayiz Kendini	gösteren,	sivrilen mütéma:yiz
mütemekkin Yerleşik	 mütémékkin 
mütemeyyiz Seçkin,	seçilen mütéméyyiz 
mütemmim Tamamlayan,	bütünleyen mütémmim 
mütemmim cüz Bütünü	oluşturan	parça mütémmim cüz
mütenahi Sona	eren,	biten müténa:hi:
mütenakıs Eksilen,	azalan müténa:kıs
mütenakız Çelişkili,	çelişik	 müténa:kız
mütenasiben Orantılı	olarak müténa:siben
mütenasip Uygun,	denk,	orantılı	 müténa:sip
mütenazır Simetrik,	karşılıklı	 müténa:zır
mütenekkir Kılık	değiştiren,	kendini	

gizleyen
müténékkir 
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mütenekkiren Kılık	değiştirerek,	takma	
ad	kullanarak,	kendini	
tanıtmadan

müténékkiren

mütenevvi Türlü,	çeşitli müténévvi 
müteradif (Dilb.)	Eş	anlamlı	 mütéra:dif 
müterakki İlerleyen,	gelişmiş,	ilerlemiş mütérakki:
mütercim Tercüme	eden,	çevirmen mütercim 
mütereddit Tereddüt	eden,	kararsız,	

çekinen
mütéréddit 

müterennim Terennüm	eden,	alçak	sesle	
söyleyen

mütérénnim 

müteselli Avunan,	teselli	olan mütésélli 
müteselsil Zincirleme,	birbirini	aralıksız	

izleyen
mütéselsil 

müteselsilen Sırayla,	zincirleme	olarak mütéselsilen 
mütesettir Gizlenen,	örtünen	 mütéséttir 
müteşair Şairlik	taslayan	kimse mütéşa:ir
müteşebbih Benzeyen mütéşébbih 
müteşebbis Girişimci mütéşébbis 
müteşekki Şikâyetçi	 mütéşékki:
müteşekkil Oluşmuş,	meydana	gelmiş mütéşékkil 
müteşekkir Teşekkür	eden,	şükran	borcu	

olan
mütéşékkir 

mütevafık Uygun	olan mütéva:fık
mütevakkıf Bir	şeye	bağlı	olarak	

gerçekleşebilen
mütévakkıf 

mütevassıl 1.	Kavuşan,	vasıl	olan	
2.	Yakınlık	kuran

mütévassıl 

mütevatir Ağızdan	ağza	dolaşan,	halk	
arasında	söylenen

mütéva:tir

mütevazı 1.	Alçak	gönüllü
2.	Gösterişsiz,	iddiasız

mütéva:zı

mütevazi Paralel mütéva:zi:
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müteveccih 1.	Bir	şey	yapmaya	veya	bir	
yere	gitmeye	karar	veren	
2.	Yönelik

mütévéccih 

müteveccihen Bir	tarafa	yönelerek,	bir	yere	
gitmek	üzere

mütévéccihen 

müteveffa Ölmüş,	vefat	etmiş	kimse mütévéffa:
mütevehhim Kuruntulu	 mütévéhhim 
mütevekkil Tevekkül	eden,	kadere	boyun	

eğen,	işi	oluruna	bırakmış
mütévékkil 

mütevekkilane İşi	oluruna	bırakarak,	
tevekkül	içinde

mütévékkilâ:ne

mütevekkilen Kadere	boyun	eğerek mütévékkilen
mütevelli Bir	vakfın	yönetiminde	

bulunan	kişi
mütévélli:

mütevelli heyeti Bir	vakfın	veya	bir	kuruluşun	
yönetim	işlerinin	doğrudan	
bağlı	bulunduğu	kurul

mütévélli: héyéti

mütevellit 1.	–den	olmuş,	ileri	gelmiş
2.	Doğmuş,	dünyaya	gelmiş

mütévéllit 

müteyakkız Tetikte,	uyanık mütéyakkız 
müthiş Ürkütücü,	korkunç,	aşırı,	

dehşetli,	çok	değişik
müthiş 

müttaki 1.	Çekinen,	sakınan	
2.	Allah’tan	(cc)	korkan

müttaki:

müttefik Birleşmiş,	bağlaşık müttéfik 
müvekkil (Huk.)	Vekâlet	veren,	birini	

vekil	tayin	eden	kişi
müvékkil 

müvekkile (Huk.)	Birini	kendine	vekil	
tayin	eden	kadın

müvékkilé 

müverrih Tarih	yazan,	tarihçi	 müvérrih 
müvezzi Dağıtan,	dağıtıcı müvézzi:
Müyesser 1.	Kolaylıkla	ortaya	çıkan	

2.	Kadın	ismi
Müyésser 

müzakerat Müzakereler,	danışmalar müza:kéra:t
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müzakere 1.	Danışma,	bir	konu	
hakkında	görüşme 
2.	Yatılı	okullarda	
öğrencilerin	ders	çalışma	
saatleri,	etüt 
3.	Sözlü	sınav

müza:kéré

müzayaka Parasızlık,	darlık,	sıkıntı müza:yaka
müzayede Açık	artırma müza:yédé
Müzdelife Mekke’de	Arafat	ile	Mina	

arasında	bulunan	kutsal	yer
Müzdélifé 

müze Sanat	ve	bilim	eserlerinin	
saklandığı,	halka	gösterilmek	
için	sergilendiği	yer	

müzé 

müzehhep 1.	Altın	suyuna	batırılmış 
2.	Yaldızlanmış

müzéhhép

Müzehher 1.	Çiçeklenmiş 
2.	Kadın	ismi

Müzéhher 

müzehhip Altın	suyuna	batıran	kişi,	
tezhipçi

müzéhhip 

müzekker Eril müzékker 
müzevir Söz	getirip	götüren,	arabozan,	

arabozucu
müzévir 

Müzeyyen 1.	Süslenmiş,	bezenmiş	
2.	Kadın	ismi

Müzéyyen 

müziç Usandıran,	tedirgin	eden,	
bunaltıcı

müziç 

müzikal 1.	Müzikle	ilgili	
2.	Müzikli	tiyatro	veya	
sinema	eseri

müzikâl 

müzikalite Müziğe	uygun	özellikler	
taşıma

müzikâlité 

müzikhol Eğlenceli,	müzikli	salon müzikhôl 
müzmin Süregelen,	süreğen,	kronik müzmin 
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N
na 1.	İşte!	Orada!

2.	Başına	geldiği	kelimeye	
olumsuz	anlam	katan	edat	
3.	Sodyumun	simgesi

na:

naaş Ölmüş	insan	vücudu,	ceset na:ş
naat 1.	Hz.	Peygamber’i	(sav)

övmek	amacıyla	yazılan	
kaside	
2.	Bir	şeyin	niteliklerini	övme

naât

nabız 1.	Atardamara	parmakla	
bastırıldığında	duyulan	kalp	
vuruşu	
2.	Eğilim,	niyet

nabız 

nabi Kaynayan,	fışkıran na:bi
Nabi XVII.	yüzyılda	yaşamış	ünlü	

Divan	şairi
Na:bi:

nabit Yerden	biten	şey,	nebat na:bit
nabzı durmak Ölmek	 nabzı durmak 
nacak Odun	kesmek	için	kısa	saplı	

balta	
nacak 

Naci 1.	Selamete	kavuşan	
2.	Erkek	ismi

Na:ci

Naciye Kadın	ismi Na:ciyé
naçar Çaresiz,	zavallı na:ça:r
naçiz Önemsiz,	değersiz

Benim naçiz vücudum elbet 
bir gün toprak olacaktır fakat 
Türkiye Cumhuriyeti ilelebet 
payidar kalacaktır. 
(Atatürk)

na:çiz

naçizane 1.	Haddi	olmayarak	
2.	Önemsiz	şey	olarak

na:çiza:né
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nadan 1.	Cahil,	bilgisiz	
2.	Kaba,	kötü,	nobran

na:dan

Nadi 1.	Çağıran,	haykıran	
2.	Erkek	ismi

Na:di:

Nadide 1.	Çok	kıymetli,	az	bulunur,	
görülür	
2.	Kadın	ismi

Na:di:dé

nadim Pişmanlık	duyan,	pişman	olan na:dim
nadir Az	bulunan,	seyrek na:dir
nadirat Az	bulunan	şeyler na:dira:t
nadiren Çok	aralıklı,	seyrek	olarak na:diren
nafaka 1.	Geçinmek	için	gerekli	olan	

şeylerin	tümü	
2.	(Huk.)	Yasal	olarak	
geçindirmekle	yükümlü	
olunan	kişilere	mahkemece	
bağlanan	geçim	parası

nafaka 

nafi Faydalı na:fi:
nafia Bayındırlık	işleri na:fi~a
nafile 1.	Boşuna,	faydasız,	yararsız	

2.	Farzların	dışında	kılınan	
namaz	ve	tutulan	oruç

na:filé

nafiz 1.	Sözü	geçen,	tesir	eden	
2.	İçe	işleyen	
3.	Delip	geçen

na:fiz

Nafize Kadın	ismi Na:fizé
naftalin Maden	kömürü	katranından	

elde	edilen	beyaz,	koruyucu	
madde

naftalin 

nagâh Ansızın na:gâ:h
Nagehan 1.	Birdenbire,	ansızın	

2.	Kadın	ismi
Na:géha:n

nağme Ahenk,	güzel	ses,	ezgi na:mé
nağmehan Şarkı	söyleyen na:méhan 
nağmesaz Şarkı	söyleyen na:mesaz
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nahak Haksız,	gereksiz na:hak
nahır (H.)	Sığır	sürüsü	 nahır 
Nahid Erkek	ismi Na:hid 
Nahide "Turunç	memeli	kız"	

anlamında	kadın	ismi
Na:hidé 

nahif 1.	Hassas,	duygulu	
2.	Zayıf,	narin,	cılız

nahif

nahiv (Dilb.)	Söz	dizimi nahiv   
nahiye Bucak,	belde na:hiyé
nahoş Hoş	olmayan,	kötü na:hoş
naif 1.	Saf,	deneyimsiz	

2.	Acemice
naif

Nail 1.	Muradına	ermiş,	ele	
geçirmiş,	başarmış
2.	Erkek	ismi

Na:~il

Naile Kadın	ismi Na:~ilé
nail olmak Erişmek,	ulaşmak na:~il͜  olmak
Naim 1.	Bollukta	yaşayan	

2.	Cennetin	bir	bölgesi	
3.	Erkek	ismi

Na~i:m

naim Uyuyan,	uykuda	olan na:~im
Naima Ünlü	Osmanlı	tarihçilerinden	

biri
Na:~ima:

Naime Nazlı	kız	anlamında	kadın	
ismi

Na:~imé

naip (Huk.)	Vekil,	birinin	yerine	
geçen	

na:ip 

Nairobi Kenya’nın	başkenti Nayrobi
nakabil Mümkün	değil na:ka:bil
nakarat 1.	Şarkıda	güftenin	

değişmeden	tekrar	edilen	
bölümü,	kavuştak	
2.	Çok	sık	tekrarlandığından	
bıkkınlık	yaratan	söz

nakarat 
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nakavt Boks	maçında	yumruk	
etkisiyle	yere	düşen	ve	on	
saniye	içinde	kalkıp	devam	
edemeyen	oyuncunun	
yenilmesi	durumu

nakavt 

nakden Peşin	olarak,	para	olarak nakden 
nakdî Parasal nakdi:
nakıs 1.	Eksik,	bitmemiş	

2.	Kusurlu
na:kıs

nakış 1.	Kumaş,	kâğıt	vb	üzerine	
elle	veya	makineyle	yapılan	
işleme	
2.	Duvar,	tavan	vb	süslemesi

nakış 

naki Temiz,	pak	anlamında	erkek	
ismi

naki:

nakil 1.	İletme,	aktarma,	taşıma	
2.	Anlatma,	söyleme

nakil

nâkil Taşıyan,	ileten,	aktaran,	
nakleden

na:kil 

nakip 1.	Tekkede	şeyhin	yardımcısı	
konumundaki	en	eski	derviş	
2.	Kabile	veya	kavmin	reisi,	
reis	vekili

naki:p

nakisa Eksiklik,	kusur naki:sa 
nakit 1.	Para	

2.	Peşin	para
nakit

nakkare Bir	davul	türü	 nakka:ré 
nakkaş Duvar	ve	tavan	nakışları	

yapan	süsleme	sanatçısı,	
bezekçi

nakkaş 

naklen Aktarma	yoluyla naklen 
nakletmek Taşımak,	aktarmak,	iletmek	 naklétmék 
naklî Anlatma,	aktarma	veya	

taşıma	yoluyla
nakli: 

nakliyat Taşımacılık nakliyat
nakliye Taşıma	işi nakliyé 
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nakşetmek Süslemek,	bezemek,	kazımak,	
işlemek

nakşétmék 

Nakşi Nakşibendi	tarikatinden	olan Nakşi:
Nakşibendi Muhammed	Bahaüddin	

Nakşibendi	hazretlerinin	
kurduğu	tarikat	ve	bu	tarikate	
mensup	kimse

Nakşi:bendi:

Nalan İnleyen,	inleyici	anlamında	
kadın	ismi

Nâ:lâ:n

nalbant Hayvanların	ayağına	nal	
takan	kimse

nalbant 

nalbur 1.	At	nalı	yapan	demirci	
2.	Çivi,	nal,	kilit,	menteşe	
gibi	şeyler	satan,	hırdavatçı

nalbur 

nalça 1.	Ayakkabı	altına	çakılan	u	
şeklinde	demir	
2.	Hayvanların	tırnakları	
altına	çakılan	demir,	nal

nalça 

nale İnilti,	inleme	 na:lé
nalın Takunya nalın 
nam Ad,	ün na:m
namağlup Yenilmemiş,	yenilgisiz na:ma:lûp
namahdut Sınırsız na:mahdut
namahrem 1.	(Huk.)	Evlenmelerinde	

yasa	bakımından	sakınca	
olmayan	(kadın	ve	erkek)	
2.	Yabancı,	el	

na:mahrém

namaz Müslümanların	günde	5	vakit	
kılmakla	yükümlü	oldukları	
ibadet,	İslam’ın	beş	şartından	
biri

namaz 

namazgâh Namaz	kılmak	için	
hazırlanmış	üstü	açık	yer

namazgâ:h 

namazlık Namaz	kılınan	örtü,	seccade	 namazlık 
namdar Ünlü namdar 
name Mektup	 na:mé
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namerde muhtaç 
olmak

Güvenilmeyecek	kimselerden	
yardım	istemek	zorunda	
kalmak

na:merdé 
muhta:c͜olmak 

nameri 1.	Görünmez	
2.	Modası	geçmiş
Geceler içinde yanan bir 
ateş gibi, tepede durana belli 
olan mananın, uçurumdakine 
nameri olması kadar zaruri 
ne olabilir? 
(“Şiir	Hakkında	Bazı	
Mülahazalar”,	Ahmet	Haşim)

na:méri:

namert Alçak,	korkak na:mert 
namevcut Bulunmayan,	yok na:mévcut
namıdiğer Öteki	adı	ile na:mıdiyer
namı hesabına Birinin	adına	ve	hesabına na:mı hésa:bına
Namık 1.	Kâtip	

2.	Erkek	ismi
Na:mık

namına Adına na:mına 
nam-ı şerif Şerefli	isim na:mı şérif
Nami Şöhretli	anlamında	erkek	ismi Na:mi:
Namia Kadın	ismi Na:mi~a
namlı Ünlü	 namlı 
namlu Ateşli	silahların	ucundaki	

uzun	boru	biçimindeki	demir	
bölüm

namlu 

namurad Muradına	ermemiş na:mura:d
namus 1.	Ahlaki	toplum	kurallarına	

bağlılık,	iffet
2.	Dürüstlük,	doğruluk

na:mus

namuskâr Namuslu na:muskâ:r
namuskârane Namuslu	olarak na:muskâra:né
namünasip Uygun	olmayan na:müna:sip
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namüsait Bir	işi	zorlaştıran,	uygun	
olmayan

na:müsa:~it

namütenahi Sonsuz,	uçsuz	bucaksız na:müténa:hi
namzet Aday namzét 
nan Ekmek na:n
nane (Bot.)	Ballıbabagillerden,	

sapsız,	yaprakları	küçük,	
beyaz	çiçekli,	güzel	kokulu	
bitki,	bahar

na:né

nankör Kendisine	yapılan	iyiliği	
bilmeyen,	unutan

nankör 

nar Nargillerden	bir	ağaç	ve	onun	
sonbaharda	yetişen	kırmızı	
renkli,	sulu	taneli	meyvesi

nar 

nar Ateş na:r 
nara 1.	Bağırma

2.	Külhanbeyce	veya	sarhoşça	
bağırma

na:ra

narçiçeği Parlak	kırmızı	renk	ve	bu	
renkte	olan

narçiçéyi 

narenciye Turunçgiller na:rènciyé
nargile Tömbeki	denilen	bir	cins	

tütünün	dumanının	sudan	
geçirilerek	içilmesini	
sağlayan	araç

nargilé 

narh Tüketiciyi	korumak	amacıyla,	
resmî	makamlarca	belirlenen	
ve	her	yerde	geçerli	olan	fiyat

narh 

nârıbeyza Akkor na:rı béyza:
narin İnce	yapılı,	nazik na:rin
narkotik Uyuşturucu	 narkotik 
narkoz Anestezi	yoluyla	uyuşturma	 narkoz 
narsisizm Özseverlik	 narsisizm
narsist Özsever narsist 
nas Kesin	yargı,	dogma	 nas 
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Nas 1.	Halk,	insanlar	
2.	Kur’an-ı	Kerim’de	yer	alan	
bir	sure

Na:s

Nasara Hristiyanlar Nasa:ra: 
naseza Yakışmayan na:séza: 
nasır El	veya	ayakta	üst	derinin	

kalınlaşıp	sertleşmesiyle	
oluşan	deri

nasır 

nasır Yardım	eden,	yardımcı na:sır
nasihat Öğüt nasi:hât
nasihatamiz Ders	alınacak	nitelikte	söz nasi:hâta:miz
nasihatname Dinî	konularda	öğütler	içeren	

kitap
nasi:hâtna:mé 

nasip 1.	Kısmet,	talih	
2.	Elde	edilebilen	şey	
3.	İnsanın	payına	düşen	hisse

nasip 

nasip almak Bektaşilikte	tarikate	girme nasi:b͜almak
nasiplenmek Payına	düşeni	almak nasiplenmék
nasir (Edb.)	Nesir	yazan	 na:sir 
Nasr 1.	Yardım,	üstünlük	

2.	Kur'an-ı	Kerim’de	bir	sure
Nasr 

Nasrani Hristiyan Nasra:ni:
Nasraniyet Hristiyanlık	 Nasra:niyét 
Nasrettin 
(Nasreddin) 

1.	Dine	yardım	eden	
2.	Akşehir’de	yaşamış	ve	
nükteleriyle	meşhur	hoca

Nasréttin 
(Nasréddin) 

Nasrullah 1.	Allah’ın	(cc)	yardımı	
2.	Erkek	ismi

Nasrullah 

Nasturi Nastur	adlı	Süryani	
rahiplerinden	birinin	ortaya	
koyduğu	mezhepten	olan	
kimse

Nastu:ri:

Nasuh 1.	Öğüt	veren,	nasihatçi	
2.	Halis,	saf
3.	Erkek	ismi

Nasu:h 
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Nasuhi 1.	Bozulmayacak	şekilde	
tövbe	eden	
2.	Erkek	ismi

Nasu:hi:

nasyonalizm Milliyetçilik,	ulusçuluk nasyonalizm 
naşad Hüzünlü na:şa:d
naşıt Neşeli	adam na:şıt
naşi Neşet	eden,	ileri	gelen na:şi
Naşide Şiir	söyleyen	veya	yazan	

anlamında	kadın	ismi
Na:şidé

naşir Neşreden,	kitap	yayımlayan na:şir
Naşit Şiir	söyleyen	veya	yazan	

anlamında	erkek	ismi
Na:şit

natamam Bitmemiş,	noksan,	
tamamlanmamış

na:tamam

natık Söyleyen,	beyan	eden na:tık
natıka Düzgün	ve	güzel	söz	

söyleyebilme	yeteneği
na:tıka 

natır Kadınlar	hamamında	kese	
yapan,	müşterileri	yıkayan	
kadın

natır 

natuk Düzgün	söz	söyleyen natu:k
natüralist Natüralizm	akımını	bağlı	olan natüralist 
natüralizm Doğalcılık	 natüralizm 
natürel Doğal	 natürel 
natürmort Ölüdoğa natürmort 
navigasyon Yolbul	 navigasyon 
navlun Taşınmak	amacıyla	gemiye	

alınan	eşyalar
navlun 

nay Kamıştan	yapılan	düdük,	ney	 na:y 
nayi Ney	çalan	 na:yi:
naylon Dayanıklı	ve	esnek	döküm	

maddesi	ve	bu	maddeden	
yapılan	şey

naylon 
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naz 1.	Kendini	beğendirmek	için	
takınılan	yapmacık	davranış,	
cilve	
2.	İsteksiz	gibi	görünüp	
yalvartmak	amacıyla	yapılan	
davranış

naz 

nazal Genizsil	 nazâl 
Nazan 1.	Nazlı	

2.	Kadın	ismi
Na:zan

nazar 1.	Bakma,	bakış,	yan	bakış,	
göz	atma	
2.	Göz	değmesi,	uğursuzluk

nazar 

nazaran ...e	göre,	kıyasla nazaran 
nazarıdikkat Bir	konuya	duyulan	yoğun	

ilgi
nazarıdikkât 

nazarıitibar İlgi,	dikkat	 nazarıi:tiba:r 
nazari Teorik,	kuramsal nazari:
nazariyat İlmi	görüşler,	kuramlar nazariya:t
nazariye Teori,	kuram nazariyè  
nazende 1.	Nazlı	

2.	Hoş
na:zendé

nazenin 1.	Cilveli,	nazlı	
2.	İnce	yapılı	
3.	Nazlı	yetişmiş,	şımarık

na:zéni:n

nazım (Edb.)	Vezinli	söz,	manzume,	
şiir

nazım 

Nazım 1.	Düzenleyen,	düzgün	hâle	
getiren,	düzene	koyan	
2.	(Edb.)	Nazım	şekline	
getiren,	manzum	eser	yazan	
kimse
3.	Erkek	ismi

Na:zım

nazır 1.	Yüzü	bir	yere	doğru	bakan	
2.	Bakan,	vekil

na:zır

Nazif 1.	Temiz	
2.	Erkek	ismi

Nazif
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Nazife Temiz	anlamında	kadın	ismi Nazi:fé
nazik 1.	Kibar,	terbiyeli,	saygılı	

davranan	
2.	İnce	yapılı,	zarif,	narin	
3.	Özen	isteyen

na:zik

nazikâne Nazikçe,	nezaketle,	kibarca,	
incelikle	

na:zikâ:né

nazikter Fazla	kibar	olan na:zikter
nazil 1.	Yukarıdan	inen;	inmiş,	inici	

2.	Bir	yerde	konaklayan
na:zil

nazire 1.	Karşılıklı	olarak	yapılan	
davranış	ya	da	söz
2.	(Edb.)	Başka	bir	
manzumeye	karşılık	olarak,	
onunla	aynı	ölçü	ve	kafiye	ile	
yazılan	şiir

nazi:ré

nazmen (Edb.)	Manzum	olarak nazmen 
Nebahat 1.	Şerefli,	şanlı	

2.	Kadın	ismi
Néba:hât 

nebat Bitki nébat (néba:t-ı)
nebatat 1.	Bitkiler	

2.	(Bot.)	Botanik,	bitki	bilimi
néba:ta:t

nebati Bitkisel,	bitki	ile	ilgili néba:ti:
nebbaş Mezar	soyguncusu	 nébbaş 
nebevi Peygambere	ait,	Peygamberle	

ilgili
nébévi: 

nebi Kendisine	kitap	indirilmemiş	
peygamber

nebi:

nebze Bir	parça,	az nébzé 
necabet Temiz	bir	soydan	gelme,	

soyluluk
néca:bét

necaset 1.	Pislik	
2.	Dışkı

néca:sét

necat Kurtuluş néca:t 
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Necati 1.	Kurtuluşla	ilgili	
2.	Erkek	ismi

Néca:ti

Necdet 1.	Kahramanlık,	yiğitlik	
2.	Erkek	ismi

Néjdét 

necef Yüksek	yer,	tepe nécéf 
Necef Kûfe’de	Hz.	Ali’nin	(ra)

türbesinin	bulunduğu	yer
Nécéf 

Necibe Soylu,	asil	anlamında	kadın	
ismi

Néci:bé

necid Arslan	yürekli,	cesur neci:d 
Necid Orta	Arabistan'da	göçebe	

Arap	kabilelerinin	yaşadığı	
bölge

Nécid

Necip 1.	Soyu	temiz,	asil,	soylu	
2.	Erkek	ismi

Nécip 

necis Pislik,	pis,	mundar nécis 
necm Yıldız nécm 
Necmettin "Dinin	yıldızı"	anlamında	

erkek	ismi
Nécméttin

necmi Yıldıza	ait	 nécmi:
Necmi Erkek	ismi Nécmi
Necmiye Kadın	İsmi Nécmiyé 
nedamet Pişmanlık néda:mét
neden Sebep,	illet néden 
nedensellik İlliyet,	nedensel	olma	durumu nédensellik
Nedim 1.	Sohbet	arkadaşı,	yakın	dost

2.	Büyük	divan	şairlerinden	
biri	
3.	Erkek	ismi

Nédim 

nedime 1.	Hanım	arkadaş	
2.	Hanım	sultanın,	yüksek	
makamda	bulunan	kadınların	
yardımcısı	olan	hanım

nédi:mé 
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Nedret 1.	Az	bulunma,	seyreklik;	
umulanın	altında	olma	
2.	İsim

Nédrét 

nefaset 1.	Nefis	olma	durumu
2.	Kıymetlilik

néfa:sét

nefer 1.	Er,	asker	
2.	Kişi

néfer 

nefes 1.	Soluk	
2.	Şifa	için	hastayı	okuyup	
üfleme	
3.	(Edb.)	Bektaşi	
dergâhlarında	okunan	şiirler

néfés 

nefha 1.	Güzel	koku	
2.	Esinti.

néfha 

Nef’i 1.	Faydacı,	çıkarla	ilgili
2.	XVII.	yüzyılda	
kasideleriyle	ünlü	divan	
edebiyatı	şairlerinden	biri

Néf’i:

nefis 1.	İnsanın	kendi	öz	varlığı,	
kişilik	
2.	Her	türlü	insan	ihtiyaçları

néfis 

nefis Çok	güzel,	pek	hoş,	istek	
uyandırıcı,	hoşa	giden

néfi:s

nefiy Sürme,	sürgüne	gönderme néfiy
nefret 1.	İğrenme,	tiksinme,	tiksinti

2.	Bir	kimsenin	kötülüğünü	
isteme

néfrét 

nefsani Canlıların	zorunluluk	
duyduğu	gereksinimler,	
bedenî	arzularla	ilgili

néfsa:ni:

nefsaniyet Düşmanlık	duygusu,	kin nefsa:niyét
nefs-i emmare İnsanı	kötülüğe	sürükleyen	

nefis
néfsi émma:ré

nefsi müdafaa Nefis	müdafaası,	canına	
kastedilen	durumda	karşı	
koymak

néfsi müda:fa:
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nefsine düşkün 1.	Bencil	
2.	Hazcı	

néfsiné düşkün

neft Macun	yapmakta	kullanılan	
petrol	türevlerinden	bir	çeşit	
yağ

néft 

nefte Asker	kepindeki	sınıf	belirten	
yuvarlak	işaret

néfté 

nefti Siyaha	yakın	koyu	yeşil	renk néfti:
nefyetmek Sürgüne	göndermek néfyétmék 
nehar Gündüz néha:r
nehari Gündüzlü néha:ri:
nehir Akarsu,	ırmak néhir 
nehiy Bir	işi	yasaklama,	men	etme néhiy 
Nejat Soy,	nesil	anlamında	erkek	

ismi
Néjat 

nekahet Hastalıktan	sonraki	güçsüzlük
His var mı bu âlemde nekahet 
gibi tatlı / Gönlüm bu 
sevincin helecanıyla kanatlı 
("Ses",	Yahya	Kemal	Beyatlı) 

neka:hét

nekes Eli	sıkı,	cimri nékés 
Nekir Kabirdeki	sorgu	

meleklerinden	biri	(diğeri	
Münker)

Néki:r 

nekrofili Ölü	sevicilik	 nékrofili 
nem 1.	Rutubet,	hafif	ıslaklık

2.	Su	buharı.
ném 

nema 1.	Faiz	
2.	Çoğalma,	büyüme

néma:

neme lazımcılık Umursamamak,	
ilgilenmemek,	boş	vermişlik	

némé lâ:zımcılık

Nemrut 1.	Babil’in	kurucusu	ve	Hz.	
İbrahim’i	(as)	ateşe	attıran	
kişi
2.	Yüzü	gülmeyen	
3.	Can	yakıcı

Némrut 
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Nemrut (Coğ.)	Adıyaman’da	bulunan	
bir	dağ	

Némrut 

neoklasik Neoklasisizm	anlayışıyla	
ortaya	konulmuş	eser

néoklâsik 

neoklasisizm (Edb.)	XX.	yüzyılın	başında	
ortaya	çıkan,	sembolizme	
karşı	klasik	üslubu	
canlandırmaya	yönelik	edebî	
akım

néoklâsisizm 

neolitik Son	taş	devri	çağı né~olitik 
neon Özel	ışıklı	lamba	 né~on
Neonazi Neonazizm	yanlısı Né~onazi 
Neonazizm Nazizmi	yeni	bir	tarzda	ifade	

etme	politikası
Néonazizm

nergis (Bot.)	Nergisgillerden,	beyaz	
veya	sarı	renkte,	soğanlı	bir	
süs	çiçeği

nergis

Neriman 1.	(Mit.)	Rüstem’in	dedesi	
olan	Sam’ın	babası	
2.	Güçlü,	pehlivan,	yiğit	
3.	Kadın	ismi

Néri:man

nermin Yumuşak nermi:n
Nermin Kadın	ismi Nermin
nesebi Soyla	ilgili nésébi:
nesebi gayrisahih (Huk.)	Yasal	olmayan	

birleşmeden	doğan	çocuk
nésébi gayrisahih

nesebi sahih (Huk.)	Kanuna	uygun	bir	
evlenme	sonunda	doğan	

nésébi sahih

nesiç 1.	Doku	
2.	Dokuma	

nésiç 

nesil Kuşak	 nésil 
nesim Hafif	rüzgâr nésim 
Nesimi XIV.	yüzyılda	yaşamış	Türk	

şairi	ve	mutasavvıfı
Nési:mi:
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nesim-i nevbahar İlkbahar	rüzgârı
Esti nesim-i nev-bahar,/ açıldı 
güller subh-dem./ Açsın bizim 
de gönlümüz, /sâki medet, sun 
câm-ı cem 
("Bahar	Kasidesi",	Nef’i)

nési:mi névbaha:r

nesir (Edb.)	Düzyazı nésir 
nesli ahir Son	kuşak nésli a:hir
nesnel 1.	Nesne	ile	ilgili	

2.	Tarafsız,	objektif
nésnel 

Nesrin 1.	Yaban	gülü,	Van	gülü	
2.	Kadın	ismi

Nésrin 

Neşat 1.	Sevinç,	neşe	
2.	Erkek	ismi

Néşat 

neşe Mutlulukla	dışa	vuran	sevinç,	
keyif

néşé 

Neşet 1.	Yetişme,	meydana	gelme,	
ileri	gelme	
2.	Erkek	ismi

Néşét 

neşet etmek Kaynağını	bir	yerden	almak,	
doğmak

néşét͜étmék

neşeyab Keyifli,	neşeli néşéya:b
neşide 1.	Bir	toplulukta	okunmaya	

değer	şiir	
2.	(Edb.)	Atasözü	gibi	
kullanılan	beyit	veya	dize

néşi:dé

neşir Yayma,	dağıtma,	yayın néşir 
neşretmek Yaymak,	yayımlamak néşrétmék 
neşriyat Yayınlar,	eserler neşriyat
neşter Kesme	işinde	kullanılan	

hekim	bıçağı
néşter 

neşve Sevinç,	neşe,	keyif,	hafif	
sarhoşluk

néşvé 

neşvünema Gelişme,	yetişme néşvünéma:



Türkçe Telaffuz Sözlüğü │ 447

netameli 1.	Tekin	olmayan,	güvensiz	
2.	Başına	sık	sık	kaza	gelen

néta:méli 

netice Sonuç,	son néti:cé
netice-i kelam Sözün	kısası,	sonuç	olarak néti:céyi kélâ:m

neticeten Sonuç	olarak néti:céten
neuzübillah “Allah	(cc)	saklasın”,	

“Allah’a	(cc)	sığındık”	
anlamlarında	kullanılan	söz	

né~u:zübillâh 

nev 1.	Çeşit,	tür	
2.	Yeni,	taze

név 

neva 1.	Ses,	ahenk,	nağme
2.	Klasik	Türk	müziğinde	bir	
makam

néva:

nevabuselik Klasik	Türk	müziğinde	
birleşik	bir	makam

néva:bu:sélik

Nevai 1.	(Edb.)	Ahenk	ve	makamla	
ilgili	olan	
2.	Çağatay	lehçesiyle	yazan,	
Muhakemetü’l	Lügateyn	adlı	
eseriyle	meşhur	XV.	yüzyıl	
Türk	şairi	Ali	Şir	Nevai

Néva:~i:

nevale Yiyecek	içecek	şeyler,	azık néva:lé
nevasaz 1.	Çalgıcı	

2.	Klasik	Türk	müziğinde	bir	
makam

néva:sa:z

nevazil Nezle	 néva:zil
nevaziş İltifat,	gönül	alma néva:ziş 
nevbahar 1.	İlkbahar	

2.	Klasik	Türk	müziğinde	bir	
makam

névbaha:r

nevbet 1.	Osmanlı’da	sultan	ve	
vezirlerin	kapıları	önünde	
çalınan	bando	
2.	Nöbet

névbét 

nevcivan Genç	delikanlı névciva:n
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neveser Klasik	Türk	müziğinde	
bileşik	bir	makam

névéser 

nevi Tür,	cins,	çeşit névi:
nev’i beşer İnsanlar névibéşer 
nevin Yeni,	yepyeni névi:n
Nevin Kadın	ismi Névin 
nevi şahsına 
münhasır

Kendine	özgü	davranışları	ve	
karakteri	olan

névi şahsına 
münhasır

nevmit Çaresiz,	umutsuz	 nevmi:t
nevmit olmak Çaresiz	kalmak,	ümidi	

olmamak
névmi:d͜olmak 

nevnihal 1.	Taze	fidan	
2.	Güzel	kız

névnihâ:l

nevniyaz 1.	İşe	yeni	başlayan	çocuk	
2.	Tarikate	yeni	girmiş	salik

névniya:z

nevrasteni Sinir	hastalığı,	nevroz névrasténi 
Nevres 1.	Yeni	yetişen,	yeni	biten	

2.	Kadın	ismi
Névrés 

nevreside Yeni	yetişen,	genç,	taze névrési:dé
nevresim Yorgana	geçirilen	kılıf névrésim 
nevrotik Sinirsel	 névrotik 
nevroz Ruhsal	kaynaklı	sinir	hastalığı névroz
nevruz İlkbaharın	başlangıcı	olan	21	

Mart	günü
névruz 

Nevyunanilik (Edb.)	XX.	yüzyıl	başında	
Yahya	Kemal	ve	Yakup	
Kadri'nin	başlattıkları	
Akdeniz	mitolojisine	yönelen	
edebiyat	hareketi	ve	anlayışı

Névyuna:ni:lik

Nevzat 1.	Yeni	doğmuş	erkek	
2.	Erkek	ismi

Névzat 

ney Kamıştan	yapılan,	kaval	
şeklinde,	yanık	sesli	üflemeli	
saz

néy 
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neyçe 1.	Küçük	ney	
2.	Dokumacılıkta	kullanılan	
küçük	kamış

néyçé

neyyir Nurlu,	parlak,	ışıklı néyyir 
Neyyire Nurlu,	ışıklı	anlamlarına	

gelen	kadın	ismi
Néyyi:ré

neyzen Ney	üfleyen	kimse	 néyzen 
nezafet Temizlik,	paklık néza:fét
nezahet Ahlak	temizliği,	temizlik neza:hét
Nezaket 1.	İncelik,	saygılı,	terbiyeli	

davranma	
2.	Kadın	ismi

Néza:két

nezaketen İncelikle,	nazik	davranarak néza:kéten
nezaret 1.	Gözetme,	bakma	

2.	Gözaltı	
3.	Bakanlık

néza:rét

nezarethane Karakolda	gözaltına	alınan	
yer

néza:rétha:né

nezdinde Yanında,	gözetiminde	 nézdindé
nezih 1.	Temiz,	pak	

2.	Temiz	ahlaklı
nézih 

Nezihe "Temiz	ahlaklı"	anlamında	
kadın	ismi

Nézi:hé

nezir Adak	 nézir 
Nezire 1.	Adak	

2.	Kadın	ismi
Nezi:ré

nezle Soğuk	algınlığından	ileri	
gelen	burun	akması,	aksırma	
gibi	belirtileri	olan	hastalık

nézlé 

nısf Yarım nısf
nısfet Yarımlık nısfét 
nısfı Yarısı	 nısfı 
nicelik Sayıya	dayalı	olan	durum	

miktar,	kantite
nicélik 
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niçin Neden,	ne	sebeple	vb.	soru	
sözü

ni:çin 

nida Çağırma,	seslenme,	bağırma nida:
nifak Arabozuculuk,	geçimsizlik nifak 
nigah Bakış,	göz nigâ:h
nigahban Gözcü nigâhba:n
Nigâr 1.	Resim	gibi	güzel	sevgili	

2.	Resim,	resmedilmiş	
3.	Put
4.	Klasik	Türk	müziğinde	bir	
makam	
5.	Kadın	ismi
İçimdeki nigâr başka bir 
nigârdır / İçimdeki semaa 
nece yıldızlar akar  
(“Sema-ı	Mevlana”,	Asaf	
Halet	Çelebi)

Nigâ:r 

nigeh Bakış,	bakma nigéh 
nihai İşi	kesen,	işi	sona	erdiren,	son niha:~i:
Nihal 1.	Taze,	düzgün	fidan

2.	Kadın	ismi
Nihâl 

nihale Sofrada	sahan,	çaydanlık	vb	
altlığı

niha:lé

Nihan 1.	Gizli,	saklı,	sır
2.	Kadın	ismi

Nihan

Nihat 1.	Huy,	yaratılış,	tabiat
2.	Erkek	ismi

Nihat 

nihavent Klasik	Türk	müziğinde	bir	
makam

niha:vent

nihayet 1.	Son	
2.	Sonunda

niha:yét

nihilist Nihilizm	yanlısı,	hiççi nihilist 
Nijat 1.	Soy,	nesil	

2.	Erkek	ismi
Nijat 

nikab Peçe,	yüz	örtüsü,	perde nika:b
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nikâh (Huk.)	Evlilik	birliği	işlemi,	
evlilik	akdi

nikâh 

nikâhına almak Evlenmek	 nikâ:hına almak
nikbin İyimser nikbin
nikelaj Metal	bir	yüzeyi	nikelle	

kaplama	işi
nikélâj 

nikotin Tütünden	elde	edilen	zehirli	
bir	madde
Ay peşinde / Bitkin akşamlar 
nikotin / Düşer bir gün 
giyotin / Aksadeler giydiğin 
olmuştur. 
(“Hüthüt”,	Behçet	Necatigil)

nikotin 

Niksar Tokat’ın	ilçesi Niksar
Nilgün 1.	Lacivert,	çivit	mavi	

2.	Kadın	ismi
Nilgün 

nilüfer (Bot.)	Durgun	su	ve	
havuzlarda	yetişen,	yuvarlak	
ve	geniş	yapraklı,	sarı,	beyaz	
renkleri	ağırlıkta	olan	bir	su	
çiçeği

nilüfer 

nim Yarı ni:m
nimbus Yağmur	bulutu,	kara	bulut nimbus 
nimet 1.	Ekmek	ve	yiyecek	içecek	

gibi	yaşam	maddeleri
2.	İyilik,	ihsan,	lütuf

ni:mét

nimetşinas İyilikbilir,	değerbilir	kimse ni:métşinas
nirengi Bir	alanı	üçgenlere	bölme	işi niréngi 
nirengi noktası 1.	Nirengi	işleminde	ayrılan	

üçgenlerin	tepe	noktası	
2.	Başlangıç	ve	hareket	yeri

niréngi noktası

nisa Kadın	 nisa:
nisai Kadınla	ilgili nisa:~i:
nisaiye Kadın	hastalıkları	 nisa:~iyé
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nisan İlkbaharın	ikinci,	senenin	
dördüncü	ayı

ni:san 

nisap 1.	Yeter	sayı
2.	Zekât	vermek	üzere	
hesaplanan	malların	toplamı

nisap

nisar Saçma,	serpme nisa:r
nisbî 1.	Önceki	duruma	göre	

2.	Göreceli
nisbi:

nispet 1.	Oran	
2.	Bağıntı,	ilgi	
3.	Kıskandırmak	veya	üzmek	
maksadıyla	yapılan	hareket

nispét 

nispeten 1.	Oranla,	kıyaslayarak
2.	Bir	dereceye	kadar,	
oldukça

nispéten 

nisvan Kadınlar nisva:n
nisviyet Kadınlık	 nisviyét 
nisyan Unutma,	unutuş

Hafıza-i beşer nisyan ile 
maluldür (La	Edri)

nisya:n

Nişabur 1.	İran’ın	Horasan	bölgesinde	
bir	şehir	
2.	Klasik	Türk	müziğinde	bir	
makam

Nişa:bur

nişaburek Klasik	Türk	müziğinde	bir	
makam

nişa:burék

nişadır Amonyak	 nişadır 
nişan 1.	Alamet,	iz,	işaret

2.	Nişan	töreni	
3.	Vurulacak	hedef	
4.	Devlet	nişanı

nişan 

nişane 1.	Hedef	
2.	İz,	alamet,	belirti

nişa:né
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nişangâh 1.	Hedef	
2.	Namlunun	üzerinde	yer	
alan	ve	nişan	almaya	yarayan	
aygıt

nişan�gâ:h

nişasta Buğday,	mercimek,	patates,	
mısır	gibi	bitkilerden	elde	
edilen	una	benzer	madde

nişasta 

nitekim 1.	Gerçekten	
2.	Sonuç	olarak

nitékim 

nitelik Özellik,	vasıf,	keyfiyet	 nitélik 
niyaz Dua,	yalvarma,	yakarış niyaz
niyaz etmek Yalvarmak	 niya:z͜étmék
Niyazi Niyaz	eden,	yalvaran	

anlamında	erkek	ismi
Niya:zi

niyet 1.	Önceden	isteyip	düşünme,	
maksat		
2.	Fal	kağıdı

niyét 

niza Kavga,	çekişme niza:
nizam Düzen,	usul,	kural nizam 
nizamat Nizamlar,	düzenler,	usuller	 niza:ma:t
Nizamettin 
(Nizameddin)

1.	Dinin	nizamı	
2.	Erkek	ismi

Niza:méttin  
(Niza:méddin)

nizam-ı âlem Dünyaya	ve	tüm	âleme	hâkim	
olan	düzen,	denge

niza:mı a:lém

Nizam-ı Cedid Osmanlı’da,	3.	Selim	
devrinde	kurulan	yeni	ordu

Niza:mı Cédid

Nizami 1.	(Huk.)	Kanun	ve	kurallara	
uygun	olan	
2.	XII.	yüzyılda	yaşamış	
İranlı	ünlü	bir	şair,	Nizami-i	
Gencevi

Niza:mi:
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nizamiye 1.	Askerlik	dairesi	
2.	Kışla,	garnizon	gibi	
yerlerin	giriş	kapısı	
3.	Osmanlı’da	Tanzimat	
döneminde	kara	ordusu

niza:miyé

nizamname (Huk.)	Tüzük,	resmî	
hükümler

nizamna:mé

nobran Sert,	kaba,	kırıcı nobran 
nodul Hayvanın	yürüyüşünü	

hızlandırmak	için	üvendirenin	
veya	kısa	bir	sopanın	ucuna	
çakılmış	sivri	demir	çivi

nodul 

nodül Tıpta	doku	büyümesi,	
düğümcük	

nodül 

Noel Hristiyanların	her	yıl	25	
Aralık’ta	Hz.	İsa’nın	(as)	
doğum	gününü	kutladıkları	
yortu

No~el 

noksan Eksik,	eksiklik,	kusur noksan 
nokta 1.	Çok	küçük	boyutlarda	

işaret,	benek	
2.	Bazı	harflerin	üzerine	
konulan	ufak	işaret	
3.	Yer	
4.	Cümlenin	bittiğini	
anlatmak	için	sonuna	
konulan,	küçük	benek	
biçimindeki	noktalama	işareti

nokta 

noktainazar Görüş	açısı,	kişisel	görüş nokta~inazar 
normal Aşırılığı	veya	farklılığı	

olmayan,	uyumlu
normâl 

normatif Düzgüsel	 normatif 
nostalji Geçmişseverlik,	gündegün	 nostâlji 
nosyon Kavram	 nosyon 
nöbetleşe Sırayla,	dönüşümlü	olarak nöbétléşé 
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nöroloji Sinir	bilimi nörolôji
nötr Etkisiz,	yansız nötr 
nötralize etmek Yansızlaştırma,	nötralizasyon nötralizé étmék 
nötron Yaklaşık	olarak	proton	

ağırlığında	ve	elektrik	yüklü	
olmayan	bir	atom	cisimciği

nötron 

Nuh 1.	Nuh	Peygamber	
2.	Kur’an-ı	Kerim’de	bir	sure

Nuh 

Nuh nebiden 
kalma

Çok	eskiden,	Nuh	(as)	
peygamber	zamanından	
kalma

Nuh nébi:den 
kalma

nuhuset Uğursuzluk nuhu:sét
Numan 1.	Kan	

2.	Erkek	ismi
Nu:man

numune 1.	Örnek	
2.	Göstermelik

numu:né

Nun 1.	(Dilbil.)	Osmanlı	
alfabesinde	28.	harf	
2.	Kur’an-ı	Kerim’de	bir	sure

Nun 

Nur 1.	Işık,	aydınlık,	parıltı	
2.	Kur'an-ı	Kerim’de	bir	sure	

Nur 

Nuran Kadın	ismi	 Nu:ran
nurani 1.	Nurlu,	ışıklı		

2.	Saygı	uyandıran	
nu:ra:ni:

nuraniyet Nurluluk,	parlaklık nu:ra:niyét
nurefşan Aydınlık	saçan,	nur	saçan nu:réfşa:n
Nuri 1.	Nurla	ilgili	

2.	Erkek	ismi
Nu:ri

Nuriye Kadın	ismi Nu:riyé
nuruaynım Gözümün	nuru nu:ruaynım
nuruçeşmim Gözümün	nuru	 nu:ruçéşmim
nurudidem Gözümün	nuru	 nu:rudi:dem 
nur-u ilahi Allah’ın	(cc)	nuru,	ilahi	nur nu:ru ilâ:hi:
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nur-u mübin Hz.	Muhammed’in	(sav)	
ruhaniyeti

nu:ru mübi:n

Nuruosmaniye İstanbul’da	bir	cami	ve	o	
caminin	bulunduğu	semt

Nu:ruosma:niyé

Nusayri Yezidiliğin	bir	kolu	olup	daha	
çok	Hatay	çevresinde	yaşayan	
bir	topluluk

Nusayri:

nush Nasihat,	öğüt nush 

Nusret 1.	Yardım	
2.	Allah’ın	(cc)	yardımı		
3.	Başarı,	üstünlük	
4.	Erkek	ismi

Nusrét 

nuş 1.	Tatlı,	bal	
2.	İçki,	işret

nu:ş

nuş etmek İçmek	 nu:ş͜étmék

Nuşirevan VI.	yüzyılda	İran’da	hüküm	
sürmüş	Sasani	şahı

Nu:şiréva:n

nutfe Sperm nutfé

nutku tutulmak Korku,	şaşkınlık	vb	
sebeplerle	ne	söyleyeceğini	
şaşırmak

nutku tutulmak

nutuk Söylev	 nutuk 

nüans Ayırtı,	ince	ayrım nüans 

nübüvvet Peygamberlik nübüvvét 

nüfus 1.	Kişi	
2.	Bir	ülkede,	bir	bölgede,	
bir	evde	belirli	bir	anda	
yaşayanların	oluşturduğu	
toplam	sayı

nüfus (nüfu:s-u)
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nüfuz 1.	İçine	geçme
2.	Sözü	geçme,	erk
Nüfusumuzu azaltmak 
istemelerindeki maksat, 
nüfuzlarını çoğaltmaktır! 
(Selahaddin	Şimşek)

nüfuz

nüfuz etmek İçine	geçmek nüfu:z͜étmék

nühüft Klasik	Türk	müziğinde	
birleşik	bir	makam

nühüft 

nüket Herkesin	anlayamayacağı	
zarif	ve	anlamlı	sözler,	
nükteler	

nükét 

Nükhet 1.	Koku
2.	Kadın	ismi

Nükhét 

nükleer Atom	çekirdeği	ile	ilgili nükléer 

nüks Bir	durum	veya	olayın	
yeniden	ortaya	çıkması

nüks 

nüks etmek Bir	hastalık	veya	durumun	
yeniden	ortaya	çıkması

nüks͜étmék

nükte 1.	Herkesin	anlayamadığı	
ince	mana
2.	Şakalı	ve	düşündürücü	söz

nükté 

nüktedan Nükteli	sözler	söyleyen nüktédan

nümayan Görünen,	meydanda
Yorgun gözümün 
halkalarında / Güller gibi 
fecr oldu nümâyân  
("Bir	Günün	Sonunda	Arzu",	
Ahmet	Haşim)

nüma:ya:n

nümayiş Gösteri nüma:yiş

nümayişkâr Gösteri	ile	ilgili,	gösterişli nüma:yişkâ:r
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nümismatik Eski	para	ve	madalyalar	ile	
ilgili	bilim	

nümismatik 

nüsha 1.	Birbirinin	tıpkısı	olan	
yazılı	şeylerin	her	biri	
2.	Gazete,	dergi	vb.	
yayınlarda	sayı

nüsha 

nüve Bir	şeyin	özü,	çekirdek,	hücre nüvé 

Nüvit 1.	Müjde	
2.	Erkek	ismi

Nüvit 

Nüzhet 1.	Sevinç,	ferahlık,	tazelik	
2.	Neşe,	eğlence	
3.	İsim

Nüzhét 

nüzul İnme,	felç nüzûl
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O
oba 1.	Göçebelerin	konak	yeri	

2.	Bir	yerde	konaklayan	
göçebe	topluluk

oba 

obezite Aşırı	şişmanlık obézité 
obsesif Takıntılı	 obsésif 
obsesyon Takıntı	 obsésyon 
obua Çift	kamışlı,	üflemeli	bir	çalgı obu~a 
obüs Yüksek	ve	alçaktan	mermi	

atabilen	kısa	namlulu	top
obüs 

ocak 1.	Ateş	yakma,	pişirme,	ısıtma	
vb	amaçla	kullanılan	yer	
2.	Aile,	ev	
3.	Yılın	birinci	ayı
4.	Yer	altı	veya	yer	üstü	
madenlerinin	çıkarıldığı	yer

ocak 

od Ateş	 od 
odeon Eski	Yunan'da	müzisyenlerin	

konser	verdiği	basamaklı	yer
odé~on 

oditoryum 1.	Etkinlik	merkezi
2.	Antik	Roma’da	ozanları	
dinlemek	için	toplanılan	yer

oditoryum 

ofansif Hücuma	dönük	 ofan�sif 
oğul 1.	Erkek	evlat	

2.	Bir	ana	arıyla	birlikte	
kovandan	ayrılan,	yeni	
yetişmiş	arı	topluluğu

o~ul 

oğuz İyi	huylu	 o~uz 
Oğuz XI.	yüzyılda	Harezm	

bölgesinde	toplu	olarak	
yaşayan	ve	daha	sonra	batıya	
doğru	göç	ederek	çeşitli	
kollara	ayrılan	büyük	bir	Türk	
boyu

O~uz 
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Oğuzname (Edb.)	Oğuz	Kağan	destanı O~uzna:mé
oje Renkli	tırnak	cilası	 ojé 
okaliptus (Bot.)	Avustralya	menşeli,	

boyu	yüz	metreyi	bulabilen,	
Mersingillerden	bir	bitki,	
sıtma	ağacı

okaliptus

okazyon Fırsat	 okazyon
okka Eski	bir	ağırlık	ölçüsü	birimi,	

kıyye
okka 

oklava Hamur	açmaya	yarayan	
silindir	şeklinde	ince	ve	uzun	
değnek

oklava 

oksidasyon Paslanma,	paslandırma oksidasyon
oksidentalizm Batı	dünyasına	ilişkin,	Batı	

çalışmaları
oksidéntalizm 

oksijen Rengi,	kokusu	ve	tadı	
bulunmayan,	havada	beşte	bir
oranında	yer	alan	gaz

oksijen

oksitlenmek Oksijenle	birleşerek	oksit	
durumuna	gelmek

oksitlenmék 

oktav Sekiz	sesten	oluşan	ses	dizisi,	
bir	do	sesiyle	ondan	sonraki	
do	sesi	arasındaki	uzaklık

oktav 

okutman Üniversitede	yabancı	dil,	
Türkçe	ve	İnkılâp	Tarihi	
gibi	ortak,	zorunlu	dersleri	
öğretmek	için	görevlendirilen	
öğretim	elemanı

okutman 

okültizm Gizlicilik	 okültizm 
okyanus (Coğ.)	Ana	deniz,	umman okyanus 
oligarşi Siyasal	gücün	birkaç	kişilik	

bir	grubun	elinde	toplandığı	
yönetim

oligarşi 

olimpik Olimpiyat	ölçülerinde	olan,	
olimpiyatla	ilgili	

olimpik 

ombudsman Kamu	denetçisi	 ombudsman 
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omnibüs 1.	Yolcu	taşımaya	yarayan	atlı	
araba	
2.	Büyük	motorlu	taşıt

omnibüs 

omurilik Omurga	içinde	bulunan	kanal	
boyunca	uzanan,	boz	madde	
ve	ak	maddeden	oluşan	sinir	
dokusu

omurilik 

omuz Boynun	iki	yanında,	kolların	
gövdeye	bağlandığı	kısım

omuz 

onbaşı Askeriyede	erin	bir	üst	rütbesi on�başı 
onkoloji Urları	inceleyen	tıp	dalı onkolôji 

onmak İyi	duruma	gelmek,	mutlu	
olmak
Ey hemşehri, sakın kesme! 
/ Yaş ağaca balta vuran el 
onmaz;/ Bu kütükler nice 
yıldır, / hiçbirine kervan 
gelmez, kuş konmaz 
(“Sakın	Kesme”,	Mehmet	
Emin	Yurdakul)

onmak 

ontoloji Varlık	bilimi ontolôji 
opera Şarkılı	ve	müzikli	tiyatro	

oyunu
opéra 

operet Eğlenceli,	hafif	konulu,	içinde	
bestesiz	konuşmalar	bulunan	
sahne	eseri

opérét 

oportünist Fırsatçı	 oportünist 
oportünizm Fırsatçılık	 oportünizm 
opsiyon 1.	Bekletme	süresi	

2.	Seçenek
opsiyon 

optimum En	uygun,	en	elverişli	 optimum 
oral 1.	Ağız	yoluyla	

2.	Sözlü
orâl 
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oratoryo Solo	sesler,	koro	ve	orkestra	
için	yazılmış,	oyun	ögesi	
bulunmayan,	kutsal	nitelikte	
müzik	eseri

oratoryo 

ordinaryüs Türk	üniversitelerinde	
eskiden	profesörlüğün	de	
üzerinde	yer	alan,	bugün	
kullanılmayan	bir	unvan

ordinaryüs

ordövr Yemek	altı,	yemekten	önce	
getirilen	atıştırmalık

ordövr 

ordu 1.	Bir	devletin	askerî	
kuvvetleri	
2.	Kalabalık	insanlar

ordu 

Ordu Türkiye’nin	Karadeniz	
bölgesinde	bir	şehir

Ordu 

ordugâh Ordunun	konakladığı	yer ordugâ:h
organizasyon Düzenleme	 organizasyon
organizatör Düzenleyici	 organizatör 
organize 1.	Ortak	amaç	için	birleşme	

2.	Düzenleme
organizé 

organze İpek	veya	keten	iplikle	
dokunmuş,	tülbent	inceliğinde	
bir	tür	kolalı	kumaş
Gül bir kıssa, kızlar organza, 
tafta; / çocukluk çöl, ergenlik 
çöl de… lirik / bir yaşlılık 
şimdiyse… 
(“çöl,	yollar,	hırka”,	Hilmi	
Yavuz)

organzé 

Orhan Erkek	ismi Orhan 
Orhangazi Bursa'da	bir	ilçe Orhan�ga:zi:
Orhan Gazi Osmanlı	İmparatorluğu’nun	

ikinci	padişahı
Orhan� Ga:zi:

orijin Başlangıç,	kaynak orijin 
orijinal 1.	Özgün	

2.	Hakiki,	taklit	olmayan
orijinâl 
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orlon Yapay	dokuma	ipliği orlon 
orta 1.	Merkez	

2.	Karnede	geçer	not	ile	iyi	
not	arası

orta 

ortanca 1.	Yaş	bakımından	üç	
kardeşin	büyüğü	ile	küçüğü	
arasında	bulunan	
2.	İrilik	bakımından	üç	nesne	
arasında	sondan	veya	baştan	
ikinci	gelen
3.	(Bot.)	Çiçek	türü

ortan�ca 

Ortodoks Hristiyanlıkta	bir	mezhep	 Ortodoks 
ortopedi Kemik,	eklem	ve	sinirlerle	

ilgilenen	tıp	dalı	
ortopédi 

oryantalist Şarkiyatçı,	Doğu	bilimcisi oryantalist 
oryantalizm Şarkiyatçılık,	Doğu	bilimi oryantalizm 
Osman 1.	İslam’ın	üçüncü	halifesi	

Hz.	Osman	(ra)
2.	Erkek	ismi

Osman 

Osmaneli Bilecik’in	ilçesi	 Osmanéli 
Osman Gazi Osmanlı	Beyliğinin	kurucusu	 Osman� Ga:zi:
Osmani Osmanlı’ya	ait Osma:ni:
Osmaniye Akdeniz	bölgesinde	bir	şehir Osma:niyé
Osmanlı XIII.	yüzyılda	Osman	Gazi	

tarafından	Anadolu'da	kurulan	
ve	Birinci	Dünya	Savaşı'ndan	
sonra	dağılan	büyük	Türk	
imparatorluğunun	uyrukları

Osmanlı 

osteolog Kemik	bilimci ostéolog
otacı (H.)	Bitkilerle	tedavi	eden	

kimse
otacı 

otağ Büyük	ve	süslü	çadır ota:
otağ-ı hümayun Padişah	çadırı ota:~ı hüma:yun
otantik Eskiden	beri	mevcut	olan	

özelliklerini	taşıyan,	orijinal
otantik
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otistik İçe	yönelik	olan	 otistik 
otizm İçe	yöneliklik	 otizm 
otobiyografi (Edb.)	Öz	yaşam	öyküsü otobiyografi 
otobüs Şehir	içi	veya	şehirlerarası	

yolcu	taşıyan,	motorlu,	büyük	
taşıt

otobüs 

otokontrol Öz	denetim	 otokontrôl 
otomasyon Özişler	 otomasyon 
otomatik Mekanik	yollarla	hareket	

ettirilen	veya	kendi	kendini	
yöneten	(alet)

otomatik 

otomobil Dört	tekerlekli,	motorlu	kara	
taşıtı

otomobil 

otomotiv Motorlu	taşıt	yapımıyla	
uğraşan	endüstri	kolu

otomotiv 

otonomi Özerklik	 otonomi 
otorite Yetke,	güç,	sulta otorité 
otoriter Yetke	sahibi,	otoriteli otoriter 
otostop Yolda	durdurduğu	bir	araca	

binerek	para	vermeden	
gitmek

otostop 

oturak Oturulacak	yer oturak 
overlok Kumaş,	halı,	kilim	vb.nin	

kenarına	makine	ile	yapılan	
sıkı,	zikzaklı	dikiş

overlok 

oysaki Hâlbuki,	diğer	taraftan,	oysa oysaki 
ozan (Edb.)	Şair	 ozan 
ozon Molekülünde	üç	atom	

bulunan	oksijenden	oluşan,	
ağır	kokulu,	gaz	durumundaki	
basit	element	

ozon 
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Ö
öbek Küme öbék
öbürü Diğeri,	başkası öbürü 
öç İntikam	 öç 
ödenek Bir	işe	ayrılan	para,	tahsisat ödénék 
ödlek Korkak	 ödlék 
ödün Taviz	 ödün 
ödünç Borç	 ödünç 
öge Unsur,	araç,	parça	 ögé 
öğle Gün	ortası ö:lé
öğrenci Talebe,	öğrenen	kişi ö:renci
öğretmen Öğretme	işini	üstlenen	kişi,	

hoca,	usta
ö:rétmen

öğün 1.	Kez,	defa
2.	Yemek	vakti

ö~ün

öğürmek İstifra	öncesinde	veya	
esnasında	“öğürtü”	sesi	
çıkarmak

ö~ürmék 

öğüt Nasihat,	tavsiye ö~üt
öğütmek 1.	Taneli	bitki	veya	nesnenin	

ezilip	un	hâline	getirilmesi	
2.	Ezmek,	çiğnemek

ö~ütmék

ökçe Ayakkabının	topuk	kısmı ökçé
ökse otu (Bot.)	Ağaçların	üzerinde	

yaşayan,	yemişleri	olan	bir	
bitki

öksé otu

öksürük Hastalık	veya	başka	sebeple,	
ciğerlerdeki	havanın,	solunum	
organlarının	kasılması	ve	
zorlanmasıyla	ağızdan	gürültü	
ile	çıkması

öksürük 

öksüz Anne	-	babası	veya	sadece	
annesi	ölmüş	olan	kimse

öksüz
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öleyazmak Az	kalsın	ölmek,	ölme	
tehlikesi	atlatmak

öléyazmak 

ölgün Canlılığı	kalmamış,	zayıf	
veya	renksiz

ölgün 

ölüdoğa Cansız	varlıkları	konu	alan	
resim,	natürmort

ölüdo~a 

ölümcül Ölüm	tehlikesi	taşıyan ölümcül 
Ömer 1.	İslam’ın	ikinci	halifesi	Hz.	

Ömer	(ra)
2.	Erkek	ismi

Ömer 

ömrübillah Şimdiye	dek,	hiçbir	zaman ömrübillâh 
ömrühayat Yaşanan	hayat	 ömrühaya:t 

ömür Yaşam,	hayat ömür 

öncelemek Öne	almak öncélémék 

önemli Mühim,	ehemmiyetli önémli 

önemsemek Önem	vermek,	mühimsemek önémsémek 

önerge (Huk.)	Mecliste	sunulan	yasa	
tasarısı	taslağı

önergé 

önsezi Olacakları	hissetmek,	altıncı	
his

önsézi 

ördek Perdeayaklılardan,	evcil	veya	
yabani	su	kuşu

ördék 

öreke Yün	eğrilen	alet	 öréké 

örf Adet,	halkın	uyduğu	gelenek örf 

örfi Örfle	ilgili,	yasalarla	
belirlenmese	de	uyulan

örfi:

örgen Organ,	uzuv	 örgen 



Türkçe Telaffuz Sözlüğü │ 467

örgün Bir	işi	gerçekleştirmek	
amacıyla	türlü	ve	düzenli	
görevler	yapan	organlardan	
oluşan

örgün 

örneğin Söz	gelişi,	mesela	 örné~in 

örneklem Araştırmanın	uygulanması	
için	seçilen	grup

örnéklem 

örselemek Yıpratmak,	hırpalamak örsélémék 

östaki borusu Burun	boşluğu	ile	orta	kulağı	
birleştiren	boru	biçimindeki	
yol

östaki borusu 

östrojen Kadın	cinsellik	hormonu östrojen

öşür (Huk.)	Onda	bir	vergisi,	
ondalık

öşür 

öteberi Ufak	tefek	şeyler,	ihtiyaçlar ötébéri 

ötenazi İyileşme	ihtimali	olmayan	
hastanın	kendi	isteğiyle	
ağrısız	bir	şekilde	öldürülmesi

öténazi 

övgü Methiye	 övgü 

övünmek İftihar	etmek,	gururlanmak övünmék 

öykünmek Birine	veya	bir	şeye	
benzemeye	çalışmak,	taklit

öykünmék 

Özbek Orta	Asya’da,	Özbekistan’da	
yaşayan	Türk	halkı

Özbék 

Özbekistan Özbeklerin	yaşadığı	ülke Özbékistan 

özbeöz Halis,	gerçek özbéöz 

özdeksel Maddi	olan,	tinsel	karşıtı özdéksel 

özdeşleşmek Özdeş	duruma	gelmek özdéşléşmék 
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özel 1.	Yalnız	bir	kişiye,	bir	şeye	
ait	veya	ilişkin	olan	
2.	Resmî	karşıtı

özel 

özellikle Bilhassa,	bilerek,	mahsusen,	
özel	olarak

özelliklé 

özenmek 1.	Beğendiği	şeye	benzemeye	
çalışmak	
2.	İhtimam	göstermek,	
üzerine	düşmek

özenmék 

özenti Benzeme	çabası özenti 
özerk Bir	üst	organa	bağlı	olmakla	

beraber	ayrı	bir	yasayla	
kendini	yönetme	yetkisi	olan	
(kuruluş,	devlet	vb.),	muhtar;	
otonom

özerk 

özgül Bir	türle	ilgili,	bir	türe	ilişkin özgül 

özgün Kendine	ait	özellikleri	olan,	
orijinal	

özgün 

öznel Kişisel,	subjektif,	nesnel	
karşıtı

öznel 

özür 1.	Bir	suçun	veya	kabahatin	
hoş	görülmesini	gerektiren	
sebep	
2.	Engel,	kusur,	sakatlık

özür 
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P
pa Ayak pa:
pabuç Ayakkabı	 pabuç 
paça 1.	Pantolon,	şalvar	gibi	

giyeceklerin	dizden	aşağıdaki	
kısmı
2.	Koyun,	keçi,	sığır	ayağı	ve	
onlardan	yapılan	çorba

paça 

paçal Karışım,	karışık paçal 
paçanga Peynir	ve	pastırma	harcıyla	

yapılan	bir	börek	çeşidi	
paçañga

paçavra Eskimiş	veya	kirli	bez,	çaput	 paçavra 
paçoz 1.	Kefal	türünden	bir	balık	

2.	(Ar.)	Uyumsuz	giyinmiş	
kimse

paçoz 

padişah Hükümdar,	sultan pa:dişa:h
padişahi Padişahla	ilgili,	padişaha	ait pa:dişa:hi:
padok 1.	Hipodromda	yarış	atlarının	

yedekte	gezdirildikleri	yer	
2.	Otomobil	yarışlarında	
takımlara	ait	hazırlanma	ve	
dinlenme	yeri

padok 

pafta Bir	bölgenin	kadastro	
durumunu	gösteren	parsel	
çizimi

pafta 

paganizm Çok	tanrıcılık	 paganizm 
paha Değer,	eder paha 
pak  Temiz pâ:k
Paki  Temizlik,	arılık	anlamlarına	

gelen	erkek	ismi
Pa:ki:

Pakize  1.	Temiz,	lekesiz	
2.	Kadın	ismi

Pa:kizé

pala Kısa	ve	kavisli	bir	kılıç	türü pala 



│Türkçe Telaffuz Sözlüğü470

palamar Gemileri	iskele,	rıhtım	veya	
şamandıraya	bağlamaya	
yarayan	kalın	halat

palamar 

palamut 1.	Uskumrugillerden	iri	ve	
pulsuz	bir	balık
2.	(Bot.)	Meşe	ağacının	
meyvesi

palamut 

palan Semer,	yayvan	ve	yumuşak	
eğer		
Bed-asla necâbet mi verir 
hîç üniforma / Zerdûz palan 
vursan eşek yine eşektir  
(“Terkib-i	Bend”,	Ziya	Paşa)

palan 

palandız Çeşmenin	musluk	taşı palandız 
palanduz  Palancı,	semerci	 palanduz 
palas  1.	Saray	

2.	Lüks	otel	
3.	Kolay,	rahat	
4.	Eski	kilim,	çul		

palas 

palikarya Rum	serserisi,	kabadayı palikarya 
palmiye (Bot.)	Palmiyegillerden	olan	

ağaçların	genel	adı
pâlmiyé

palyaço Kendisini	seyredenleri	
güldüren	ve	eğlendiren,	
acayip	kılıklı,	yüzü	aşırı	ve	
komik	biçimde	boyalı	oyuncu

pâlyaço 

panayır Belirli	zamanlarda	açılan	
sergi,	büyük	pazar

panayır 

pandispanya Yumurta	katılarak	yapılan	
şekerli,	kabarık,	yumuşak	bir	
pasta	türü

pandispanya 

panel Açık	oturum panel 
paniğe kapılmak 1.	Çok	korkmak	

2.	Ne	yapacağını	bilememek
pani~é kapılmak 

panjur Güneş	ve	rüzgârdan	
korunmak	için	pencereye	
takılan	aparat

pan�jur 
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panorama Genel	görünüş panorama
panoramik Genel	görünümlü	 panoramik 
pansiyoner Pansiyonda	kalan	misafir pansiyoner 
panteist Panteizme	inanan pantéist 
panteizm Kainatın	ve	tabiatın	tanrı	ile	

bir	ve	aynı	olması	inancı
pantéizm 

pantolon Belden	başlayan	ve	genellikle	
paçaları	ayak	bileklerine	
kadar	inen	giyecek

pantolon 

panzehir Bir	zehrin	etkisini	gideren	
ilaç

pan�zéhir 

panzer Yüksek	tekerlekli,	zırhlı,	hafif	
silahlarla	donatılmış	araç

pan�zer 

paparazzi Ünlü	kişilerle	ilgili	yapılan	
dedikodu	ve	haberler

paparazzi 

papirüs Nil	kıyılarında	yetişen,	
sürüngen,	çıplak	saplı,	otsu	
bir	bitki	ve	eski	Mısırlıların	
bu	bitkinin	saplarından	
yaptıkları	kâğıt

papirüs 

papyon Kelebek	biçiminde,	bir	
çengelle	veya	lastik	bağla	
yakaya	tutturulan	kravat

papyon 

paradigma Değerler	dizisi	 paradigma 
paradoks 1.	Aykırı	düşünce

2.	Çelişki	
paradoks 

paraf Kısa	imza	 paraf 
paralel 1.	Koşut,	müvazi

2.	Yeryüzünü	enlemesine	
kesen	çizgi

paralel 

parametre Değişken	 paramétré 
paranoya Aşırı	kuşku	ve	güvensizliğe	

dayalı	bir	ruhsal	hastalık
paranoya 

paratoner Yıldırım	savar paratoner 
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parazit 1.	Asalak
2.	Radyo,	televizyon,	telsiz	
vb.	aygıtların	yayınına	
karışan	yabancı	ses	veya	
cızırtı

parazit

pardösü Serin	havalarda	giyilen	
paltodan	ince	giysi

pardösü 

pare  1.	Parça,	kısım	
2.	Tane,	adet	

pa:ré

pare pare Parça	parça		 pa:ré pa:ré
parite İki	ülke	parasının	karşılıklı	

değeri
parité

parke Evlerde	ve	işyerlerinde	
kullanılan,	tahta	veya	yapay	
yer	döşemesi

parké 

parkur Binicilik,	bisiklet,	atletizm,	
yürüyüş	vb.	sporların	
yapıldığı	özel	yol

parkur 

parlamento Meclis,	yasama	kurulu parlamento 
parmak  İnsanlarda	ve	bazı	

hayvanlarda	el	ve	ayaklardaki	
eklemli	uzantı		

parmak 

parola Şifreli	söz	 parola 
pars  Kedigillerden	yırtıcı	bir	

hayvan
pars 

parsel İmar	yasalarına	göre	ayrılıp	
sınırlanmış	arazi	parçası

parsel 

parşömen Yazı	yazmak,	resim	yapmak	
için	özel	olarak	hazırlanan	
deri

parşömen 

partner 1.	Eş
2.	Ortak

partner 

pasaj 1.	Sıralı	dükkânların	
bulunduğu	üzeri	açık	veya	
kapalı	çarşı	
2.	Eserin	bir	bölümü,	parçası

pasaj 
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pasaport Yabancı	ülkelere	seyahatte	
gerekli	olan	belge

pasaport 

pasif Edilgin	 pasif 
pasivize etmek Etkisizleştirmek	 pasivizé étmék
paskal Pandomim	sanatçısı,	

komedyen	
paskal 

Paskalya Hz.	İsa'nın	(as)	dirilişini	
anmak	için	Hristiyanlarca	
kutlanan	bayram

Paskâlya 

pasör Pas	veren	 pasör 
paspal Dağınık,	pasaklı paspal
pastane  Pasta	yapılıp	satılan	veya	

içinde	pasta	yenilen	dükkân		
pasta:né

pastel Pastel	kalem	 pastel 
pastiş Başka	eserlerin	taklidi	

yoluyla	veya	onlara	
öykünerek	ortaya	konan	sanat	
eseri

pastiş 

pastörize Pastörizasyon	yoluyla	75	°C'	
ye	kadar	ısıtılıp	birdenbire	
soğutulması	yoluyla,	içindeki	
mikropları	öldürülmüş	olan	
(süt,	bira,	meyve	suyu)

pastörizé 

paşa  Osmanlı’da	yüksek	sivil	
memur	ya	da	albaydan	üst	
rütbeli	asker	

paşa 

patates (Bot.)	Patlıcangillerden	bir	
bitki	ve	onun	toprak	altında	
yetişen,	yenebilen	yumrusu

patates

paten Buz	üstünde	veya	yolda	
kaymak	için	kullanılan	çelik	
takılı	veya	tekerlekli	araç

paten 

patent Buluş	belgesi	 patent 
patetik Dokunaklı patétik 
patika Dar	yol,	keçi	yolu patika 
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patinaj 1.	Buz	pateni	
2.	Aracın	lastiklerinin	
dönmesine	rağmen	
ilerleyememesi	

patinaj 

patiska Çoğu	pamuktan	dokunmuş	
sık	ve	düzgün	bez
Kadının ütülü patiskalardan 
bir teni / Upuzun boynu / 
Kirpikleri / Ve sana Ahmet 
Abi / uzaktan uzaktan 
domates peynir keserdi sanki 
/ Sofranı kurardı 
(“Mendilimde	Kan	Sesleri”,	
Edip	Cansever)

patiska 

patoloji Doku	ve	hücrelerle	ilgilenen	
tıp	dalı

patolôji 

patriarkal Ataerkil	 patriarkâl 
patrikhane  Patriğin	görev	yaptığı	yer patrikha:né
patronaj Yönetim,	gözetim patronaj 
payan  Sonuç,	son pa:ya:n
payanda Destek	 payanda 
paye  Rütbe,	derece	 pa:yé
payidar  Kalıcı	 pa:yida:r
payitaht  Başkent		 pa:yitaht
paymal  Ayak	altında	kalmış,	

çiğnenmiş	
pa:yımâ:l

pedagog Eğitim	bilimci	 pédagog 
pedal Bir	makinede,	bir	araçta	ayak	

yardımıyla	dönmeyi	veya	
hareketi	sağlayan	düzen

pédal 

peder  Baba		 péder 
pederane  Babaca			 pédéra:né
pederşahi  Ataerkil		 pédérşa:hi:
pedikür Ayak	ve	tırnak	bakımı	 pédikür 
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pediyatri Çocuk	sağlığı	ve	hastalıkları	
ile	ilgili	hekimlik	dalı

pédiyatri 

Pehlevi  İran’da	uzun	yıllar	hüküm	
sürmüş	hanedan		

Péhlévi:

pehlivan  1.	Güreşçi	
2.	Boylu	poslu

péhlivan 

pejmürde  1.	Eski	püskü,	yırtık	
2.	Dağınık

péjmürdé 

pejoratif Küçümseyici,	yerici	 péjoratif 
pekâlâ  1.	Benzerlerinden	aşağı	

olmayan	
2.	Tamam,	öyle	olsun,	peki,	
vb

péka:lâ:

peksimet Kurutulmuş	ekmek	 péksimét 
pelerin Omuzlardan	aşağı	dökülen,	

geniş,	kolsuz	bir	tür	üstlük
pélérin 

pelesenk  1.	Bitkilerden	çıkarılan	
kokulu	bir	reçine	
2.	Konuşmadaki	gereksiz	
tekrarlar		

pélésén�k 

pelikül Film	şeridi	 pélikül 
pelit 1.	(Bot.)	Meşe	ağacı	

2.	Bu	ağacın	meyvesi,	
palamut

pélit 

pelte  Nişasta,	şeker	ve	su	
karıştırılarak	yapılan	bir	tür	
tatlı		

pelté 

peltek (Dilb.)	Dilini	dişlerinin	
arasına	alır	gibi	konuşan	ve	
bu	yüzden	s,	z	gibi	sesleri	
kusurlu	söyleyen

pelték 

pelür İnce	ve	yarı	saydam	bir	kâğıt	
türü

pélür 

pelüş Bir	yüzü	uzun	tüylü,	yumuşak	
ve	parlak,	kadifeye	benzer	bir	
kumaş	türü

pélüş 
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pembe  Bir	renk			 pembé 
penaltı Futbolda	ceza	atışı	 pénaltı 
penc Beş penc
pencere  Yapılarda	aydınlatma	ve	

havalandırma	amacıyla	
yapılmış	olan	açıklık,	çerçeve

péncéré 

pencüdü  Zarda	beş	ve	iki		 pencüdü:
pencüse Zarda	beş	ve	üç		 pencüsé
pencüyek  Zarda	beş	ve	bir		 pencüyék 

penguen Güney	Kutbu'nda	yaşayan,	
sırtı	kara,	göğsü	ak,	iyi	yüzen,	
deniz	hayvanlarıyla	beslenen,	
uçamayan,	kısa	kanatlı	deniz	
kuşu

pénguen 

penisilin Mikroplu	hastalıkların	
tedavisinde	kullanılan	bir	
antibiyotik	türü

pénisilin 

per 1.	Kanat
2.	Bazı	iskambil	oyunlarında	
farklı	renklerden	iki	benzer	
kartın	bir	arada	bulunma	
durumu

per 

perakende  Parça	parça,	azar	azar	satış,	
toptan	karşıtı

péra:kendé

perçem  Kâkül	 perçem 
perçin İki	veya	daha	çok	levhayı	

birbirine	bağlamak	için	
geçirilen	çivinin,	ezilerek	baş	
durumuna	getirilen	ucu

perçin 

perdah  1.	Parlatma	
2.	Sakal	tıraşında	ikinci	tıraş	

perdah 
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perde  1.	Bir	açıklığı	kapatmak,	ışığı	
veya	görüşü	kesmek	için	
gerilen	örtü
2.	İki	yeri	birbirinden	ayıran	
bölme
3.	Bir	sahne	eserinin	her	bir	
bölümü	

perdé 

perdedar Osmanlılarda	yüksek	
mevkideki	kişilerin	
kapılarında	bekleyip	giriş	izni	
olanları	içeri	alan	görevli,	
perdeci

perdéda:r

perende  Havada	çark	gibi	dönülerek	
atılan	takla		

pérendé 

perestiş  1.	Tapınma	
2.	Delicesine	sevme			

péréstiş 

perestişkâr  Tapınan,	delice	seven		 péréstişkâ:r
perfore Haber	metni perforé
perforje Delik	açma perforjé
performans Başarım	 performans 
pergel  Yay	veya	çember	çizmeye	

yarayan	alet		
pergel 

perhiz Diyet,	rejim		 perhiz 
perhizkâr  Perhiz	eden	kimse perhizkâ:r
peri  Doğaüstü	güçleri	olduğu	var	

sayılan	dişi	varlık	
péri 

Peride  1.	Uçmuş,	solmuş	
2.	Kadın	ismi

Péri:dé

periferi Kıyı,	çevre	 périféri 
Perihan 1.	Periler	sultanı	

2.	Kadın	ismi
Péri:ha:n

periskop Denizaltında	çevreyi	
gözetlemek	için	kullanılan	
aygıt

périskop 

perişan  1.	Dağınık,	karışık,	düzensiz	
2.	Zavallı		

péri:şan
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periyot Dönem	 périyot 
perizat  Peri	çocuğu,	periden	olan		 péri:za:t
perküsyon Vurmalı	sazlar perküsyon 
perma Saçların	uzun	süre	dalgalı	

veya	kıvırcık	kalmasını	
sağlamak	için	uygulanan	
işlem

perma 

permi İzin	belgesi	 permi 
peron Tren,	tramvay,	metro	

istasyonlarında	yol	boyunca	
uzanan,	inilip	binilen	özel	
bölüm

péron 

Perran  1.	Uçucu,	uçan	
2.	Kadın	ismi

Perran 

personel İşyeri	çalışanlarının	tümü personel 
perspektif 1.	Görünge

2.	Bakış	açısı
3.	Nesneleri	görüldükleri	gibi	
çizme	sanatı

perspéktif 

perşembe  Haftanın	dördüncü	günü perşembé 
Perşembe   Ordu’nun	ilçesi		 Perşembé 
pertavsız Büyüteç	 pertavsız 
Pertev  1.	Işık,	parlaklık	

2.	Erkek	ismi
Pertév 

perukar  Berber			 péruka:r
perva  Korku,	sakınma		

Ve gönül tanrısına der ki/ 
Pervam yok verdiğin elemden 
(“Gün	Eksilmesin	
Penceremden”,	Cahit	Sıtkı	
Tarancı)

perva:

pervane 1.	Kanatlı	çark,	uskur	
2.	Fırıldak	
3.	Geceleri	ışığın	çevresinde	
dönen	küçük	kelebek	

perva:né

Pervari Siirt’te	bir	ilçe Pervari
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pervasız Korkusuz perva:sız
pervaz 1.	Kapı	pencere	saçağı	

2.	Giysilerin	kol	ve	etek	
kısımlarına	geçirilmiş	ek

pervaz 

Pervin 1.	Ülker	yıldızı	
2.	Kadın	ismi

Pervin 

pes 1.	Yenilgiyi	kabullenmek	
amaçlı	veya	şaşkınlık	ifade	
etmek	için	söylenen	söz
2.	Yavaş	ve	alçak	ses

pés 

pesimist Kötümser	 pésimist 
pespaye Aşağılık,	adi,	alçak péspa:yé
pestenkerani Saçma	sapan	söz pésten�kéra:ni:
pestil Kurutulmuş	meyve	 péstil 
peşiman Pişman,	nadim péşi:man 
peşin 1.	Alışverişte	mal	veya	

hizmetin	tesliminden	önce	
veya	teslimiyle	birlikte	
ödenen	para	
2.	Önce,	önceden

péşin

peşinat Önden	verilen	para,	peşin	
para

péşi:nat

peşinen Peşin	olarak	 péşi:nen
peşkeş Yaranmak	maksadıyla	

uygunsuz	olarak	verilen	şey
péşkéş 

peşkir Genelde	pamuk	ipliğinden	
dokunan	ince	havlu	

péşkir 

peşrev 1.	Klasik	fasılda,	giriş	
taksiminden	sonra	sazların	
birlikte	çaldığı	parça
2.	Güreşten	önce,	
pehlivanların	karşılıklı	
yaptıkları	gösteri

péşrév 

peştamal Hamamda	örtünmek	için	
kullanılan	ince	bez	dokuma

péştamal 
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petrol Kendisine	özgü	kokusu	olan,	
koyu	renkli,	arıtılmamış,	
doğal	yanıcı	mineral	yağ,	yer	
yağı

pétrôl 

petunya (Bot.)	Patlıcangillerden,	
çeşitli	renkte	çiçekler	açan,	
kokulu	bir	süs	bitkisi	

pétunya 

pey (Huk.)	Sözleşmede	tarafların	
anlaştığı	güvence	parası,	
kaparo	

péy 

peyam Haber,	bilgi péya:m
Peyami 1.	Haber	getiren

2.	Erkek	ismi
Péya:mi:

peyapey Peş	peşe,	art	arda péya:péy
peyda Ortada,	belli,	açık péyda:
peydah Açık,	ortada,	peyda péydah 
peydahlamak 1.	İstenmeyen	veya	uygun	

olmayan	şeyler	edinmek	
2.	Ortaya	çıkarmak,	
oluşturmak

péydahlamak 

peyderpey Azar	azar,	aşama	aşama péyderpéy
peygamber İnsanlara	Allah’ın	(cc)

emirlerini	ileten	kimse,	resul,	
yalvaç

péygamber 

peygamberane Peygamberce	 péygambéra:né 
peyk 1.	Uydu

2.	Bir	başkasına	bağımlı	olan
péyk 

peykân 1.	Okun	ucundaki	sivri	demir,	
temren
2.	(Mec.)	Sevgilinin	kirpiği
Süzme çeşmin gelmesin 
müjgân müjgân üstüne. / 
Urma zahm-ı sîneme peykân 
peykân üstüne. 
(“Gazel”,	Rasih	Bey)

péykâ:n 

peyke Alçak	tahta	sedir péyké 
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Peyker 1.	Yüz,	çehre	
2.	Kadın	ismi

Péyker 

peylemek Önceden	kendine	ayırtmak	 péylémék 
peyman Yemin,	ant	 péyma:n
peymane Büyük	kadeh,	şarap	bardağı péyma:né
peyzaj 1.	Kır	resmi	

2.	Bir	yerin	doğal	görünüşü
péyzaj 

pijama Yatak	giysisi	 pijama 
pilaki İçine	soğan,	sarımsak,	

maydanoz,	havuç	vb.	
katılarak	zeytinyağıyla	
pişirilen	ve	soğuk	olarak	
yenen	yemek

pilâki 

pilot Uçak,	helikopter	veya	hız	
aracı	sürücüsü	

pilôt 

pilotaj Bir	hava	taşıtını	yönetme pilôtaj 
pinpon Masa	tenisi pin�pon 
pir 1.	Yaşlı,	koca,	ihtiyar	

2.	Bir	tarikatın	veya	sanatın	
kurucusu	
3.	Bir	meslekte	deneyim	
kazanmış	kimse,	usta

pi:r

piramidal Piramit	biçiminde	 piramidâl 
pirana En	çok	Güney	Amerika’da	

rastlanan	çok	yırtıcı	bir	balık	
türü

pirana 

pirane Pirlere	yakışır	şekilde pi:ra:né
Piraye 1.	Süs

2.	Kadın	ismi
P:ira:yé

pirifâni  İhtiyar	kimse pi:rifa:ni:
pir-i mugan Meyhaneci pi:ri muga:n

pirina Zeytin	işlendikten	sonra	kalan	
posası,	küspe

pirina 
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pirinç 1.	Buğdaygillerden,	kökleri	
bol	suda	yetişen	bitki	ve	onun	
pilav	olarak	yenilen	taneleri	
2.	Bakıra	çinko	katılarak	elde	
edilen	sarı	renkli	alaşım

pirinç 

Pîrî Reis XVI.	yüzyılda	yaşamış	ünlü	
Türk	denizcisi

Pi:ri: Ré~is

pirüpak Tertemiz,	lekesiz pi:rüpâ:k
pirzola Kasaplık	hayvanda	

omurganın	iki	yanındaki	
bölge

pirzola 

piskopos Katoliklerde	papazların	en	
üstünde	yer	alan

piskopos 

pistole Kâğıt	üzerine	tasarım	
yaparken	doğrusal	eğri	
çizmek	için	kullanılan,	ölçü	
işaretsiz	cetvel

pistolé

piston Motorun	içinde	hareket	eden	
silindir	aygıt	

piston 

pisuvar Tuvaletlerde	erkeklerin	
kullandığı,	duvar	kenarına	
yerleştirilmiş	sidiklik

pisuvar 

piş Ön pi:ş
pişdar Öncü,	önde	giden	kimse pişda:r
Pişekâr Geleneksel	Türk	orta	

oyununda	Kavuklu	ile	
konuşarak	oyunu	açan	kişi

Pi:şékâ:r

pişman Yaptığı	bir	davranışın	
olumsuz	sonucunu	görüp	
üzülen,	nadim

pişman

pişmaniye Telleri	ince	ince	ayrılabilen	
bir	helva	türü

pişma:niyé

piştov Tabanca	türü	 piştov 
pitoresk Resimsi	 pitorésk 
piyade 1.	Yaya	asker	sınıfı	

2.	Satrançta	piyon
piya:dé
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piyale Şarap	kadehi,	içki	kadehi
Zannetme ki güldür, ne de 
lâle/ Âteş doludur, tutma 
yanarsın /
Karşında şu gülgûn piyâle 
("Piyale",	Ahmet	Haşim)

piya:lé

piyango Numaralı	kağıtlara	hediye	
dağıtılan	şans	oyunu	

piyan�go 

piyanist Piyano	çalan	kişi piyanist 
piyasa Satıcıların	mal	satmak	için	bir	

araya	geldiği	yer,	pazar
piyasa 

piyata Yassı	ve	büyük	yemek	tabağı piyata 
piyaz Zeytinyağlı,	soğanlı	ve	sirkeli	

fasulye	haşlamasından	oluşan	
salata

piyaz 

pizza Üstünde	değişik	malzemeler	
olan	ince	hamurlu	bir	İtalyan	
yemeği

pizza 

plaj Kumsal	 plâj 
plak Müziği	pikap	veya	

gramofonda	dinlemek	
amacıyla	hazırlanan	plastik	
daire	biçiminde	yaprak

plâk 

plaka 1.	Kamyon,	otomobil	vb.	kara	
taşıtlarına	takılan	numara	
levhası	
2.	Metal	levha	

plâka 

plaket  Onurluk	 plâkét 
plan Tasarı	 plân 
planet Gezegen	 plânét 
planör Hava	akımlarından	

yararlanarak	uçan,	uçağa	
benzer	motorsuz	hava	taşıtı

plânör 
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plastik Isı	ve	basınç	etkisiyle	biçim	
verilen,	organik	veya	sentetik	
olarak	yapılan	madde

plâstik 

platin İşlemesi	kolay,	değerli	bir	
element

plâtin

plato 1.	(Coğ.)	
2.	Çekim	için	dekor	kurulan	
yer

plâto 

platonik Düşsel	sevgi plâtonik 
plaza İş	merkezi	 plâza 
pleybek Ağız	ve	mimik	hareketleriyle	

şarkı	söylüyormuş	gibi	
yapmak	

pléybék 

Plüton Güneş’e	en	uzak	gezegen	 Plüton 
poğaça İçine	peynir,	kıyma	vb.	

konarak	hazırlanan	bir	tür	
tuzlu	çörek

po~aça 

polarizasyon Kutuplanma	 polârizasyon 
polen Çiçek	tozu	 polen 
polifonik Çok	sesli	 polifonik 
poligon Atış	yeri	 poligon 
poliklinik Ön	tanı	yapılan	sağlık	

merkezi
poliklinik 

polisiye Suçla	ilgili	 polisiyé 
polyester Kimyasal	bir	madde	 polyéster 
popülarite Tanınırlık	 popülârité 
popülasyon Varlık,	nüfus	 popülâsyon 
popülist Hak	yardakçısı	 popülist 
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portföy Banka,	simsar	veya	bir	aracı	
kuruluşun	kendi	elinde	
tuttuğu,	istediği	gibi	tasarruf	
ettiği	menkul	değerler	toplamı

portföy 

portmanto Aynalı	askılık	 portmanto 
portre 1.	Bir	kimsenin	yağlı	boya,	

sulu	boya,	kara	kalem	vb.	bir	
yolla	yapılmış	resmi	
2.	(Edb.)	Bir	kimsenin,	bir	
şeyin	sözlü	veya	yazılı	tasviri

portré 

postal Daha	çok	askerlerin	giydiği	
kaba	ve	konçlu	potin

postal 

postane Posta	gönderilerinin	kabul	
edildiği,	ayrım	ve	dağıtımının	
yapıldığı	yer

posta:né

poster 1.	Büyük	boy	resim	
2.	Kongrelerde	panoya	asılan	
kısa	bildiri

poster 

postiş Takma	saç,	ek	saç postiş 
postnişin Postta	oturan,	tekkenin	şeyhi postnişi:n
poşet Torba	 poşét 
poşu Genelde	erkeklerin	taktığı,	

kenarları	saçaklı	bir	tür	
başörtüsü

poşu 

potansiyel Henüz	varlığı	ortaya	
çıkmamış	olan,	gizil

potansiyel 

potin Uzun	konçlu,	bağcıklı,	
lastikten	kışlık	ayakkabı

potin

potpuri Karmaca	 potpuri 
poyraz Kuzey	doğudan	esen	rüzgâr	 poyraz 
pozisyon Konum,	durum	 pozisyon 
pozitif 1.	Artı	kutup	

2.	Olumlu
pozitif 

pozitivist Olgucu	 pozitivist 
pösteki Koyun	veya	keçi	postu	 pöstéki 
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pötibör Tereyağlı,	dikdörtgen	
biçiminde,	kenarları	tırtıklı	
bir	bisküvi	türü

pötibör 

pötikare Küçük	kareli	kumaş pötikaré 
pragmatist Yararcı pragmatist
pranga Ağır	cezalıların	ayağına	

takılan	kalın	zincir
prañga

pratik 1.	Uygulaması	kolay	olan
2.	Kolay	iş	yapabilen	kimse

pratik

prefabrik Parçaları	önceden	hazırlanıp	
birleştirilerek	oluşturulan	yapı

préfabrik 

prematüre Erkendoğan	 prématüré 
prestij Saygınlık	 préstij 
prezantabl Sunulabilir	durumda	olan prézantabl 
prezervatif Kondom,	kaput	 prézervatif 
primitif İlkel	 primitif 
problem 1.	Teoremler	veya	kurallar	

yardımıyla	çözülmesi	istenen	
soru	
2.	Sorun	

problem 

prodüksiyon Yapım	 prodüksiyon 
prodüktör yapımcı prodüktör
profesör Yükseköğretim	

kuruluşlarında	en	üst	aşamada	
olan	öğretim	üyesi

profésör 

profesyonel Usta,	uzman	 profésyonel 
profil Yan	 profil 
program 1.	İzlence	

2.	Çizelge
program 

proje Bilimsel	çalışma	tasarısı	 projé 
projektör Yansıtıcı	 projéktör 
proleter Emekçi	 proléter
promosyon Özendirme	 promosyon 
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propaganda Bir	öğreti,	düşünce	veya	
inancı	başkalarına	tanıtmak,	
benimsetmek	ve	yaymak	için	
yapılan	iş

propaganda 

prosedür İşlem	 prosédür 
prospektüs Tanıtmalık	 prospéktüs 
prostat Erkeklerde	idrar	torbasının	

altında	bulunan	bir	organ	ve	o	
organda	nüks	eden	hastalık

prostat

protesto Karşı	çıkış,	kabullenmeme protésto

protez Takma	 protéz 
protokol 1.	Bir	toplantı,	oturum,	

soruşturma	sonunda	
imzalanan	belge	
2.	Diplomasi	kuralları
 

protokôl 

prototip 1.	İlk	örnek
2.	Model

prototip

prova Bir	şeyin	istenilen	düzeyde	
olup	olmadığını	anlamak	için	
yapılan	deneme

prova

provokasyon Kışkırtma	 provokasyon  
provokatör Kışkırtıcı	 provokatör 
prömiyer İlk	gösteri prömiyer
psikiyatr Psikiyatri	ile	uğraşan	uzman psikiyatr 
psikopat Topluma	karşıt	davranışlar	

sergileyen	kişi
psikopat 

psişik Ruhsal	 psişik 
puan Çeşitli	sporlarda	kullanılan	

ölçüsü	ve	değeri	değişken	
birim

pu~an 
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puantaj 1.	Görüldü	işareti	koymak
2.	Spor	etkinliğinin	puan	
değerlendirmesi

pu~antaj 

puding Bir	tür	sütlü	tatlı	 puding 
puhu Baykuşgillerden,	orman,	dağ	

ve	kayalıklarda	yaşayan,	sırtı	
koyu	kahverengi	bir	tür	kuş

puhu 

pul 1.	Mektup	ve	kıymetli	evraka	
yapıştırılan	baskılı	kâğıt	
parçası		
2.	Giysi	veya	oyuncaklarda	
kullanılan	ince,	parlak	metal	
levhacık	
3.	Tavla	türü	oyunlarda	
kullanılan	tahta	veya	
plastikince	ve	yassı	levha	
4.	Para

pul 

pulman 1.	Yatar	koltuk	
2.	Trenin	yatabilen	koltuklu	
vagonu

pulman 

punto Matbaacılıkta,	bilgisayarda	
harflerin	büyüklük	ve	
küçüklüklerine	göre	aldığı	ad	

punto 

puset Elle	sürülen,	hafif,	küçük	
çocuk	arabası

pusét 

pusula Yön	tespitinde	kullanılan	
kadranlı	araç

pusula 

pürneşe Neşe	dolu	 pürnéşé
pürtelaş Telaşlı pürtélâş
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R
Rab Allah	(cc),	Yaradan	 Rab 
Rabbani Allah’la	(cc)	ilgili,	Allah’a	

(cc)	bağlı,	Allah’tan	(cc)	
gelen

Rabba:ni:

Rabbena Allah	(cc),	“Rabbimiz”	
anlamında	bir	söz

Rabbéna:

Rabbül Âlemin Kâinatın	efendisi	olan	Allah	
(cc),	âlemlerin	rabbi

Rabbül A:lémi:n

rabıta 1.	Bağ
2.	İlgi,	ilişki

ra:bıta

Rabia 1.	Dördüncü	
2.	Kadın	ismi

Ra:bi~a:

raci 1.	Geri	dönen
2.	Dokunan,	ilgilenen
Hayır, hayır, sana râci' değil 
bu tel'înât, / Bütün bu levm 
ü te'ellüm, bu ibtikâ-yi hayât 
(“Rücu”,	Tevfik	Fikret)

ra:ci:

racon 1.	(Ar.)	Yol,	yöntem	
2.	Gösteriş,	fiyaka

racon 

radde Derece,	kerte raddé 
radikal Kökten,	köktenci	 radikâl
radyasyon Işınım	 radyasyon 
radyatör Hava	veya	su	ile	çalışan,	

ısıtma	ve	soğutma	cihazı	
radyatör 

radyo 1.	Elektrik	dalgalarının	
yardımıyla	ses	iletimi	
2.	Düzenli	yayın	yapan	
istasyon	

radyo 

radyoaktif Işın	etkin	 radyoaktif 
Rafızi Rafıziliği	benimseyen	kimse Ra:fızi:
Rafızılik Şii	mezhebinin	bir	kolu	ve	bu	

koldan	olanların	inancı
Ra:fızi:lik



│Türkçe Telaffuz Sözlüğü490

rafineri Arıtımevi	 rafinéri 
rafya Afrika	ve	Amerika'da	yetişen,	

iri	gövdeli,	uzun	yapraklı	
palmiye	ve	ondan	elde	edilen	
dokuma	ipliği

rafya 

ragbi On	beşer	kişilik	iki	takım	
arasında	oval	bir	topla	
oynanan	oyun

ragbi 

ragıp İstekli,	isteyen,	rağbet	eden ra:gıp
rağbet 1.	İstek,	arzu	

2.	Beğenme,	itibar
ra:bét

rağmen Karşın	 ra:men
rağmına İnadına,	karşı	gelerek ra:mına 
rah Yol

Tövbe Ya Rabbi, hata 
rahına gittiklerime, / 
Bilip ettiklerime, bilmeyip 
ettiklerime! 
("Nutk-u	Şerif",	Abdurrahim	
Rûmi)

ra:h

rahat Üzüntüden	uzak	olmak,	
tasasızlık,	huzur

rahat 

rahibe Kadın	rahip ra:hibé
rahim Döl	yatağı rahim 
Rahim Kullarını	koruyan	ve	onlara	

merhamet	eden,	Allah	(cc)
Rahi:m

rahim Merhamet	eden,	acıyan	 ra:him
Rahime Kadın	ismi Rahimé 
rahimin Acıyanlar,	esirgeyenler,	

merhametli	olanlar
ra:himi:n

rahip Genelde	manastırda	yaşayan	
Hristiyan	din	görevlisi,	papaz,	
keşiş

ra:hip
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rahle Oturarak	okumaya	ve	
yazmaya	yarayan,	açılıp	
kapanabilen	alçak,	küçük	
masa

rahlé 

rahleitedris Birinin	bilgisi	ve	görgüsü	
altında	olmak,	birinden	ders	
almak

rahléyitédri:s 

Rahman Herkese	ve	her	canlıya	
merhamet	eden,	Allah	(cc)

Rahma:n

Rahmani Allah	(cc)	ile	ilgili	olan,	ilahi	 Rahma:ni:
rahmet 1.	Acıyıp	esirgeme,	merhamet	

etme
2.	Yağmur

rahmét 

rahmetli Allah’ın	(cc)	rahmetine	
kavuşmuş	olan,	merhum

rahmétli 

Rahmi 1.	Rahmetle	ilgili
2.	Erkek	ismi

Rahmi 

rahne Gedik	 rahné 
Rahşan 1.	Parlak

2.	Kadın	ismi
Rahşan 

rahvan Atın	biniciyi	sarsmadan	yavaş	
koşması

rahvan 

Raif 1.	Merhametli
2.	Erkek	ismi

Ra:~if

rakam Sayıları	göstermek	için	
kullanılan	işaretlerin	her	biri

rakam 

raket Masa	tenisi,	tenis	vb.	
oyunlarda	topa	vurmak	için	
kullanılan,	oval	tahta	bir	
kasnağa	gerilmiş	bir	ağla	
veya	lastikle	kaplanmış	saplı	
araç

rakét 

Rakım 1.	Yükselti
2.	Erkek	ismi

Ra:kım

rakibe Kadın	rakip raki:bé
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rakik 1.	İnce,	narin	
2.	Merhametli

raki:k

rakit Durgun,	hareketsiz ra:kit
rakkas 1.	Oynayan,	dans	eden	erkek

2.	Sarkaç
rakkas 

rakkase Raks	eden	kadın,	dansöz rakka:sé
raks 1.	Dans

2.	Salınım
raks 

raks etmek Dans	etmek,	oynamak raks͜étmék 
ralli Otomobil	yarışı ralli 
ram Boyun	eğen,	itaat	eden ra:m
ramak Bir	şeyin	olmasına	çok	az	

kaldığında	söylenen	söz
ramak 

Ramazan 1.	Oruç	tutulan	ay,	üç	ayların	
sonuncusu
2.	Erkek	ismi

Ramazan 

rami (Bot.)	Bir	tür	ısırgan	otu	 rami 
rami 1.	Atan,	atıcı	

2.	Boyun	eğen
ra:mi:

Rami İstanbul’da	bir	semt Ra:mi 
Rana 1.	Güzel,	hoş,	latif

2.	Kadın	ismi
Ra:nâ:

randevu Önceden	kararlaştırılan	
buluşma

randévu 

randıman Verim	 randıman 
rantiyeci Getirimci rantiyéci
raportör Rapor	tutan	 raportör 
raptiye Başlıklı,	ince,	düz	çivi raptiyé 
rasat Gözetleme,	gözleme rasat 
rasathane Gözlemevi rasatha:né
Rasih 1.	Kuvvetli	

2.	Bilgisi	geniş	
3.	Erkek	ismi

Ra:sih

Rasim 1.	Resim	yapan
2.	Erkek	ismi

Ra:sim
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rast 1.	Doğru,	düzgün
2.	Tesadüf	
3.	Hedefi	vurma	
4.	Klasik	Türk	müziğinde	bir	
makam

rast 

rasyonalizm Akılcılık	 rasyonalizm 
rasyonel Akla	uygun,	akılcı	 rasyonel 
raşe Titreme,	titreyiş ra:şé
Raşide Kadın	ismi Ra:şidé
raşidin Doğru	yolda	olanlar ra:şidi:n
Raşit 1.	Akıllı,	doğru	yolda	olan

2.	Erkek	ismi
Ra:şit

raşitizm Çocuklarda	sık	görülen	bir	
kemik	hastalığı

raşitizm 

Ratip 1.	Tertip	eden,	sıraya	koyan
2.	Erkek	ismi

Ra:tip

Rauf Pek	esirgeyen,	merhamet	
eden	anlamında	Allah’ın	(cc)	
isimlerinden	biri

Rauf 

raunt Boks	vb.	spor	
karşılaşmalarında	devrelerden	
her	biri

ra~unt 

ravi Rivayet	eden ra:vi:
raviyan Rivayet	edenler,	hikâye	

anlatanlar
ra:viya:n

ravza Çimenlik,	ağaçlık	yer,	bahçe ravza 
Ravza-i 
Mutahhara

Mescid-i	Nebevi	içinde	Hz.	
Muhammed’in	(sav)	kabri	
ile	minberine	kadar	olan	özel	
yer.	Cennet	Bahçesi	olarak	da	
anılır

Ravza~i 
Mutahhara

ray Tren,	tramvay	vb.	taşıtlarda	
tekerleklerin	üzerinde	hareket	
ettiği	demirden	yol

ray 

rayiç Bir	mal	veya	para	biriminin	
sürüm	değeri

ra:yiç
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rayiha Güzel	koku ra:yiha
raz Sır ra:z
razakı Kalınca	kabuklu,	iri	ve	

uzunca	taneli,	şekeri	çok	bir	
tür	üzüm

razakı 

razı Rıza	gösteren,	boyun	eğen ra:zı 
Raziye Kadın	ismi Ra:ziyé
reaksiyon 1.	Tepki	

2.	Tepkime	
ré~aksiyon

realist Gerçekçi	 réalist 
realizm Gerçekçilik		 réalizm 
reaya Bir	hükümdarın	yönetiminde	

vergiye	tabi	olan	halk
réa:ya:

rebabi Rebap	çalan	kişi réba:bi: 
rebap Uzun	saplı	kemençe,	saz réba:p 
rebiyülahir 1.	Sonbahar

2.	Arabi	ayların	dördüncüsü,	
küçük	mevlit	ayı

rébi:yüla:hir 

rebiyülevvel 1.	İlkbahar
2.	Arabi	ayların	üçüncüsü,	
büyük	mevlit	ayı

rébi:yülévvel

reca Umma,	yalvarma,	istek,	dilek	 réca:
Recai 1.	Ricacı

2.	Erkek	ismi
Réca~:i

Recep 1.	Kutsal	üç	ayların	ilki	
2.	Erkek	ismi

Récép 

reçel Meyvelerin	şekerle	
kaynatılmasıyla	hazırlanan	
tatlı

réçel 

reçete Doktorun	hastasına	verdiği	
ilaç	listesi	ya	da	ilaç	
kutularında	bulunan	ilaç	
tarifesi

réçété 
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reçine Özellikle	çamlarda	oluşan,	
katı	veya	yarı	akışkan	organik	
salgı	maddesi,	ağaç	sakızı

réçiné

redaksiyon Düzelti,	tashih rédaksiyon 
redaktör Düzeltmen	 rédaktör 
reddetmek Geri	çevirmek,	kabul	

etmemek	
réddétmék 

reddihakim (Huk.)	Hâkimi	reddetme,	
istememe

réddiha:kim

reddimiras (Huk.)	Mirası	reddetme,	
kabul	etmeme

réddimi:ras 

reddiye Bir	fikri	çürütmek	için	
yazılan	yazı

réddiyé 

redif (Edb.)	Şiirde	her	beytin	
sonunda	kafiyeden	sonra	
tekrarlanan	ve	aynı	harflerden	
oluşan	kelime,	ek

rédif 

redingot Arkası	yırtmaçlı,	etekleri	
uzun,	çift	sıra	düğmeli,	resmî	
erkek	ceketi

rédingot 

reenkarnasyon Ruh	göçü	 réénkarnasyon 
refah Bolluk,	rahatlık,	gönenç réfah (réfa:hı)
refakat 1.	Arkadaşlık	etme

2.	Eşlik	etme
réfa:kât

referandum (Huk.)	Halk	oylaması	 référandum 
referans 1.	Tavsiye	mektubu	

2.	Kaynak	
référans 

Refet 1.	Merhamet	etmek;	sevmek
2.	Erkek	ismi

Réfét

refetmek Gidermek,	ortadan	kaldırmak	
Benim Murat kulun suçumu 
affet. / Suçum bağışlayıp 
günahım refet 
(Sultan	III.	Murat)

réf’étmék

Refi 1.	Yüksek,	yüce
2.	Erkek	ismi

Réfi:
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Refik 1.	Arkadaş,	dost
2.	Koca,	eş
3.	Erkek	ismi

Réfik 

Refika 1.	Kadın	eş,	zevce
2.	Kadın	ismi

Réfi:ka

refleks Tepke	 réfléks 
reflektör Yansıtıcı	 réfléktör 
refüj Orta	kaldırım	 réfüj 
Regaip Gecesi Recep	ayının	ilk	cuma	gecesi,	

kandil
Réga:~ip Gécési

regülatör Düzenleyici	 régülâtör 
reha Kurtulma,	kurtuluş réha:
rehabilitasyon İyileştirme	 réhabilitasyon 
rehavet Vücuttaki	gevşeklik,	ağırlık réha:vét
rehber Yol	gösterici,	kılavuz réhber 
rehin (Huk.)	Bir	borcun	

ödeneceğine	garanti	olarak	
bırakılmış	şey,	ipotek

réhin 

rehine Rehin	olarak	ele	geçirilen	
insan,	tutsak

réhi:né

reis Baş,	başkan,	lider ré~is
reisicumhur Cumhurbaşkanı ré~isicumhur
reis-i vükela Başbakan ré~isivükélâ:
reisülküttap XVII.	yüzyıla	kadar	

Osmanlılarda	padişah	divanı	
kâtiplerinin	başı,	reis	efendi

ré~isülkütta:p 

rekabet Yarış,	yarışma,	çekişme réka:bét
rekâket Kekemelik rékâ:két
rekât Namazda	bir	kıyam,	bir	rükû	

ve	iki	secdeden	oluşan	bölüm
rékât 

reklam Bir	şeyi	halka	tanıtmak	ve	
beğendirmek	için	yapılan	iş,	
tanıtım	

réklâm 

rekolte Tarımda	bir	yılda	derlenen	
ürünlerin	bütünü

rékôlté 
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rektifiye Motor	yenileme	 réktifiyé 
rektör Üniversitenin	tüzel	kişiliğini	

temsil	eden,	yönetimden,	
eğitim	ve	öğretimin	düzenli	
yürütülmesinden	sorumlu	
profesör

réktör 

relaks Rahatlama,	gevşeme	 rélâks 
remiks Bindirim	 rémiks 
remil Kumda	nokta	ve	çizgilerle	fal	

bakmak
rémil 

remiz İşaret,	simge rémiz 
Remzi 1.	Sır

2.	Erkek	ismi
Rémzi 

Remziye Kadın	ismi Rémziyé 
renc Sıkıntı,	zahmet,	eziyet rénc
rencide İncinmiş,	kalbi	kırılmış réncidé
rençper Bağ,	bahçe	veya	inşaatlarda	

ağır	işleri	gören	gündelikçi,	
ırgat

rénçper 

rende Delici,	parçalara	ayırıcı	veya	
düzeltici	alet

réndé  

rengârenk Çok	çeşitli	renkleri	olan,	renk	
renk

rén�gâ:rénk

Rengin 1.	Renkli,	parlak	renkli
2.	Güzel,	hoş
3.	Kadın	ismi

Rén�gi:n

renk 1.	Cisimlerin	yansıttığı	ışığın	
göz	tarafından	algılandığı	hâli
2.	Nitelik

rén�k 

repertuvar 1.	Tiyatroda	oyun	listesi	
2.	Sanatçının	icra	ettiği	
eserlerin	hepsi	
3.	Birikim

répertuvar 

replik Oyuncunun	sözü	
karşısındakine	bırakırken	
söyleyeceği	son	söz	

réplik 
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repo Bankalar	arası	işlemlerde	bir	
gecelik	faiz	uygulaması

répo 

reprodüksiyon Çoğaltma	 réprodüksiyon 
resen Kimseye	danışmadan,	

kendiliğinden,	kendi	başına
ré:’sen 

resen Halat,	urgan,	ip résen 
resepsiyon 1.	Kabul,	kabul	etme	

2.	Kabul	yeri	
résépsiyon 

resif Su	düzeyinde	sıra	kayalar résif 
resim 1.	Varlıkların	görünüşlerinin	

kalem,	fırça	gibi	araçlarla	
kâğıt,	bez	vb.	üzerine	yapılan	
biçimleri
2.	Fotoğraf	

résim 

resmen 1.	Devlet	adına,	devletçe	
2.	Kanuna	veya	yönteme	
uygunca	
3.	Kesin	olarak

résmen 

resmî 1.	Devlete	ait,	devlet	adına
2.	Törenle,	formel
3.	Ciddi

résmi:

resmigeçit Geçit	töreni résmigéçit 
resmiyet Resmî	nitelikte	olan résmiyét 
ressam Resim	yapan	sanatçı réssam 
rest Karşı	çıkış	 rést 
restoran Lokanta,	yemek	servisi	veren	

yer
réstoran 

restorasyon Yenileme	 réstorasyon 
resul 1.	Elçi,	kitap	indirilmiş	

peygamber
2.	Haberci

resû:l

Resul-i Ekrem Hz.	Muhammed	(sav) Resû:li Ékrem
Resulullah Allah’ın	(cc)	resulü,	Hz.	

Muhammed	(sav)
Résu:lullah
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Reşat 1.	Hak	yolunda	yürüme
2.	Sultan	Reşat	adına	basılan	
altın	para	
3.	Erkek	ismi

Réşat

Reşide Kadın	ismi Réşi:dé
Reşit 1.	Erişkin,	akıl	baliğ

2.	Erkek	ismi
Réşit 

ret Kabul	etmeme,	geri	çevirme rét 
retorik Güzel	söz	söyleme	sanatı	ve	

bunu	inceleyen	bilim	
rétorik 

retrospektif Dünden	bugüne rétrospéktif 
reva Yakışır,	uygun,	yerinde réva:
revaç Sürüm	 révaç (réva:cı)
revaçta Gözde	tutulan,	rağbet	edilen révaçta 
revak Üstü	kapalı,	önü	açık	yer,	

sundurma
révak

revan Su	gibi	akıp	giden,	yürüyen réva:n 
Revan Ermenistan'ın	başkenti	

olan	Erivan'a	Osmanlı	
İmparatorluğu	zamanında	
verilen	isim

Révan 

revani İrmikle	yapılan	şerbetli	bir	
tatlı	türü

réva:ni

reverans Selam	veya	teşekkür	için	
eğilerek	veya	dizleri	kırarak	
yapılan	hareket

révérans 

revize etmek Düzeltmek,	yenilemek révizé étmék 
revizyonist Düzenleyici	 révizyonist 

revnak Güzellik,	parlaklık,	göz	
alıcılık
Nice revnaklı şehirler görülür 
dünyada, / Lakin efsunlu 
güzellikleri sensin yaratan 
(“Bir	Başka	Tepeden”,	Yahya	
Kemal	Beyatlı)

révnak 
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rey 1.	Oy	
2.	Görüş,	düşünce,	fikir

réy 

reyb Şüphe	 réyb 
reybî Şüpheci	 réybi: 
Reyhan 1.	(Bot.)	Fesleğen

2.	Güzel	koku
3.	Kadın	ismi

Réyhan 

reyhani 1.	İnce	nakışlı	
2.	Arap	harfleriyle	bir	yazı	
türü

réyha:ni: 

reyon Mağazanın	yalnız	bir	tür	eşya	
satılan	bölümü

réyon 

reyting Derece,	değerlendirmee	 réyting 
rezalet Utanç	verici	durum,	rezillik,	

kepazelik
réza:lét

reze Menteşe rézé 
rezerv Saklanmış,	biriktirilmiş	şey rézerv 
rezervasyon Ayırtma	 rézervasyon 
rezervuar Tuvaletlerin	su	deposu rézervu~ar 
rezidans 1.	Yüksek	devlet	görevlileri,	

elçiler	vb.nin	oturmalarına	
ayrılan	konut
2.	Saray	konut

rézidans 

rezil Alçak,	utanmaz rézil
rezil olmak Çok	utanılacak	duruma	

düşmek
rézi:l͜ olmak

Rezzak Bütün	mahlûkatın	rızkını	
veren,	Allah	(cc)

Rézzak 

Rıdvan Cennetin	kapısındaki	büyük	
melek

Rıdvan

Rıfkı 1.	Yumuşaklık,	tatlılık	ve	
yavaşlıkla	ilgili
2.	Erkek	ismi

Rıfkı 

rıhlet Göç rıhlét 
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rıhtım Akarsu	veya	deniz	kenarında	
gemilerin	yükleme	boşaltma	
yeri	

rıhtım 

Rıza 1.	Razı	olma;	kabullenme,	
isteme
2.	Erkek	ismi

Rıza:

rızaen Razı	olarak rıza:~en
rızık 1.	Yiyecek	içecek	şeyler,	azık

2.	Allah’ın	(cc)	bahşettiği	
nimetler

rızık

rızkını çıkarmak Geçimini	sağlamak	 rızkını çıkarmak 
riayet 1.	Uyma,	boyun	eğme

2.	Saygı	gösterme,	itibar	etme
ri~a:yét

riayetkâr Saygı	gösteren,	uyan,	riayet	
eden

ri~a:yétkâ:r

riba 1.	Artma,	çoğalma
2.	Tefecilikten	kazanılan,	faiz

riba:

rica Dilek,	dileyiş,	istek rica:
rical 1.	Yüksek	mevkideki	devlet	

adamları
2.	Erkekler

ricâ:l

ricat 1.	Geri	dönme,	çekilme,	
kaçma
2.	Vazgeçme

ric’ât

Rifat 1.	Yükseklik,	yücelik
2.	Erkek	ismi

Rifat

rika Arap	harfleriyle	yazı	türü rik’a
rikkat İncelik,	naziklik rikkât 
rindane Dervişçe	 rinda:né 
rint Derviş,	gönül	eri rint 
risale Kitapçık,	mektup risa:lé
risalet Peygamberlik risa:lét
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Risalet-ün 
Nushiye

(Edb.)	XIII.	yüzyılda	
Anadolu’da	yaşamış	
mutasavvıf	şair	Yunus	
Emre’nin	ünlü	mesnevisi

Risa:létün 
Nushi:yé

risk Zarara	uğrama	tehlikesi,	
riziko

risk

ritim Dizem	 ritim 
ritüel Ayin	 ritü~el 
rivayat Söylentiler,	rivayetler	 riva:ya:t
rivayet Söylenti,	nakledilen	söz	veya	

haber
riva:yét

riya İki	yüzlülük riya:
riyakâr İkiyüzlü,	yüze	gülen riya:kâ:r
riyal İran,	Katar,	Suudi	Arabistan,	

Umman	ve	Yemen'de	
kullanılan	para	birimi

riyâl 

riyaset Başkanlık riya:sét
riyazet Nefsinin	isteklerine	

uymamak,	nefsi	kırmak
riya:zét

riyazi Matematiksel riya:zi:
riyaziyat Matematik	bilgisi riya:ziya:t
riyaziye Matematik	bilimi riya:ziyé
rize Kırıntı,	döküntü,	ufak	parça ri:zé 
Rize Doğu	Karadeniz	bölgesinde	

bir	il
Rizé

riziko Risk	 riziko 
romantik 1.	Duygusal	ve	coşkulu	

hareket	eden	
2.	Romantizm	akımının	
etkisinde	olan	kişi	veya	yapıt	

romantik 

Romen Eski	Roma	halkından	olan Romen 
ropdöşambr Erkeklerin	evin	içinde	

kıyafetlerinin	üzerine	
giydikleri	üstlük

ropdöşambır 

rotasyon Yer	değiştirme	 rotasyon 
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rölanti Motorlu	taşıtlarda	motorun	en	
az	yakıtla	çalışma	ayarı

rölanti 

römork Başka	bir	taşıt	tarafından	
çekilen	motorsuz	taşıt

römork 

römorkör Yedeğinde	daha	çok	deniz	
aracı	götüren	taşıt

römorkör 

Rönesans Avrupa’da	XV.	yüzyıldan	
itibaren	Hümanizmin	
etkisiyle	ortaya	çıkan	sanat	ve	
bilim	akımı	

Rönésans 

röportaj Sohbet,	mülakat	 röportaj 
röportör Röportaj	yapan	kişi	 röportör 
rötar Gecikme,	tehir rötar 
rötuş Ufak	düzeltmeler	 rötuş 
rövanş Spor	karşılaşmalarında	ilk	

maçın	ardından	oynanan	
ikinci	maç	

rövanş 

röveşata Bir	futbol	tekniği	 rövéşata 
ru Yüz,	çehre ru:
ruam Sakağı	(Mankafa)	hastalığı ruam 
rubai (Edb.)	Dörtlük	şeklinde	

yazılan	şiir	
ruba:~i 

rubaiyat (Edb.)	Rubailer ruba:~iya:t
ru-be-ru Yüz	yüze ru:béru:
Rufai Rufailik	tarikatinden	olan	

kimse
Rufa:~i

Rufaiye Ahmed	Rıfai	tarafından	
kurulan	Sünni	bir	tarikat,	
Rufailik

Rufa:~iyé 

ruh 1.	Can,	nefes,	canlılık
2.	Öz
3.	Tin

ruh
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ruhani 1.	Ruhla	ilgili
2.	Din	ve	mezheple	ilgilenen	
kimse

ru:ha:ni:

ruhaniyet 1.	İnanışa	göre,	ölen	birinin	
devam	etmekte	olan	ruhunun	
manevi	gücü
2.	Ruhtan	ibaret	olma

ru:ha:niyét

ruhban Hıristiyanlıkta	rahipler	sınıfı ruhban 
ruhbaniyet Rahiplerin	yaşama	biçimi,	

ruhbanlık
ruhba:niyét

ruhen Ruh	bakımından,	ruhla	alakalı	
olarak

ru:hen

Ruhi 1.	Ruh	ile	ilgili,	ruhsal
2.	XVI.	yüzyılda	yaşamış	
ünlü	Osmanlı	şairi
3.	Erkek	ismi

Ru:hi:

ruhiyat 1.	Ruh	bilim,	Psikoloji	
2.	Psikolojik	durum

ru:hiyat

ruhsal Ruhla	ilgili	 ruhsal 
Ruhsar 1.	Yüz,	çehre

2.	Kadın	ismi
Ruhsa:r

ruhsat 1.	(Huk.)	İzin,	müsaade
2.	İzin	belgesi

ruhsat 

ruhsatname İlgili	birimlerce	verilen	izin	
belgesi,	ruhsat

ruhsatna:mé

Ruhullah Müslümanların	Hz.	İsa’ya	
(as)	atfen	kullandığı	deyim	

Ru:hullah

ruhumücerret Karışık	ve	katışık	olmayan	
ruh	

ru:humücérrét 



Türkçe Telaffuz Sözlüğü │ 505

Rum 1.	Müslüman	ülkelerde	oturan	
Yunan	asıllı	kimse	
2.	Roma	kökenli	veya	Roma	
yurttaşı	haklarına	sahip	olan	
halk	
3.	Anadolu

Rum 

rumba Küba	kökenli	bir	dans	türü rumba 
Rumelili Osmanlı	Devleti	zamanında	

Avrupa	topraklarında	yaşayan	
Türklerden	olan	kimse

Rumélili 

Rumi 1.	Anadolulu	ve	Anadolu’da	
yaşayan
2.	Bizans	İmparatorluğu’nun	
egemenliği	altındaki	kimseler

Ru:mi:

runik (Dilb.)	Run	harfleriyle	
yazılmış

runik 

rustai Köylü	 rusta:~i 
ruşen 1.	Aydın,	parlak,	ışık	saçan	

2.	Belli,	açık
Gamım pinhan dutardım ben, 
dedîler yâre kıl rûşen / Desem 
ol bîvefâ bilmen inanır mı 
inanmaz mı? 
(“Gazel”,	Fuzuli)

ru:şen

rutubet Nem rutu:bét
ru-yi zemin Yeryüzü ru:yi zémi:n
ruz Gün ru:z
ruz-i mahşer Mahşer	günü	 ru:zi mahşer
ruzname 1.	Günlük	

2.	Gündem
ru:zna:mé

ruzuşeb Gece	gündüz,	sürekli ru:zuşéb 
Rübab-ı Şikeste (Edb.)	“Kırık	Saz”	anlamında,	

Tevfik	Fikret’in	bir	eseri
Rüba:bı Şikésté

rücu Geri	dönme,	vazgeçme,	
cayma

rücu:
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rüçhan Üstünlük,	öncelik,	yeğlik
Arab'ın Türk'e; Laz'ın 
Çerkes'e, yâhud Kürd'e; / 
Acem'in Çinli'ye rüçhânı mı 
varmış? Nerde! 
(“Hakkın	Sesleri”,	Mehmet	
Akif	Ersoy)

rüçha:n 

Rüknettin 
(Rükneddin)

1.	Dinin	sağlam	direği
2.	Erkek	ismi

Rüknéttin  

rükû 1.	Öne	doğru	eğilme
2.	Namazda	dizlere	tutunarak	
yere	doğru	eğilme

rükû:

rükün Bir	şeyin	en	güçlü	ve	sağlam	
tarafı

rükün 

rüküş Zevksiz	veya	gülünç	giyimli	
kişi

rüküş 

Rüstem 1.	(Mit.)	İran’ın	ünlü	
mitolojik	kahramanı
2.	Erkek	ismi

Rüstem

rüsum (Huk.)	Vergiler,	gümrük	
vergileri

rüsu:m

rüsumat Bazı	mallardan	devletçe	
alınan	vergiler

rüsu:ma:t

rüsva Ayıplanacak	durumda	olan,	
rezil,	itibarsız,	

rüsva:

rüşt Akıl	baliğ	olma,	erginlik rüşt 
rüştiye Eskiden	ortaokul rüştiyé 
rüştünü ispat 
etmek

1.	Kanuna	göre	yetişkin	
olmak	
2.	Bir	işi	başarıyla	
neticelendirmek

rüştünü 
ispa:t͜étmék

rüşvet (Huk.)	Devlet	işlerinde	mal	
veya	para	karşılığında	çıkar	
sağlama

rüşvét 
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rütbe 1.	Derece,	basamak,	aşama
2.	Memurluk	veya	askerlik	
derecesi,	mevki

rütbé 

rüya 1.	Düş
2.	Hayal

rû:ya:

rüyet Görmek rü:yét
rüzgâr Yel rûzgâ:r
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S
saadet Mutluluk saa:dét
saat 1.	Zamanı	gösteren	aygıt

2.	Bir	günün	yirmi	dörtte	
birine	eşit,	altmış	dakikalık	
zaman	dilimi
3.	Vakit,	zaman

saât 

saba 1.	Doğudan	esen	hafif	sabah	
yeli
2.	Klasik	Türk	müziğinde	bir	
makam

saba:

sabah Güneşin	doğumundan	öğleye	
kadar	olan	zaman

sabah 

Sabahat 1.	Güzellik
2.	Kadın	ismi

Sabahât 

sabavet Çocukluk saba:vét
sabık 1.	Geçen,	geçmiş,	eski

2.	Bir	önceki
sa:bık

sabıka 1.	Geçmişteki	hâl	ve	durum	
2.	Geçmişte	işlenen	suç

sa:bıka

sabi Küçük	çocuk sabi:
Sabih 1.	Güzel,	latif,	şirin

2.	Erkek	ismi
Sabih 

Sabiha Kadın	ismi Sabiha
sabirin Sabırlılar sa:biri:n
sabit Hareketsiz,	durağan sa:bit
sabite 1.	Değişmez	nicelik

2.	Hareketsiz	yıldız
sa:bité

sabitkadem Devamlılık	gösteren	 sabitkadém 
sabitlemek Sabit	duruma	getirmek sabitlémék 
sabotaj Baltalama	 sabotaj 
sabote etmek Baltalamak	 saboté étmék
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sabun Çeşitli	yağlarla	yapılan	
temizlik	maddesi

sabun 

sac Yassı	demir	çelik	ürünü	ve	bu	
üründen	yapılan

sac 

sacayağı Ateş	üzerine	tencere,	tava	vb.	
koymaya	yarayan,	üç	ayaklı	
çember	veya	üçgen	biçiminde	
demir	destek

sacaya:

Sacit Secde	eden	anlamında	erkek	
ismi

Sa:cit

sada Yankı,	ses,	seda sada:
sadaka Yardım	etmek	için	karşılıksız	

verilen
sadaka 

sadakat Sağlam	dostluk,	içten	bağlılık sada:kât
sadaret Osmanlı’da	sadrazamlık sada:rét
sadberk Yüz	yapraklı,	katmerli sadberk 
sade 1.	Düz,	yalın,	gösterişsiz

2.	Saf,	katıksız	
3.	Yalnızca,	sadece

sa:dé

sadece Yalnızca	 sa:décé
sadede gelmek İlgisiz	sözleri	bırakıp	asıl	

konuya	gelmek
sadédé gelmék

sadedil Temiz	kalpli	 sa:dédil
sadedilane Saf	bir	şekilde sa:dédilâ:né
sadet Konuşulan	asıl	konu,	esas	

mesele
sadét

Sadettin "Dini	Kutlu	Kılan",	
"mübarek"	anlamında	erkek	
ismi

Sa:déttin

Sadık 1.	Sadakatli	
2.	Gerçek,	doğru
3.	Erkek	ismi

Sa:dık

sadıkane İçten	bağlı	olarak,	sadakatle sa:dıka:né
sadır Göğüs,	sine,	kalp sadır 
sadır Çıkan,	görünen sa:dır
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Sadi 1.	Saadetle	ilgili	olan	
2.	İran’da	XIII.	yüzyılda	
yaşamış	ünlü	mutasavvıf,	şair	
Şeyh	Sadi-i	Şirazi

Sa:di:

sadist Başkalarına	acı	çektirmekten	
zevk	duyan

sadist 

sadpare Yüz	parça,	parça	parça	olmuş sadpa:ré
sadra şifa vermek Gönlü,	yüreği	ferahlatmak sadra şifa vermék
sadrazam Osmanlı	devletinde	Başbakan	

veya	veziriazam	
sadra:zam

Sadri Göğüsten,	göğüsle	ilgili	
anlamında	erkek	ismi

Sadri

Sadullah 1.	Allah’ın	(cc)	talihli	kıldığı	
kimse
2.	Erkek	ismi

Sa:dullah

Sadun 1.	Kutlu,	uğurlu,	mübarek
2.	Erkek	ismi

Sa:dun

saf 1.	Temiz,	arı
2.	Kurnazlığa	aklı	ermeyen
3.	Dizi,	sıra

saf 

Safa 1.	Mutluluk,	gönül	huzuru
2.	Mekke	yakınında,	hacıların	
Merve’ye	kadar	dört	kez	
gidip	geldiği	tepe

Safa:

Safahat 1.	Aşamalar,	evreler
2.	Mehmet	Akif	Ersoy’un	
şiirlerinden	oluşan	ünlü	eseri

Safahat 

safari 1.	Toplu	ava	çıkma	
2.	Vahşi	hayatı	gözlemlemek	
için	yapılan	turistik	gezi

safari

safayab Neşeli,	memnun	olmak safa:ya:b
safderun Kolay	aldatılabilen,	saf safdéru:n
safdil Kolay	aldanan,	saf	kimse safdil 
safer Ay	takviminin	ikinci	ayı,	

sefer	ayı
safér 
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Safevi İran’da	Şah	İsmail’in	
kurucusu	olduğu	meşhur	
hanedanlık

Safévi:

Saffet 1.	Temizlik,	paklık
2.	Erkek	ismi

Saffét 

safha Aşama,	evre safha 
safi 1.	Katıksız,	saf	

2.	Net
sa:fi:

safir Yakut	cinsinden,	mavi	renkte	
kıymetli	bir	taş

safir

safiyane Temiz,	saf	bir	şekilde sa:fiya:né
safiyet Temizlik,	saflık sa:fiyét
safra 1.	Öd

2.	Fazlalık	oluşturan	şeyler
safra 

saf saf Sıra	sıra	dizilmek
Kadrini sengi musallada 
bilüp ey Baki / Durup el 
bağlayalar karşında yaran 
saf saf 
(“Gazel”,	Baki)

sa:f sa:f

safsata Asılsız,	boş	söz safsata 
sagar Kadeh sa:ga:r
sağaltmak İyileştirmek	 sa:ltmak 
sağır İşitmeyen	 sa:r 
saha Cömertlik saha:
saha Alan,	meydan,	avlu sa:ha
sahabe 1.	Hz.	Muhammed’i	(sav)	

görmüş,	onun	meclisinde	
bulunmuş	kimse
2.	Sahip	çıkanlar

saha:bé

sahaf Genelde	kullanılmış,	eski	
kitaplar	satan	kitapçı

sahaf

sahan Derinliği	az	pişirme	kabı sahan 
sahara Çöller,	sahralar saha:ra
sahi Gerçekten,	gerçek sa:hi
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sahibe Bir	şeyin	sahibi	olan	kadın	 sa:hibé
sahife Sayfa,	kâğıt	yaprağın	bir	yüzü sahi:fé
sahih Doğru,	gerçek,	hakiki	olan sahih
sahil Deniz	ve	göl	kıyısı sa:hil
sahip 1.	Malik,	iye

2.	Koruyan,	yardım	eden
sa:hip

sahipkıran Güçlü,	söz	sahibi	hükümdar sahipkıran 
sahir Büyüleyici,	büyüleyen	

anlamında	erkek	ismi
sa:hir

Sahire Kadın	ismi Sa:hiré
sahn 1.	Avlu	

2.	Cami,	medrese	ve	
kiliselerde	umumun	
toplanmasına	mahsus	üstü	
kubbeli,	örtülü	yer

sahn 

sahne 1.	Gösteri,	oyun	vb	temsilleri	
yapmaya	uygun	yer	
2.	Görüntü	
3.	Oyun	veya	filmin	her	bir	
bölümü

sahné 

sahn-i çemen Bahçenin	ortası,	meydan sahnıçémen 
sahra 1.	Büyük	çöl

2.	Kır
sahra:

sahte 1.	Düzmece,	taklit
2.	Uydurma

sahté 

sahtekâr Yalancı,	sahte	iş	yapan,	
dolandırıcı

sahtékâr

sahtiyan Tabaklanarak	boyanmış	ve	
cilalanmış	deri

sahtiya:n

sahur Gün	doğmadan	oruca	
başlamak	için	yenen	yemek	
ve	yeme	zamanı

sahur 

Said Kutlu,	uğurlu	anlamında	
erkek	ismi

Said 

said Yükselen,	yukarı	çıkan sa:id
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saik 1.	Güdü,	sevk	eden,	
sürükleyen
2.	Sebep

sa:ik 

saika Sevk	eden,	sürükleyen,	sebep sa:ika
sail Dilenci sa:il
Saim 1.	Oruç	tutan,	oruçlu

2.	Erkek	ismi
Sa:im

Saime Kadın	ismi Sa:imé
sair Diğer,	başka,	öteki sa:~ir
Sait Kutlu,	uğurlu	anlamında	

erkek	ismi
Sait 

saka 1.	Su	dağıtan,	su	taşıyıcısı
2.	Bir	kuş	türü

saka 

sakat 1.	Bir	yanı	eksik,	hasta	veya	
arızalı	olan
2.	Bozuk	ya	da	özürlü

sakat 

sakın 1.	“Asla!”	anlamında	uyarı	
sözü	
2.	Korkulacak	bir	durum	
olmasın	anlamında	söz

sakın 

Sakıp 1.	Delen,	delip	geçen
2.	Parlak	ışıklı
3.	Erkek	ismi

Sa:kıp

sakıt 1.	Düşen,	düşmüş	
2.	Önemini	yitirmiş

sa:kıt

saki Toplantı	ve	meclislerde	su	ve	
içki	sunan	kimse
Esdi nesîm-i nev-bahâr açıldı 
güller subh-dem / Açsın bizim 
de gönlümüz sâkî meded sun 
Câm-ı Cem 
(“Bahar	Kasidesi”,	Nef’i)

sa:ki:

sakil 1.	Sıkıcı,	sıkıntılı
2.	Ağır	
3.	Kaba,	çirkin

saki:l
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sakin 1.	Durgun,	hareket	etmeyen
2.	Sessiz	
3.	Bir	yerde	ikamet	eden

sa:kin

sakiname (Edb.)	Divan	edebiyatında	
Saki’yi	ve	içki	meclisini	
övmek	için	yazılan	şiir

sa:ki:na:mé

saksafon Metal	tuşlu,	üflemeli	bir	çalgı saksafon 
saksağan Karnı	beyaz,	kanatları	

kül	rengi,	uzun	kuyruklu,	
kargagillerden	bir	kuş	

saksa:n 

sal İlkel	deniz	taşıtı sal 
sal Sene,	yıl sa:l
sala (sela) Cuma,	bayram	veya	cenaze	

namazı	için	okunan	dua
salâ:

salah Düzelme,	iyileşme,	iyilik salâ:h
salahiyet Yetki salâ:hiyét
salahiyettar Yetkili salâ:hiyéttar
salamanje Yemek	odası	 salamanjé 
salat 1.	Namaz

2.	Hz.	Muhammed’in	(sav)	
adı	geçtiğinde	okunan	dua

salâ:t 

salat-ı vitir Yatsı	namazının	sonunda	
kılınan	3	rekâtlık	namaz

salâ:tı vitir

salatüselam Hz.	Peygamber'e	(sav)	ve	
onun	soyundan	gelenlere	
saygı	bildirmek	için	okunan	
dua

salâ:tüsélâ:m 

salavat 1.	Hz.	Muhammed’e	(sav)	
saygı	maksadıyla	yapılan	
dualar
2.	Namazlar	

salâvat

salavat-ı şerif Hz.	Muhammed'e	(sav)	saygı	
maksadıyla	yapılan	dua

salâva:tı şérif

salep Sahlep	bitkisinden	elde	edilen	
bir	toz	karışımıyla	yapılan	
içecek

sa:lép
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salhane Mezbaha salha:né
salık vermek Tavsiye	etmek salık vermék
Salih 1.	Yarar,	elverişli,	uygun	

2.	Yetkisi	olan	
3.	Dinin	emirlerine	uygun	
hareket	eden	
4.	Erkek	ismi

Sa:lih

Saliha Salih	kul	anlamında	kadın	
ismi

Sa:liha

salihat-ı nisvan Dindar,	temiz	Müslüman	
kadınlar

sa:liha:tı nisva:n

Salihli Manisa’nın	ilçesi	 Sa:lihli 
salik 1.	Bir	yola	giren	

2.	Mürit
sa:lik

salim 1.	Esen,	sağlam	
2.	Sakin,	huzurlu

sa:lim

Salime Kadın	ismi Sa:limé

salimen Sağ	ve	esen	olarak,	kötü	
durumla	karşılaşmadan

sa:limen

salis Üçüncü sa:lis
salise Saniyenin	altmışta	birini	

kapsayan	zaman
sa:lisé

salisen Üçüncü	olarak sa:lisen
Sallallahu Teala “Allah	(cc)	onun	şanını	

yüceltsin”,	“Allah’ın	(cc)
salat	ve	selamı	onun	üzerine	
olsun.”	anlamındaki	söz

Sâllalla:hu 
Téa:lâ:

salon 1.	Evin	geniş	konuk	odası
2.	Toplantı	veya	kutlama	yeri

salon 

saltanat 1.	Padişahın,	hakanın	
egemenliği
2.	Şaşaalı,	gösterişli	bolluk	
içinde

saltanat

saltık Mutlak	 saltık 
salvo Yaylım	ateşi	 salvo 
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salyangoz Yumuşakçalardan	sarmal	
kabuklu,	küçük	hayvan

sâlyangoz 

saman Ekin	biçildikten	sonra	tarlada	
kalan	sapları

saman

saman 1.	Zenginlik,	servet
2.	Rahatlık

sa:ma:n

Samet 1.	Yüksek,ulu
2.	Muhtaç	olmayan	
3.	Erkek	ismi

Samét

Sami Erkek	ismi Sa:mi 
Sami Hz.	Nuh’un	(as)	oğlu	

Sam’dan	türediklerine	
inanılan	beyaz	ırkın,	İbranice,	
Habeşçe	gibi	dilleri	konuşan	
kolu

Sa:mi:

Samiha Cömert	kişi	anlamında	kadın	
ismi

Sa:miha

Samim 1.	Asıl,	öz,	merkez
2.	Erkek	ismi

Samim

Samime Kadın	ismi Sami:mé
samimi İçten sami:mi:
samimiyet İçtenlik sami:miyét
samit Susan sa:mit
samuray Japon	derebeyi	savaşçısı	 samuray 
samut Suskun,	az	konuşan samu:t
sanal Zihinde	tasarlanan,	farazi	 sanal 
sanat 1.	Bir	duygu,	tasarı,	güzellik	

vb.nin	anlatımında	kullanılan	
yöntemlerin	tamamı	veya	bu	
anlatım	sonucunda	ortaya	
çıkan	üstün	yaratıcılık	
2.	Ustalık	
3.	Zanaat	

sanat 

sanatkâr 1.	Sanatçı
2.	Ustalıkla	yapan,	usta

sanatkâr
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sanatkârane Sanatkârca,	sanatçıya	
yakışacak	biçimde	yapılan

sanatkâra:né

sanatoryum Önceleri	veremlilerle	
ilgilenen	şimdinin	sağlık	
kuruluşu

sanatoryum 

sanayi Hammaddeyi	işlemek,	enerji	
kaynaklarını	yaratmak	için	
kullanılan	yöntemlerin	tümü;	
endüstri

sana:yi

sanayiinefise Güzel	sanatlar sana:yi:i néfi:sé
sancak 1.	Bayrak	

2.	Gemilerin	sağ	tarafı	
3.	Osmanlı’da	mutasarrıflık

sancak 

Sancak-ı Şerif Osmanlı	bayrağının	ismi Sanca:~ı Şérif
sancaktar Sancağı	taşıyan	kimse sancaktar 
sandalye Arkalıklı,	kol	koyacak	yerleri	

olmayan,	bir	kişilik	oturma	
eşyası

sandâlyé 

sanduka Mezarın	üstüne	yerleştirilmiş	
tabut	büyüklüğünde	tahta	ya	
da	mermer	sandık

sanduka

sandviç İki	ekmek	dilimi	veya	özel	
ekmek	arasına	malzeme	
konularak	yapılan	yiyecek

sandviç  

Sanem 1.	Put
2.	Çok	güzel	kadın
3.	Kadın	ismi

Saném 

sani İkinci sa:ni:
saniye Dakika	veya	derecenin	

altmışta	biri
sa:niyé

saniyen İkinci	olarak,	ikinci	derecede sa:ni:yen
sansasyonel Çarpıcı	 sansasyonel 
santimantal Duygulu,	hassas,	içli santimantâl 
santra Futbolda	orta	yuvarlak	 santra 
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santral 1.	Enerji	çevrimi	yapılan	yer	
2.	Telefon	hatlarının	bağlı	
olduğu	merkez

santrâl 

santrfor Orta	uç	oyuncusu	 santrfor 
santuri Santur	çalan	kişi santu:ri:
sapasağlam Çok	sağlam	olan sapasa:lam
sara Bir	sinir	hastalığı	çeşidi,	

epilepsi
sara 

saraciye Deri,	muşamba	gibi	
malzemelerden	yapılan	ürün	
ve	bu	ürünün	imal	edildiği	
yer

sara:ciyé

sarahat Açıklık,	belginlik sara:hât
sarahaten Açıkça,	apaçık	şekilde sara:hâten
saraka Alay,	istihza saraka 
saray 1.	Padişah	ve	devlet	

başkanlarının	oturduğu	büyük	
yapı
2.	Hükûmet	konağı
3.	Görkemli	yapı

saray 

Saray Tekirdağ	ve	Van’da	ilçe Saray 

sardalya Hamsigillerden,	konservesi	
ve	tuzlaması	yapılan,	gümüş	
renginde,	pullu	ve	10-15	
santimetre	boyunda,	küçük	
bir	balık

sardâlya 

sardunya (Bot.)	Çoğunlukla	pembe	
çiçekler	açan	bir	süs	bitkisi

sarduñya 

sarfınazar 1.	Vazgeçme	
2.	Hesaba	katmama,	dikkate	
almama

sarfınazar 

sarfiyat Harcamalar,	masraflar sarfiyat
(sarfiya:t-ı)
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sarhoş Alkollü	içki	veya	keyif	verici	
bir	madde	sebebiyle	kendini	
bilmeyecek	durumda	olan,	
esrik

sarhoş 

sarımsak (Bot.)	Zambakgillerden,	
soğanında	kokulu	yağ	
bulunan	bir	kültür	bitkisi	ve	
ondan	elde	edilen	baharat

sarımsak 

sari Hint	kadınlarının	giydiği	bir	
elbise	

sari 

sari Bulaşıcı sa:ri:
sarih Açık,	belgin,	meydanda sari:h
sarmal Dolanan,	helezon sarmal
sarraf Kuyumcu sarraf 
sarrafiye Sarraflık	hakkı sarra:fiyé
sarsak 1.	Vücudu	titreyerek	sarsılan

2.	Değişken,	sağlam	olmayan
sarsak 

sası 1.	Küf	ve	çürük	kokan	
2.	Tatsız

sası 

satanist Şeytana	tapan satanist 
satanizm Şeytana	tapma satanizm 
saten Parlak,	pamuklu	kumaş saten 
sath-ı mail Yamaç,	dağ	yamacı sathıma:~il
sath-ı müdafaa Bölgesel	savunma

Hattı müdafaa yoktur, sathı 
müdafaa vardır. O satıh, 
bütün vatandır. Vatanın her 
karış toprağı, vatandaşın 
kanıyla ıslanmadıkça, terk 
olunamaz. 
(Mustafa	Kemal	Atatürk)

sathımüda:fa:

sathi Yüzeysel sathi:
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satıh 1.	Yüzey	
2.	Görünen	bölüm

satıh 

satir Yergi	 satir 
satirik (Edb.)	Yergi	niteliğinde	olan	

şiir
satirik 

satranç İki	kişi	arasında	altmış	dört	
kareli	bir	tahta	üzerinde,	
özellikleri,	değerleri	ve	adları	
değişik,	siyah	ve	beyaz	on	
altışar	taşla	oynanan	bir	oyun

satranç 

satsuma Kokulu	bir	tür	mandalina satsuma 
Satürn Güneşe	yakınlığı	açısından	

altıncı	olan	gezegen,	Zuhal
Satürn 

sauna Buhar	banyosu	 sa~una 
savlet Şiddetli	saldırı	 savlét 
savm u salat Oruç	ve	namaz savmusalâ:t
savulmak Bir	şeyden	çekinerek	

bulunduğu	yerden	
uzaklaşmak

savulmak 

savuşturmak Atlatmak,	geçiştirmek	 savuşturmak 
say 1.	Çalışma,	emek

2.	Hac	ibadeti	sırasında	Safa	
ile	Merve	tepeleri	arasında	
gidip	gelme

say

saye 1.	Gölge	
2.	Yardım,	koruma

sa:yé

sayeban Gölgelik,	koruma sa:yéba:n
sayfa Üzerine	yazı	yazılan	veya	

basılan	bir	kâğıt	yaprağın	iki	
yüzünden	her	biri

sayfa 

sayfiye 1.	Yazlık,	yazlık	ev	
2.	Kırlık	yer

sayfiyé 

sayha Bağırma,	çığlık sayha
saylav Milletvekili	 saylav 
sayrı Hasta	 sayrı 
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sayyad Avcı	 sayya:d 
saz 1.	Su	kenarlarında	yetişen	

ince	kamış
2.	Her	tür	müzik	aleti,	çalgı

saz

sazende Çalgıcı,	saz	çalan	kimse sa:zendé
se Üç sé 
seans 1.	Oturum	

2.	Gösterim
3.	Görüşme	süresi

séan�s 

sebat Sözünden	ve	kararından	
dönmemek,	direşme

sébat 

sebat etmek Sözünden	ve	kararından	
dönmemek,	işi	sonuna	kadar	
götürmek

séba:t͜étmék

Sebati Erkek	ismi Séba:ti
sebatkâr Kararından	dönmeyen,	azimli sébatkâ:r
sebayüdü Tavla	ve	şans	oyunlarında	

zarların	üç	ve	iki	gelmesi
séba:yüdü:

sebebiyet Sebep	olma,	neden	olma,	yol	
açma

sébébiyét

sebep Bir	şeyin	olmasına	neden	olan	
şey

sébép

sebil Hayır	için	dağıtılan	içme	
suyu,	içme	suyu	dağıtılan	taş	
yapı,	sebilhane
Tutuşmuş ruhlarına bir damla 
gözyaşı sun / Bir 
sebile döküldü 
bembeyaz güvercinler 
("Sebil	ve	Güvercinler",	Ziya	
Osman	Saba)

sébi:l

Sebil-ür Reşat (Edb.)	İstanbul’da	1908’de	
yayın	hayatına	başlayan	ve	
Mehmet	Akif’in	de	yazar	
kadrosunda	bulunduğu	bir	
dergi

Sébi:lürréşat



Türkçe Telaffuz Sözlüğü │ 523

sebük 1.	Hafif	
2.	Çabuk

sébük

sebükbar Yükü	hafif	olan sébükba:r
sebze Pişirilerek	yemeği	yapılan	

bitkiler	veya	bunların	taneleri
sébzé

sebzevat Sebzeler sébzeva:t
seccade Üzerinde	namaz	kılınan	

küçük	halı,	namazlık	
sécca:dé

seci (Edb.)	Nesirde	yapılan	kafiye séci:
seciye Huy,	karakter,	yaratılış séciyé 
Seda “Ses”	anlamında	bir	kadın	

ismi
Séda:

Sedat 1.	Doğruluk
2.	Erkek	ismi

Sédat

sedef 1.	Midye	ve	istiridye	
kabuğundaki	parlak,	beyaz,	
sert	madde	ve	bu	maddeden	
yapılan	süs	
2.	Hastalık

sédéf

sedefkâr Sedefçi	 sédéfkâ:r 
sedir 1.	Arkalıksız	ve	kol	koyacak	

yeri	olmayan,	oturmaya	ve	
yatmaya	yarar	kerevet
2.	(Bot.)	Kozalakgillerden	bir	
ağaç	türü

sédir

sefa 1.	Rahatlık,	huzur	
2.	Neşe,	zevk

séfa:

sefahat 1.	Eğlence	
2.	Zevk	ve	eğlenceli	hayata	
düşkünlük,	uçarılık

séfa:hât

sefain Gemiler séfa:in
sefalet Yoksulluk	 séfa:lét
sefaret Elçilik séfa:rét
sefarethane Elçilik	binası séfa:rétha:né
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sefer 1.	Yolculuk
2.	Defa,	kez	
3.	Yurt	dışına	savaşa	gitmek	

séfer

seferber Savaşa	hazırlanan	veya	giren	
ordu	ve	devlet

séferber

seferi 1.	Yolculuk	hâlinde	olan
2.	Savaşla	ilgili	olan	
3.	Yolculuk	sebebiyle	
kendisine	dinen	bazı	
kolaylıklar	sağlanan	kimse

séféri:

sefid Ak séfi:d
sefih Zevk	ve	eğlence	düşkünü,	

uçarı
séfih

sefil 1.	Sefalet	çeken,	yoksul
2.	Alçak

séfil

sefilane Sefilce	
Yaşamak çünkü bence 
sevmektir / Aşka yükselmeyen 
zavallı hayat / Ne sefilâne bir 
sürünmektir 
("Buhran",	Celal	Sahir)	

séfi:lâ:né 

sefine Gemi,	vapur séfi:né
sefir Elçi séfi:r
sefire Kadın	elçi	veya	elçi	karısı séfi:ré
segâh Klasik	Türk	müziğinde	“si”	

perdesindeki	makam
segâh

segment Bir	organ,	yapı	veya	bütünün	
doğal	veya	yapay	olarak	
sınırlanmış	her	bir	bölümü

ségment 

seğirmek Hafif	ve	istemsiz	kas	
oynaması

séyirmék 

seğirtmek Sıçrayarak	bir	yere	koşmak séyirtmék 
seher Tanyerinin	ağarmasından	

önceki	zaman,	güneş	
doğmadan	önce

séher

sehiv Yanıltı,	hata	 séhiv 
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sehiv secdesi Namazın	hatalı	kılınması	
durumunda,	hatanın	
düzeltilmesi	için	son	rekâtta	
tekrar	secde	yapılması

séhiv sécdési

sehlen Kolaylıkla séhlen
sehpa Üstüne	bir	şey	koymaya	

yarayan	ayaklı	destek,	küçük	
masa

séhpa:

sehven Dalgınlıkla	veya	unutarak	
yanlış	yapma

séhven 

sek Katkısız,	saf sék 
sekans 1.	Belirli	bir	süre	içinde	arka	

arkaya	giden	şeyler,	dizi	
2.	Sinemada	bir	bütün	
meydana	getiren	planlar	dizisi

sékan�s 

sekban Yeniçeri	ocağına	bağlı	sınır	
boyları	sınıfı

sékba:n

sekbanbaşı Osmanlı’da	sekbanların	
komutanı	

sékbanbaşı 

Sekban-ı Cedit Osmanlı’da	II.	Mahmut’un	
kurduğu	ordu

Sékba:nı Cédi:t

seki Oturmak	için	evlerin	önüne	
taş	ve	çamurdan	yapılan	set

séki 

sekili Sekisi	olan	 sékili 
sekretarya Kurumların	kayıt,	yönetim	

ve	yazı	işlerinin	yürütüldüğü	
birim

sékrétarya 

sekreter Kurumlarda	belli	makamdaki	
kişilere	yardım	eden	görevli,	
yazman

sékréter 

seks 1.	Cinsiyet	
2.	Cinsel	ilişki

séks 

seksapel Cinsel	cazibe séksapel 
seksi Cinsel	cazibesi	olan séksi:
sekte 1.	Durma,	kesintiye	uğrama

2.	Bozukluk
sékté
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sekteikalp Kalbin	durması,	kalp	krizi sektéyikâlp
sekter Başka	inançlara	ve	

ideolojilere	karşı	katı,	
hoşgörüsüz	tutum

sékter 

sel Su	taşkını sel
selam Başkasına	söz	ve	işaretle	

bir	nezaket	gösterisi	yapma,	
esenleme

sélâm 

selamet 1.	Esenlik	içinde	olma	
2.	Korku	ve	endişeden	uzak	
olma,	kurtuluş

sélâ:mét

selam etmek Selam	vermek sélâ:m͜étmék
Selami Erkek	ismi Sélâ:mi
selamlık 1.	Konaklarda	erkeklere	

ayrılan	bölüm
2.	Padişahın	Cuma	namazına	
gidişinde	yapılan	tören

sélâmlık

selamünaleyküm Selamlama	sözü,	“Allah’ın	
(cc)	selamı	üzerine	olsun”

sélâ:münaléyküm

selamün kavlen 1.	Allah’tan	(cc)	esenlik,	
sağlık	dileme	sözü	
2.	Felç

sélâ:mün kavlen

Selanik Yunanistanda	bir	şehir Sélâ:nik 
selase Üç sélâ:sé
selaset Akıcılık,	düzgün	konuşma sélâ:sét
selatin Sultanlar sélâ:tin
selatin camii Osmanlı’da	sultanlar	adına	

yapılan,	içinde	hünkâr	mahfili	
bulunan	büyük	cami

sélâ:tin ca:mii

Selçuki Selçuklu Selçu:ki:
sele 1.	Geniş	ve	yayvan	sepet	

2.	Bisiklette	oturma	yeri
sélé

selef Bir	görevde	kendinden	önce	
bulunan	ve	yerine	geçilen	
kimse	

séléf
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seleksiyon Seçme,	ayıklanma séléksiyon 
selektör 1.	Tahıl	ayırma	aracı	

2.	Taşıtların	kısa	ve	uzun	
farlarını	yakan	araç

séléktör 

selen Ses,	haber sélen 
selika (Dilbil.)	Güzel	konuşma	ve	

yazma	yeteneği
séli:ka

Selim 1.	Kusursuz,	doğru,	dürüst
2.	Erkek	ismi

Séli:m

Selimiye Edirne’de	Sultan	2.	Selim’in	
emriyle	Mimar	Sinan	
tarafından	inşa	edilen	cami

Séli:miyé

selis Akıcı	söz sélis
selsebil 1.	Tatlı	ve	hafif	kaynak	suyu

2.	Cennette	bir	pınar	
3.	Suyun	kademeli	aktığı	bir	
çeşme

selsébi:l

selülit Doku	iltihabı	 sélülit 
selüloz Kağıt	ve	patlayıcı	yapımında	

kullanılan	bir	madde
sélüloz 

sema 1.	Gökyüzü
2.	İşitme	
3.	Mevlevi	ayini

séma:

semah Alevi	ve	Bektaşi	
topluluklarında	yaygın	olan	
ve	müzik	eşliğinde	uygulanan	
tören

sémah 

semahane Mevlevi	tekkelerinde	
dervişlerin	zikir	yaptıkları	yer

séma:ha:né

Semahat 1.	Cömertlik,	yardımseverlik
2.	Kadın	ismi

Séma:hât 

semai 1.	Klasik	Türk	müziği	
usullerinden	biri	
2.	(Edb.)	Sekizerli	ölçüyle	
söylenen	halk	şiiri	türü	
3.	İşiterek	öğrenilen	söz

séma:~i:
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semantik (Dilb.)	Anlam	bilimi	 sémantik 
semavat Gökler séma:va:t
semaver Çay	demlemekte	kullanılan,	

içinde	kömür	yakacak	ocağı	
bulunan,	metal	musluklu	kap

séma:ver

semavi Göğe	ilişkin,	gökten	gelen séma:vi:
semazen Sema	yapan	Mevlevi,	derviş séma:zen
sembol Simge	 sémbôl 
sembolik Simgesel	 sémbôlik
seme Sersem,	alık sémé 
semen 1.	Semizlik,	yağlılık	

2.	Satış	sözleşmesinde	
alıcının	borcu

sémen

semender 1.	Kertenkeleye	benzeyen,	
birçok	türü	bulunan	bir	
hayvan,	salamandra	
2.	(Mit.)	Ateşte	yanmadığına	
hatta	ateşi	söndürdüğüne	
inanılan	efsanevi	hayvan

sémender

semer Yük	hayvanına	vurulan,	iki	
yanı	cepli	ve	oturma	yeri	olan	
takım,	eğer

sémer

semere 1.	Yemiş,	ürün,	meyve
2.	Sonuç,	verim

séméré

Semerkant Timur	İmparatorluğunun	
başkenti	olan	ve	Efrasiyab	
adlı	efsanevi	şehirle	
özdeşleşen	yer

Sémerkant

Semih 1.	Cömert,	eli	açık
2.	Erkek	ismi

Sémih

seminer Bilgi	verme	ve	tartışma	
amacıyla	yapılan	toplantı	
veya	grup	çalışması

séminer 

Semitizm Yahudi	taraftarlığı	 Sémitizm 
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semiyoloji 1.	Hastalıkların	belirti	
ve	işaretleriyle	ilgilenen	
hekimlik	dalı
2.	(Dilb.)	Gösterge	bilimi

sémiyolôji 

semiz Şişman	ve	yağlı sémiz 
sempati Sıcakkanlılık	 sémpati 
sempatizan Duygudaş	 sémpatizan
semptom Belirti	 sémptom 
Semra 1.	Esmer

2.	Kadın	ismi
Sémra:

semt 1.	Şehrin	yerleşim	
bölgelerinden	her	biri	
2.	Taraf,	yön,	mahal

semt

Sena 1.	Övme,	övgü
2.	Kadın	ismi

Séna:

senai Övgü	ile	ilgili séna:i:
senarist Senaryo	yazan,	senaryocu sénarist 
senaryo Tiyatro	oyunu,	piyes,	film,	

dizi	film	vb.	eserlerin	
sahnelerini	ve	akışını	gösteren	
yazılı	metin

sénaryo 

senatör Senato	üyesi sénatör 
sendikal Sendika	ile	ilgili	 sendikâl 
sendrom Belirge	 sendrom 
sene Yıl	 séné
seneidevriye Yıl	dönümü sénéyidévriyé
senet (Huk.)	Bir	kimsenin	yapmaya	

veya	ödemeye	borçlu	
olduğu	şeyi	göstermek	için	
imzaladığı	resmî	kâğıt

sénét

senevi Yıllık sénévi:
senfoni Orkestra	için	bestelenmiş,	

birkaç	bölümden	oluşan	uzun	
müzik	eseri

sen�foni 
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seng Taş sén�g
seng-i mezar Mezar	taşı sén�gi mézar
senir İki	dağ	arasındaki	sırt sénir 
seniye Yüce,	yüksek séniyé
senkronizasyon Eşleme	 sénkronizasyon 
sensör Duyarga	 sensör 
sentaks (Dilb.)	Söz	dizimi	 sentaks 
sentetik Bileşimli	 sentétik 
sentez Bireşim	 sentéz 
senyör Orta	Çağ	Avrupa’sında	

derebeyi	veya	soylu	kişi
sényör 

septik Şüpheci	 séptik 
ser 1.	Baş

2.	Başkan,	reis
ser

sera Çiçek,	sebze	ve	meyve	
yetiştirilen,	cam	veya	naylon	
kaplı	alan,	limonluk

séra

serap Çölde	görülme	ihtimali	
fazla	olan,	atmosferik	ışık	
kırılmasından	doğan	göz	
yanılması

sérap

serapa Baştan	başa séra:pa:
seraser Boydan	boya séra:ser
serasker Osmanlı	ordusunda	

komutanlık	yapan	vezir
sérasker

serazat Serbest,	hür	 séra:za:t
serbest 1.	Engeli	olmayan,	özgür

2.	Bağımsız,	dilediğince	
davranabilen
3.	Başıboş	olan

serbést

serbesti Serbestlik serbésti:
serbestiyet Serbestlik serbéstiyét
Serdar 1.	Başkomutan

2.	Erkek	ismi
Serdar

serdengeçti Fedai	 serdengéçti 
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serdümen Dümen	kullanmakla	görevli	
tayfa

serdümen

serefraz Benzerlerinden	üstün	olan séréfra:z
seremoni Tören	 sérémoni 
serenat Geceleyin,	açık	havada	sevgi	

duyulan	biri	için	bir	müzik	
aracıyla	verilen	küçük	konser

sérénat 

serencam Bir	işin	sonu,	akıbet sérénca:m
sergüzeşt Serüven,	macera sergüzéşt
Serhan 1.	Kurt,	canavar

2.	Erkek	ismi
Serhan

Serhat 1.	Sınır	boyu,	hudut
2.	Erkek	ismi

Serhât

seri Sıra,	dizi séri
seri Hızlı séri:
serkeş Başkaldıran,	kafa	tutan serkéş
serlevha Yazılardaki	başlık serlévha
sermaye 1.	Anamal,	anapara,	kapital	

2.	Varlık,	servet
serma:yé

sermayedar 1.	Sermaye	koyan
2.	Kapitalist,	anamalcı

serma:yédar

sermediyet Süreklilik,	daim	olma sermédiyét 
sermest Sarhoş,	esrik sermést
sermesti Sarhoşluk sermésti:
Sermet 1.	Sürekli

2.	Erkek	ismi
Sermét

sermuharrir Başyazar sermuharrir
sermürettip Başdizgici sermüréttip
sername Mektup	başlığı serna:mé
serpantin Kendi	üzerine	sarılarak	

hazırlanan,	savrulduğunda	
çözülen,	renkli	kâğıttan	
yapılmış	ince	ve	uzun	şerit,	
eğlencelik

serpantin 

serpme Saçmak,	serpmek	işi serpmé 
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serpuş Başa	giyilen	şey,	başlık serpuş
Serra 1.	Kolaylık,	genişlik

2.	Kadın	ismi
Serra:

sersefil Çok	yoksul	 serséfil 
sersem 1.	Bilinci	ve	duyguları	

zayıflamış	kimse	
2.	Düşünmeden	hareket	eden

sersem 

serseri Başıboş,	hayta serséri
sertabip Başhekim	 sertabip 
Sertaç 1.	Başa	taç	edilen

2.	Erkek	ismi
Sertaç

Sertap 1.	Mıklebin	açık	kısmı
2.	Kadın	ismi

Sertap

ser-te ser Baştan	başa,	boydan	boya sertéser
sertifika Öğrenim	belgesi	veya	bir	

konuda	nitelikli	olduğunu	
gösteren	belge	

sertifika 

serüven Macera	 sérüven 
Server 1.	Başkan,	baş

2.	Erkek	ismi
Server

serveran Başkanlar,	reisler servéra:n
servet Zenginlik,	varlık servét
Servet-i Fünun (Edb.)	1891’de	İstanbul’da	

yayımlanmaya	başlayan	ünlü	
haftalık	dergi

Servéti Fünu:n

servi (Bot.)	Akdeniz	bölgesinde	
çok	bulunan,	kışın	yaprak	
dökmeyen,	ince,	uzun	bir	
ağaç	türü

servi

serv-i hıraman (Mec.)	Salına	salına	yürüyen	
sevgili

servihıra:ma:n

serv-i revan (Mec.)	Uzun	boylu	sevgili serviréva:n
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servis Bir	yönetimde,	bir	kurum	
veya	kuruluşta,	bütünün	bir	
parçasını	oluşturan	iş,	hizmet;	
bu	işin	yapıldığı	yer

servis 

serzeniş Yakınma,	sitem	etme serzéniş
setre Düz	yakalı,	önü	ilikli	bir	

ceket	türü
sétré

setretmek Örtmek,	gizlemek sétrétmék 
setriavret Görülmesi	sakıncalı	yerleri	

kapamak
sétriavrét

Settar 1.	Kötülükleri,	ayıpları	örten
2.	Allah'ın	(cc)	sıfatlarından	
biri

Sétta:r

sevaba girmek Hayır	işlemek,	sevap	
kazanmak

sévaba girmék 

sevad 1.	Karartı,	karanlık	
2.	Yazı	karalama

séva:d

sevahil Kıyılar,	sahiller séva:hil
sevap 1.	Allah’ın	(cc)	

ödüllendireceğine	inanılan	iş
2.	Doğru

sévap

sevda 1.	Aşk,	güçlü	sevgi
2.	Aşırı	tutku,	istek

sévda:

sevecen Arkadaş	canlısı,	dost sévécen 
sevi Aşk	

Ben gelmedim dava için / 
Benim işim sevi için 
(Yunus	Emre)

sévi 

seviye Düzey séviyé
sevk 1.	Gönderme,	yollama

2.	Sürükleme,	itme
sévk

sevkitabii İçgüdü sévkitabi:i
sevkiyat Başka	bir	yere	insan	ve	mal	

gönderme,	taşıma,	nakil
sévkiya:t

sevk ve idare Yönetim	 sévk ve ida:ré
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Sevr 1.	İsviçre’de	şehir	
2.	Osmanlı’yı	işgale	yönelik	
antlaşma

Sévr

seyahat Yolculuk,	gezi séyahât
Seyahatname 1.	(Edb.)	Bir	gezginin	dolaşıp	

gördüğü	yerlere	ilişkin	
izlenimlerini	yazdığı	kitap
2.	Osmanlı’da	ünlü	gezgin	
Evliya	Çelebi’nin	10	ciltlik	
eseri

Séyahâtna:mé

seyek Zarların	üç	ve	bir	gelmesi séyék
seyelan Akma,	sel,	akıntı séyelâ:n
Seyfettin 
(Seyfeddin)

Dinin	kılıcı	anlamına	gelen	
bir	erkek	ismi

Séyféttin

Seyfullah "Allah’ın	kılıcı"	anlamında	
erkek	ismi

Séyfullah

Seyhan (Coğ.)	Anadolu’da	bir	nehir	 Séyhan
Seyhan Erkek	ismi Séyhan
seyir 1.	Hareket,	gidiş,	yürüyüş

2.	Yolculuk,	gezme
3.	Bakma,	temaşa	etme,	
gözleme

séyir

seyirci Bir	olayı	veya	durumu	
izleyen,	izleyici

séyirci 

seyis At	bakıcısı	 séyis 
seyit (seyyid) 1.	Toplulukta	ileri	gelen	kişi

2.	Hz.	Muhammed’in	(sav)	
soyundan	gelen	kimse

séyit

seyran 1.	Gezinme,	gezme	
2.	Seyretme,	temaşa	etme

séyran

seyrek 1.	Aralıklı,	sık	olmayan	
2.	Nadir	

séyrék 

seyrelmek Seyrekleşmek	 séyrelmék 
Seyr-i Sefain Denizcilik	Bankası’nın	ilk	

ismi
Séyri Séfa:~in

seyrüsefer Trafik séyrüséfer
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seyyah Gezgin,	turist séyyah
seyyal Akıcı,	akışkan séyyâ:l
seyyale Akan,	akıntı séyya:lé
seyyanen Eşit	olarak	 séyya:nén 
seyyar 1.	Gezici,	gezgin

2.	Portatif
séyyar

seyyare Gezegen	 séyya:ré 
seyyiat Suçlar,	kabahatler,	kötülükler séyyia:t
seza 1.	Uygun,	yaraşır,	layık

2.	İsim
séza:

sezaryen Bebeğin	anne	karnı	kesilerek	
alınması	yöntemi	

sézaryen 

sfenks Kadim	mısır	döneminden	
kalma	kadın	vücutlu,	aslan	
başlı	heykel

sfénks

sıddık 1.	Sözünün	eri,	sadık
2.	Hz.	Ebubekir’in	(ra)	lakabı

sıddık

Sıdıka Hz.	Ayşe	(ra)	ve	Hz.	
Meryem’e	atfen	“dosdoğru	
kadın”	anlamında	isim

Sıdı:ka

sıdk 1.	Gerçeklik,	doğruluk	
2.	İçten	bağlılık

sıdk

sıfat 1.	Bir	kimsenin	görev,	ödev,	
toplumsal	veya	hukuki	
bakımdan	yeri	ve	özelliği	
2.	Bir	adı,	niteleyen,	belirten	
kelime,	ön	ad	
3.	Yüz,	kılık	ve	dış	görünüş

sıfat

Sıffin Hz.	Ali	(ra)	ile	Muaviye	
arasındaki	savaşın	geçtiği	yer

Sıffin

sığ Derinliği	az	olan	su sı:
sığınmak Tehlikelerden	kaçarak	

güvenilir	bir	yere	geçmek
sı:nmak 

sığır Boynuzlu	büyükbaş	evcil	
hayvanlar

sı:r 
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sığırtmaç Sığır	çobanı	 sı:rtmaç
sığla (Bot.)	Günlük	ağacı	 sı:la 
sığmak Bir	yere	bütünüyle	girebilmek	

veya	içinden	geçebilmek	
sı:mak 

sıhhat 1.	Sağlık,	esenlik
2.	Doğruluk
Halk içinde muteber bir nesne 
yok devlet gibi, / Olmaya 
devlet cihanda, bir nefes 
sıhhat gibi 
(Kanuni	Sultan	Süleyman)

sıhhât

sıhhatler olsun Yıkananlara	veya	tıraş	
olanlara	söylenen	bir	nezaket	
sözü

sıhhâtler͜olsun

sıhhi Sağlıkla	ilgili sıhhi:
sıhhiye Sağlık	işlerinin	tümü sıhhiyé
Sıhhiye Ankara’da	bir	semt Sıhhiyé 
sıklet Ağırlık,	yük sıklét
sıla 1.	Memleket,	doğum	yeri

2.	Ayrı	kaldığı	yere	veya	
yakınlarına	kavuşma

sıla

sılayırahim Anne,	baba	veya	akrabayı	
ziyaret	etmek

sılayırahim 

sınai Sanayi	ile	ilgili,	endüstriyel	 sına:~i:
sıraca Deri	hastalığı,	tüberküloz	türü sıraca 
sıradağ Aralarında	uzunlamasına	

vadilerin	bulunduğu	dağ	
dizisi

sırada: 

sıram sıram Sıra	sıra	dizilmek	 sıram sıram 
Sırat-ı Müstakim 1.	Doğru	yol	

2.	(Edb.)	Mehmet	Akif’in	
desteği	ve	başyazarlığında	
Eşref	Edip’in	yayımladığı	
dergi

Sıra:tı Müstaki:m

Sırat Köprüsü İslam’a	göre,	mahşer	günü	
üzerinden	geçilecek	dar	köprü

Sırat Köprüsü
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sırdaş Birbirinin	sırrını	bilen	yakın	
dost

sırdaş

sırılsıklam Tamamen	ıslanmak	 sırılsıklam 
Sırrı Sır	ile	ilgili	anlamına	gelen	

erkek	ismi
Sırrı

sırri Sır	ile	ilgili sırri:
sıyanet Koruma sıya:nét
sıygaya çekmek Birine	sorular	sormak	ve	

cevap	beklemek
sıyga:ya çékmék

sibakusiyak Sözdeki	uygunluk	ve	
tutarlılık,	siyakusibak

siba:kusiya:k

sibernetik Güdüm	bilimi sibernétik 
siccin Cehennemin	en	kötü	yeri siccin 
sicil 1.	Resmî	belgelerin	kayıtlı	

olduğu	kütük
2.	Mesleki	çalışma	durumu

sicil 

Sidret-ül 
Münteha

Arş’ın	sağında	yer	alan	ve	
kimsenin	geçemediği	ağaç.	
Bir	yoruma	göre,	beşerî	ilmin	
son	haddi

Sidrétül 
Müntéha:

sifon Bir	sıvıyı	bir	kaptan	başka	
bir	kaba	aktarmaya	yarayan,	
değişik	uzunlukta	iki	kolu	
olan	bükülmüş	boru

sifon 

siftah İlk	alışveriş siftah
sigara İnce	kâğıda,	kıyılmış	tütün	

sarılarak	hazırlanan,	silindir	
biçiminde,	ağızdan	dumanı	
çekilen	nesne

sigara 

siğil Deride	oluşan	küçük	ur siyil 
sihir Büyü sihir
sihirbaz Büyücü	 sihirbaz
sikke 1.	Madenî	para

2.	Paraya	vurulan	damga
3.	Mevlevi	dervişlerinin	
giydiği	keçe	külâh

sikké
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siklamen 1.	(Bot.)	Bir	süs	çiçeği,	
tavşankulağı	
2.	Kırmızıya	çalan	eflatun	
rengi

siklâmen

siklon (Coğ.)	Atmosferde	bir	alçak	
basınç	alanı	çevresinde	hızla	
dönen	rüzgârların	oluşturduğu	
şiddetli	fırtına

siklôn 

silah Kesici,	delici	veya	patlayıcı	
olabilen,	saldırı,	savunma	ve	
öldürme	aracı

silâh

silahşor Ustalıkla	silah	kullanan silâhşor
silahtar Osmanlı’da	devlet	

büyüklerinin	silahlarına	
bakan	memur

silâhtar 

silikon Yalıtımda	kullanılan	şeffaf	ve	
yapışkan	bir	madde	

silikon 

silo Tahıl	ambarı	 silô 
silsile 1.	Zincirleme

2.	Soy
silsilé

silsilename Bir	kişinin	silsilesini	gösteren	
çizelge

silsiléna:mé

silüet Bir	şeyin	yalnız	kenar	
çizgileriyle	beliren	görüntüsü,	
karaltı,	gölge

silüét 

sim 1.	Gümüş
2.	Gümüş	görünümünde	
parlak	iplik

sim

sima 1.	Yüz,	çehre
2.	Tip

si:ma:

simaen Yüz	olarak	 si:ma:~en 
simetrik Bakışımlı	 simétrik 
simgesel Temsili,	sembolik	 simgésel 
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simsar Komisyoncu simsar
simsiyah Çok	kara simsiyah
simten Gümüş	tenli simten
simultane Anında simûltané 
simülasyon Benzetim	 simülâsyon 
sim ü zer Gümüş	ve	altın	 si:müzer
simya Maddeyi	kusursuzlaştırmayı	

amaçlayan	sanat,	alşimi
simya:

Sina (Coğ.)	Arap	yarımadası	
ile	Mısır	arasında	bulunan	
yarımada

Si:na:

sinagog Yahudilerin	ibadethanesi sinagog 
sinameki 1.	(Bot.)	Sıcak	bölgelerde	

yetişen	bir	bitki	ve	onun	
hekimlikte	kullanılan	meyvesi
2.	Sevimsiz,	mızmız	kişi

sina:méki

Sinan 1.	Süngü,	mızrak	ucu,	sivri	uç
2.	Erkek	ismi

Sinan

sinarit İzmaritgillerden,	pullu	ve	
lezzetli	bir	balık	

sinarit 

sincabi Kahverengi	ile	kurşuni	
arasındaki	renk,	sincap	rengi

sinca:bi:

sine Göğüs,	bağır si:né
sinema 1.	Hareketli	görüntülerden	

oluşan	bir	yapımın	karanlık	
bir	ortamda	perde	üzerine	
yansıtılarak	gösterilmesi	
2.	Film

sinéma 

sinemaskop Bir	sinema	tekniği	 sinémaskop 
sinerji Artı	güç	 sinerji 
sinestezi Duyum	ikiliği sinéstézi 
sini Büyük	tepsi sini
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sinüzit Ateş,	baş	ağrısı,	burun	
tıkanıklığı	ve	akıntısı	
ile	beliren	sinüslerin	
iltihaplanması	hastalığı

sinüzit

sinyal İşaret	 sinyâl 
sinyalizasyon Demir	yolu,	kara	yolu	ve	

limanlarda	trafiği	düzenleyen	
ışıklı	sistem

sinyâlizasyon 

sipahi Osmanlı	ordusunda	tımar	
sahibi	bir	süvari	sınıfı

sipa:hi:

sipariş Ismarlama,	getirilmesini	
isteme

sipa:riş

siper 1.	Savaşta	gizlenme	yeri
2.	Koruyucu	engel

siper

sirayet 1.	Geçme,	bulaşma
2.	Yayılma

sira:yét

siren İtfaiye,	cankurtaran	ve	polis	
araçlarında	bulunan,	tiz	ses	
çıkaran	uyarıcı	alet

siren 

siret 1.	Kişinin	iç	âlemi	
2.	Hâl	tercümesi

si:rét

sirk Cambazların	ve	eğitimli	
hayvanların	gösteri	yaptığı	
çadır

sirk 

sirkat Çalma,	hırsızlık sirkât
sirke 1.	Bit,	tahtakurusu	vb.	asalak	

böceklerin	yumurtası	
2.	Salatalara,	yemeklere	
ekşilik	vermek	için	kullanılan	
ekşimiş	üzüm,	elma,	limon	
vb.	suyu

sirké

sirkeci Sirke	yapan	veya	satan	kimse sirkéci 
Sirkeci İstanbul’da	bir	semt Sirkéci 
sismik Depremle	ilgili sismik 
sistematik Sistemli	 sistématik 
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sitare 1.	Yıldız
2.	Talih,	kader
Nerden çıktın karşıma böyle 
Sitare / Efsaneler dökülüyor 
gülüşlerinde 
(“Sitare”,	Dilaver	Cebeci)

sita:ré

sitayiş Övme,	methetme sita:yiş
sitayişkâr Öven,	metheden sita:yişkâ:r
sitem Alınganlık,	kırgınlık	veya	

gücenikliğini	öfkelenmeden	
belirtmek

sitem

sitemkâr Sitem	eden sitémkâ:r
sittinsene Sonu	gelmeyecek	kadar	çok	

uzun	zaman
sittinséné

Sivas Orta	Anadolu’da	bir	il Sıvas
siyah Kara siyah
siyahi Kara	renkte	olan siya:hi:
siyak Sözün	gelişi;	anlatım	şekli siya:k
siyanür Güçlü	bir	zehir	 siyanür 
siyasa Politika	 siya:sa 
siyasal Politik	 siya:sal 
siyaset Politika siya:sét
siyaseten Politika	icabı,	politika	

açısından
siya:séten

siyasetname Siyaset	konularında	öğütler	
veren	kitap

siya:sétna:mé

siyasiyat Politika	bilimi,	politika	işleri siya:siya:t
siyatik 1.	Kalça	siniri	

2.	Kalça	sinirinde	ağrılı	
hastalık

siyatik 

siyer Hz.	Muhammed’in	(sav)	
hayatını	anlatan	eser

siyer
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siyonizm Yahudiler	tarafından	
geliştirilen,	Filistin’de	
bağımsız	bir	devlet	kurma	
ülküsü	

siyonizm 

skandal Yankı	uyandıran	utanç	verici	
olay

skandal 

skeç Kısa	güldürü skéç
skolastik Orta	Çağ	Avrupa’sında	

kilise	kontrolündeki	düşünce	
sistemi

skolâstik 

slayt Saydam	 slayt 
slogan Bir	düşünceyi	ifade	eden	kısa	

ve	çarpıcı	söz
slogan 

smokin Özel	günlerde	erkeklerin	
giydiği	önü	açık,	ceketi	
genellikle	ipek	yakalı	takım	
giysi

smokin 

sobelemek Saklambaç	oyununda	
saklananı	bulan	kişinin	
kararlaştırılan	yere	ilk	önce	
gitmesi

sobélémék 

sofa Evlerde	oda	kapılarının	
açıldığı	genişçe	yer,	hol

sofa 

sofist Bilgici,	yanıltıcı sofist 
sofistike 1.	Yapmacık	

2.	Yanıltıcı	
3.	Karmaşık	

sofistiké 

softa Bir	inanca	körü	körüne	bağlı	
olan

softa 

soğan (Bot.)	Zambakgillerden,	
yemeklere	tat	vermek	için	
yumrusu	ve	yeşil	yaprakları	
kullanılan	güzel	kokulu	bitki

so~an 

soğuk Düşük	sıcaklıkta	olan,	sıcak	
karşıtı	

so~uk 
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soğurmak Emmek,	içine	almak so~urmak 
sohbet Muhabbet,	yarenlik sohbét
sohbet-i yaran Dostlar	sohbeti sohbéti ya:ra:n
solak Sol	elini	kullanan	kimse	 solak 
solaryum Yapay	güneşletici	 solâryum 
somaki Kızıl	ya	da	yeşil	renkte,	sert,	

damarlı	bir	mermer
somaki

sondaj 1.	Sondalama	işi
2.	(Mec.)	Yoklama,	araştırma

sondaj 

sosyal Toplumsal	 sosyâl 
sosyete Bir	topluluktaki	gelir	düzeyi	

yüksek	ve	kendilerine	özgü	
yaşama	biçimleri	olan	
topluluk

sosyété 

sosyetik Sosyeteye	özgü	 sosyétik 
sosyoloji Toplum	bilimi	 sosyolôji 
soya çekim Kalıtım	 soya çékim 
soyut Varlığı	duyularla	

algılanamayan,	mücerret
soyut 

söğüş Soğuk	olarak	yenen	
haşlanmış	et

sö~üş 

söğüşlemek (Ar.)	Dolandırmak	 sö~üşlémék 
söğüt Sulak	yerlerde	yetişen,	

yaprakları	almaşık	ve	alt	
yüzleri	havla	örtülü	büyük	bir	
ağaç

sö~üt 

Söğüt Bilecik’te	bir	ilçe Sö~üt
sökün etmek Birbiri	ardından	gelmek,	

görünmek	
sökün͜étmék

sömestir Yarıyıl	 söméstir 
spazm Özellikle	kalp,	mide,	bağırsak	

ve	kasların	elde	olmadan	
kasılması

spazm 

spekülasyon 1.	Vurgunculuk	
2.	Saptırma

spékülâsyon 
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spesifik Özellikli	 spésifik 
spesiyal Özel	 spésiyâl
spiker Sunucu	 spi:ker 
sponsor Destekleyici	 sponsor 
spontane Kendiliğinden	gelişen,	anlık	 spontané 
spor Beden	ve	zihin	gelişimi	için	

yapılan	çeşitli	egzersizlerin	
genel	adı	

spor 

sportmen Sporcu,	sporculuk	değerlerine	
sahip	

sportmen 

sprey Bir	püskürtücü	yardımıyla	
çok	ince	damlacıklar	
durumunda	püskürtülen	sıvı

spréy 

stadyum Spor	ve	etkinlikler	için	
özel	yapılmış	seyirciler	için	
oturma	yerleri	olan	büyük	
yer,	stad	

stadyum 

stajyer Staj	öğrenimi	gören	kişi stajyer 
standardizasyon Standart	hâle	getirme	işi	 standardizasyon
standart Belli	ölçülere	uygun	olan standart 
star Yıldız star
statüko Mevcut	düzenin	sürdürülmesi statüko 
stepne Yedek	lastik	 stépné 
steril Arınmış,	temiz	 stéril 
sterilize Arıtma	 stérilizé 
stetoskop Kalbin	ve	iç	organların	

hareketleri	ile	meydana	gelen	
sesleri	dinlemeye	yarayan	
araç

stétoskop 

stilist Giyimçizer	 stilist 
stokçuluk  İstifçilik	 stokçuluk   
strateji İzlem	 stratéji 
stres Ruhsal	gerilim	 strés 
stüdyo Sanat	ve	medya	çekimlerinin	

yapıldığı	yer
stüdyo 
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sual Soru suâl
suare Gece	gösterimi	 suaré
Suat Erkek	ve	kadın	ismi Suât
Subhan Allah “Allah’ı	(cc)	insana	özgü	

niteliklerden	ayrı	tutarım”	
anlamındaki	söz

Subha:n͜allah

subjektif Öznel	 subjéktif 
sudan Baştan	savma,	inandırıcı	

olmayan
sudan

Sudan Afrika’da	bir	ülke	 Su:dan
sudur 1.	Meydana	çıkarma

2.	Sadrazamlar
sudu:r

sufi Mutasavvıf su:fi:
sufiyane Tasavvuf	ehline	yakışan	

şekilde,	tasavvufla	ilgili
su:fiya:né

suflör Oyunculara,	rollerinde	
unuttukları	sözleri	izleyicilere	
duyurmadan	söyleyip	
hatırlatan	erkek

suflör  

suflöz Oyunculara,	rollerinde	
unuttukları	sözleri	izleyicilere	
duyurmadan	söyleyip	
hatırlatan	kadın

suflöz 

suhuf Sayfalar suhu:f
suhulet Kolaylık	 suhu:lét 
suhunet Sıcaklık	 suhu:nét 
suikast 1.	Gizlice	plan	kurarak	cana	

kıymaya	kalkışma	
2.	Bir	kişiyi	plan	kurarak	
öldürme

su~ikâst

suiniyet Kötü	niyet su~iniyét
suistimal Görev	veya	yetkiyi	kötüye	

kullanma
su~istimâ:l 
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suitelakki Kötüye	yorma su~itélâkki:
suizan Kötü	zan,	kuşku suizan 
sukut Düşme suku:t
sukutuhayal Hayal	kırıklığı	 suku:tuhayâ:l
sulb Döl,	zürriyet sûlb
sulbünden gelmek Birinin	öz	evladı	olmak sulbünden gelmék
sulh Barış sûlh
sulhen Barış	yoluyla sûlhen
Sulhi 1.	Barışık

2.	Erkek	ismi
Sûlhi

sulta 1.	Yetke
2.	Otorite

sulta

sultan 1.	Müslümanlarda	padişah
2.	Hükümdar	ailesinden	olan	
kız	ve	kadınlar

sultan (sulta:n-ı)

Sultani 1.	Sultana	ait,	sultanlara	
yakışan
2.	1908’den	sonra	Osmanlı'da		
bugünkü	lise	dengi	öğretim	
kurumu	
3.	Mısır,	Trablus	ve	Cezayir	
darphanelerinde	basılan	
Osmanlı	altını
4.	Çekirdeksiz	bir	tür	üzüm

Sulta:ni:

sultanibuselik  Klasik	Türk	müziğinde	
birleşik	bir	makam

sulta:ni:bu:sélik 

sultanihüzzam Klasik	Türk	müziğinde	
birleşik	bir	makam

sulta:ni:hüzzam 

sultaniyegâh Türk	müziğinde	bir	makam sulta:niyégâ:h
sultanüş şuara (Edb.)	Şairler	sultanı sulta:nüş şuara:
Sultan Veled İbtidaname	adlı	eseriyle	

meşhur	mutasavvıf,	Mevlana	
Celâleddin	Rumi’nin	oğlu

Sultan Véléd

suna Erkek	ördek	 suna 
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suni 1.	Yapay
2.	Yapmacık

su:ni:

sunturlu Yaman,	dehşetli	 sunturlu 
Sunullah 1.	Allah’ın	(cc)	gücü

2.	Erkek	ismi
Su:nullah

supangle Çikolatalı,	sütlü	tatlı	 supan�glé 
sur 1.	Kale	duvarı

2.	Talih,	uğur
sur

Sur Kıyamette	İsrafil’in	
üfleyeceğine	inanılan	boru

Su:r 

sure Kur’an-ı	Kerim’in	yüz	on	
dört	bölümünden	her	biri

su:ré

suret 1.	Görünüş,	biçim
2.	Nüsha	
3.	Tarz,	yol	
4.	Yüz

su:rét

sureta Görünüşte,	görünüşe	göre su:réta:
sureti haktan 
görünmek 

İyi	ve	doğru	olduğunu	
düşündürecek	şekilde	
davranmak

su:réti haktan 
görünmék 

suret-i hal Durumun	şekli,	hâlin	nasıl	
olduğu

su:réti hâ:l

suret-i katiye Kesinlikle,	asla su:réti kati:yé
suret-i mahsusa Özellikle,	bilerek su:réti mahsu:sa
suretiyle Yoluyla,	biçimiyle su:rétiylé 
Suriyeli Suriye	halkından	olan Su:riyéli
surname Osmanlı’da	düğün,	şenlik	vb.	

törenleri,	olayları	anlatan	yazı	
veya	minyatür

su:rna:mé

surre 1.	Para	kesesi	
2.	Osmanlı	padişahlarının	
Hac	zamanı	Mekke	ve	
Medine’ye	törenle	gönderdiği	
para	ve	hediye	kervanı

surré

suver Suretler	 suver 
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Suzan 1.	Yakan,	yakıcı
2.	Kadın	ismi

Su:zan

suzende Yakıcı su:zendé
suzi 1.	Yanma,	tutuşma

2.	İsim
su:zi:

suzidil Klasik	Türk	müziğinde	
birleşik	bir	makam

su:zidil

suzidilara Klasik	Türk	müziğinde	
birleşik	bir	makam

su:zidilâ:ra:

suzinak Klasik	Türk	müziğinde	basit	
bir	makam

su:zinâ:k

Sübhan Allah	(cc) Sübha:n
süblimleşmek Bir	cismin	katı	hâlden	

sıvılaşmadan	doğrudan	gaz	
haline	geçmesi

süblimléşmék 

sübut Gerçekleşme,	şüpheye	yer	
bırakmadan	ortaya	çıkma

sübu:t

sübvanse etmek Para	yardımı	yapmak,	
desteklemek

sübvansé étmék

sübyan Çocuklar sübyan 
sübye Mürekkep	balığı sübyé 
sücut Secde	etme,	secdeye	varma sücu:t
süet Yumuşak,	yüzü	ince	havlı	bir	

deri	türü
süét 

süfli 1.	Bayağı,	adi	
2.	Kılıksız,	hırpani

süfli:

süfli âlem Dünya,	yeryüzü süfli: a:lém
Süha 1.	Kutup	yıldızı	kümesinin	en	

küçük	yıldızı
2.	Erkek	ismi

Süha:

Süheyl 1.	Güney	yarımküredeki	
parlak	ve	büyük	bir	yıldız
2.	Erkek	ismi

Sühéyl

Süheyla 1.	Yumuşak	huylu	kadın
2.	Kadın	ismi

Sühéylâ:
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sükse 1.	Başarı	
2.	İlgi	çekici	durum

süksé 

sükûn Hareketsizlik,	durgunluk sükû:n
sükûnet Durgunluk,	dinginlik,	

rahatlık,	sessizlik
sükû:nét

sükût Susma,	konuşmama,	sessizlik sükû:t
sülale Soy,	sop,	aile	ve	akrabalar sülâ:lé
sülasi Üçlü sülâ:si:
Süleymani 1.	Süleyman’la	ilgili	

2.	Tezhip,	hat	gibi	sanatlarda	
kullanılan	kâğıt	türü

Süléyma:ni:

süluk Bir	yola	veya	bir	tarikate	
girme,	bir	yol	tutma

sülû:k

sülük Hastalıkların	tedavisinde	
kullanılan	yapışkan	bir	
hayvancık

sülük 

sülün Kuyruğu	çok	uzun,	eti	yenilen	
bir	kuş

sülün 

sülüs Arap	harfleriyle	yapılan	süslü	
bir	yazı	türü
Bizi sarsar bir sülüs yazı 
görsek duvarda, / Bize 
heyecan verir bir parça yeşil 
çini 
("Sanat",	Faruk	Nafiz	
Çamlıbel)

sülüs

sümbül (Bot.)	Zambakgillerden,	
çiçekleri	keskin	kokulu	ve	
türlü	renkli,	çok	yıllık	bir	süs	
bitkisi

sümbül 

sümbüle Klasik	Türk	müziğinde	bir	
makam

sümbülé 

sümbüli Yağmur	yağdırmayan	koyu	
renkli	bulutlar

sümbüli:
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sümbülteber (Bot.)	Zambakgillerden,	güzel	
kokulu,	beyaz	renkli	bir	çiçek	

sümbültéber 

sümen altı etmek Bir	evrakı	işleme	koymayı	
geciktirmek	veya	işleme	
koymamak

sümen͜altı étmék

Sümeroloji (Dilb.)	Sümer	dili	ve	
edebiyatını	inceleyen	bilim

Sümérolôji

sümme 1.	Sonra	
2.	Tekrar	ve	tekrar

sümmé

sümmetedarik Son	anda	düşünülerek	yapılan sümmétéda:rik
sündüs Altın	ve	gümüş	tellerle	

dokunan,	kaftan	ve	giysi	
dikiminde	kullanılan	bir	tür	
ipekli	kumaş

sündüs 

sünepe Uyuşuk,	sümsük	kimse sünépé 
sünger 1.	Denizlerde	bir	yere	

tutunarak	koloni	durumunda	
yaşayan,	çok	hücreli	ilkel	
hayvan	
2.	Yapay	su	emici	temizlik	
gereci

sün�ger 

sünnet 1.	Hz.	Muhammed’in	(sav)	
yaptığı	ve	onayladığı	işler,	
davranış	ve	sözlerinin	hepsi	
2.	Erkeklik	organının	
ucundaki	derinin	kesilmesi

sünnét

Sünni Sünnet	ehlinden	olan	kimse Sünni:

süper Birçok	bakımdan	üstün	olan	 süper 

süpermarket Büyük	mağaza	 süpermarkét 

süperstar Baş	yıldız	 süperstar 
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süphanallah "Allah'ı	(cc)	her	türlü	kusur,	
ayıp	ve	eksiklikten,	insanlığa	
özgü	niteliklerden	uzak	
tutarım"	anlamındaki	söz

süpha:nallah

süpürge Süpürme	aracı	 süpürgé 

sürahi İçecek	koymaya	yarar	cam	
veya	plastik	kap

süra:hi

sürat Hız,	çabukluk sürât

sürat-i intikal Çabuk	anlama sürâti intikâ:l

sürçülisan Dil	sürçmesi	 sürçülisa:n 

süregelmek Baştan	beri	aynı	şekilde	
sürmek,	devam	etmek

sürégelmék 

Süreyya 1.	Ülker	yıldızı
2.	İsim

Süréyya:

sürmanşet Gazetelerin	birinci	sayfasında	
logodan	üstte	kullanılan	
başlık

sürmanşét 

sürme 1.	Kirpik	diplerine	sürülen	
boya
2.	Sürmek	eylemi
3.	Sürgü

sürmé

sürmenaj Sürekli	ve	aşırı	çalışmadan	
doğan	yorgunluk,	bitkinlik

sürménaj 

sürpriz Şaşırtı	 sürpriz 

sürrealizm Gerçeküstücülük	 sürréalizm 

sürur Sevinç,	mutluluk süru:r

Süruri XVIII.	yüzyılda	yaşamış	ünlü	
Divan	şairi

Süru:ri:
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sürünceme Boş	yere	geciktirme,	uzatma sürüncémé 

Süryani Samilerin,	Arami	kolunun	
doğu	bölümünde	olan	bir	
Hristiyan	topluluğu	ve	bu	
topluluktan	olan	kimse

Sürya:ni:

süsmek Boynuzuyla	vurmak,	tos	
vurmak

süsmék 

süspansiyon Asıltı	 süspansiyon 

sütanne Bir	çocuğun,	annesi	dışında	
sütünü	emmiş	olduğu	kadın

sütanné 

sütlaç Süt,	şeker	ve	pirinçten	yapılan	
bir	tatlı	türü

sütlâç 

sütre Örtü,	perde sütré

sütun 1.	Direk,	kolon
2.	Gazete,	dergi,	kitap	vb.	
yazılı	şeylerde,	sayfanın	
yukarıdan	aşağıya	doğru	
ayrılmış	olduğu	dar	
bölümlerden	her	biri	

sütun

sütyen Kadınların	göğüslerine	taktığı	
iç	çamaşırı

sütyen 

süvari Atlı	asker süva:ri:

süveter Genellikle	altına	gömlek	veya	
bluz	giyilen	kolsuz	kazak

süvéter 

süveyda Kalbin	ortasında	var	olduğuna	
inanılan	siyah	benek

süvéyda:
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Ş
Şaban Ramazan’dan	önceki	ay,	üç	

ayların	ikincisi
Şa:ban

şablon Düzeltme,	ölçme,	belirtme	vb	
işlerinde	kullanılan	model,	
örnek

şablon 

şad Sevinçli,	mutlu,	neşeli
Bugün şâdım ki yâr ağlar 
benim'çin	(Nevres)

şa:d

Şadan 1.	Sevinçli,	neşeli,	şad	kişi
2.	İsim

Şa:dan

şadırvan Büyük	camilerde,	havuzlu,	
fıskiyeli,	abdest	almak	için	
çeşmeleri	olan,	bazıları	
kubbeli	yapı

şadırvan

Şadi 1.	Memnuniyet,	sevinç	içinde	
olmak
2.	Erkek	ismi

Şa:di:

Şadiye 1.	Güzel	sesle	şarkı	söyleyen	
kadın
2.	Kadın	ismi

Şa:diyé

şad olmak Sevinmek,	memnun	olmak şa:d͜olmak 
Şaduman 1.	Sevinçli

2.	Kadın	ismi
Şa:duman

şafak Güneşin	doğuşundan	önce	
beliren	aydınlık

şafak

Şafii İslâm’da	dört	Hak	mezhepten	
biri	ve	bu	mezhebe	bağlı	olan	
kimse

Şa:fii:

şaft Makinenin	dönme	hareketini	
öteki	parçalara	aktaran	ve	
ucuna	dişli	çarklar,	tekerlekler	
veya	pervane	bağlanan	demir	
mil

şaft
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şah 1.	İran	ya	da	Afgan	
hükümdarı
2.	Satrançta	en	önemli	taş
3.	Pir	

şa:h

şahan Şahlar,	padişahlar şa:ha:n
şahane 1.	Hükümdara	özgü,	

hükümdara	yakışacak	
biçimde	olan
2.	Mükemmel,	çok	güzel

şa:ha:né

Şahap Akan	yıldız	anlamında	erkek	
ismi

Şahap

şahbaz 1.	Gösterişli,	yiğit,	mert
2.	İri	bir	akdoğan	türü
3.	Becerikli,	çevik

şahbaz

şaheser Üstün	ve	kalıcı	nitelikte	olan	
eser,	başyapıt

şa:héser

Şah-ı Merdan Hz.	Ali	(ra) Şa:hı Merda:n
şahıs Kişi	 şahıs
şahika Zirve,	doruk,	en	üst	derece şa:hika
şahin Kartalgillerden	yırtıcı	bir	kuş şa:hin
şahit Tanık şa:hit
Şahmeran (Mit.)	Başı	insan,	gövdesi	

yılan	biçiminde	olduğuna	
inanılan	efsanevi	yaratık

Şahméra:n 

şahmerdan Demirden	yapılma	büyük	ve	
çok	ağır	tokmak

şahmerdan

şahnişin Geleneksel	Türk	evinde	
odaların	sokağa	doğru	uzanan	
pencereli	kısmı,	çıkma

şahnişin

şahsen Kendi,	bizzat şahsen
şahsi Kişisel şahsi:
şahsiyet Kişilik şahsiyét
şaibe 1.	Kir,	kusur,	ayıp

2.	Art	düşünce
3.	Hile	

şa:~ibé
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Şaik 1.	Şevkli,	arzulu
2.	Erkek	ismi

Şa:~ik

Şaika Kadın	ismi Şa:~ika

şair Şiir	yazan	kimse,	ozan
Varsın seni ömrünce 
azâbın kolu sarsın. / Şair! 
Sen üzüldükçe ve öldükçe 
yaşarsın. 
(“Şaire	Kaside”,	Faruk	Nafiz	
Çamlıbel)

şa:ir

şairane Şair	gibi,	şair	niteliği	taşıyan şa:ira:né
şaire Kadın	şair şa:iré
şakayık (Bot.)	Çiçekleri	türlü	renkte,	

çok	yıllık	bir	süs	bitkisi
şaka:yık

şaki Yol	kesen,	eşkıya şaki:
şaki Şikâyetçi şa:ki:
Şakir 1.	Şükreden

2.	Erkek	ismi
Şa:kir

şakirt Öğrenci,	çırak şa:kirt
şakrak Şen,	neşeli,	hayat	dolu şakrak
şakul Çekül şa:kûl
şakuli Düşey şa:kû:li:
şalak Büyümemiş	karpuz şalak 
şale Uzun	saçaklı	çatısı	olan	alçak	

dağ	konutu
şalé

şallak 1.	Çıplak	
2.	Özensiz	giyimli

şallak 

şalter Anahtar	 şâlter 
şalvar Bol	pantolon	 şalvar 
şamama Kokulu	bir	tür	küçük	kavun şamama 
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Şaman 1.	Büyü	yapan,	gelecekten	
haber	verdiğine,	ruhlarla	
ilişki	kurarak	hastalıkları	
iyileştirdiğine	inanılan	kimse,	
kam.	
2.	Şamanlığa	mensup	olan

Şaman 

Şamanlık Doğaüstü	ruhlara	inanma	
temeline	dayalı,	eskiden	
Türkler	arasında	da	yaygın	
olan	din,	Şamanizm

Şamanlık 

şambrel Otomobil	iç	lastiği	 şambrel 
şamdan Mumluk	 şamdan 
Şamil 1.	Kaplayan,	çevreleyen,	içine	

alan
2.	Erkek	ismi

Şa:mil

şampanya Alkollü	bir	içki	 şampañya 
şampiyon Ulusal	ve	uluslararası	bir	

yarışmada	ilk	dereceyi	alan,	
birinci	olan	kimse	veya	takım

şampiyon 

şampuan Saç	yıkamakta	kullanılan,	
kokulu,	sıvı	sabun

şampu~an 

şan 1.	Şöhret,	ün
2.	Gösteriş

şa:n

şan İnsan	gırtlağından	makamla	
çıkan	ve	perde	ayrımlarıyla	
çeşitli	duyumlar	uyandıran	
ses	dizisi

şan 

şandel Futbolda	topu	rakibin	
üzerinden	aşırtma

şandel 

şansölye Almanya	ve	Avusturya'da	
hükûmet	başkanı

şansölyé 

şanssız Şansı	olmayan şañssız 
şantaj Muhatabının	bir	açığı	veya	

itibar	kaybına	sebep	olacak	
hareketini	koz	olarak	kullanıp	
tehdit	etmek

şantaj 
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şantiye İnşaat	hâlindeki	yer	veya	
inşaat	araç	gereçleri	ve	
ofisinin	bulunduğu	yer

şantiyé 

şantör Erkek	şarkıcı	 şantör 
şantöz Kadın	şarkıcı	 şantöz 
şan ü şeref Şöhret	ve	fazilet

Mümkün olsaydı da balolara 
canlı balık sırtlarının yanar 
döner renkleriyle gidebilseydi 
bayanlar; balıkçılar milyon, 
balıklar şan ü şeref kazanırdı  
("Dülger	Balığının	Ölümü"	
Sait	Faik	Abasıyanık)

şa:nü şéréf

şanzıman Motorlu	taşıtlarda	motorun	
yükünü	azaltarak	güç	aktarma	
organlarına	veren,	arabanın	
istenen	hızda	hareket	etmesini	
sağlayan	dişliler	topluluğu

şañzıman 

şapel Küçük	kilise şapel 
şar Şehir

Çalabım bir şar yaratmış / 
İki cihan aresinde / Bakıcak 
dîdâr görünür / Ol şarın 
kenaresinde 
("Nutk-i	Şerif",	Hacı	
Bayram-ı	Veli)

şa:r

şarabi Kırmızı	şarap	renginde	olan şara:bi:
şarampol Kara	yollarının	kenarında	yol	

düzeyinden	aşağıda	kalan	
bölüm

şarampôl 

şarap Üzüm	suyunun	
mayalandırılmasıyla	yapılan	
alkollü	içki

şarap

şarapnel Patladığında	etrafa	küçük	
parçalar	saçan	bir	tür	top	
mermisi

şarapnel 
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Şarık 1.	Parlayan,	parlak
2.	Erkek	ismi

Şa:rık

şarj Yükleme	 şarj 
şarj etmek Yüklemek,	doldurmak şarj͜étmék
şarjör Otomatik	silahlarda,	belli	

sayıda	mermi	taşıyan	ve	
bu	mermileri	namluya	arka	
arkaya	sürmeye	yarayan	
mekanizma

şarjör 

şark Doğu şark
şarkı Bir	şiir	veya	güftenin	

bestelenerek	müzik	eşliğinde	
söylenmesi	

şarkı 

şarki Doğu	ile	ilgili,	doğuya	özgü şarki:
Şarkiyat Doğu	dilleri	ve	edebiyatıyla	

ilgilenen	bilim,	oryantalizm
Şarkiyat

şarküteri Peynir,	zeytin,	salam,	sucuk	
vb.	yiyecek	maddelerinin	
satıldığı	dükkân	

şarkütéri 

şarlatan Kendisini	farklı	göstererek	
karşısındakini	kandıran,	
dolandıran	kimse

şarlatan 

şart Koşul şart
şartname Sözleşme,	akit şartna:mé
şaryo 1.	Bir	aletin	veya	aracın	

hareketli	parçası
2.	Yazı	makinesinin	kâğıt	
takılan,	tuşlara	vuruldukça	
ilerleyen	bölümü

şaryo 

şase İçine	mendil,	gecelik	vb.	
şeyleri	koymaya	yarayan,	
çeşitli	büyüklükte,	kumaştan	
koruncak

şasé 

şasi Motorlu	kara	taşıtlarının	
iskelet	bölümü

şasi 

şaşaa Gösteriş,	görkem,	parıltı şa:şa:
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şaşkaloz (Ar.)	Şaşkın	kimse şaşkaloz 
şatafat Görkem,	gösteriş şatafat 
şathiye (Edb.)	Tasavvufi	mizah	

şiiri,	alaya	ve	yergiye	dayalı	
manzume

şathiyé

şatır Keyifli,	neşeli,	şen şa:tır
şato Avrupa’da	soyluların	

oturduğu	büyük,	görkemli	
konak

şato 

Şattül Arap (Coğ.)	Dicle	ve	Fırat	
nehirlerinin	birleşmesinden	
oluşan	nehir

Şattül Arap

şavk Işık şavk
şavkıma Işıma,	aydınlanma	 şavkıma 
şavullamak (H.)	Yoklamak,	kollamak	 şavullamak 
şayak Bir	tür	kaba	dokunmuş	yün	

kumaş
şayak 

şayan Uygun,	yaraşan,	münasip,	
değer

şa:ya:n

şayan-ı dikkat İlginç,	dikkate	değer şa:ya:nı dikkât
şayan-ı hürmet Saygıdeğer şa:ya:nı hürmét
şayeste Yakışır,	uygun şa:yésté
şayet Eğer,	ise şa:yét
şayia Yaygın	söylenti şa:yi~a:
Şaziye 1.	Yay,	kavis

2.	Kadın	ismi
Şa:ziyé

şeamet Uğursuzluk	 şéa:mét
şebap Gençlik,	tazelik şéba:p
şebboy (Bot.)	Güzel	kokulu,	dar	

yapraklı,	değişik	renkli	
çiçekleri	olan,	çok	yıllık	ve	
otsu	bir	süs	bitkisi

şébboy 
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şebeke 1.	Ulaşım	ve	iletişim	hatları
2.	Kötü	amaçlarla	kurulan	
birbirleriyle	bağlantılı	kişiler,	
gizli	topluluk

şébéké

Şebiarus Düğün	Gecesi	anlamında	
olup,	Hz.	Mevlana’nın	vefat	
yıldönümü	olan	17	Aralık’ta	
düzenlenen	tören

Şébiaru:s

şebiyelda En	uzun	gece şébiyelda: 
Şebnem 1.	Çiy

2.	Kadın	ismi
Ruhumun şebnemi miydi / 
Ruhumun şebnemi miydi 
/ Gözyaşlarıma yağdı / 
Gözyaşlarıma yağdı 
(“Perili	Şiir”,	Sezai	Karakoç)

Şébnem

şecaat Yiğitlik,	kahramanlık
Şecaat arz ederken merd-i 
kıpti sirkatin söyler 
(Koca	Ragıp	Paşa)

şéca:ât

şecer Ağaç şécer
şecerat Ağaçlar şécéra:t
şecere Soyağacı şécéré
şeci Yürekli şéci:
şedde (Dilbil.)	Arapçada	iki	kez	

okunması	gereken	harfin	
üstüne	konulan	işaret

şéddé

şedit Şiddetli,	sert şédi:t
şefaat Birinin	affedilmesi	veya	

dileğinin	yerine	getirilmesi	
için	Hz.	Peygamber’den	(sav)	
umulan	aracılık,	yardım

şéfa:ât

şefaatçi Şefaat	eden şéfaâtçi 
şeffaf Saydam şéffaf
Şefik 1.	Şefkatli,	sevecen

2.	Erkek	ismi
Şéfik
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Şefika Kadın	ismi Şéfi:ka
şefkat Sevecenlik,	acıyarak	ve	

kollayarak	sevme
şéfkât

şeftali Ilıman	yerlerde	yetişen,	
Şeftali	ağacı	ve	onun	tatlı,	
sulu	meyvesi

şéfta:li

şehadet 1.	Tanıklık,	şahitlik
2.	Şehit	olmak

şéha:dét

şehadetname Diploma,	sertifika şéha:détna:mé
şehamet Cesaret	 şéha:mét
şehbender Konsolos şéhbender
şehevi Şehvetli,	erotik şéhévi:
şehide Kadın	şehit şéhi:dé
şehir Kent,	vilayet şéhir 
şehit Din	veya	kutsal	ülkü	

uğrundaki	savaşta	ölen	kimse
şéhit

şehlâ Kusur	sayılmayacak	kadar	
hafif	şaşı	göz

şéhlâ:

Şehname (Edb.)	Hükümdarların	üstün	
başarılarını	ve	niteliklerini	
anlatan	manzume,	nesir	ya	da	
minyatür	tarzı	eser.	En	ünlüsü	
Firdevsi'nindir

Şéhna:mé

Şehnaz 1.	Klasik	Türk	müziğinde	bir	
makam
2.	Kadın	ismi

Şéhnaz

şehremaneti Osmanlı’da	şehrin	temizlik	
ve	güzelliğiyle	ilgilenen	yerel	
yönetim

şéhréma:néti

şehremini Osmanlı’da	saray	ve	devlet	
işlerine	bakan	kimse	veya	
belediye	başkanı

şéhrémi:ni

Şehremini İstanbul’da	bir	semt Şéhrémini
şehrengiz (Edb.)	Şehirlerin	özelliklerini	

anlatan	nazım	türü
şéhrén�giz 
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Şehriban 1.	Şehir	bekçisi
2.	Kadın	ismi

Şéhriba:n

şehristan Büyük	şehir şéhrista:n
şehriyar Padişah şéhriya:r
şehriye Çorba	ve	pilavda	kullanılan,	

türlü	biçimlerde	kesilerek	
kurutulmuş	buğday	unu	
hamuru

şéhriyé 

şehsüvar İyi	at	binen,	en	iyi	süvari şehsüvar
şehvani Şehvetli şéhva:ni:
şehvaniyet Erotizm şéhva:niyét
şehvet 1.	Güçlü	cinsel	arzu	

2.	Aşırı	istek
şéhvét

şehzade Hükümdar	oğlu	veya	
torununa	verilen	isim

şéhza:dé

şek Şüphe,	kuşku şék 
şekavet Eşkıyalık,	haydutluk şéka:vét
şeker 1.	Çeşitli	bitkilerden	elde	

edilen	tatlandırıcı	madde	
2.	Her	tür	tatlı	
3.	Sevimli

şéker

şekerleb 1.	(Mec.)	Tatlı	dudaklı
2.	(Mec.)	Tatlı	sözlü

şékerléb

şekerpare 1.	Çok	tatlı	bir	kayısı	türü
2.	Bir	hamur	tatlısı

şékerpa:ré

şekerrenk 1.	Sarıya	çalan	renk
2.	İki	kişinin	arasının	bozuk	
olması

şékerrén�k

şekil 1.	Biçim	
2.	Çizim	
3.	Yol,	tarz

şékil

Şekip 1.	Sabır
2.	Erkek	ismi

Şékip

şeklen Şekil	bakımından şéklen
şekli Şekille	ilgili,	biçimsel şékli:
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şekva Şikâyet,	yakınma şékva:
şelale Büyük	çağlayan şélâ:lé
şem Mum	 şem 
şemail 1.	Dış	görünüş	

2.	Karakter,	huy	
şéma:~il

şematik Şema	biçiminde	olan şématik 
şempanze Bir	maymun	türü	 şémpanzé 
Şems 1.	Güneş

2.	Kur’an-ı	Kerim’de	bir	sure
3.	XIII.	yüzyılda	yaşamış	
mutasavvıf	şair

Şéms

şemse El	yazması	kitapların	
sayfalarına	yapılan	güneş	
biçimindeki	süs

şémsé 

Şemsettin
(Şemseddin)

1.	Dinin	güneşi
2.	Erkek	ismi

Şémséttin

şemsiye İlk	defa	güneşten	korunmak	
amacıyla	yapılmışsa	da	
günümüzde	yağmurdan	
korunma	maksatlı	kullanılan	
eşya

şémsiyé 

şen Sevinçli,	mutlu,	neşeli şen
şenaat Kötülük,	iğrençlik şéna:ât
şenelmek Bir	yerin	yurt	edinilmesiyle	

meskûn	duruma	gelmesi
şénelmék
 

şeni Utanç	verici,	kötü,	çirkin şéni:
şeniyet Gerçeklik şéniyét
şenlik Eğlence,	kutlama şenlik 
şer Kötü,	fena;	kötülük,	fenalık şer
şerafet Şereflilik şéra:fét
Şerafettin "Dinin	şerefi"	anlamında	

erkek	ismi
Şéra:féttin

şerait Şartlar,	koşullar şéra:~it
şeran Şeriata	göre,	İslam	hukuku	

açısından
şer’an
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şerare Kıvılcım şéra:ré
şeraret Kötülük,	şer	işleme şéra:rét
şerbet 1.	Meyve	suyu	ile	şekerli	su	

karıştırılarak	yapılan	içecek
2.	Bazı	maddelerin	suda	
eritilmişi

şerbét

şeref Namus,	haysiyet,	onur şéréf

şerefe Minarede	ezan	okunan	
korkuluklu	yer

şéréfé

şerefiye Bir	yer	bayındır	duruma	
getirildiğinde	çevrede	
bulunan	mülklerin	değeri	
arttığından,	sahiplerinden	
belediyece	alınan	para

şéréfiyé

şerefyap olmak Şeref	kazanmak şéréfya:b͜olmak

şerh 1.	Açma,	ayırma	
2.	Bir	kitabı	yorumlama,	
açıklama

şerh

şerha Dilim,	parça şerha:
şerh etmek Açımlamak,	yorumlamak şerh͜étmék 
şeri (Huk.)	İslam	hukuku	ile	ilgili şér’i:
şeriat Kur’an	ayetleri	ve	hadislere	

dayanan	din	kuralları,	İslâm	
hukuku

şéri:ât

Şeriat-i İslâmiye (Huk.)	İslâm	şeriatı Şéri:âti İslâ:miyé
şerif 1.	Şerefli,	kutsal

2.	Hz.	Hasan	ve	Hz.	
Hüseyin'in	soyundan	gelen	
kimse
3.	Soylu,	temiz
4.	İngiltere	ve	Amerika’da	
eyaletlerde	görev	yapan	
yasalara	uyulup	uyulmadığını	
denetleyen	yönetici

şérif
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şerik Ortak şéri:k
şerike Kadın	ortak şéri:ké
şerir Fenalık	yapan,	fesat şéri:r
şerit 1.	Dar,	uzun	kumaş	parçası	

2.	Herhangi	bir	maddenin	dar,	
ince	ve	uzun	parçası

şérit

şeriye İslam	hukuku	ile	ilgili şériyé
şeş Altı şéş
şeşbeş Şans	oyununda	zarların	altı	ve	

beş	gelmesi
şéşbéş

şeşcihar Şans	oyununda	zarların	altı	ve	
dört	gelmesi

şéşciha:r

şeşüdü Şans	oyununda	zarların	altı	ve	
iki	gelmesi

şéşüdü:

şeşüse Şans	oyununda	zarların	altı	ve	
üç	gelmesi

şéşüsé

şeşyek Şans	oyununda	zarların	altı	ve	
bir	gelmesi

şéşyék

şetaret Şenlik,	neşe,	sevinç şéta:rét
şetlant Shetland	Adaları'nda	yetişen	

koyun	türünün	yününden	
yapılan	kumaş,	örgü	vb

şétlânt 

şevk İstek,	heves şévk
Şevket Ululuk,	yücelik,	heybet	

anlamında	erkek	ismi
Şévkét

şevket-i bostan (Bot.)	Akdeniz	havzasında	
yetişen	dikenli	bir	bitki

şévkéti bostan

şevketli "Azametli	ve	kudret	sahibi"	
anlamında	padişahlara	
söylenen	söz

şévkétli

şevketpenah "Büyük,	kudretli"	anlamında	
padişah	sıfatı

şévkétpéna:h

Şevki 1.	Neşe	ile	ilgili
2.	Erkek	ismi

Şévki
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şevval Hicri	takvimde	Ramazan	
Bayramı	ile	başlayan	ay	

şévvâl

Şeyda 1.	Aşktan	aklını	kaybetmiş,	
şaşkın	düşmüş,	divane
2.	Kadın	ismi

Şéyda:

şeyh 1.	Tarikat	kurucusu	veya	
büyüğü	
2.	Aşiret	veya	kabile	reisi

şéyh

Şeyh Galip “Hüsn	ü	Aşk”	adlı	eseriyle	
meşhur	XVIII.	yüzyıl	
Mevlevi	şeyhi,	mutasavvıf	
şair

Şéyh Ga:lip

Şeyhi XV.	yüzyılda	yaşamış,	
"Harname"	adlı	eseriyle	
tanınan	Divan	şairi

Şéyhi:

şeyhülislam Osmanlı	Devleti'nde,	
kabinede	sadrazamdan	sonra	
yer	alan	ve	din	işlerinden	
sorumlu	olan	üye

şéyhülislâm

şeyhül 
muharririn

(Edb.)	Yazarların	en	üstünü,	
şeyhi

şéyhül 
muharriri:n

şeytan Hz.	Âdem’e	(as)	secde	
etmediği	için	cennetten	
kovulan	ve	insanları	Allah'ın	
(cc)	emirlerine	karşı	kışkırtan	
iblis

şéytan

şeytani Şeytana	ait,	şeytanca şeyta:ni:
şezlong Oturmaya	ve	uzanmaya	

yarayan,	bez	gerili	bir	tür	
koltuk	

şézlông 

şınav Yüzüstü	yere	uzanılıp	eller	
yere	dayalı	bir	biçimde,	
ayak	parmakları	üzerinde,	
dirseklerin	yukarı	aşağı	doğru	
indirilip	kaldırılmasıyla	
yapılan	egzersiz

şınav 
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şırınga 1.	Havayı	ya	da	sıvıyı	
çekmeye	ve	itmeye	yarayan	
alet
2.	Enjektör	

şırınga

Şia 1.	İslamiyet’te	Hz.	Ali	(ra)
yanlısı	olanlar
2.	Şiilik

Şi’a:

şiar 1.	Ayırt	edici	özellik,	işaret
2.	İlke

şia:r

şiar edinmek İlke	olarak	kabul	etmek şia:r͜édinmék
şiddet 1.	Sertlik,	

2.	Güç	derecesi
şiddét

şifa Hastalıktan	kurtulma,	
iyileşme

şifa:

şifahane Hastane şifa:ha:né
şifahen Sözle,	anlatarak şifa:hen
şifahi Yazılı	olmayan,	sözlü şifa:hi:
şifayab İyileşen,	şifa	bulan	 şifa:ya:b
şifon İpek	iplikle	dokunmuş	ince,	

şeffaf	kumaş
şifon 

şifonyer Çekmeceli	çamaşır	dolabı	 şifonyer 
şifre Gizli	işaret	veya	söz,	kod	 şifré 
Şii Şia	mezhebinden	olan Şii:
şiir (Edb.)	Zengin	sembollerle,	

ritimli	sözlerle,	seslerin	
uyumlu	kullanımıyla	
ortaya	çıkan,	hece	ve	durak	
bakımından	denk	ve	kendi	
başına	bir	bütün	olan	edebî	
anlatım	biçimi,	nazım

şi:r  

şiiriyet Şiir	niteliği	taşıma şi:riyét 
şikâr 1.	Av

2.	Avlanan	hayvan
şikâ:r

şikâyat Şikâyetler şikâ:ya:t
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şikâyet Yakınma,	sızlanma,	
hoşnutsuzluk	belirtmek

şikâ:yét

şikâyetname Yetkili	makama	hitaben	
yazılan	şikâyet	mektubu	

şikâ:yétna:mé

şike Bir	spor	karşılaşmasının	
sonucunu	değiştirmek	için	
maddi	veya	manevi	bir	çıkar	
karşılığı	varılan	anlaşma

şiké 

şikemperver Boğazına	düşkün şikemperver
şikeste 1.	Kırık,	kırılmış

2.	Yenik	düşmüş
şikésté

şile Mercanköşk	 şilé
Şile İstanbul’un	ilçesi Şilé
şilep Yük	gemisi şilép 
şilte Üstünde	oturulan,	yatılan,	içi	

yünle,	pamukla	doldurulmuş	
döşek

şilté
 

şimal Kuzey şimâl
şimali Kuzey,	kuzeyle	ilgili şimâ:li:
şimalli Kuzeyli	 şimâlli 
şimendifer 1.	Demir	yolu	

2.	Tren
şimendifer 

şimşek İki	bulut	arasında	veya	
bir	bulut	içinde	elektrik	
boşalırken	oluşan	kırık	çizgi	
biçimindeki	geçici	ışık,	
balkır,	çakım

şimşék 

şimşir (Bot.)	Yaprakları	her	
mevsimde	yeşil	kalan,	
taşlık,	çorak	bölgelerde	
kendiliğinden	çıkan	veya	
bahçelerde	süs	bitkisi	olarak	
yetiştirilen	bir	ağaççık

şimşir
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şinanay 1.	(Ar.)	Sevinç,	mutluluk,	
hoşnutluk,	kıvanç	belirten	bir	
söz
2.	İdare	lambası

şinanay 

Şinasi 1.	Tanıyıcı
2.	Osmanlı’da	Tanzimat	
döneminin	ünlü	gazetecisi	ve	
yenilikçi	yazarı

Şina:si

şinik Tahıl	için	kullanılan	bir	tartım	
ölçeği

şinik 

şir Aslan şi:r
Şiraz İran’da	bir	şehir Şiraz
şiraze Kitap	ciltlerini	

sağlamlaştırmak	için	
kullanılan	ince	ibrişim	şerit

şira:zé

şirden
(şirdan)

Geviş	getiren	hayvanlarda	
midenin	dördüncü	bölümü

şirden

Şirin 1.	Sevimli,	tatlı,	cana	yakın
2.	(Mit.)	Ferhat	ile	Şirin	
efsanesinin	kadın	kahramanı

Şirin

şirket Ortaklık şirkét
şirpençe Deri	hastalığı,	kan	çıbanı şirpençé
şirret Geçimsiz,	kavgacı,	edepsiz şirrét
şişe İçine	sıvı	konulan,	dar	ağızlı,	

uzun	cam	kap
şişé

Şişhane 1.	Namlusu	altı	yivli	tüfek	
veya	top
2.	İstanbul’da	bir	semt

Şişha:né

şişinmek (H.)	Surat	asmak,	dargın	
durmak

şişinmék 

şita Kış şita:
şive 1.	Söyleyiş	özelliği,	yakın	

lehçe.
2.	Tavır,	üslup	
3.	İşve,	naz

şi:vé

şivekâr Şiveli,	işveli şi:vékâ:r
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şizofreni İleri	derecede	duygu	ve	
davranış	bozukluğuna	sebep	
olan,	kişinin	gerçeklikle	
bağını	kopartabilen	bir	ruh	
hastalığı

şizofréni 

şnitzel Dana	veya	tavuk	etinin	galeta	
ununa	bulanıp	kızartılması	ile	
yapılan	bir	yemek	türü

şnitzel 

şnorkel Solukluk şnorkel 
şofben Gaz	veya	elektrikle	çalışarak	

sıcak	su	sağlayan	araç
şofben 

şoför Otomobil,	minibüs	vb	aracın	
sürücüsü

şoför 

şoke (olmak/
etmek) 

Aşırı	düzeyde	şaşkınlık şoké 

şopar 1.	(H.)	Çingene	çocuğu
2.	(Mec.)	Şımarık,	yaramaz

şopar 

şorolop Birdenbire	yutmak	 şorolop 
şose Taş	kırıkları	üzerine	kum	

döşenip	silindir	geçirilerek	
yapılan	yol

şosé 

şoson Ayağı	tamamen	saran,	ince	
kumaştan	ayakkabı

şoson 

şoven Şovenizm	yanlısı şoven 
şovenizm Aşırı	milliyetçilik	 şovénizm 
şovmen Gösteri	adamı	 şovmen 
şöbiyet Hamurdan	bir	tatlı	türü şöbiyét 
şöhret Ün,	meşhurluk şöhrét
şömine Ev	içinde	ateş	yakmaya	ve	

ısınmaya	yarayan,	tuğla	veya	
taştan	ocak	

şöminé 

şua Işın şua:
Şuara 1.	Şairler

2.	Kur’an-ı	Kerim’de	bir	sure
Şuara:

şubat Miladi	takvimde	ikinci	ay şubat 
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şube 1.	Bir	kurumun	veya	
kuruluşun	alt	mevkilerdeki	
işyerlerinden	her	biri	
2.	Dal,	kol

şu:bé

şuh Neşeli,	serbest	ve	şen	kadın şuh
Şule 1.	Alev,	yalım

2.	Kadın	ismi
Bir şulesi var ki şem-i cânın. / 
Fânusuna sığmaz âsumânın
(“Tardiye”,	Şeyh	Galip)

Şu:lé

şura Muhatabına	biraz	ötedeki	yeri	
göstermek	için	söylenen	söz

şura 

şura Danışma	kurulu şu:ra:
şura-yi devlet Danıştay şu:ra:yi dévlét
şurup 1.	Çok	kaynatılarak	

koyulaştırılmış	şerbet
2.	Su	ve	çok	miktarda	şeker	
konulmuş,	koyu	kıvamlı	ilaç	

şurup 

şuur Bilinç şuur
şuuraltı Bilinçaltı	 şuuraltı 
şüheda Şehitler şühéda:
Şükran 1.	İyilik	bilme,	gönül	borcu,	

minnettarlık
2.	Kadın	ismi

Şükran

şükran-ı nimet Allah’ın	(cc)	bahşettiği	
nimetlere	minnettarlık	
duymak

şükra:nı ni:mét

şükretmek Allah’a	(cc)	olan	minnet	
duygusunu	sözle	veya	içinden	
dile	getirmek

şükrétmék 

Şükûfe 1.	(Bot.)	Çiçek
2.	Kadın	ismi

Şükû:fé

şükür Allah’a	(cc)	duyulan	hamd,	
elde	edilen	bir	iyilik	veya	
olumlu	bir	şeyden	ötürü	
hoşnutluğunu	bildirme

şükür
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şümul Kapsama,	içine	alma şümû:l
şümullü Kapsamlı,	geniş şümûllü 
şüphe Kuşku şüphé
şürekâ Ortaklar şürékâ:
şüyu Herkesçe	duyulma,	yayılma şüyu:
şüyuu vukuundan 
beter

“Bir	işin	duyulması,	
dedikodusunun	yapılması,	
kendisinden	daha	kötüdür”	
anlamındaki	söz

şüyu:u 
vuku:undan béter
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T
ta Uzaklık	ifade	eden	söz ta:
taaccüp Şaşma,	hayret	etme taaccüp
taahhüt Bir	şey	yapılması	için	söz	

verme
taahhüt

taahhütname (Huk.)	Bir	şeyin	yapımını	
üzerine	aldığını	belgeleyen	
sözleşme

taahhütna:mé

taalluk İlgisi	olma,	ilinti,	ait	olma taallûk
taallukat Akraba	ve	yakınlar taallûka:t
taam Yemek,	yiyecek taam
taam etmek Yemek	yemek	 taa:m͜étmék 
taammüden (Huk.)	Önceden	tasarlayarak,	

bile	bile	yapmak
taammüden

taarruz Saldırma,	saldırı taarruz
taassup Bağnazlık,	hoşgörüsüzlük	 taassup
taaşşuk Âşıklık,	aşk	 taaşşuk
taat Allah’ın	(cc)	buyruklarını	

yerine	getirme
ta:ât

taayyün Belirme,	ortaya	çıkma,	
görünme
Ettik o kadar ref'i taayyün 
ki Neşati / Ayine-i pür tab-ı 
mücellada nihanız 
(“Gazel”,	Neşati)

taayyün

tab 1.	Mizaç,	huy	
2.	Baskı

ta:b

tababet Tıp	bilimi,	tıp	bilgisi taba:bét
tabak Yiyecek	koymak	için	yayvan	

yemek	kabı
tabak

tabaka 1.	Kat,	katman
2.	Sınıfsal	derece

tabaka

tabakhane Deri	işleme	yeri tabakha:né
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taban 1.	Ayağın	altı	
2.	Bir	şeyin	alt	bölümü

taban 

tab’an Huy	bakımından,	yaradılıştan tab’an
tabela Üzerinde	tanıtıcı,	belirtici	bir	

yazı,	açıklama,	işaret	veya	
resim	bulunan,	tahta	veya	sac	
parçası

tabélâ 

tabi Boyun	eğen,	uyan ta:bi:
tabiat 1.	Yaradılış,	huy	

2.	Doğa,	kâinat		
tabi~ât

tabiatıyla Hâliyle,	doğal	olarak tabiatıyla 
tabii Elbette,	evet	anlamındaki	söz tabii
tabii Olağan,	alışılmış,	doğal	olan tabii:
tabiin Hz.	Muhammed’i	(sav)	

görenleri	görüp	onlardan	
hadis	dinleyenler

ta:bii:n

tabiiyet Bir	kimseye,	bir	yere	tabi	
olma,	

ta:biiyét

tabildot Seçmesiz	yemek tabildot 
tabip Doktor,	hekim tabip 
tabir 1.	Anlatım,	deyiş

2.	Deyim
3.	Rüya	yorumlama

ta:bir

tabirat Tabirler ta:bira:t
tabirname Rüya	yorumları	içeren	kitap ta:birna:mé
tabla Satıcı	vb.nin	kullandığı	

tahtadan	tepsi
tabla 

tablo Bez,	tahta,	kâğıt	vb.	maddeler	
üzerine	yapılmış	yağlı	boya,	
sulu	boya,	pastel	veya	kara	
kalem	resim

tablo 

tabu Dokunulmazlığına	inanılan	
şey,	inanç

tabu 
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tabur Dört	bölükten	kurulan,	bir	
binbaşının	komutasındaki	
asker	birliği

tabur 

tabure Sırt	ve	kol	dayayacak	yeri	
olmayan	iskemle

taburé 

tabut Ölünün	konulduğu	sandık tabut
tabya Silahlanmış	yer,	askeri	mevki tabya
tacidar Padişah ta:cida:r
Tacik Orta	Asya	ve	İran’ın	

kuzeyinde	yaşayan	Türk	halkı	
Ta:cik

tacir Ticaretle	uğraşan	kişi,	tüccar ta:cir
taciser Baş	tacı	edilen	kişi ta:ciser
taciz Birini	rahatsız	etme,	ona	

sıkıntı	verme	
ta:ciz

Tac-üt Tevarih Hoca	Saadettin	Efendi’nin	
yazdığı	meşhur	Osmanlı	tarihi

Ta:cüt Téva:rih

taç 1.	Hükümdarların,	kralların	
başına	takılan	değerli	taşlarla	
süslü	başlık
2.	Başa	takılan	süs
3.	Kuşların	başında	bulunan	
uzun	tüy
4.	(Bot.)	Çiçeğin	dıştan	
ikinci	halkasında	bulunan	
yaprakların	hepsi

taç

tadil Değişiklik ta:dil
tadilat Değişiklikler ta:dilâ:t
tadilen Değiştirerek ta:dilen
tadil-i erkân Namazın	kıyam,	rükû	ve	

secde	gibi	rükünlerini	yerli	
yerinde,	acele	etmeden	
ve	sükûnet	içinde	yerine	
getirmek

ta:dili erkâ:n

taflan (Bot.)	Gülgillerden,	
karayemiş	ağacı	olarak	da	
bilinen	bir	süs	bitkisi

taflan 
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tafra Böbürlenme tafra
tafsil Ayrıntılarıyla	anlatma,	izah	

etme
tafsi:l

tafsilat Ayrıntılı	açıklamalar taf:si:lâ:t
tafta Sert,	ipekli	bir	kumaş	türü tafta 
tagayyür Değişme,	başkalaşma	 tagayyür
tağşiş Bir	şeyin	içine	başka	bir	

madde	karıştırma
ta:şi:ş

tağyir Bozma,	değiştirme ta:yi:r
tahakkuk Gerçekleşme,	yerine	gelme tahakkuk
tahakküm Hükmetme,	baskı	kurma tahakküm
tahakkümat Baskılar,	zorbalıklar tahakküma:t
tahammül Katlanma,	dayanma tahammül
tahammülat Katlanmalar,	direnmeler tahammülâ:t
tahammülfersa Dayanılmaz	 tahammülfersa: 
taharet Temizlik;	temiz	olma taha:rét
taharri Arama,	araştırma taharri:
tahassür Hasret	çekme,	özlem	 tahassür
tahassüs Duygulanma,	hislenme tahassüs
tahassüsat Duygulanmalar tahassüsa:t
tahattur Hatırlama tahattur
tahavvül Bir	durumdan	başka	bir	

duruma	geçme,	dönüşüm
tahavvül

tahavvülat Değişmeler tahavvülâ:t
tahayyül Hayal	etme,	düşünme tahayyül
tahayyülat Düşünceler,	hayale	dalmalar,	

hayaller
tahayyülâ:t

tahdidi Sınırlayıcı tahdi:di:
tahdit Sınırlama tahdi:t
tahfif etmek Hafifletme tahfi:f͜étmék
tahin Öğütülmüş	susam	veya	tahıl	 tahin 
tahinî Tahin	renginde	olan tahi:ni:
Tahir Temiz	anlamında	erkek	ismi Ta:hir
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tahirbuselik Klasik	Türk	müziğinde	
birleşik	bir	makam

ta:hirbu:sélik 

Tahire Kadın	ismi Ta:hiré
tahkik Araştırma,	soruşturma,	

inceleme
tahki:k

tahkikat Araştırmalar,	soruşturmalar	 tahki:kat 
(tahki:ka:t-ı)

tahkiki Araştırma	ile	ilgili tahki:ki:
tahkim 1.	(Huk.)	Hakem	tayin	etme	

2.	Sağlamlaştırma,	
kuvvetlendirme

tahkim

tahkimat Askerî	yığınak,	düşmana	
karşı	mevzi	güçlendirme

tahki:mat

tahkir Hakaret	etme,	aşağılama	 tahkir
tahkirat Hakaretler tahki:ra:t
tahkir etmek Hakaret	etmek tahki:r͜étmék
tahlil Çözümleme	 tahlil
tahlilat Çözümlemeler tahli:lâ:t
tahlili Tahlille	ilgili,	çözümleyici tahli:li:
tahliye 1.	Boşaltma

2.	Tutuklu	kimseyi	serbest	
bırakma

tahliyé

tahmin Yaklaşık	olarak	
değerlendirme,	önceden	
kestirme

tahmin

tahminen 1.	Tahminî	olarak
2.	Aşağı	yukarı,	yaklaşık	

tahmi:nen

tahminî Aşağı	yukarı,	tahmine	göre tahmi:ni:
tahmis 1.	Kahve	kavrulan	ve	satılan	

yer
2.	(Edb.)	Bir	gazelin	her	
beytine	üçer	mısra	katarak	
beyitleri	beşer	mısra	yapmak,	
beşleme

tahmis
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tahnit Bozulmaması	için	ölüye	
yapılan	ilâçlama

tahnit

tahribat Bozulma,	tahrip	olma tahri:ba:t
tahrif Bir	şeyin	aslını	değiştirme,	

bozma
tahrif

tahrifat Bozmalar,	değiştirmeler tahri:fa:t
tahrik 1.	Kışkırtma,	harekete	

geçirme
2.	Cinsel	yönden	uyarma

tahrik

tahrikât Kışkırtmalar tahri:kâ:t
tahrip Harap	olma;	bozulma tahrip 
tahripkâr Yıkıcı,	yıkan,	bozan tahripkâ:r
tahrip olmak Harap	olma;	bozulma,	

yıkılma
tahri:b͜olmak

tahrir Kompozisyon,	hitabet,	yazma tahrir
tahrirat Resmî	dairece	yazılan	

mektuplar	ve	yazılar
tahri:ra:t

tahrirat kâtibi İlçede	resmî	yazı	işleriyle	
görevli	kimse

tahri:ra:t kâ:tibi

tahriren Yazarak,	yazılı	olarak tahri:ren
tahrir heyeti Yazı	kurulu tahrir héyéti
tahrirî Yazılı	olarak,	şifahi	karşıtı tahri:ri:
tahriş 1.	Tırmalanma	

2.	Kaşındırma
tahriş

tahriş etmek Tırmalamak,	yakmak tahriş étmék 
tahsil 1.	Öğrenim

2.	Parayı	toplama
tahsil

tahsilat Kamu	alacaklarının	
toplanması

tahsi:lâ:t

tahsildar Bir	kuruluş	adına	para	veya	
vergi	toplayan	memur,	vergi	
memuru

tahsildar

tahsilli Öğrenim	görmüş	kimse tahsilli
Tahsin 1.	Güzelleştirme

2.	Erkek	ismi
Tahsin
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tahsis Bir	şeyi	birine	veya	bir	yere	
ayırma

tahsis

tahsisat Ödenek,	bir	yere	ayrılmış	
para

tahsi:sa:t

taht 1.	Hükümdarlık	makamı
2.	Hükümdarın	oturduğu	
koltuk

taht

tahtelbahir Denizaltı tahtelbahir
tahterevalli İki	ucuna	birer	kişi	oturup	

karşılıklı	olarak	havada	
yükselip	inerek	eğlenmeyi	
sağlayan,	ortasından	bir	yere	
dayalı	tahta	veya	metal	araç

tahtérévalli 

tahteşşuur Bilinçaltı tahtéşşuu:r
tahtırevan Dört	kişinin	omzunda	taşıdığı	

veya	at,	katır	vb	hayvanlarla	
taşınan,	sandık	biçimli	üstü	
örtülü	araç

tahtıréva:n

tahtnişin Padişah tahtnişi:n
tahvil 1.	Değiştirme,	çevirme

2.	Devletin	veya	başka	
kuruluşların	çıkardığı	borç	
senedi

tahvil

tahvilat (Huk.)	Borç	senetleri,	
tahviller

tahvi:lâ:t

Taif 1.	Tavaf	edenler	
2.	Arabistan’da	Mekke’ye	
yakın	şehir

Ta:if

taife 1.	Güruh,	takım,	bölük
2.	Kavim,	kabile

ta:ifé
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tair Uçan
Kimseden ümmîd-i feyz 
etmem, dilenmem perr-ü-
bâl/  Kendi cevvim, kendi 
eflâkimde kendim tâirim
("Kimseden	Ümmid-i	Feyz	
Etmem",	Tevfik	Fikret)	

ta:ir

tak Tahta	vb.	bir	şeye	
vurulduğunda	veya	silah	
patlayınca	çıkan	tok	ve	sert	
ses

tak 

tak Bayram	ve	alaylarda	
kullanılan,	süslü	bina	
kemerleri

ta:k

takaddüm Öncelik	 takaddüm
takaddüm etmek Öncesinde	bulunmak takaddüm͜étmék 
takarrüp Yaklaşma,	yakınlaşma takarrüp
takarrür Karar	kılmak takarrür 
takas Karşılıklı	değişim takas
takat Güç,	derman ta:kât
takati kalmamak Dermanı	tükenmek ta:kâ:ti 

kalmamak 
takayyüt Bağlı	olma,	bağlanma takayyüt 
takaza Azarlama,	başa	kakma takaza 
takbih etmek Beğenmemek	 takbi:h͜étmék 
takdim 1.	Sunma

2.	Tanıtma,	tanıştırma
takdim

takdimen Sunarak takdi:men
takdim etmek Sunmak,	tanıştırmak takdi:m͜étmék 
takdim tehir Cümledeki	sözcüklerin	

yerlerini	değiştirme
takdim téhir 

takdir 1.	Beğenme,	değer	verme
2.	Değerini	anlama,	
değerlendirme
3.	Kader

takdir
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takdirat Takdirler takdi:ra:t
takdiren Takdir	ederek takdi:ren
takdiri Kişiye	göre,	bir	düşünüşe	

göre
takdi:ri:

takdiriilahi Kader,	Allah’ın	(cc)	takdir	
ettiği	şeyler

takdi:riilâ:hi 

takdirkâr Beğendiğini	gösteren takdirkâ:r
takdirname Beğenildiğini	belirtme	

belgesi,	takdir	belgesi
takdirna:mé

takdis Kutsama,	kutsal	sayma takdis
takdis etmek Kutsamak	 takdi:s͜étmék 
takibat Kovuşturma	 ta:ki:ba:t
takiben Takip	ederek,	ardınca	 ta:kiben
takip Birinin	veya	bir	şeyin	

arkasından	gitme
ta:kip

takipsizlik (Huk.)	Takipsiz	olma	durumu ta:kipsizlik 
takipsizlik kararı (Huk.)	Sanık	durumunda	olan	

bir	kimse	için	kovuşturmadan	
vazgeçme	kararı

ta:kipsizlik 
ka:ra:rı

takiye Sakınma,	olduğundan	farklı	
görünme

takiyé

takke Yarım	küre	biçiminde,	örgü	
veya	dokuma	başlık

takké 

takliden Taklit	ederek takli:den
taklidî Taklit	yoluyla	yapılan takli:di:
taklit 1.	Sahte

2.	Benzemeye	çalışma
taklit

takometre Hız	ölçer	 takométré 
takoz Hareketi	veya	kaymayı	

önlemek	için	konulan	ağaç,	
kıskı

takoz 

takriben Yaklaşık	olarak takri:ben
takribi Yaklaşık takri:bi:
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takrir 1.	Anlatma,	ders	verme
2.	Önerge
3.	Yerleştirme

takri:r

takriren Söyleyerek takri:ren
Takrir-i Sükûn (Huk.)	TBMM’nin	4	Mart	

1925’te	kabul	ettiği	kanun
Takri:ri Sükû:n

takriz Bir	eserin	girişine	yazılan	
tanıtım	veya	beğeni	metni

takriz

taksi Ücret	karşılığı	yolcu	taşıyan	
otomobil

taksi 

taksim 1.	Parçalara	bölme,	
bölüştürme
2.	Klasik	Türk	müziğinde	
faslın	başında	ve	ortasında	
çalgıcının	doğaçlama	
yöntemiyle	yaptığı	müzik

taksim

Taksim İstanbul’da	bir	semt	ve	
meydanın	ismi

Taksim

taksimat Paylaşmalar,	bölmeler taksi:ma:t
taksim etmek Bölmek,	bölüştürmek,	

paylaştırmak
taksi:m͜étmék 

taksimetre Taksilerde	ödenecek	ücreti	
gösteren	sayaç

taksimétré 

taksir 1.	Kusur	
2.	Kısaltma

taksir

taksirat Kusurlar,	suçlar taksi:ra:t

taksit Peyderpey	ödenmesi	gereken	
borcun	her	bir	parçası

taksit
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takti 1.	Parçalama
2.	(Edb.)	Aruz	ölçüsünde	bir	
dizeyi	ölçünün	parçalarına	
göre	ayırma

takti:

taktik Yöntem,	strateji taktik 
taktir Damıtma takti:r
takunya Ağaçtan	yapılmış	sandalet,	

nalın
takun�ya

takva Allah’tan	(cc)	korkmak,	onun	
emir	ve	yasaklarına	riayet	
etmek

takva:

takvim 1.	Zamanı	yıllara,	aylara	ve	
günlere	ayıran	yöntem
2.	Bir	yılın	günlerini,	aylarını,	
sayılı	günlerini	gösteren,	
değişik	biçimlerde	yapılmış	
çizelge

takvim

Takvim-i Vekayi 1831’de	yayımlanmaya	
başlayan,	Osmanlı	Devletinin	
ilk	resmî	gazetesi

Takvi:mi Véka:yi:

takviye Kuvvetlendirme,	destek	olma takviyé
talak (Huk.)	Evliliğin	sona	ermesi,	

boşanma
talâ:k

talakıselase (Huk.)	Kocanın	ayrı	ayrı	
üç	kez	veya	bir	arada	üç	
kez	karısını	boşadığını	
bildirmesiyle	gerçekleşen	
boşanma

talâ:kısélâ:sé

talan Yağma talan
Talat 1.	Güzellik

2.	Erkek	ismi
Talât

talazlanmak Dalgalanmak	 talazlanmak 
talebe Öğrenci talébé
talep İstek,	arzu talép 
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talepkâr İstekli,	arzulu talépkâr
tali İkinci	derecede	olan ta:li:
talih Şans,	baht ta:lih
talik 1.	Asılma,	asma

2.	Erteleme
3.	Arap	harfli	bir	yazı	türü

ta:lik

talil 1.	Tümdengelim
2.	Sebep	gösterme

ta:li:l

talim 1.	Öğretme,	öğretim
2.	Alıştırma
3.	Askerî	eğitim

ta:lim

talimat (Huk.)	Resmî	emir,	yönerge	 ta:lima:t
talimatname (Huk.)	Yönetmelik ta:limatna:mé
talimgâh Subay	yetiştirilen	okul ta:limgâ:h
talimhane Eğitim	amacıyla	düzenlenmiş	

alan
ta:limha:né

talimname 1.	Askerî	eğitime	ilişkin	
kurallar	kitabı
2.	Memurların	davranış	
esaslarına	ilişkin	kitapçık

ta:limna:mé

talim ve terbiye Eğitim	ve	öğretim ta:lim vé terbiyé
talip İstekli,	isteyen,	talep	eden ta:lip
taltif 1.	İyilik	etmek,	yüceltmek

2.	Rütbe	veya	maaş	artırma	
yoluyla	ödüllendirme

tâltif

taltifat Bağışlar,	lütuflar tâlti:fa:t
taltifen Taltif	ederek,	yücelterek tâlti:fen
tamah Açgözlülük tamah
tamahkâr Açgözlü tamahkâ:r
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tamam 1.	Eksiksiz,	tam
2.	Bütün
3.	Evet

tamam

tamamen Bütünüyle,	eksiksiz,	baştan	
sona	

tama:men

tamamiyet Bütünlük tama:mi:yét
tambur Türk	müziğinin	başlıca	

çalgılarından,	yay	ve	mızrapla	
çalınan,	telli	bir	saz

tambur

tambura Cura,	bulgari,	çöğür,	bağlama	
gibi	telli	ve	çalgıçla	çalınan	
çalgıların	genel	adı

tambura

tamburi Tambur	çalan	kimse
Zihnim bu şehirden, bu 
devirden çok uzakta, / Tanbûri 
Cemil Bey çalıyor eski plâkta.
(“Kar	Musikileri”,	Yahya	
Kemal	Beyatlı)

tambu:ri:

tamim Genelge,	sirküler ta:mim

tamir Onarım,	onarma	işi ta:mir
tamirat Onarım,	düzeltme	işleri ta:mira:t

tamirhane Genellikle	teknik	araçların	
onarıldığı	yer

ta:mirha:né
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tampon 1.	Bir	deliği	kapamaya	
yarayan	büyük	tıkaç.
2.	Bir	darbenin	şiddetini	
azaltmaya	yarayan,	içi	
yumuşak	maddeyle	dolu	şey
3.	Çarpışmaların	etkisini	
azaltmak	için	vagonların,	
otomobillerin	ön	ve	
arkalarında	bulunan	donanım.
4.	Kanı	durdurmak	için	
kullanılan	gazlı	bez	yumağı	
veya	pamuk

tampon 

tandans Eğilim	 tandans 
tandem 1.	İki	kişilik	bisiklet

2.	İki	kişilik	yamaç	
paraşütüyle	yapılan	uçuş.
3.	Futbolda	savunmanın	
gerisinde	görev	yapan	
oyuncunun	arkasındaki	tek	
kişi.

tandem 

tango Özel	ritimli	bir	dans	 tango 
Tanin 1.	Tınlama,	çınlama

2.	(Edb.)	1908’de	Hüseyin	
Cahit	tarafından	çıkarılan	
günlük	gazete

Tani:n

tanker Petrol	vb	maddeleri	taşıyan	
kamyon	veya	gemi

tanker 

tanksavar Gelişmiş	askerî	bir	savunma	
aracı

tanksavar 

tannan Tınlayan tanna:n
Tanrı İlah,	Rab Tañrı 
tansık Mucize,	olağanüstü	şey tansık 
tansiyon Kan	basıncı	 tansiyon 
tantana Gürültü	patırtı,	debdebe tantana
tantuni Etlerin	ufak	doğranarak	sacda	

pişirilmesiyle	yapılan	bir	
yemek		

tantuni 
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tanzim Düzenleme,	sıraya	koyma tan�zim
Tanzimat 1.	Düzenlemeler

2.	Osmanlı’da	Sultan	
Abdülmecit’in	1839’da	
Gülhane	Hatt-ı	Hümayunu	
adıyla	ilan	ettiği	ve	1877’ye	
kadar	süren	dönem

Tan�zi:mat

tapınak Mabet,	ibadet	edilen	yer tapınak 
tapir Boyu	yaklaşık	2	metre	

uzunluğunda,	kısa	hortumlu	
bir	tür	hayvan

tapir 

tapon Niteliği	düşük	mal tapon 
tapşırmak (Edb.)	Saz	şiirinde	âşık	

tarafından	son	dörtlükte	kendi	
adının	belirtilmesi

tapşırmak 

tapu (Huk.)	Bir	taşınmazın	
üstündeki	mülkiyet	hakkını	
gösteren	belge

tapu 

taraça Teras	 taraça 
taraf Yan,	yön,	istikamet taraf 
tarafeyn Taraflar	 taraféyn 
tarafgir Bir	tarafı	kayıran,	yanlı	

davranan
tarafgir

taraftar Bir	parti,	takım	vb.	
destekleyen	kimse

taraftar

tarassut Gözetleme	 tarassut 
tarator Ceviz	içi,	sarımsak,	tuz,	

ekmek	içi,	sirke	ve	tahinin	
limon	suyu	ile	çırpılmasından	
sonra	maydanoz	ile	
hazırlanan	bir	sos

tarator 

taravet Körpelik,	tazelik	 tara:vét
tarazlanmak Karışmak,	kabarmak,	tel	tel	

olmak
tarazlanmak 

tardetmek Kovmak,	uzaklaştırmak tardétmék
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tardiye (Edb.)	Beş	dizelik	bentlerden	
oluşan	nazım	parçası

tardiyé 

tarh 1.	Çiçek	dikimi	için	ayrılan	
yer
2.	Düzenleme,	çıkarma

tarh

tarhun (Bot.)	Birleşikgillerden	
hekimlikte	kullanılan	kokulu	
bir	bitki

tarhun

Tarık 1.	Sabahyıldızı
2.	Erkek	ismi

Ta:rık

tarif Tanım,	açıkça	belirtme ta:rif
tarifat Tarifler ta:rifa:t
tarife Fiyat	çizelgesi ta:rifé
tarifname Kullanım	veya	kurulum	

kılavuzu	
ta:rifna:mé

tarih Geçmişe	ait	olay	ve	olguları	
inceleyen	bilim

ta:rih 

tarihçe Özet	olarak	yazılmış	olan	
tarih

ta:rihçé

tarihi 1.	Eski,	değerli	olan
2.	Tarihle	ilgili,	tarihsel

ta:rihi:

tarik Yol,	usul tari:k
tarikat Tasavvufa	dayalı	olarak	

tutulan	yol
tari:kât

tariz Sözle	sataşma ta:riz
tarlatan Kabarık	görüntü	vermek	için	

değişik	malzemelerle	yapılan	
bir	tür	iç	giysisi

tarlatan 

tarumar Dağınık,	perişan ta:ruma:r
tarz 1.	Üslup,	stil,	anlatım	biçimi	

2.	Yol
tarz

tarziye Özür	dileme tarziyé
tasallut Musallat	olma,	saldırma tasallut
tasannu Yapmacık tasannu
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tasarruf 1.	Tutum,	iktisatlılık
2.	Yetki,	kullanım	hakkı

tasarruf

tasarrufat Tasarruflar tasarrufa:t
tasavvuf Kâinatı,	yaradılış	ve	dini,	

varlığın	birliği	anlayışıyla	
açıklayan	dinî	ve	felsefi	yol,	
öğreti,	inanç

tasavvuf

tasavvufi Tasavvufla	ilgili tasavvufi:
tasavvur 1.	Zihinde	canlandırma

2.	Tasarım
3.	Niyet,	plan

tasavvur 

tasavvurat Tasavvurlar tasavvura:t
tasdi Tedirgin	etme,	can	sıkma tasdi:
tasdik Onay,	onaylama tasdik
tasdiken Onaylamak	yoluyla tasdi:ken
tasdik etmek Onaylamak	 tasdi:k͜étmék
tasdiki Onayla	ilgili tasdi:ki:
tasdikname 1.	Onay	belgesi

2.	Okuldan	ayrılan	öğrenciye	
verilen	belge

tasdikna:mé

tasfiye Ayırma,	temizleme tasfiyé
tashih Yanlışı	düzeltme,	düzelti tashih
tashihat Düzeltmeler tashi:ha:t
tashihikarar (Huk.)	Mahkeme	kararının	

düzeltilmesi
tashi:hikara:r

tasnif Bölümleme	 tasnif 
tasnifat Bölümlere	ayrılmış	eserler tasni:fa:t
tasrih Belirtme,	açıkça	söyleme tasri:h
tasrihen Açık	açık	söyleyerek tasri:hen
tasvip Bir	düşünce	ya	da	davranışı	

onaylama,	uygun	görme
tasvip

tasvir 1.	Resim,	figür
2.	Betimleme

tasvir

tasvirat Resimler tasvi:ra:t
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tasviri Betimsel,	betimlemeli	 tasvi:ri:
Tasvir-i Efkâr Tanzimat	dönemi	yazarı	

Şinasi’nin	1862’de	
yayımlamaya	başladığı	gazete

Tasvi:ri Éfkâ:r

taşeron Yüklenici	firma taşéron 
taşra Merkezin	dışındaki	yer,	dışarı taşra 
Tatar Batı	Sibirya’da	Tataristan	

ülkesinde	yaşayan	Türk	ırkı
Tatar

tatava (H.)	Gereksiz	söz tatava 
tatavacı Tatava	yapan	kimse tatavacı 
tatbik Uygulama tatbik
tatbikat Savaş	denemesi,	manevra tatbi:ka:t
tatbiki 1.	Uygulamalı

2.	Uygulama	ile	ilgili
tatbi:ki:

tatil 1.	Resmi	kurumların	ve	
okul,	meclis	gibi	yerlerin	
çalışmadığı	dönem
2.	Çalışmaya	ara	verme,	
dinlenme

ta:til

tatmin Doyum,	doygunluk	 tatmin
tatminat Doyumlar tatmi:na:t
tatminkâr Doyurucu,	yeterli tatminkâ:r
taun Veba	hastalığı ta:u:n
tavaf 1.	Bir	şeyin	çevresini	dolaşma

2.	Hac	ve	umrede	Kâbe’nin	
etrafında	yedi	kez	dönmek

tava:f

tavassut Aracılık,	arabulma tavassut
tavazzuh Açıklanma;	açıklık	kazanma tavazzuh
taverna Çalgılı	meyhane	 taverna 
tavır 1.	Tutum,	davranış

2.	Durum,	vaziyet	
tavır 

taviz Ödün ta:viz
tavizkâr Ödün	veren,	ödüncü	 ta:vizkâr 
tavsamak Bir	işin	yavaşlaması,	etki	ve	

gücünü	yitirmesi
tavsamak 
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tavsif Niteleme,	nitelendirme tavsif
tavsifat Nitelemeler tavsi:fa:t
tavsiye Öğüt tavsiyé
tavus Sülüngillerden,	Afrika’da	

yaşayan;	renkli,	uzun	tüylü,	
acı	ve	tiz	sesli	bir	kuş

tavus 

tayf 1.	Görüntü,	ruh
2.	Birleşik	bir	ışık	demetinin	
oluşturduğu	görüntü

tayf

tayfun Güçlü	kasırga	 tayfun 
tayin Atama ta:yin
Tayyar "Uçan,	uçucu"	anlamında	

erkek	ismi
Tayyar 

tayyare Uçak tayya:ré
tayyibat Güzel	işler tayyi:ba:t
Tayyibe Kadın	ismi Tayyibé
tayy-i mekân Mekândan	mekâna	hızla	

geçme
tayyimékâ:n

Tayyip 1.	İyi,	hoş,	güzel
2.	Erkek	ismi

Tayyip

tayyör Ceket	ve	etekten	oluşan	kadın	
giysisi

tayyör 

tazarru Yakarma tazarru:
taze 1.	Körpe,	yeni,	

2.	Bayatlamamış	
3.	Genç

ta:zé

tazim Saygı	gösterme,	yüceltme ta:zi:m
tazimat Yüksek	saygı ta:zi:ma:t
taziye Başsağlığı	dileme ta:ziyé
tazmin Zararı	ödeme tazmi:n
tazminat (Huk.)	Zarar	karşılığı	ödenen	

para
tazmi:na:t

tazyik Basınç tazyik
teali Yükselme,	yücelme téa:li:



│Türkçe Telaffuz Sözlüğü592

Teali-i İslâm 
Cemiyeti

Kurtuluş	Savaşı	öncesi	
kurulan	derneklerden	biri	

Téa:li:i İslâm 
Cémiyéti

teamül 1.	Eskiden	beri	yapılagelen	iş	
veya	davranış
2.	Davranış,	alışkanlık

téa:mül

teati Karşılıklı	birbirine	alıp	verme téa:ti:
teavün Yardımlaşma téa:vün
tebaa Uyruk téba:
tebahhur Buharlaşma	 tébahhur 
tebaiyet Tabi	olma,	bağlanma téba:~iyét
Tebareke (H.)	Kur’an-ı	Kerim’de	

"Mülk	Suresi"nin	halk	
dilindeki	ismi

Téba:réké

tebarüz Görünme,	belirme téba:rüz
tebcil etmek Yüceltmek tébci:l͜ étmék 
tebdil Değiştirme tébdi:l
tebdilen Değiştirerek tébdi:len
tebdilihava Hava	değişimi tébdi:lihava
tebdilimekân Yer	değiştirme tébdi:limékân
tebelleş (H.)	Etrafından	ayrılmayan,	

gitmeyen,	musallat	olan
tébélléş 

tebellüğ Bildirimi	alma tébéllü:
tebellür Belirme tébéllür
teberra Yüz	çevirme tébérra:
teberru  Bağış,	bağışlama tébérru:
teberruat Bağışlar tebérru~a:t
teberrük Uğur	sayma téberrük
teberrüken Uğur	sayarak,	mutlu	olsun	

diye
téberrüken 

teberrüz Görünme,	meydana	çıkma téberrüz
tebessüm Gülümseme tébéssüm
tebeyyün Anlaşılma,	meydan	çıkma tébéyyün
tebligat (Huk.)	Tebliğler,	bildiriler tebli:ga:t
tebliğ Bildiri tébli:
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tebliğ etmek Bildirmek,	haber	vermek tébli: étmék
tebrik Kutlama tébrik
tebrikname Kutlama	metni tébrikna:mé
Tebriz İran’da	bir	şehir Tébriz
tebşir Müjdeleme tébşi:r
Tebük Suudi	Arabistan’da	bir	şehir	 Tébük
tecahül Bilmezlikten	gelme téca:hül
tecahülüarif (Edb.)	Bilmezlikten	gelme	

sanatı
téca:hülüa:rif

tecavüz 1.	Saldırı
2.	Başkasının	hakkına	el	
uzatma
3.	Sarkıntılık,	ırza	geçme

téca:vüz

tecavüzkârane Saldırırcasına téca:vüzkâ:ra:né
tecdit Yenileme técdi:t
teceddüt Yenileşme,	yenilik	 técéddüt
tecelli 1.	Görünme,	belirme

2.	Kader
3.	Allah’ın	(cc)	insanda	ve	
tabiatta	görünmesi

técélli:

tecelliyat Tecelliler técélliya:t
tecerrüt Soyutlanma,	uzaklaşma,	

sıyrılma
técérrüt

tecessüm 1.	Görünme,	belirme
2.	Boyut	kazanma,	
cisimleşme

técéssüm

tecessüs Araştırma,	bilme	merakı técéssüs
tecil Geciktirme,	erteleme té:cil
tecim Ticaret	 técim 
tecimen Tüccar	 técimen 
tecimsel Ticari	 técimsel 
tecriden Soyutlayarak técri:den
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tecrit 1.	Ayırma,	ayrı	bir	yerde	
tutma
2.	Soyutlama
3.	Yalıtım

técrit

tecrit etmek Ayırmak,	soyutlamak técri:t͜étmék
tecrübe 1.	Deneyim

2.	Görgü
3.	Deney

técrübé

tecrübi Deneye	dayalı,	deneysel técrübi:
tecvit Kur’an-ı	Kerim’i	usulüne	

uygun	olarak,	seslerin	
uzunluk	ve	kısalıklarına	göre	
doğru	okuma

técvi:t

teçhiz Donatma,	donatım téçhiz
teçhizat Donatım,	donatı,	silah	

dışındaki	savaş	gereçleri
téçhi:za:t

teçhiz ve tekfin Ölünün	yıkanıp	kefenlenmesi téçhi:z ve tékfi:n
tedahül 1.	Birbirinin	içine	girme

2.	(Huk.)	Ödemede	gecikme
téda:hül 

tedai Çağrışım	 téda:~i 
tedarik Hazırlama,	araştırıp	bulma,	

elde	etme
téda:rik

tedavi Hastalığı	iyileştirme téda:vi:
tedavül Dolanım,	paranın	dolaşımı téda:vül
tedbir Önlem tédbir
tedbirat Önlemler tédbi:ra:t
tedebbür Sonunu	düşünme tédébbür
tedenni Gerileme,	düşme tédenni:
tedfin Gömme tédfi:n
tedhiş Dehşete	düşürme,	korkutup	

yıldırma
tédhiş

tedip Terbiye	etme,	yola	getirme té:dip
tedirgin Huzursuz,	rahatı	kaçmış tédirgin 
tedricen Yavaş	yavaş,	azar	azar,	

gittikçe
tédri:cen
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tedrici Derece	derece,	yavaş	yavaş tédri:ci:
tedriç Derece	derece	ilerleme tédriç
tedris Ders	verme,	öğretme tédris
tedrisat Öğretim tédri:sa:t
tedrisi Dersle	veya	öğretimle	ilgili tédri:si:
tedvin Kitap	hâline	getirme,	derleme tédvin
tedvir 1.	Çevirme,	döndürme

2.	Yönetme,	çekip	çevirme
tédvir

teeddüp Edeplenme,	utanma,	sıkılma tééddüp
teehhür Gecikme	 tééhhür 
teenni İleriyi	düşünerek	dikkatli	ve	

ağır	davranma
téenni:

teessüf Üzülme,	kaygılanma,	
yazıklanma

tééssüf 

teessür Üzülme,	üzüntü,	duygulanma tééssür
teessürat Acılar,	kederler,	hüzünler tééssüra:t
teessüs Kurulma,	yapılma,	tesis	

olunma
tééssüs

tefahür Övünme téfa:hür
tefeci El	altından	yüksek	faizle	

ödünç	para	veren	kimse,	
faizci

téféci 

tefekkür Düşünme,	derin	düşünceye	
dalma

téfékkür

tefekkürat Düşünceler,	zihin	yormalar téfékküra:t
tefellüç Felç	olma téféllüç
teferruat Ayrıntılar téférru~a:t
teferrüç Açılma,	ferahlama téférrüç
tefessüh Dağılma,	çürüme,	bozulma téféssüh
tefrik Ayırma,	seçme téfrik
tefrika (Edb.)	Gazete	ve	dergilerde	

bölümler	halinde	çıkan	
roman,	hikâye	vb	yazılar

téfrika

tefriş Döşeme	işi,	ev	eşyası	döşeme tefriş (téfri:ş-i)
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tefrişat Döşeme	işlerinin	tümü téfri:şat 
(téfri:şa:t-ı)

tefrit Tutum	ve	davranışlarda	geri	
kalma,	ifrat	karşıtı

téfrit

tefsih Genişleme téfsi:h
tefsir 1.	Yorum,	yorumlama	

2.	Kur’an-ı	Kerim’in	
ayetlerini	yorumlayarak	
açıklama

téfsir

tefsirat Yorumlar téfsi:ra:t
teftiş Denetleme,	kontrol téftiş
teftişat Kontroller,	denetlemeler téfti:şa:t
tegafül Anlamazlıktan	gelme téga:fül
teganni Şarkı	söylemek téganni:
tegazzül Gazel	okuma tégazzül
teğet Bir	eğrinin	yanından	geçen	ve	

ona	ancak	bir	noktada	değen	
doğru

téyét 

teğmen Orduda	rütbesi	asteğmenle	
üsteğmen	arasında	olan	subay

téymen 

tehcir Göç	etmeye	zorlamak,	
sürmek

téhcir

tehdiden Korkutarak,	gözdağı	vererek téhdi:den
tehdit Gözdağı	 téhdit
tehdit etmek Gözdağı	verme,	korkutma téhdi:d͜étmék
tehditkâr Tehdit	eden téhditkâ:r
tehditkârane Tehdit	edercesine téhditkâra:né
teheccüt Gece	namazı téhéccüt
tehevvür Öfkelenme,	köpürme téhévvür
teheyyüç Heyecanlanma,	coşma téhéyyüç
tehi Boş téhi:
tehir Erteleme,	geciktirme téhir
tehlike Zarar	veya	kayba	yol	

açabilecek	durum
téhliké 
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tein Çayda	bulunan	ve	kafein	
niteliğinde	olan	etkili	madde

té~in 

tekabül Karşılık	olma,	yerini	tutma téka:bül
tekadüm Zaman	aşımı téka:düm
tekâlif Teklifler tékâ:lif
tekâmül 1.	Olgunlaşma,	olgunluk

2.	Evrim,	gelişme	
tékâ:mül

tekâmülat Olgunlaşmalar,	gelişmeler tékâ:mülâ:t
tekarüp Yakın	olma téka:rüp
tekâsüf Koyulaşma,	yoğunlaşma tékâ:süf
tekaüden Emekliye	ayrılarak teka:üden
tekaüt 1.	Emeklilik

2.	Emekliye	ayrılma
téka:~üt

tekbir Müslümanlıkta	Allah'ın	(cc)	
büyüklüğünü,	yüceliğini	
anmak	için	söylenen	ve	
"Allahuekber"	sözü	ile	
başlayan	dua

tékbir

tekbirat Tekbirler tékbi:ra:t
tekdir Azarlama,	paylama tékdir
tekdirat Azarlamalar tékdi:ra:t
tekdüze Yeknesak,	basmakalıp tékdüzé 
teke Erkek	keçi téké
tekebbür Kibirlenme,	büyüklenme tékébbür
tekeddür Kederlenme tékéddür
tekel Herhangi	bir	şeyin	bir	kişi	

veya	kurumun	inhisarında	
olması,	monopol

tékel 

tekellüf 1.	Külfetli	iş	görme,	zahmete	
girme
2.	Gösteriş

tékéllüf
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tekellüm Konuşma,	söyleme
Tarz-ı selefe tekaddüm ettim. 
/ Bir başka lügat tekellüm 
ettim. 
(“Hüsn	ü	Aşk”,	Şeyh	Galip)

tékéllüm

tekemmül Tamamlama,	olgunlaşma tékemmül
tekerlek Merkezde	bulunan,	bir	

eksenin	çevresinde	dönebilen	
çember

tékerlék 

tekerrür Tekrarlama,	yineleme tékerrür
tekerrürat Tekrarlamalar tékerrüra:t
tekevvün Meydana	gelme,	olma tékévvün
tekevvünat Oluşlar,	meydana	gelmeler tékévvüna:t
tekfin Kefenleme tekfi:n
tekfir Kâfir	sayma tékfir
tekfir etmek Birini	kâfir	saymak tékfi:r͜étmék 
tekfur Bizans	İmparatorluğu	

zamanında	vali	düzeyinde	
olan	yöneticilerle	Anadolu	ve	
Rumeli'deki	Hristiyan	beyleri

tékfur 

tekiden Tekit	ederek,	üsteleyerek té:kiden 
tekil Teklik	 tékil 
tekin 1.	Boş	

2.	Güvenilir
tékin 

tekir 1.	Barbunyaya	benzeyen	bir	
balık	
2.	Kedi	türü

tékir 

tekit 1.	Üsteleme	
2.	Kuvvetlendirme,	
sağlamlaştırma

té:kit

tekke Tarikat	ocağı,	dergâh	 tékké 
teklif Öneri,	istek téklif
teklifat Teklifler tékli:fa:t
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tekmil 1.	Hepsi,	tamamı,	eksiksiz,	
tüm
2.	Bitirme,	tamamlama

tékmil

tekne 1.	Çoğu	ağaçtan	veya	taştan	
yapılan,	uzun	ve	geniş	kap	
2.	Küçük	deniz	taşıtı

tékné 

tekniker Teknikçi	 tékniker 
teknokent Daha	çok	üniversiteye	bağlı	

faaliyet	gösteren	yazılım	ve	
bilişim	merkezi

téknokent 

teknokrasi Devlet	yönetiminin	
politikacılar	değil,	
uzmanlar,	teknisyenler	ve	
uygulayımcılar	tarafından	
yönetilmesine	dayanan	sistem

téknokrasi 

teknoloji İnsanın	maddi	çevresini	
denetlemek	ve	değiştirmek	
amacıyla	geliştirdiği	araç	
gereçlerle	bunlara	ilişkin	
bilgilerin	tümü

téknolôji 

tekrar Yineleme,	yeniden,	bir	daha tékrar
tekraren Defalarca tékra:ren
tekrir Tekrar	etme tékri:r
teksif Yığma,	toplama,	sıklaştırma,	

yoğunlaştırma
téksif

teksif etmek Yığmak,	bir	yerde	toplamak téksi:f͜étmék
teksir Çoğaltma téksir
teksirat Çoğaltmalar téksi:ra:t
teksir kâğıdı Saman	kâğıdı	 téksir kâ:dı 
tekst Metin	 tékst 
tekstil  Dokuma,	dokumacılık tékstil 
tekvando Uzak	Doğu	dövüş	

sanatlarından	biri
tékvando 

tekvin Yaratma,	oluşturma,	var	etme tékvi:n
tekvin-i âlem Dünyanın	yaratılması tékvi:ni a:lém



│Türkçe Telaffuz Sözlüğü600

tekzip Yalanlama	 tékzip
tekzip etmek Yalanlamak	 tékzi:b͜étmék
telaffuz (Dilb.)	Söyleyiş,	diksiyon télâffuz
telafi Yerine	koyma,	karşılama télâ:fi:
telaki Buluşma,	kavuşma télâ:ki:
telakki Anlayış,	düşünce,	görüş télâkki:
telaş 1.	Acele

2.	Kaygı,	tasa
Yaşamak değil, / Beni bu telâş 
öldürecek. 
(“Telaş”,	Özdemir	Asaf)

télâş

telaşe Telaş	 télâ:şé 
telbiye Hac	esnasında	hacıların,	

“Lebbeyk,	Allahümme	
lebbeyk”	demeleriyle	Allah’ın	
(cc)	davetine	icabet	etme	
anlamında	zikir

telbiyé

telef 1.	Hayvan	öldürme
2.	Boşa	yapılan	harcama

téléf

telefat Elde	olmayan	nedenlerle	
hayvan	veya	ürünlerin	yok	
olması

téléfa:t

teleferik Birbirinden	uzak	iki	yüksek	
yer	arasında,	havada	gerilmiş	
bir	veya	birkaç	çelik	halat	
üzerinde	kayarak	hareket	
eden	asılı	taşıt

téléférik 

telefon Konuşmaları	ileten	ve	
yansıtan	düzenek

téléfon 

telek Kuşların	gövde	ve	
kanatlarında	bulunan	kalın	
tüy

télék 

telekinezi Uza	devim	 télékinézi 
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telekomünikasyon Her	çeşit	bilginin	tel,	radyo,	
optik	vb.	elektromanyetik	
sistemlerle	iletilmesi,	bunların	
yayımı	veya	alınması,	uz	
iletişim

télékomünikasyon 

telekonferans Elektronik	araçlarla	yapılan	
konferans	

télékon�férans 

teleks Telsiz	ve	telem	araçlarına	
uzaktan	haber	yazdırma	
düzeni	

téléks 

teleme Bir	tür	peynir télémé 
telepati Uzaktan	duygu,	düşünce	ve	

olayları	algılama	yeteneği
télépati 

telesekreter Telefonda	önceden	yüklenmiş	
olan	otomatik	ses	kayıt	

télésékréter 

telesiyej Kayakçıları	veya	turistleri	
sürekli	hareket	hâlindeki	
bir	kabloya	asılı	oturma	
yerlerinde	taşıyan	bir	teleferik	
türü

télésiyéj 

teleskop Gökyüzü	gözlem	aracı	 téléskop 
televizyon Vericiden	iletilen	dalgaların	

görüntü	ve	ses	olarak	
görünmesini	ve	duyulmasını	
sağlayan	aygıt

télévizyon 

televvün Renk	değiştirme télévvün
telezzüz Zevk	alma,	lezzet	alma télézzüz
telgraf Kodlu	işaretler	kullanarak	

yazılı	bildirileri	ileten	
haberleşme	sistemi

telgraf

telgrafname Telgraf	metni telgrafna:mé
telif 1.	Eser	yazma

2.	Uzlaştırma
té:lif

telifat Eserler té:li:fa:t
telin Lanetleme tél’in 
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telkâri Tel	durumundaki	altın	veya	
gümüşü	örerek	veya	kakarak	
işleme	sanatı

telkâ:ri:

telkin Bir	düşünce	ve	fikir	aşılama telkin
telkinat Öğretilenler,	söylenenler telki:na:t
telkin etmek Düşünce	aşılamak telki:n͜étmék 
tellak Hamamda	müşterileri	yıkayıp	

kese	yapan	erkek
téllâk

tellal Çığırtkan,	duyurucu téllâl 
tellaliye Çığırtkanlık	 téllâ:liyé 
telmih 1.	İmalı	olarak	konuşma

2.	(Edb.)	Anıştırma,	
hatırlatma

telmih

telmihen Hatırlatarak	veya	ima	ederek telmi:hen 
telsiz Belirli	bir	kapsama	alanı	

içinde	belirli	kişilerin	
iletişimini	sağlayan,	
elektromanyetik	dalgalar	
yardımıyla	çalışan	araç

telsiz 

telve Fincanın	dibinde	kalan	kahve	
tortusu

telvé 

telvis Kirletme telvis
telvis etmek Kirletmek	 telvi:s͜étmék
tem Tema,	konu tém 
tema Ana	motif,	temel	konu téma 
temas 1.	Dokunma,	değme,	dokunuş

2.	İlişkide	bulunma
témas

temas etmek Dokunmak téma:s͜étmék 
temasül Benzeme téma:sül
temaşa Seyretme,	izleme téma:şa:
tematik Bir	tema	etrafında	oluşan tématik 
temayül Eğilim,	meyletme téma:yül
temayüz Başkalarından	üstün	hâle	

gelme,	sivrilme	
téma:yüz

tembel Çalışmayan,	üşengeç témbel 
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tembih Uyarı,	hatırlatma témbih 
tembihat Uyarılar	 témbihat 
temcit Üç	aylarda	sabah	ezanından	

sonra	minareden	okunan	dua
témcit

temdit Uzatılma,	uzatma,	sürdürme témdi:t
temel 1.	Esas,	ana,	ilk

2.	Bir	yapının	üzerine	
inşa	edildiği	taban,	yapıya	
dayanak	olan	duvar,	inşaat	
için	kazılan	çukur

témel

temellük Kendine	mâl	etme témellük
temenna Eğilip	doğrulurken	eli	başa	

götürerek	selâm	verme
témenna:

temenni Dilek,	istek témenni:
temenniyat Dilekler,	istekler témenniya:t
temerküz Bir	yerde	toplanma,	birikme témerküz
temerrüt Direnme,	kafa	tutma témérrüt
temessül Benzeşme téméssül
temettü Kazanç,	fayda téméttü:
temevvüç Dalgalanma témévvüç
temeyyüz Kendini	gösterme,	sivrilme téméyyüz
temin 1.	Elde	etme,	sağlama

2.	Güven	verme,	güvence
té:min

teminat Güvence	 té:mi:nat 
(te:mi:na:t-ı) 

teminen Temin	yoluyla té:mi:nen
temkin Tedbirli,	ölçülü	davranma témkin
temlik Mülk	olarak	verme témlik
temliken Mülk	olarak	verme	yoluyla témli:ken
temlikname (Huk.)	Bir	hakkın	başkasına	

geçtiğini	gösteren	belge
témlikna:mé

temmuz Yılın	yedinci,	yaz	mevsiminin	
ikinci	ayı

témmuz 
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tempo Hız,	ritim témpo 
temren Cirit	ucu	 témren 
temrin Alıştırma,	idman témrin
temsil 1.	Bir	başkasının	ya	da	

topluluğun	adına	davranma
2.	Sahne	oyunu
3.	Benzetme

témsil

temsilî Temsil	ile	ilgili,	canlandırma témsi:li:
temyiz 1.	Ayırt	etme

2.	(Huk.)	Mahkemelerce	
görülen	bir	davanın	
sonucunun	incelenmesi	

témyiz

temyizen Temyiz	yoluyla témyi:zen
temyiz etmek Ayırt	etmek	 témyi:z͜étmék 
ten İnsan	vücudunun	dış	yüzü,	

cilt	
ten

tenafür (Edb.)	Kulağa	hoş	gelmeyen	
ses,	ses	uyumsuzluğu	

téna:für

tenakuz Çelişki,	çelişme téna:kuz
tenasüh Ruh	göçü	 téna:süh
tenasül Üreme téna:sül
tenasüp 1.	Birbirine	uygunluk,	orantı

2.	(Edb.)	Birbirleriyle	
ilgili	söz	veya	kavramların	
dizelerde	toplanması	sanatı

téna:süp

tenazur Bakışım	 téna:zur 
tencere İçinde	yemek	pişirilen,	

kapaklı,	genellikle	metal	kap
téncéré 

teneffür İğrenme,	nefret ténéffür
teneffüs 1.	Soluk	alma,	solunum	

2.	Ders	aralarında	verilen	
dinlenme

ténéffüs
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teneke Yumuşak	çelikten	yapılmış	
üzeri	kalay	kaplı	ince	sac

ténéké 

tenevvü Çeşitlilik ténévvü:
tenevvür Aydınlanma	 ténévvür
tenezzüh Gezinti ténézzüh
tenezzül Alçak	gönüllülük	göstermek,	

aşağı	bir	durumu	veya	işi	
kabul	etmek

ténézzül

tenezzülen Alçak	gönüllülükle ténézzülen
tenha 1.	Issız,	boş

2.	Yalnız,	tek
ténha:

tenisçi Tenis	oyuncusu	 ténisçi 
tenkidî Eleştirel tén�ki:di:
tenkisat Azaltmalar,	indirimler,	

eksiltmeler
tén�ki:sa:t

tenkit Eleştiri tén�kit
tennure Mevlevi	dervişlerinin	sema	

sırasında	giydikleri	kolsuz,	
uzun	ve	geniş	giysi
Tennûre giymiş ağaçlar/ aşk 
niyâz eder/ mevlâna/ içimdeki 
nigâr başka bir nigârdır /
içimdeki semâ'a nice yıldızlar 
akar
("Sema-ı	Mevlana",	Asaf	
Halet	Çelebi)	

ténnu:ré

tenor En	tiz	olan	erkek	sesi tenor 
tensel 1.	Tenle	ilgili

2.	Cinsel
tén�sel 

tensikat 1.	Düzenlemeler
2.	İş	yerindeki	çalışanların	bir	
bölümünü	işten	çıkarma

tén�si:ka:t

tensip Uygun	bulma,	yaraştırma tén�sip
tente Naylon	veya	bezden	yapılma	

güneşlik	
tenté 

tentene Dantel	 tenténé 
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tentürdiyot Yaraya	sürülen	mikrop	
önleyici	sıvı

tentürdiyot 

tenvin (Dilbil.)	Arapçada	bir	
kelimenin	sonunu	(nun)
biçiminde	okumak	için	
konulan	çift	üstün	veya	esre	
işareti	

tén�vin

tenvir 1.	Aydınlatma,	
2.	Bilgi	verme

tén�vir

tenvirat Aydınlatmalar tén�vi:ra:t
tenzih Kusur	kondurmama,	ayırma tén�zi:h
tenzihat Ayrı	tutmalar ténzi:ha:t
tenzil 1.	İndirme,	azaltma

2.	Aşağılama
tén�zil

tenzilat İskonto,	indirim tén�zi:lâ:t
tenzilirütbe Rütbe	indirimi tén�zi:lirütbé 
teokrasi Dine	dayalı	yönetim	erki téokrasi 
teoloji Tanrı	bilimi	 téolôji 
teorem Bilimsel	önerme	 téorem 
teorik Kuramsal,	nazari téorik 
teorisyen Kuramcı	 téorisyen 
tepki Aksülamel,	reaksiyon	 tépki 
ter Derinin	gözeneklerinden	

sızan,	kendine	özgü	bir	
kokusu	olan,	yapışkan,	
renksiz,	tuzlu	sıvı

ter

Terakime Türkmenler Téra:kimé
terakki Yükselme,	ilerleme,	gelişme térakki:
terakkiperver İlerici	 térakki:perver
terane 1.	Şarkı,	ezgi

2.	Tekrarlana	tekrarlana	
bıkkınlık	veren	söz

téra:né

terapi Tedavi	 térapi 
terapist Tedavi	eden	 térapist 
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teras Bir	yapının	damında	çevresi,	
üstü	açık	yer,	ayazlık

téras 

teravih Ramazan’da	yatsıdan	sonra	
kılınan	namaz

téra:vih

terazi 1.	İki	yanı	kefeli	tartı
2.	Bir	burç	ismi

téra:zi

terbiye 1.	Görgü
2.	Eğitim
3.	Yemeklere	konulan	sirke,	
salça,	yumurta	gibi	kıvam	
artırıcı	malzeme	

terbiyé

terbiyevi Eğitimsel terbiyévi:
terciibent (Edb.)	Divan	edebiyatında	her	

bendin	sonunda	tekrarlanan	
bir	beyit	bulunan	manzume	
biçimi

terci:ibent

tercih Seçme,	yeğleme tercih
tercüman Çevirmen tercüman
Tercüman-ı Ahval 1860’ta	Şinasi	ile	Agah	

Efendi’nin	birlikte	
çıkardıkları	ilk	özel	gazete

Tercüma:nı 
Ahvâ:l

tercüme Çeviri tercümé
tercümeihâl Özgeçmiş	 tercüméyihâ:l
tereddüt Kararsızlık,	duraksama téréddüt
terekat Ölen	kimseden	kalanlar térékâ:t
tereke Miras	 téréké
terelelli Hoppa,	hafif térélelli 
terennüm 1.	Güzel	ve	alçak	sesle	şarkı	

söyleme
2.	Şakıma

térénnüm

terennümat Terennümler térénnüma:t
tereyağı Sütten	elde	edilen	yağ téréya:
terfi 1.	Yükselme,	derece	alma

2.	Yükseltme
terfi:

terfien Terfi	ederek,	yükselerek terfi:~en
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terhis Askerlik	görevini	bitirerek	
ordudan	ayrılmak

terhis

terk Bırakma,	ayrılma,	vazgeçme	 terk
terki Binek	hayvana	vurulan	eğerin	

arkası
terki 

terk-i âlem Ölmek terki a:lém
terkibî 1.	Bileşimsel

2.	(Dilbil.)	Tamlama	ile	ilgili
terki:bi:

terkibibent (Edb.)	Divan	edebiyatında	
uyakları	başka	başka	olan	
birkaç	bentten	oluşan	ve	her	
bendin	sonunda	kafiyeleri	
aynı	birer	beyti	bulunan	
manzume	biçimi

terki:bibent

terk-i dünya Dünyadan	vazgeçip	bir	
köşeye	çekilme

terki dün�ya:

terkip 1.	Birleşim,	bir	araya	gelme
2.	(Dilbil.)	Tamlama
3.	Sentez

terkip

terlemek Ter	dökmek	 terlémék 
terlik Evde	giyilen	arkası	açık	ayak	

giysisi
terlik 

termal Kaplıca,	kaplıca	suyu termâl 
terme Yaban	turpu	 termé 
Terme Samsun’un	ilçesi	 Termé 
termik santral Yakıtla	oluşan	ısıdan	elektrik	

üreten	santral
termik santrâl

terminal Otobüs,	uçak	vb	taşıtların	
yolcu	alıp	bıraktıkları	yer

terminâl 

terminoloji Terimler	dizgesi terminolôji 
termos İçindeki	sıvının	sıcaklığını	

koruyan	yalıtılmış	
malzemeden	yapılan	kap

termos 
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termosifon Sıcak	su	elde	edilen,	bir	
kazan	ve	içindeki	borulardan	
oluşmuş	araç

termosifon 

terör Yıldırı	 térör 
terörist Yıldırıcı	 térörist 
Tersa Hristiyan Tersa:
tersane Gemilerin	yapım	yeri tersa:né
tertemiz Çok	temiz	 tertémiz 
tertibat 1.	Ön	hazırlık,	önlem

2.	Düzen,	düzenleme
terti:bat

tertip 1.	Düzene	koyma,	sıraya	
koyma
2.	Dizgi
3.	Düzen,	intizam
4.	Asker	arkadaşı

tertip

tertip etmek Düzenlemek	 terti:b͜étmék 
terütaze Çok	taze,	körpe,	dinç térüta:zé
terviç Bir	fikri	destekleme tervi:ç
terviç etmek Desteklemek	 tervi:c͜étmék 
terzi Giysi	biçip	diken	kişi terzi
terzihane Giysi	biçki	ve	dikiş	dükkânı terziha:né 
tesadüf Rast	gelme,	aramadan	bulma,	

denk	düşme
tésa:düf

tesadüfen Rastlantı	sonucu	 tésa:düfen
tesadüfi Rastgele	 tésa:düfi:
tesanüt Dayanışma,	omuzdaşlık tésa:nüt
tescil (Huk.)	Resmî	kayda	geçirme,	

sicile	işleme
téscil

tescil etmek (Huk.)	Kayda	geçirmek tésci:l͜ étmék
teselli Avuntu	 téselli:
teselliyab Teselli	bulan téselliya:b
teselliyat Teselliler téselliya:t
tesellüm Verilen	şeyi	teslim	alma tésellüm
teselsül Zincirleme,	silsile téselsül
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tesettür 1.	Örtünme,	gizlenme
2.	Kadınların	örtünmesi

téséttür

teshil Kolaylaştırma téshil
teshil etmek Kolaylaştırmak	 téshi:l͜ étmék 
teshir 1.	Büyüleme

2.	Ele	geçirme
téshi:r

tesir Etki,	iz té:sir
tesirat Tesirler té:sira:t
tesis Kuruluş,	kurma té:sis
tesisat Döşem,	donanım	 té:si:sa:t
teskere 1.	Sedye

2.	İnşaatlarda	kullanılan,	
tahtadan	yapılmış,	dört	kollu	
malzeme	taşıma	aracı

téskéré 

teskin etmek Yatıştırma,	sinirleri	
yumuşatma

téski:n͜étmék

teskiye Su	verme téskiyé
teslim 1.	Bir	emaneti	sahibine	verme

2.	Gerçeği	doğrulama
3.	Pes	etme
4.	Bırakma,	devretme

téslim

teslim etmek 1.	Bir	şeyi	sahibine	vermek
2.	Devretmek

tésli:m͜étmék

teslim olmak 1.	Yenilgiyi	kabul	etmek
2.	Kendini	teslim	etmek

tésli:m͜olmak

teslimat Teslim	edilen	şeyler tésli:ma:t
teslimiyet Boyun	eğme tesli:miyét
teslim tesellüm Verme	ve	alma tésli:m tésellüm
teslis 1.	Üçleme

2.	Hristiyanlıkta	üçleme	
(baba-oğul-kutsal	ruh)

téslis

tesmiye İsimlendirmek,	isim	vermek tésmiyé 
tesniye (Dilbil.)	Arapçada	kelimenin	

sonuna	ek	getirilerek	“iki	
adet”	anlamı	vermek	

tésniyé
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tespih 1.	Süphanallah	sözünü	
söylemek
2.	Otuz	üç	veya	doksan	dokuz	
taneden	oluşan	ve	elde	tutup	
bazı	dinî	sözleri	tekrar	etmeye	
yarayan	dizi

téspih

tespihat Tespih	etme,	otuz	üçer	defa	
okunan	mübarek	kelimeler

téspi:ha:t

tespit Saptama,	bulma téspit
test Doğru	cevabın	seçenekler	

arasından	bulunmasına	
dayanan	bir	sınav	türü

tést 

testere Ağaç,	demir	vb.	şeyleri	
kesmeye	yarayan,	genellikle	
üçgen	biçiminde	dişleri	olan,	
dar	ve	uzunca	çelik	araç

téstéré 

testi Gövdesi	geniş,	ağzı	dar,	
toprak,	cam,	metal	vb.	
maddelerden	yapılan	su	kabı

tésti 

testosteron Erkeklik	hormonu	 téstostéron 
tesviye Düzeltme,	düzleme tésviyé 
teşbih Benzetme	 téşbih 
teşebbüs Girişim téşébbüs
teşebbüsat Girişimler téşébbüsa:t
teşeddüt Şiddetlenme téşéddüt
teşehhüt Namazda	oturarak	

“Ettehiyyatü”	duasını	okuma
téşéhhüt

teşekkül 1.	Oluşum,	kurulma
2.	Şekillenme

téşékkül

teşekkülat Teşekküller téşékkülâ:t
teşekkür İyiliğe	karşı	memnuniyet,	

şükran	ifadesi
téşékkür

teşekkürat Teşekkürler téşékküra:t
teşerrüf Biriyle	tanışmaktan	şeref	

duyma,	onurlanma
téşérrüf
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teşerrüfat Şereflenmeler,	şeref	bulmalar téşérrüfa:t
teşevvüş Karışıklık	 téşévvüş
teşevvüşat Karışıklıklar téşévvüşa:t
teşhir 1.	Sergileme

2.	Gösterme
3.	Dile	düşürme

téşhir

teşhirat Teşhirler téşhi:ra:t
teşhir etmek 1.	Göstermek

2.	Sergilemek
3.	Dile	düşürmek

téşhir͜étmék

teşhis 1.	Seçme,	fark	etme,	tanıma
2.	Hastalığı	bulma

téşhis

teşhisat Teşhisler téşhi:sa:t
teşhis etmek Seçmek,	hastalığı	bulmak téşhi:s͜étmék
teşhis ve intak (Edb.)	Canlı	veya	cansız	

varlıkları	kişileştirme	sanatı
téşhis ve intak

teşkil 1.	Meydana	getirme,	
oluşturma
2.	Oluşum

téşkil

teşkilat Kuruluşlar,	örgütler téşki:lâ:t
Teşkilat-ı Esasiye 
Kanunu

Cumhuriyet	anayasasını	
belirleyen	1921	yılındaki	
anayasa

Teşki:lâ:tı 
Ésa:siyé 
Ka:nu:nu

teşkili Kuruluşa	yönelik	olan téşki:li:
teşmil etmek İçine	almak,	kapsamak téşmi:l͜ étmék 
teşne 1.	Susamış

2.	Çok	istek	duyan
téşné

teşri Yasama	 téşri: 
teşrif Bir	yeri	şereflendirme téşrif
teşrifat Protokol	kuralları téşri:fa:t
teşrif etmek Onurlandırmak	 téşri:f͜étmék
teşrih 1.	Açma,	yayma

2.	Anatomi
téşrih

teşrih etmek Açımlamak	 téşri:h͜étmék 
teşrii Yasamalı téşri:i:
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teşrik Başkasını	ortak	etme téşrik
teşrikimesai İşbirliği,	birlikte	çalışma téşri:kimésa:~i:
teşrin Ekim	ve	Kasım	ayları téşrin
teşrinievvel Ekim	ayı téşri:niévvel
teşrinisani Kasım	ayı téşri:nisa:ni
teşvik 1.	İsteklendirme,	özendirme

2.	Kışkırtma
téşvik

teşvikat Teşvikler téşvi:ka:t
teşvik etmek Özendirmek,	gayrete	

getirmek
téşvi:k͜étmék

teşviş Karıştırma,	bulandırma téşviş 
teşyi Uğurlama téşyi:
tetabuk Uyma,	uygunluk téta:buk 
tetanos Kas	ağrılarıyla	beliren	ateşli	

bir	hastalık,	kazıklı	humma
tétanos 

tetebbu İnceleme,	bilgi	edinme tétébbu:
tetik 1.	Ateşli	silahlarda	ateşlemeyi	

sağlamak	için	çekilen	küçük	
parça
2.	Çabuk	davranan,	dikkatli

tétik 

tetkik İnceleme tétkik
tetkikat İncelemeler	 tétki:kat 
tetkik etmek İncelemek tétki:k͜étmék
tevafuk Birbirine	uyma,	uygun	olma téva:fuk
tevakkuf Durma,	eğleşme tévakkuf 
tevarih Tarihler téva:rih
tevarüs etmek Miras	veya	kalıtım	yoluyla	

aktarım
téva:rüs͜étmék

tevatür Söylenti,	ağızdan	ağıza	
yayılan	haber

téva:tür

tevazu Alçak	gönüllülük	 téva:zu:
tevbih Azarlama tévbi:h
tevcih etmek 1.	Yöneltmek,	çevirmek

2.	Terfi	ettirmek
tévci:h͜étmék
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tevdi Verme,	bırakma tévdi:
tevdian Bırakarak,	emanet	vererek tévdi:an
tevdiat Bankaya	para,	senet	yatırma tévdi:a:t
teveccüh 1.	Bir	yere	yönelme

2.	Güler	yüz	gösterme
tévéccüh

teveccühat Teveccühler tévéccüha:t
teveccühkâr Sevgi	gösteren teveccühkâ:r
teveccühünüz “Sizin	iyi	görüşünüz”	

anlamındaki	söz
tévéccühünüz 

teveccüt Vecde	gelme,	coşma tévéccüt
tevehhüm Kuruntuya	kapılma	 tévéhhüm 
tevekkel İşleri	oluruna	bırakan	adam tévékkel 
tevekkeli Boşuna,	boş	yere tévékkéli 
tevekkül Gerekeni	yaptıktan	sonra	

gerisini	Allah’a	(cc)	bırakma
tévékkül

tevellüt Doğum,	doğum	zamanı tévéllüt
tevessü Genişleme,	yayılma	 tévéssü:
tevessül Girişme,	başlama tévéssül
tevessülen Girişerek,	başlayarak tévéssülen
Tevfik 1.	Allah’ın	(cc)	yardımına	

ulaşma
2.	Erkek	ismi

Tévfik

tevhiden Birleştirerek tévhi:den
Tevhid-i Efkâr İstanbul’da	1921-1925	yılları	

arasında	çıkan,	Kurtuluş	
Savaşı’nı	desteklemiş	bir	
gazete

Tévhi:di Éfkâ:r

tevhid-i tedrisat Eğitim	ve	öğretimin	
birleştirilerek	tek	elden	
denetimi

tévhi:di tédri:sa:t
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tevhit 1.	Allah’ın	(cc)	birliğine	
inanma
2.	Birleştirme
3.	(Edb.)	Allah’ı	(cc)	övmek	
için	yazılan	manzume	türü

tévhit

tevil Çevri,	görünür	anlamından	
farklı	anlamda	kabul	etme

té:vil 

tevil etmek Söze	başka	anlam	vermek té:vil͜ étmék 
tevkif 1.	(Huk.)	Birini	tutuklama

2.	Durdurma
tévkif

tevkifat 1.	Para	kesintisi
2.	(Huk.)	Tutuklama

tévki:fa:t

tevkifen Kesinti	yapmak	suretiyle tévki:fen
tevkif etmek Durdurmak	/Tutuklamak tévki:f͜étmék
tevkifhane (Huk.)	Tutukevi tévkifha:né
Tevrat Hz.	Musa’ya	(as)	indirilen	

kutsal	kitap
Tévrat

tevriye (Edb.)	Birden	fazla	anlamı	
olan	bir	sözcüğün	yakın	
anlamlı	olan	yerine	en	uzak	
anlamını	kullanma	sanatı

tévriyé

tevsi Genişletme,	yayma tévsi:
tevsiat Genişletmeler tévsia:t
tevsik Belgeleme tévsi:k
tevsik etmek Belgelemek,	kanıtlamak	 tévsi:k͜étmék 
tevvab Çok	tövbe	eden tévva:b
tevzi Dağıtma,	üleştirme tévzi:
tevziat Dağıtım,	dağıtmalar tévzia:t
tevzii Dağıtımla	ilgili tévzi:i:
teyakkuz Uyanıklık téyakkuz
teyakkuzat Uyanık	bulunmalar téyakkuza:t
teyel Seyrek	ve	eğreti	dikiş	 téyel 
teyellemek İki	parçayı	eğreti	olarak	

seyrek	dikişle	elde	dikmek
téyellémék 
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teyemmüm Su	olmayan	yerlerde,	toprak	
veya	kum	gibi	şeylerle	abdest	
almak

téyémmüm

teyiden Doğrulayarak,	gerçekleyerek téyi:den

teyit Doğrulama,	gerçekleme téyit

teyp Manyetik	bir	bant	üzerine	
sesleri	kaydeden	ve	okuyan	
aygıt

téyp 

tez 1.	Çabuk
2.	İddia
3.	Üniversitede	öğrenci	veya	
öğretim	üyelerinin	kurul	
önünde	savunduğu	bilimsel	
çalışma

téz

tezahür Ortaya	çıkma,	belirme téza:hür

tezahürat 1.	Toplulukça	bağırarak	
yapılan	gösteri
2.	Hastalık	belirtileri

téza:hüra:t

tezakir Tezkereler téza:kir

tezat 1.	Zıtlık,	karşıt	olma
2.	(Edb.)	Karşıt	anlamlı	
sözcükleri	birlikte	kullanma

tézat

tezek Sığır	dışkısının	yakacak	
haline	getirilmiş	olanı

tézék 

tezekkür 1.	Hatırlama
2.	Bir	sorunu	tartışma

tézékkür

tezelden Çabucak	 tézelden 
tezene Mızrap	 tézéné 
tezevvüç Evlenme tézévvüç
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tezgâh 1.	Genellikle	dükkânlarda	
satıcıların	önündeki	uzun	
masa
2.	Üzerinde	genellikle	el	veya	
küçük	makinelerle	iş	görülen	
yapım	aracı
İnsanlara tezgâhlara 
kâğıtlara kolaydı / Biz bu 
kadar eğilmezdik çocuklar 
olmasaydı. 
(“Çocuklar”,	Behçet	
Necatigil)

tézgâh 

tezhibat Tezhipler tézhi:ba:t
tezhip 1.	Süsleme

2.	Yaldızlama
tézhip

tezkere 1.	Pusula
2.	İzin	belgesi
3.	Askerliğini	yaptığına	dair	
belge

tézkére

tezkire (Edb.)	Osmanlı’da	Divan	
şairlerinin	biyografilerini	
veren	eser

tézki:ré

Tezkiret-üş Şuara (Edb.)	Şair	tezkiresi	anlamına	
gelen	eserler

Tézki:rétüş 
Şuara:

tezkiye Temize	çıkarma tézkiyé
tezviç Evlendirme tézvi:ç
tezvir Kötülük	amacıyla	yapılan	

dedikodu,	yalan	dolan
tézvi:r

tezvirat Biri	hakkında	yapılan	
konuşmalar

tézvi:ra:t

tezviren Yalan	olarak tézvi:ren
tezyif Değersiz	olarak	göstermeye	

çalışma,	alay	etme
tézyi:f

tezyin Süsleme tézyin
tezyinat Süslemeler tézyi:na:t
tezyinî Süslemecilikle	ilgili tézyi:ni:



│Türkçe Telaffuz Sözlüğü618

tezyit Fazlalaştırma,	çoğaltma	 tezyi:t
tıbben Tıbba	göre tıbben
tıbbi Tıpla	ilgili tıbbi:
tıbbiye Tıp	fakültesi tıbbiyé
tıfıl 1.	Küçük	çocuk

2.	Zayıf,	ufak	tefek
tıfıl

tığ Dantel	veya	yün	örmekte	
kullanılan,	ucu	çengelli	kısa	
şiş

tı: 

tıkız 1.	Tıknaz
2.	Yoğun	ve	katı	

tıkız 

tıknaz Şişmanca,	toplu,	kısa	ve	kalın	
yapılı

tıknaz 

tıknefes Zor	veya	kesik	kesik	nefes	
alan

tıknéfés 

tılsım 1.	Esrarlı	kudret
2.	Büyülü	olduğuna	inanılan	
şey
3.	Çare

tılsım

tılsımat Tılsımlar tılsıma:t
tımar 1.	Binek	hayvanlarını	

temizleme	işi
2.	Anadolu	Selçukluları	ve	
Osmanlılarda,	belirli	görev	ve	
hizmet	karşılığında	kişilere	
verilen	arazi

tımar

tımarhane Akıl	hastanesi	 tımarha:né 
tınaz Savrulmaya	hazır	ekin	yığını	 tınaz 
tınmak 1.	Ses	çıkarmak

2.	Önemsemek,	dikkate	almak
tınmak 

tıp Hastaları	iyileştirmekle	ve	
hastalıklara	çare	bulmakla	
ilgilenen	bilim,	tababet

tıp

tırabzan Merdiven	korkuluğu	 tırabzan 
tıraş Saç,	sakal	vb	kesimi tıraş
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tırıs Atın	kısa	adımlarla	hızlı	
yürüyüşü

tırıs 

tırsmak (Ar.)	Korkmak,	çekinmek tırsmak 
tıynet Mizaç,	yaratılış,	huy tıynét
ticaret Mal	alıp	satarak	kazanç	elde	

etme
tica:rét

ticarethane Ticaret	yapılan	yer tica:rétha:né
ticari Ticaretle	ilgili tica:ri:
tifo Bir	bağırsak	hastalığı,	

karahumma
tifo 

tiftik Tiftik	keçisinin	ince,	
yumuşak,	parlak	yünü

tiftik 

tifüs Bitten	bulaşan	ateşli	bir	
hastalık

tifüs 

tiksinmek İğrenmek	 tiksinmék 
tilavet Kur’an-ı	Kerim’i	usulünce,	

güzel	ve	yüksek	sesle	okuma
tilâ:vét

tilmiz Öğrenci tilmiz
timsah Sürüngenlerden,	genellikle	

Afrika’da	yaşayan,	derisi	
kalın,	sivri	ve	iri	dişleri	olan	
büyük	yırtıcı	hayvan

timsah

timsal Simge	 timsâl
timsali olmak Bir	şeyin	simgesi	olmak	 timsâ:li olmak
tiner İnceltici	 tiner 
tipi Kar	fırtınası	 tipi 
tipleme Tiplemek	işi,	sahne	

sanatlarında	tip	temsili
tipléme 

tipoloji İnsan	tiplerini	belirleme	ve	
ayırt	etme	yöntemi

tipolôji 

tir Ok ti:r
tiraj Baskı	adedi	 tiraj 
tiramisu Yumuşak	kek	ve	kremadan	

oluşan	İtalyan	tatlısı
tiramisu 

tiran Acımasız,	zorba	yönetici tiran 
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Tiran Arnavutluk’un	başkenti	 Ti:ran 
tirat Tiyatroda	oyuncuların	bir	

defada	söylediği	parça
tirat 

tirbuşon Burgu	 tirbuşon 
tire 1.	Dikişte	kullanılan	pamuk	

ipliği
2.	(Dilbil.)	Kısa	ve	uzun	çizgi

tiré

Tire İzmir’in	ilçesi Tiré 
tiroit Tiroit	bezi	 tiro~it 
tirsi Hamsigillerden	bir	balık tirsi 
tirşe Yeşil	ile	mavi	renk	arası tirşé 
tir ü keman (Mec.)	Sevgilinin	kirpiği	ve	

bakışı
ti:rükéman

tiryak Bitkisel	ve	hayvansal	
bileşenlerden	oluşan	macun,	
panzehir

tiryak 

tiryaki Keyif	verici	bir	maddeye	
düşkün	olan	kimse

tirya:ki

tişört Kısa	kollu	giysi ti:şört 
tiyatro Dram,	komedi,	vodvil	vb.	

edebiyat	türlerinin	oynandığı	
yer

tiyatro 

tiz Keskin	ses tiz
tohum Bitkilerde	döllenme	sonunda	

yumurtacıktan	oluşan	ve	yeni	
bir	bitki	oluşmasını	sağlayan	
tane

tohum 

tokaç Çamaşır	yıkarken	kullanılan,	
tahtadan,	yassı	tokmak

tokaç 

toksin Canlı	organizmalarda	görülen	
zehir

toksin 

tolerans Hoşgörü	 tolérans 
Tolga 1.	Miğfer

2.	Erkek	ismi
Tolga 
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tomografi Bir	organ	veya	organizma	
kesitinin	röntgenle	filmini	
çekme	yöntemi

tomografi 

tomruk Ağacın	kesilerek	silindir	
biçimine	getirilmiş	gövdesi	

tomruk 

tomurcuk Bir	bitkinin	üzerinde	bulunan	
ve	ileride	sap,	çiçek	veya	
yaprak	verecek	olan	filiz

tomurcuk 

tonaj Bir	taşıtın	alabildiği	ton	
miktarı.	

tonaj 

toner Fotokopi	makinesinde	
kullanılan	toz	durumundaki	
mürekkep

toner 

tonik 1.	Güçlü	bir	uyarıcı	ilaç
2.	Bazı	içkilere	konan	sıvı
3.	Losyon

tonik 

tonoz Tuğla	ve	harçla	örülmüş,	
alttan	obruk,	yarım	silindir	
biçiminde	tavan	örtüsü

tonoz 

Tophane 1.	Top	döküm	yeri
2.	İstanbul’da	bir	semt

Topha:né

toplam Toplama	işleminin	sonucu,	
bütün,	mecmu

toplam 

toplumcu Toplumdan	yana	olan,	
sosyalist

toplumcu 

topoğrafya (Coğ.)	Bir	kara	parçasının	
doğal	engebe	ve	özelliklerini	
kâğıt	üzerinde	çizgilerle	
gösterme	işi

topo:rafya

toprak Toz	durumuna	gelmiş	türlü	
kütle	kırıntılarıyla,	çürümüş	
organik	cisimlerden	oluşan	
ve	canlılara	yaşama	ortamı	
sağlayan	yüzey,	arazi

toprak 

topyekûn Toplu	olarak,	eksiksiz topyékûn 
toraman İri	yapılı	genç	 toraman 
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torba Plastik	veya	kağıttan	yapılan	
eşya	koymaya	yarayan	gereç,	
poşet

torba 

Torba İzmir’de	bir	ilçe Torba 
torik Palamut	balığının	iri	olanı torik 
torlak 1.	(H.)	Genç

2.	Derviş
torlak 

tornado (Coğ.)	Batı	Afrika	kıyılarında	
esen	çok	kuvvetli	siklon

tornado 

tornet Bilyeli	tekerlekler	ve	küçük	
bir	sandıktan	oluşan	basit	
taşıma	aracı

tornét 

tornistan 1.	Geminin	pervanesini	ters	
yöne	çevirme
2.	(H.)	Ters	yüz	etme

tornistan 

torpido Otomobillerde,	içinde	
sürücü	için	gerekli	şeylerin	
bulunduğu	kapaklı	küçük	
bölme

torpido 

torpil 1.	Eğlencelik	yanıcı	madde
2.	Savaş	gemilerinde	su	altı	
silahı
3.	Adam	kayırma	işi

torpil 

tortul Tortu	niteliği	taşıyan tortul 
torun Çocuğun	çocuğu,	aynı	soydan	

gelenler
torun 

tosbağa Kaplumbağa	 tosba:
tost İçine	peynir,	sucuk	vb.	

konularak	özel	makinesiyle	
gevretilip	kızartılmış	ekmek

tost 

total Bütünsel	 totâl 
totaliter Yetkilerin	tek	elde	toplandığı	

baskı	rejimi
totaliter 

totem Kutsal	olduğuna	inanılan	
nesne,	büyü

totem 
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toynak At,	eşek	vb.	tek	tırnaklı	
hayvanların	tırnağı

toynak 

tozutmak 1.	Toz	yaymak
2.	(Mec)	Aklını	yitirmek

tozutmak 

töhmet Birine	isnat	edilen	suç töhmét
tömbeki Nargile	tütünü	 tömbéki 
töre Süregelen	adet,	gelenek töré 
törpü Bir	cismin	yüzeyindeki	

pürüzleri	almak	için	
kullanılan	madde

törpü 

tövbe İşlenen	suç	ve	günahtan	
duyulan	pişmanlık	ve	af	
dileme

tövbé 

tövbekâr Bir	daha	günah	işlememeye	
karar	vermiş	olan

tövbékâr 

töz Kök,	cevher,	asıl töz 
tözel Töze	ilişkin tözel 
trafik Ulaşım	yollarının	yayalar	

ve	her	tülü	taşıt	tarafından	
kullanılması,	gidiş	geliş

trafik

tragedya (Edb.)	Trajedi tragédya 
trajedi Facia	 trajédi 
trajik Trajedi	niteliği	taşıyan	 trajik 
trajikomik Hem	acıklı	hem	de	güldürücü	

özelliği	olan
trajikomik 

traktör Arkasına	römork	takılabilen,	
çift	sürmek,	yük	taşımak	vb.	
işlerde	kullanılan	motorlu	iş	
makinesi

traktör 

trampet İki	değnek	ile	çalınan	küçük	
davul

trampét 

tramplen Sıçrama	tahtası	 tramplen 
tramvay Şehirlerde	yol	üzerinde	

döşenmiş	özel	raylarda	
hareket	eden	yolcu	taşıtı

tramvay 
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transfer Bir	şeyi	bir	yerden	alıp	başka	
bir	yere	götürme

transfer 

transit Beklemeden	geçmek transit 
transkripsiyon Çeviri	yazı transkripsiyon 
transparan Şeffaf	 transparan 
travers Tabanlık	 travers 
traverten Kaynak	sularının	dibinde	

biriken,	kalkerli	veya	silisli	
tortu,	pamuk	taşı

traverten 

travma Sarsıntı	 travma 
tren Demir	yolunda	yolcu	ve	yük	

taşımakta	kullanılan,	bir	veya	
birkaç	lokomotif	tarafından	
çekilen	vagonlar	dizisi

tren 

trençkot İçi	astarlı,	kemerli,	su	
geçirmez	pardösü

trençkot 

tribün Spor	salonu,	stadyum,	
hipodrom	vb.	yarışma	ve	
gösteri	yapılan	yerlerde	
seyirci	koltuğu	olan	bölüm

tribün 

trigonometri Üçgenleri	hesaplamayı	konu	
edinen	matematik	kolu

trigonométri 

triko Örülerek	dokunan	bir	cins	
yün	kumaş	ve	bu	kumaştan	
yapılan	ürün

triko 

trilyon Milyar	kere	bin trilyon 
tripleks Üç	katlı	 tripléks 
trol Teknelerle	suyun	dibinde	

sürüklenerek	çekilen,	huni	
biçiminde	geniş	ağızlı	balık	
ağı

trôl 

trompet Bir	ağızlık	ve	kendi	üstüne	
kıvrılmış	silindir	bir	borudan	
oluşan	nefesli	çalgı

trompét

tropikal Tropika	ile	ilgili,	tropika	
bölgesinden	olan

tropikâl 
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tuba Nefesli	çalgılardan	biri tuba 
Tuba 1.	Cennette	bulunduğuna	

inanılan,	kökü	yukarıda	
dalları	altta	büyük	bir	ağaç
2.	Kadın	ismi

Tu:ba:

tufan 1.	Hz.	Nuh’un	zamanında	
her	yeri	sular	altında	bırakan	
şiddetli	yağmurla	meydana	
gelen	afet
2.	Şiddetli	yağmur

tu:fan

tufeyli 1.	Asalak
2.	Salaş,	virane

tuféyli:

tugay Alayla	tümen	arasındaki	
askerî	birlik	

tugay 

tuğ Başa	takılan	sorguç tu:
tuğla Balçıktan	elde	edilen	özel	

yapı	malzemesi
tu:la

tuğra Padişah	imzası tu:ra:
tuğrakeş Nişancı	 tu:rakéş
Tuğrul 1.	Çakırdoğan	kuşu

2.	Erkek	ismi
Tu:rul 

Tuğyan Coşkun	akan	sel	anlamında	
erkek	ismi

Tu:yan 

tuhaf Acayip,	anlaşılmaz,	garip tuhaf
tuhafiye Çorap,	mendil,	eldiven	gibi	

giyim	ve	süs	eşyası	satılan	
yer

tuha:fiyé

tul 1.	Uzunluk
2.	Boylam

tû:l

tul-i emel Bitmeyen	arzu tû:li émel
tul-i hayat Ömür	uzunluğu tû:li haya:t
tulu Güneşin	doğuşu tulû:
tuluat Doğaçlamaya	dayalı	Türk	

tiyatrosu	
tulûa:t

tulumba Su	çekmeye	yarayan	araç tulumba 
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tumba 1.	Alt	üst	olma
2.	Çocuk	dilinde	"yatağa	
atlama"

tumba 

tumturak 1.	Gösteriş,	debdebe
2.	Kulağa	hoş	gelen	parlak	
kelimeler	kullanma

tumturak

tundra (Coğ.)	Kutup	bölgesi	
civarındaki	bitki	örtüsü

tundra 

tur Dolaşma	 tur 
tur Dağ tu:r
tura 1.	Metal	paranın	resimli	yüzü

2.	İplik	çilesi
tura 

Turan 1.	Türklerin	yaşadığı	Orta	
Asya'daki	yurt
2.	Erkek	ismi

Tu:ran

Turani Türk	ırkı,	Turanlı Tu:ra:ni:
turfa Az	bulunan,	nadir turfa
turfanda Mevsimin	ilk	sebze	ve	

meyvesi
turfanda 

Tur-i Sina Sina	yarımadasında	yer	alan	
ve	Allah’ın	(cc)	Hz.	Musa	
(as)	ile	konuştuğu	dağ	

Tu:ru Si:na:

turist Gezgin	 turist 
turizm Dinlenme,	eğlenme,	görme,	

tanıma	vb.	amaçlarla	yapılan	
gezi

turizm 

turkuaz Yeşile	çalan	mavi	renk	ve	bu	
renkteki	taşın	ismi

turku~az 

turna İri	bir	göçmen	kuş	türü turna 
turne Farklı	şehirlere	gösteri	

yapmak	amacıyla	giden	
tiyatro	veya	müzik	
sanatçılarının	gezisi

turné 

turnike İnsanların	teker	teker	
geçmesini	sağlayan	metal	
çarpı	biçiminde	araç

turniké 
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turnusol Bitkilerden	elde	edilen	mavi	
boya	maddesi

turnusôl 

turnuva Takımlar	arası	sırayla	yapılan	
yarışma	dizisi

turnuva 

turp 1.	(Bot.)	Çiçekleri	beyaz,	sarı	
ve	mor	renkli	bitki
2.	Bu	bitkinin	yenilen,	yumru	
kökü

turp 

turre Alnın	önündeki	saçlar,	lüle turré
turşu Tuzlu	suda,	sirkede	

bırakılarak	özel	bir	kıvama	
getirilmiş	sebze	veya	meyve

turşu 

turta Yufkayla	kaplı,	meyveli	veya	
çikolatalı	pasta	türü

turta 

turuncu Turunç	rengi turuncu
turunç (Bot.)	Turunçgillerden,	

Akdeniz’de	yetişen,	portakala	
benzeyen	bir	meyve

turunç

tuti Papağan	cinsi	bir	kuş tu:ti:
tuti-i mucize gû Mucize	anlatan	papağan

Tûti-i mucize-gûyem ne desem 
lâf değil 
("Gazel",	Nefi)	

tu:ti:͜imu:cizé gû:

tutiname (Edb.)	Tuti	hikâyelerinden	
bahseden	manzum	eser

tu:ti:na:mé

tuvalet 1.	Abdesthane,	ayakyolu
2.	Yıkanma,	tıraş	olma,	
süslenme	vb
3.	Gece	kıyafeti	

tuvalét 

tuyuğ (Edb.)	Aruzla	yazılan	mani	
biçiminde	manzume

tuyu:

tuzla Tuz	çıkarılan	yer	 tuzla 
Tuzla İstanbul’un	ilçesi	 Tuzla 
tüberküloz Verem	 tüberküloz 
tüccar Ticaretle	uğraşan	kimse tüccar
tüfek Uzun	namlulu,	ateşli	silah tüfék 
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tüfeng Tüfek	 tüfen�g
tülbent Pamuklu,	ince	ve	seyrek	

dokunmuş	bez
tülbent

tümör Ur	 tümör 
türabi Toprakla	ilgili,	topraktan	 türa:bi:
türap Toprak türa:p
türban Başı	sıkıca	kapatan	kumaş	

başörtüsü
türban

türbe Önemli	ve	meşhur	kişilerin	
kabrinin	bulunduğu	yapı

türbé

türbedar Türbede	görev	yapan	kimse türbédar
türbin Su,	buhar,	gaz	gibi	herhangi	

bir	akışkanın	hareket	
enerjisiyle	dönerek	çalışan	
araç

türbin 

türbülans Burgaç türbülans 
türdeş Aynı	türden	olan türdéş 
türedi Hak	etmediği	hâlde	bir	

mevki,	mal	veya	üne	kavuşan	
kimse

türédi 

türev Türemiş	veya	üretilmiş	şey türév 
Türk 1.	Türkiye	Cumhuriyeti	

sınırları	içinde	yaşayan	halk	
ve	bu	halktan	olan	kimse
2.	Dünyanın	çeşitli	
bölgelerinde	yaşayan,	
Türkçenin	değişik	lehçelerini	
konuşan	soy	ve	bu	soydan	
olan	kimse

Türk

Türkân 1.	Türkler
2.	Kadın	ismi

Türkân

Türkçe (Dilb.)	Türklerin	konuştuğu	
dil,	Türk	dili

Türkçé

Türki 1.	Türk’e	ait
2.	Türkçe

Türki:
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Türkistan Taşkent,	Semerkant	ve	
Buhara	gibi	şehirleri	içine	
alan	bölge,	Türklerin	ana	
yurdu

Türkistan

Türkiyat Türklük	bilimi Türkiyat
Türkiye Anadolu	ve	Avrupa	kıtasında	

toprakları	bulunan	ülke,	
Türklerin	vatanı

Türkiyé 

Türkmen Türkmenistan’da	ve	bir	
kısmı	Irak’ta	yaşayan	Türk	
soyundan	bir	halk

Türkmen

Türkoloji Türklük	bilimi	 Türkolôji 
türrehat Saçma	sapan	sözler türrehâ:t
tütsü Güzel	kokulu	bir	yanıcı	

madde,	buhur
tütsü 

tüvan Güç,	kuvvet tüva:n
tüvana Güçlü,	canlı,	dinç tüva:nâ
tüyo Gizli	bilgi,	kopya tüyo 



│Türkçe Telaffuz Sözlüğü630



Türkçe Telaffuz Sözlüğü │ 631

U
ubudiyet Kulluk ubu:diyét
uca 1.	(H.)	Kuyruk	sokumu	

kemiği
2.	Yüce

uca 

ucube Çok	acayip	şey,	şaşılacak	
derecede	çirkin

ucu:bé

ucuzcu Ucuz	satan	veya	ucuz	olanı	
arayan

ucuzcu 

udi Ut	çalan u:di:
ufki (Coğ.)	Yatay ufkî:
ufo Uzaydan	geldiği	

varsayılan	uçak	benzeri,	
tanımlanamayan	cisim

ufo 

ufuk Arazide	ya	da	açık	denizde	
gökle	yerin	birleşmiş	
göründüğü	yer

ufuk

ufunet 1.	Pis	koku
2.	İrin,	cerahat

ufu:nét

uğrak Çok	uğranan	yer	 u:rak 
uğru Hırsız	 u:ru 
uğuldamak Gürültülü,	boğuk	ve	

anlaşılmaz	ses	çıkmak
u:ldamak

uğur Şans,	talih u:r 
uhde 1.	Sorumluluk

2.	Birinin	yükümlü	olduğu	iş
uhdé

uhrevi Ahiret	ile	ilgili,	dünyevi	
karşıtı

uhrévi:

uhreviyat Uhrevi	konularla	ilgili	bilgi	
ve	çalışmalar

uhréviya:t

uhud Anlaşmalar uhu:d
Uhud Hz.	Peygamber	(sav)	

zamanında	yapılan	
savaşlardan	biri

Uhud 
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uhuvvet Dostluk,	kardeşlik uhuvvét
ukala Bilgiçlik	taslayan	kimse ukalâ:
ukba 1.	Ceza

2.	Ahiret
ukba:

ukde 1.	Düğüm	
2.	Gerçekleşmemesi	sebebiyle	
içe	dert	olan	şey
Bir gün ışığa döner yaprak, 
/ Üzümler kızarır kütükte, / 
Elbette diner bu sağanak, / 
Kaybolur içimdeki ukde.
(“Ukde”,	Melih	Cevdet	
Anday)

ukdé

ukdevi Düğüm	biçiminde	olan	 ukdévi:
Ukraynalı Ukrayna	halkından	olan Ukraynalı
ukul Akıllar ukû:l
ula Birinci u:lâ:
Ula Muğla’nın	ilçesi Ula 
ulak Haberci	 ulak 
ulam Aralarında	ilgi	ve	benzerlik	

bulunan	şeyler,	kategori
ulam 

ulema Âlimler,	bilginler uléma:
ultrason Yansılanım	 ultrason 
ultraviyole Morötesi	 ultraviyolé 
ulufe Osmanlılarda	yeniçerilere	ve	

saray	görevlilerine	üç	ayda	
bir	verilen	maaş

ulû:fé

uluhiyet Allahlık	vasfı,	Tanrılık	sıfatı ulû:hi:yét
ulum İlimler,	bilimler ulû:m
ulusal Millî	 ulusal 
ulüv Yücelik,	büyüklük ulüv
ulvi 1.	Yüce

2.	Semavi
3.	Benzersiz	olan

ûlvi:

Ulvi Erkek	ismi Ûlvi 
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ulvi âlem Semavi	âlem ûlvi: a:lém
Ulviye Kadın	ismi Ûlviyé
ulviyet Yücelik,	büyüklük ûlviyét
umarsız Çaresiz	 umarsız 
umde İlke umdé
umman Okyanus,	büyük	deniz umman
Umman Arap	yarımadasının	

güneydoğusundan	Hindistan	
kıyılarına	kadar	uzanan	
bölgedeki	açık	deniz	
kıyısında	bir	ülke

Umman 

Umre Hac	mevsimi	dışında	Kâbe	
ve	Mekke’nin	kutsal	yerlerini	
ziyaret	etme

Umré

umum 1.	Bütün,	tüm
2.	Herkes

umum

umumen Herkese	olduğu	gibi umu:men
umumhane Genelev	 umumha:né 
umumi Genel	 umu:mi: 
umumi efkâr Kamuoyu	 umu:mi: éfkâr 
umumi heyet Yönetim	kurulu umu:mi: héyét
unvan İsim,	lakap,	san	 un�van
ur Tümör,	bağa,	yumru ur 
Uranüs Güneşe	uzaklık	bakımından	

yedinci	sıradaki	gezegen	
Uranüs 

usare Öz	su usa:ré
uskumru Sıcak	ve	ılık	denizlerde	sürü	

durumunda	yaşayan,	çizgili	
bir	deniz	balığı

uskumru 

uskur Pervane	 uskur 
uslamlamak Usa	vurmak	 uslamlamak 
ustura Açılır	kapanır	keskin	bıçak ustura 
usturlap Gök	cisimlerinin	yükseltisini	

ölçmekte	kullanılan	araç
usturlâp 
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usturmaça Deniz	araçlarının	şiddetli	
çarpmalarını	önlemek	
amacıyla	iskelede	bulunan	
esnek	madde

usturmaça 

usturuplu Yerli	yerinde,	amaca	uygun,	
düzgün

usturuplu 

usul 1.	Alçak	sesle
2.	Yavaşça

usul

usul Yol,	yöntem,	tarz usûl 
usulcacık Belli	etmeden,	yavaşça usulcacık 
usulden bozma (Huk.)	Bir	mahkeme	

kararının	usul	hukukuna	
uygun	olmaması	sebebiyle	üst	
mahkemece	geri	çevrilmesi

usûlden bozma

usulen Yöntem	gereği usû:len
usuli Yönteme	ilişkin usu:li:
uşak 1.	Çocuk

2.	Erkek	hizmetçi
uşak 

Uşak Türkiye’nin	Ege	bölgesinde	
bir	şehir

Uşak 

uşşak 1.	Âşıklar
2.	Türk	müziğinde	ana	
makamlardan	biri

uşşak

ut 1.	Utanma
2.	Türk	müziğinde	kirişli,	
telli,	mızraplı	bir	çalgı,	ud

ut

Utarit Merkür	gezegeni Utarit
uterus Döl	yatağı	 utérus 
uygar Medeni	 uygar 
Uygur Doğu	Türkistan'da	yaşayan	

Türk	soylu	halk	ve	bu	halktan	
olan	kimse

Uygur 

uylaşım Saymaca	bir	şey	benimsemek	
için	yapılan	anlaşma

uylaşım 

uyluk kemiği Uyluğun	iskeletini	oluşturan	
kemik

uyluk kémi:
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uyruk Bir	devlete	vatandaşlık	
bağıyla	bağlı	olma	durumu,	
tebaa

uyruk 

uzam Bir	nesnenin	uzayda	kapladığı	
yer,	vüsat

uzam 

uzay Bütün	varlıkların	içinde	
bulunduğu	sonsuz	mekân,	
feza

uzay 

uzlaşmak Karşılıklı	anlaşmak	 uzlaşmak 
uzlet Toplumdan	kaçarak	köşesine	

çekilme
uzlét

uzletgah Uzlet	köşesi uzlétgâ:h
uzuv Organ,	üye uzuv
uzvi Organik uzvi:
uzviyet Organizma uzviyét
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Ü
übüvvet Atalık,	babalık übüvvét

ücra Uçta,	kenarda,	kıyıda	köşede
Uzak nedir? / Kendinin bile 
ücrasında yaşayan benim için 
/ gidecek yer ne kadar uzak 
olabilir? 
(“Mataramda	Tuzlu	Su”,	
İsmet	Özel)

ücra:

ücret Mal	veya	hizmet	karşılığı	
ödenen	para

ücrét

üçgen Üç	tepe	noktası,	üç	açısı,	üç	
kenarı	olan	geometrik	biçim

üçgen 

üçkâğıt Hile,	aldatma üçkâ:t

üdeba Edipler,	yazarlar üdéba:

Üftade 1.	Düşmüş,	düşkün,	biçare
2.	Âşık
3.	Kadın	ismi

Üfta:dé

üfürükçü Okuyup	üfleyerek	hastaları	
iyi	ettiğine	inanılan	kişi

üfürükçü 

üleşmek Paylaşmak	 üléşmék 

Ülfet 1.	Alışma
2.	Tanışma,	görüşme
3.	Kadın	ismi

Ülfét

ültimatom Devletlerin	birbirini	sert	bir	
şekilde	uyarması,	nota

ültimatom 

ümera Emirler,	beyler,	amirler üméra:

ümid-i feyz Kurtuluş	ümidi ümi:di féyz

ümit Umut,	beklenti ümit

ümitbahş Ümitlendiren ümitbahş
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ümit etmek Umut	etmek,	umutlu	olmak ümi:d͜étmék 

ümitvar Ümitli,	umutlu ümitva:r

ümmet Hz.	Muhammed’e	(sav)	
inanıp	bağlananlar

ümmét 

Ümmet-i 
Muhammed

Hz.	Muhammed’in	(sav)	
ümmeti,	Müslümanlar

Ümméti 
Muhamméd

ümmetullah Bütün	insanlar,	halk ümmétullah 

ümmi Hiç	okuma	yazma	bilmeyen ümmi:

Ümm-ül Kur’an Fatiha	suresi Ümmül Kur’a:n

ümran Bayındırlık ümran

ünite 1.	Birleşik,	birleşmiş	olma
2.	Birim
3.	Dersin	her	bir	bölümü

ünité 

üniter Birleştirici,	merkeziyetçi	 üniter 

üniversal Evrensel	 üniversâl 

ünlem Türlü	duyguları	anlatan	
veya	bir	doğa	sesini	yansıtan	
kelime,	nida

ün�lem 

ünsiyet Alışkanlık ün�siyét 

ürkünç Ürküntü	veren,	korkutan ürkünç 

üroloji Üreme	sistemini	inceleyen	tıp	
dalı,	bevliye

ürolôji 

üryan Çıplak	 üryan 

üs 1.	Asıl,	temel,	kök
2.	Askerî	harekâtta	
konuşlanma	yeri

üs (üss-ü)

üslup 1.	Tarz,	şekil,	usul.	
2.	Söyleyiş	özelliği,	biçem

üslûp

üstadane Ustaca üsta:da:né
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üstad-ı azam En	büyük	üstat üsta:dı a:za:m

üstat 1.	Bilim,	sanat	gibi	alanlarda	
üstün	bilgi	ve	yeteneği	olan	
kişi,	usta
2.	Erkekler	arasında	bir	
seslenme	sözü

üstat

üstçavuş Orduda	astsubaylığın	ikinci	
aşaması

üstçavuş 

üstübeç Boyacılıkta	kullanılan	zehirli,	
bazik	kurşun	karbonat

üstübéç 

üstüpü Sanayide	ve	işliklerde	
kullanılan	kendirden	bez	
topak	

üstüpü 

üstüvane Silindir	 üstüva:né 

üstüvani Silindir	şeklinde	olan	 üstüva:ni:

üşengeç Çok	üşenen,	tembel üşen�géç 

ütopik Ütopyaya	dayanan	 ütopik 

ütopya Gerçekleşmesi	imkansız	
tasarı

ütopya 

üvendire Çifte	koşulan	öküzleri	
yürütmek	için	kullanılan,	
ucuna	nodul	çakılmış	uzun	
değnek

üvendiré 

üvey Yasaca	akraba	olup,	öz	
olmayan

üvéy 

üveyik Güvercinlerden,	korularda	
yaşayan,	eti	için	avlanan,	boz	
renkli	bir	kuş

üvéyik 



│Türkçe Telaffuz Sözlüğü640

üvez (Bot.)	Gülgillerden	orta	boylu	
bir	ağaç
Güvercin elleri beyaz / Kanlı 
camlara değdikçe / Kırklara 
karışan üvez 
(“Kadın	ve	Çocuk”,	Oktay	
Rifat)

üvéz 

üzengi Eyerin	iki	yanında	asılı	
bulunan	ve	hayvana	
binildiğinde	ayakların	
basılmasına	yarayan,	altı	düz	
demir	halka

üzén�gi 

üzerlik (Bot.)	Sedefgillerden,	halk	
arasında	nazara	karşı	ve	
tedavi	amaçlı	tütsülenen	ot

üzerlik 
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V
vaadini tutmak Sözünde	durmak vaâdini tutmak 
vaat Bir	şeyi	yerine	getirmek	üzere	

verilen	söz
vaât 

vaaz Cami	ve	mescitlerde	yapılan	
dini	içerikli	konuşma

vaaz 

vabeste Bağlı va:bésté
vacibe Gereklilik va:cibé
Vacib-ül Vücud Allah	(cc) Va:cibül Vücu:d
vacip 1.	İslam	dininde	yapılması	

gerekli	olan
2.	Yapılması	lazım	gelen	iş,	
eylem

va:cip

vade Bir	şeyin	yapılması,	
gerçekleşmesi	için	verilen	
süre,	mühlet.

va:dé

vadi 1.	(Coğ.)	İki	dağ	arasında	
kalan	çukur	alan	veya	geçit
2.	(Mec.)	Tutulan	yol,	alan

va:di:

vaftiz Hristiyanlıkta	doğduktan	
kısa	bir	süre	sonra	çocuğa	ilk	
günahını	silmek	için	yapılan	
kutsal	tören

vaftiz 

vagon Yük	ve	yolcu	taşımakta	
kullanılan,	lokomotifin	
çektiği	demir	yolu	aracı

vagon 

vaha Çölde	bulunan	yeşil	ve	sulak	
alan

va:ha

vahamet Korkulacak	durum;	güçlük vaha:mét
vahamet 
kesbetmek 

Durumun	tehlikeli	ve	
korkulacak	hâl	alması

vaha:mét 
késbétmék 

va hayfa Eyvahlar	olsun,	yazık	vb	
anlamında	kullanılan	söz

va: hayfa:

vahdaniyet Allah’ın	(cc)	bir	oluşu vahda:niyét
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vahdet Teklik,	birlik,	bir	olmak vahdét 
vahdetî Tekçilik,	monizm vahdéti:
vahdetivücut Varlık	birliği,	tasavvufta	

Allah’la	(cc)	bir	olma	inancı
vahdétivücu:t 

vahdetiye Tekçilik,	bircilik vahdéti:yé
vahi Boş,	faydasız	 va:hi:
Vahide "Tek,	bir"	anlamında	kadın	

ismi
Va:hidé

vahiden Tek	olarak va:hiden
vahim Vahametli,	çok	tehlikeli,	

korkulu
vahim

Vahit 1.	Tek,	bir
2.	Erkek	ismi

Va:hit

vahiy Allah’ın	(cc)	peygamberler	
aracılığıyla	bildirdiği	emir

vahiy 

vahşet 1.	Vahşilik,	ilkellik
2.	Korku,	ürküntü
3.	Issızlık

vahşét 

vahşetamiz Ürkütücü,	korkutucu vahşéta:mi:z
vahşi 1.	Yabani,	evcilleşmemiş

2.	Korku,	üzüntü
vahşi:

vahşiyane Vahşice vahşiya:né
vahyetmek Allah’ın	(cc)	peygamberlerine	

emir	ve	buyruklarını	
bildirmesi

vahyétmék 

vahyolunmak Vahiy	gelmesi vahyolunmak
vaiz Genellikle	cami	ve	

mescitlerde	vaaz	veren	din	
görevlisi

va:iz

vaka Olay,	hadise vaka 
Vaka-i Hayriye 1826’da	padişah	II.	Mahmut	

tarafından	Yeniçeri	Ocağının	
kaldırılmasıyla	gelişen	olaylar

Vakayi Hayriyé

vakanüvis Resmî	tarih	yazıcısı,	tarihçi vakanüvis
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vakar Ağırbaşlılık,	temkinlilik,	
ciddilik

vakar

vakarlı Ağırbaşlı,	ciddi vakarlı 
vakayi Olaylar vaka:yi
vakayiname Günlük	olayların	not	edildiği	

eser
vaka:yina:mé

vakfe 1.	Duruş	
2.	Hacıların	Arafat’ta	
durmaları

vakfé

vakfetmek 1.	Mal	ve	mülkünü	
satılmamak	şartıyla	bir	
hayır	kurumuna	veya	işine	
bağışlamak
2.	Adamak

vakfétmék 

vakfiye Vakfın	şartlarını	bildiren	
belge,	vakıfname

vakfiyé

vakıa Olgu	 va:kı~a
vakıa Gerçi,	her	ne	kadar;	

ise	de
va:kı~a:

vakıf 1.	Bir	malı,	parayı	veya	
mülkü,	hayır	işlerinde	
kullanmak	kaydıyla	
bağışlama
2.	Toplum	yararına	çalışmayı	
ilke	edinen	kuruluş

vakıf 

vâkıf 1.	Haberi	olan,	bilen
2.	Vakfeden

va:kıf

vaki Olan,	olmuş,	vuku	bulmuş	
olan

va:ki:

vakit Zaman	 vakit 
Vakkas 1.	Savaşçı,	okçu

2.	Erkek	ismi
Vakkas
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vakta ki …dığı	zaman,	ne	zaman	ki…
Vakta ki sular şarkılar 
inlerken ağardı /
Bendim geçen ey sevgili 
sandalla denizden
("Şarkı",	Yahya	Kemal	
Beyatlı)

vakta: ki

vaktikerahet Kerahet	vakti vaktikéra:hét 
vakti sefer Sefer	vakti vakti séfer
vakti seher Sabah	vakti vakti séher
vaktiyle Bir	zamanlar vaktiylé
vaktizamanında Vaktiyle,	bir	zamanlar vaktizama:nında
vakum Havası	alınmış vakum 
vakur Ağırbaşlı,	onurlu vakur
vakurane Ağırbaşlı vakura:né
vala Yüksek,	yüce va:lâ:
vale 1.	İskambil	oyununda	bacak

2.	Otel	veya	restoran	önünde	
hizmet	veren	görevli,	genç	
uşak

valé 

valf Vana	 valf
vali Bir	ilin	en	yetkili	düzeydeki	

mülki	amiri
va:li:

valide Anne va:lidé
valideyn Anne	ve	baba va:lidéyn
valiz Bavul,	çanta	 valiz 
vallaha (H.)	Vallahi vallaha 
vallahi Allah	(cc)	adına	söylenen	

yemin	sözü
valla:hi

vallahi billahi “Allah’a	(cc)	ant	olsun	ki”	
anlamında	kullanılan	yemin	
sözü

valla:hi billa:hi

valör 1.	Değer
2.	Geçerlik	
3.	Anlam

valör
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vals Batı	kaynaklı	bir	dans	türü	ve	
onun	müziği

vâls

Vamık 1.	Seven,	sevdalı
2.	Erkek	ismi

Va:mık

vamp Baştan	çıkarıcı,	kötü	kadın	
anlamında	bir	tabir

vamp

vampir İnsanların	kanını	emen	
masalsı	yaratık	

vampir

Vandal 1.	Eski	tarihlerde	yaşamış	bir	
Doğu	Germen	halkı
2.	Tarihe	ve	değerlere	saygısı	
olmayan,	yıkıcı

Vandal

Vandalizm Vandal	olma	yanlısı	
tutum	

Vandalizm

Vaniköy İstanbul’un	Anadolu	
yakasında	bir	semt

Vaniköy

vanilya Salepgillerden,	kokulu,	
tırmanıcı	küçük	bir	bitki	
ve	bu	bitkinin	tatlı	ve	
yemeklerde	kullanılan	
meyvesi

vanilya 

vantilatör Hava	üfleyen	serinletici	alet	 vantilâtör 
vantrilok Karnından	konuşan vantrilok 
vantuz Deri	üzerine	yapıştırılarak	

çekip	emmeye	yarayan	şişe	
vb.	alet

vantuz 

vapur Buhar	gücüyle	çalışan	gemi,	
deniz	taşıtı

vapur 

varak 1.	Yaprak,	kâğıt
2.	Yazılı	kâğıt
3.	Altın,	gümüş	gibi	
madenlerin	dövülerek	ince	
yaprak	haline	getirilmesi

varak

varaka Yazılı	kâğıt,	varak varaka 
vareste 1.	İlişiksiz,	kurtulmuş

2.	Serbest
va:résté
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varidat Gelirler va:rida:t
varide Gelen	evrak,	gelen	şey va:ridé
varil Genelde	sıvı	madde	koymaya	

yarayan	metalden	silindir	
şeklinde	büyük	kap

varil 

varis Toplardamar	genişlemesi varis 
vâris Kalıtçı,	devralan	 va:ris 
varit Akla	gelen va:rit
variyet Zenginlik	 va:riyét
varoş Kenar	mahalle	 varoş 
varta Tehlikeli	durum varta
Varto Muş’ta	bir	ilçe Varto
varyant 1.	Anayoldan	ayrılan	yol	

2.	Dilde	ve	anlatılarda	
zamanla	meydana	gelen	
değişme

varyant

varyasyon Değişim,	çeşitleme varyasyon
varyemez Cimri varyémez
varyete Şarkı,	dans,	hokkabazlık,	

temsil	gibi	aralarında	ilişki	
bulunmayan	farklı	oyunlardan	
oluşan	gösteri

varyété

varyeteci Varyete	yapan	kimse varyétéci
vasat Orta,	orta	düzey vasat
vasati Ortalama,	orta vasati:
vasf-ı mümeyyiz Ayırt	edici	özellik vasfı müméyyiz
vasfi Nitelikle	ilgili vasfi: 
Vasfi Erkek	ismi Vasfi 
Vasfiye Kadın	ismi Vasfiyé
vasıf Nitelik,	özellik	 vasıf 
Vasıf 1.	Öven,	metheden

2.	Erkek	ismi
Va:sıf

vasıl Ulaşan,	kavuşan,	varan va:sıl
vasıl olmak Ulaşmak,	varmak va:sıl͜ olmak 
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vasıta 1.	Araç
2.	Aracı

va:sıta

vasi 1.	Öksüz,	yetim	veya	hastanın	
malını	yönetme	görevini	alan
2.	(Huk.)	Ölen	birinin	
vasiyetini	yerine	getirmekle	
yükümlü	kimse

vasi:

vasi Geniş,	açık,	engin va:si:
vasiyet 1.	Bir	kişinin	ölümünden	

sonra	yapılmasını	istediği	
şeyler
2.	Vasiyetname

vasiyét

vasiyetname Vasiyet	belgesi vasiyétna:mé
vaşak Kedigillerden,	kulakları	sivri,	

dişleri	ve	tırnakları	keskin,	
yırtıcı	bir	hayvan

vaşak 

vatan Yurt,	toprak vatan
vatandaş Bir	ülkenin	halkı,	yurttaş vatandaş 
vatan-ı sani İkinci	vatan vatanı sa:ni:
vatani Vatanla	ilgili,	ulusal vatani:
vatanperver Vatansever,	milliyetçi vatanperver
vatka Giysilerde,	omuzların	dik	

durmasını	sağlamak	amacıyla	
içine	konulan	parça

vatka 

vatman Tramvay	sürücüsü	 vatman 
vatoz Sırtında	büyük	dikenleri	olan,	

kuma	gömülü	olarak	yaşayan	
bir	balık

vatoz 

vaveyla Çığlık	 va:véylâ:
vaz Konma,	konulma vaz 
vazedilmek 1.	Ortaya	konulmak

2.	Yerleştirilmek
vazédilmék 

vazelin Ham	petrolden	çıkarılan,	
merhem	ve	kremlerde	
kullanılan,	bir	tür	mineral	yağ

vazélin 
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vazıh Açık,	meydanda,	belli va:zıh
vazııkanun Kanun	koyucu va:zııka:nun 
vazife 1.	Görev,	ödev

2.	Yevmiye
vazi:fé

vazifeşinas Ödevine,	işine	bağlı vazi:féşinas
vazifeten Görev	gereği vazi:féten
vaziyet 1.	Durum,	hâl

2.	Konum
vaziyét

vazo Çiçek	koymaya	yarayan	türlü	
ebatta	ve	malzemeden	kap

vazo 

veba Genelde	farelerden	insana	
bulaşan	öldürücü	bir	hastalık

véba:

vebal Günah vébâl
vebali boynuna Sorumluluğu	muhatabına	

yüklemek	için	söylenen	söz
El konuşur, sevişirmiş bana 
ne / Sevdalım boynuna 
vebalim 
("İstanbul	Türküsü",	Orhan	
Veli	Kanık)

vébâ:li boynuna 

vecde gelmek Coşmak,	esrimek véjde gelmék
Vecdi 1.	Vecde	gelen,	esrimiş

2.	Erkek	ismi
Véjdi

vechi Yüzle	ilgili véchi:
vecibe Borç	hükmündeki	görev,	ödev véci:bé
vecih Yüz,	çehre vécih
Vecihe Kadın	ismi Véci:hé
Vecihi Güzel,	hoş	anlamında	erkek	

ismi
Véci:hi

veciz Kısa véciz
vecize Özdeyiş véci:zé
vect Kendinden	geçme,	esrime véct 
veçhe Taraf,	yer,	yön véçhé
veçhile …gibi,	kadar véçhilé
veçhişebeh (Edb.)	Benzetme	yönü véçhişébéh 
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veda Ayrılırken	esenlik	dilemek	
için	söylenen	söz

véda:

Vedat 1.	Sevgi,	sevme,	dostluk
2.	Erkek	ismi

Védat

veddua Eskiden	mektupların	altına	
yazılan,	“Dualarımız	sizinle	
beraberdir”	anlamındaki	söz

véddu~a:

vedia Emanet	edilen	şey védi~a:
vefa Sevgi,	dostluk	bağı véfa:
Vefa İstanbul’da	bir	semt Véfa: 
vefakâr Vefalı,	sözünde	duran véfa:kâ:r
vefat İnsan	ölümü véfa:t
Vefik 1.	Uygun

2.	Erkek	ismi
Véfik

Vehbi 1.	Allah	(cc)	vergisi
2.	Erkek	ismi

Véhbi

Vehhabi Arabistan’da	1800’lü	yıllarda	
kurulan	dinî-siyasi	bir	hareket

Véhha:bi:

vehim Kuruntu,	vesvese véhim 
vehleten Ansızın,	birdenbire	 véhléten
vehmetmek Kuruntuya,	vesveseye	

kapılmak
véhmétmék 

vejetaryen Etyemez	 véjétaryen 
vekâlet 1.	Vekillik

2.	Bakanlık
vékâ:let

vekâleten Başkasının	adına,	vekil	olarak vékâ:léten
vekâlet-i 
umumiye

Genel	vekâlet vékâ:léti 
umu:mi:yé

vekâletname Bir	kimsenin	noter	tarafından	
onaylanmış	vekillik	belgesi

vékâ:letna:mé

vekil 1.	Başkasının	adına	iş	
görmeye	yetkisi	olan	kimse
2.	Bakan
3.	Milletvekili

vékil
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vekilharç Harcama	işlerine	bakan	
görevli,	kesedar

vékilharç

veladet Doğum,	doğma vélâ:dét
velâkin Fakat,	ama vélâ:kin
velâyet 1.	Velilik

2.	Otorite,	yetke
vélâ:yét

veledrom Motosiklet	ve	bisiklet	
yarışlarının	yapıldığı	pist

vélédrom 

velespit Bisiklet	 véléspit 
velet Erkek	çocuk,	oğul vélét
velev ki Hatta,	olsa	bile,	isterse vélév ki
velfecri “Gözleri	velfecri	okuyor”	

sözünde	geçen,	kurnaz	veya	
zekice	bakmak	anlamındaki	
sözcük

velfécri 

velhasıl Sözün	kısası,	kısaca velha:sıl
velhasılıkelam Sözün	kısası velha:sılıkelâm
veli 1.	Ermiş

2.	Bir	çocuğu	koruyan	ve	
onun	yaptıklarından	sorumlu	
olan	kimse

véli:

Veli Erkek	ismi	 Véli 
veliaht Kral,	padişah	adayı,	tahta	

geçmesi	beklenen	kişi
véli:aht

velinimet Birine	uzun	süre	etkili	olacak	
iyilik	ve	bağışta	bulunan

véli:ni:mét

veliyullah Allah'ın	(cc)	sevgili	kulu,	veli véliyulla:h
velut 1.	Doğurgan

2.	Çok	eser	ortaya	koyan	
kimse

vélû:t

velvele Gürültü,	patırtı,	heyecan velvélé
Venüs Çoban	yıldızı Vénüs 
veranda Camlı	taraça	 véranda 
veraset 1.	Kalıtım

2.	Mirasta	hak	sahipliği
véra:sét
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veraset ilamı (Huk.)	Mahkemece	verilen,	
mirasçı	olduğuna	dair	belgesi

véra:sét i:lâ:mı

verem Akciğere	yerleşen,	ateşli,	
bulaşıcı	bir	hastalık,	
tüberküloz

vérem

veresiye Sonradan	ödemek	üzere vérésiyé 
verev Bir	köşeden	karşı	köşeye	

doğru	kesilmiş,	katlanmış	
veya	konulmuş	olan

vérév 

veryansın Şikâyet	etmek,	acımasızca	
söylemek	

veryan�sın 

vesair Diğer	 vésa:ir 
vesaire Ve	benzerleri,	diğerleri vésa:iré
vesait Vasıtalar,	araçlar vésa:~it
vesayet Vasilik	 vésa:yét
vesika Belge,	kanıt vési:ka
vesile 1.	Sebep,	bahane	

2.	Fırsat	
vési:lé

Vesilet-ün Necat Süleyman	Çelebi’nin	yazdığı	
meşhur	eser,	Mevlid	

Vési:létün Néca:t

vesselam "İşte	bu	kadar!"	"Son	söz	
budur!"	vb	anlamındaki	söz

vessélâ:m

vestiyer Elbise	askılığı véstiyer 
vesvese Şüphe,	kuruntu vésvésé
veteriner Hayvan	hastalıkları	hekimi vétériner 
veto Karşı	çıkma,	reddetme véto 
vey (Edb.)	Şiirde	“Ey”	anlamında	

kullanılan	söz
vé:y

veyahut Yahut,	veya véya:hut
veyl Yazık,	vah,	tüh	vb	

anlamındaki	ünlem
véyl

vezaif Vazifeler	 véza:~if

vezaret Paşalık,	vezirlik véza:rêt
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vezin 1.	(Edb.)	Nazım	ölçüsü
2.	Tartı,	ölçü

vézin

vezir Osmanlı’da	“paşa”	unvanı	
taşıyan,	valilik	veya	bakanlık	
yapan	kişi

vézir

veziriazam Sadrazam		 vézi:ri a:zam

vezne 1.	Banka	ve	kuruluşlarda	para	
ödeme	veya	alma	yeri
2.	Terazi

vézné 

veznedar Vezneci	 véznédar

vibratör Titreşim	yaratan	araç	 vibratör 

vicahen Yüz	yüze vica:hen 

vicdan İnsanda	iyiyi	ve	kötüyü	ayırt	
etmeyi	sağlayan	ahlaki	güç

vijdan

vicdanen İçten	gelerek,	vicdan	
bakımından

vijda:nen

vicdani Vicdanla	ilgili vijda:ni:

vicdaniyet Vicdan,	merhamet	ve	yürek	
duygusu

vijda:ni:yét

vidanjör Boşaltıcı	 vidan�jör 

video Manyetik	bantlar	üzerinde	
yer	alan	veya	sayısal	olarak	
derlenmiş	hareketli	resimler	
dizisi

vidéo 

vikaye Koruma	 vika:yé 

vilayet 1.	İl
2.	Valilik

vilâ:yét

Vildan 1.	Kullar
2.	Yeni	doğmuş	çocuklar
3.	Kadın	ismi

Vildan

villa Bahçeli,	müstakil	ve	geniş	ev villâ 

vinç Ağır	yük	kaldırmaya	yarayan	
araç

vin�ç 
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vinyet Bir	kitabın	sayfalarını	
süsleyen	başlık,	süslü	harf	
gibi	motif

vin�yét 

vira 1.	Aralıksız
2.	Denizcilikte	başlama	
komutu

vira 

viraj Dönemeç	 viraj 

viral Virüsle	ilgili,	virüs	kaynaklı virâl 

viran Yıkık,	harap vi:ra:n

virane Yıkılmış,	harap	olmuş	yapı vi:ra:né

virdizeban Diline	dolama virdizéba:n 

virt 1.	Dinî	bir	sözü	sürekli	
tekrarlama	
2.	Çok	tekrarlama,	diline	
dolama

virt

virtüöz Usta	sanatçı	 virtü~öz 

virüs Bakteriden	daha	küçük,	
hastalığa	sebebiyet	veren	
parazit

virüs 

visal Kavuşma	 visâ:l

vişne Gülgillerden,	kiraza	
benzeyen,	kırmızı	renkte,	
ekşimsi	tadı	olan	bir	meyve

vişné 

vitamin Besinlerden	elde	edilen	ve	
dozunda	alındığında	yararlı	
olan	madde

vitamin 

vites Otomobillerin	çekiş	ve	hızını	
ayarlamaya	yarayan	dişliler	
düzeni

vités 

vitir Yatsı	namazının	sonunda	
kılınan	üç	rekâtlık	namaz

vitir

vitrin 1.	Cam	sergi	yeri
2.	İçindekileri	gösteren	camlı	
dolap

vitrin 
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viyadük Köprü	yol	 viyadük 

viyolonsel Dört	sürtme	telli	bir	orkestra	
çalgısı,	çello

viyolônsel 

vizite 1.	Hekimin	hastanedeki	
hastaları	dolaşıp	yoklaması
2.	Muayene	için	hekime	
ödenen	ücret

vizité 

vizon Sansargillerden,	kürkü	çok	
beğenilen	bir	tür	memeli	
hayvan,	mink

vizon 

vizyon 1.	Görünüm
2.	Ülkü
3.	Gösterim

vizyon 

vole Havadan	gelen	topa,	futbolda	
sıçrayarak	ayağın	üstüyle	
vurma

volé 

voleybol Altışar	kişilik	iki	takım	
arasında,	bir	alan	ortasında	
gerilmiş	olan	ağ	üzerinden	
topun	karşılıklı	olarak	elle	
oynanması	oyunu

voléybol 

volta 1.	Bir	halatı	bir	yere	bir	
kez	dolama	veya	babalara	
yöntemince	sarma
2.	Sürekli	aşağı	yukarı	gidip	
gelme,	yürüme,	dolaşma

volta 

voltaj Gerilim	 voltaj 
vuku Meydana	gelme,	olma vuku:
vukuat 1.	(Huk.)	Adli	olaylar	

2.	Olaylar
vukua:t

vukuf Anlama,	bilme,	biliş vukuf
vukufiyet Anlama,	bilme	becerisi vuku:fiyét 
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vulgarize Herkesin	anlayacağı	düzeyde,	
aşağı	seviyede

vûlgarizé 

vuslat Sevgiliye	kavuşma vuslat

vusul Ulaşma	 vusû:l
vuzuh Açık	ve	anlaşılır	olma vuzuh (vuzu:h-u)
vücuda gelmek Ortaya	çıkmak,	meydana	

gelmek
vücu:da gelmék

vücuh Yüzler,	çehreler vücu:h
vücut Beden	 vücut
vükela Osmanlı	devletinde	bakanlar,	

vekiller
vükélâ:

vürut Gelme,	geniş vüru:t
vüsat Genişlik,	bolluk		 vüs’ât
vüzera Vezirler	 vüzéra:
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Y
yaba Harman	savurmakta	

kullanılan,	çatal	biçiminde,	
tahtadan	tarım	aracı

yaba 

yaban 1.	Issız	yer
2.	Vahşi	olan,	evcil	olmayan	
canlı
3.	Öz	yuvadan	uzaktaki	yer

yaban

yabancı 1.	Başka	milletten	olan
2.	Tanınmayan,	el
3.	Aşina	olmayan,	uzak

yabancı

yabani 1.	Doğada	kendisi	yetişen,	
evcil	olmayan
2.	Görgüsüz,	kültürsüz

yaba:ni:

yad  Yabancı yad 

yâd Hatırlama,	anma,	hatır,	gönül ya:d
yad eller Gurbet,	yabancı	yerler ya:d͜éller
yadigâr Andaç,	hatıra ya:digâ:r
yafta Bilgi	etiketi,	not

Zindan iki hece, Mehmed'im 
lâfta! / Baba katiliyle baban 
bir safta! / Bir de, geri 
adam, boynunda yafta... 
(“Zindandan	Mehmed’e	
Mektup”,	Necip	Fazıl	
Kısakürek)

yafta 

yağ 1.	Yemeklerde	kullanılan,	
kıvamı	değişebilen	bitkisel	
veya	hayvansal	madde
2.	Sanayide	kullanılan	
mineral	madde

ya:

yağdanlık 1.	Yağ	kabı
2.	(Mec.)	Dalkavuk	

ya:danlık 
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yağış Havadaki	su	buharının	
yoğunlaşma	sonunda	sıvı	
veya	katı	durumda	yere	
düşmesi

ya:ş 

yağız 1.	Esmer
2.	Yiğit

ya~ız 

yağma Talan,	çapul ya:~ma
yağmur Atmosferdeki	su	buharının	

yoğunlaşmasıyla	oluşan	ve	
yeryüzüne	düşen	yağışın	sıvı	
durumda	olanı

ya:mur 

yahni Soğanla	pişirilen	et	veya	
mantar	yemeği

yahni

yahşi İyi,	güzel yahşi:
yahu 1.	"Hey	sen!"	"Hey	bana	

bak!"	anlamındaki	söz
2.	Rica	anlamını	pekiştirmek	
için	kullanılan	söz

ya:hu

ya hu Derviş	selamı ya:hu:
Yahudi Hz.	Musa’nın	(as)	dinine	

bağlı	olan	kimse,	Musevi
Yahudi

yahut Veya,	ya	da ya:hut
yakamoz 1.	Denizde	balıkların	veya	

küreklerin	kımıldanışıyla	
oluşan	parıltı
2.	Bir	şeye	dokunduğunda	
ışık	veren	deniz	hayvanı

yakamoz 

yakaza Uyanıklık,	uyanık	olma yakaza
yakin Kesin	bilgi,	sağlam	bilgi yaki:n
yakinen Kesinlikle,	tamamıyla yaki:nen
yakini Kesin	olarak,	kati yaki:ni:
Yakup 1.	Kur’an’da	adı	geçen,	Hz.	

Yusuf’un	(as)	babası	Yakup	
Peygamber	(as)
2.	Erkek	ismi

Ya:kup
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yakut Koyu	pembeden	koyu	
kırmızıya	kadar	farklı	
renklerde,	çok	kıymetli	bir	
süs	taşı

ya:kut

Yakut Sibirya’da	yaşayan	bir	Türk	
topluluğu

Yakut

yalabık 1.	(H.)	Parlama,	parıltı,	
şimşek
2.	(Mec.)	Güzel,	yakışıklı
3.	(Mec.)	Kaypak,	ikiyüzlü

yalabık 

yalapşap Yalap	şalap,	baştan	savma yalapşap 
yalaz Alev	 yalaz 
yaldız Altın	veya	gümüş	görünümlü	

parlak	madde
yaldız 

yalelli Uzun	ve	tekrarlardan	ibaret	
şarkı

ya:lélli

yalıtım Isı	ve	ses	geçirgenliğini	
önleme	işi,	tecrit,	izolasyon	

yalıtım 

yalnız 1.	Yanında	başkası	olmayan,	
tek
2.	Ama,	fakat

yalnız 

yaltaklanmak Dalkavukluk	 yaltaklanmak 
yalvaç Peygamber	 yalvaç 
Yalvaç Isparta’da	bir	ilçe Yalvaç 
yanılsama Duyu	yanılması	 yanılsama 

yani "Sözün	kısası",	"doğrusu",	
"demek	oluyor	ki"

ya:ni

yanlış Yanılgı,	hata	 yan�lış 
yapağı İlkbaharda	kırkılan	koyun	

tüyü,	yapak
yapa~ı

yapayalnız Tek	başına,	kimsesiz yapayalnız 
yar Uçurum	 yar 
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yâr 1.	Sevgili.
2.	Dost,	tanıdık
Yâr yâr!.. / Seni kara saplı bir 
bıçak gibi sineme sapladılar
("Sitem",	Bedri	Rahmi	
Eyüboğlu)

ya:r

Ya Rab Ey	Tanrı’m,	ey	Allah’ım	(cc) Ya: Ra:b
Ya Rabbi Ey	Allah’ım	(cc) Ya: Rabbi:
Yaradan Allah		(cc) Yaradan 
yaran 1.	Dostlar

2.	Aynı	amaçla	bir	araya	
gelmiş	olan	kişiler

ya:ran

yaran-ı aşk Âşıklar ya:ra:nı aşk
yaran-ı safa Zevk	ve	eğlence	dostları,	safa	

dostları
ya:ra:nı safa:

yaraşmak Uygun	düşmek yaraşmak 
yare Yara ya:ré
yâren Arkadaş,	dost	topluluğu ya:ren
yârenlik Arkadaşlık,	muhabbet,	dostça	

söyleşi
yarenlik 

yarın 1.	Bugünden	sonraki	ilk	gün
2.	Gelecek	zaman

yarın

yarlıgamak Bağışlamak	 yarlıgamak 
yarpuz (Bot.)	Ballıbabagillerden,	

nane	türü,	güzel	kokulu	bir	
bitki

yarpuz 

yasemen Yasemin	 ya:sémen 
Yasemin 1.	(Bot.)	Zeytingillerden,	1-2	

metre	boyunda,	güzel	kokulu	
çiçekleri	olan	bir	ağaççık,	süs	
bitkisi
2.	Kadın	ismi

Ya:sémin

Yasin 1.	Kur’an-ı	Kerim’de	bir	sure
2.	Erkek	ismi

Ya:sin

yassı Yayvan	ve	düz	 yassı 
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yaşın yaşın Gizli	gizli,	için	için	 yaşın yaşın 
yatağan Kavisli,	iki	yanı	da	kesici,	bir	

tür	uzun	savaş	bıçağı
yata:n 

Yatağan Muğla’da	bir	ilçe Yata:n 
yatakhane Yatılı	okullarda,	yurt	ve	

kışla	gibi	yerlerde	yatakların	
olduğu	bölüm

yatakha:né

yatır Evliya	ve	uluların	kabri yatır
yavan Katıksız,	tatsız yavan 
yavaş Ağır,	hızlı	olmayan yavaş
yave Saçma	söz ya:vé
yaver 1.	Yardımcı

2.	Emir	subayı
ya:ver

yavrucağız Yavrucak	 yavruca:z
yavşak Bit	yavrusu yavşak
yavuklu 1.	Sözlü

2.	Sevgili
yavuklu 

Yavuz 1.	Güçlü,	çetin
2.	Güzel,	iyi
3.	Erkek	ismi

Yavuz

yayımlamak 1.	Kitap,	gazete,	dergi	vb.	
şeyleri	basmak	ve	dağıtmak,	
neşretmek
2.	Dinlenilecek,	görülecek	
şeyleri	radyo	ve	televizyonla	
sunmak

yayımlamak 

yayın 1.	Yayımlanan	her	tür	neşriyat	
2.	Radyo	ve	televizyon	
aracılığıyla	halka	sunulan,	
duyurulan,	iletilen	eser,	
program

yayın 

yaylak (Coğ.)	Otlak yaylak 
yazın Yaz	mevsimi yazın 
yazın (Edb.)	Edebiyat yazın
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Yecüc ve Mecüc Kur’an-ı	Kerim’de	ismi	geçen	
iki	kavim,	kısa	boylu	kavim	

Yécü:c vé Mécü:c

yed 1.	Kuvvet
2.	El
3.	Yardım
4.	Mülk

yéd

yedi düvel Bütün	devletler,	bütün	dünya	 yedi düvel
yediemin (Huk.)	Hukuki	çekişmelerde	

kendisine	bir	şey	emanet	
edilen	kimse

yédiémin

yedullah Allah'ın	(cc)	kuvveti yédulla:h
yegâh Klasik	Türk	müziğinde	bir	

makam	
yégâ:h

yegâne Tek,	biricik yégâ:né
yegân yegân Birer	birer,	ayrı	ayrı yégâ:n yégâ:n
yeğen Birine	göre,	kardeş,	amca,	

hala,	dayı	veya	teyzenin	
çocuğu

yéen 

yeğin Zorlu,	şiddetli	 yé~in 
yeğlemek Diğerine	tercih	etmek yéylémék 
yeğni Hafif	 yéyni: 
Yehûd Yahudi,	Hz.	Yakup’un	(as)	

oğlu	Yehuda	soyundan	
gelenler

Yéhu:d 

Yehuda Hz.	Yakup’un	(as)	on	iki	oğlu	
içinde	en	büyüğü

Yéhuda

yeis Ümitsizlikten	doğan	
karamsarlık,	üzüntü

yéis

yek ahenk 1.	Aynı	ahenkte,	hiç	
değişmeyen
2.	(Edb.)	Beyitleri	arasında	
anlam	ilgisi	bulunan	gazeller,	
manzumeler

yék a:hén�k
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yek avaz 1.	Tek	sesli
2.	(Edb.)	Baştan	sona	aynı	
güzellikte	olan	gazel

yék a:va:z

yek a yek 1.	Tek	tek,	birer	birer
2.	Ansızın

yéka: yék

yek be yek Tek	tek yék bé yék
yek cihet Fikirleri	bir	olan yék cihét
yekdiğeri Bir	diğeri,	ötekisi yékdiyéri
yekdil Gönül	beraberliği yékdi:l
yeke 1.	Kayıkta	bulunan	hareket	

kolu
2.	(H.)	İri,	kocaman

yéké

yekinmek (H.)	Hareket	etmek,	
davranmak

yékinmék 

yeknesak Tekdüze,	biteviye yéknésak
yekpare Tek	parça yékpa:ré
yeksan 1.	Düz

2.	Eşit,	aynı	düzeyde
yéksa:n

Yekta 1.	Tek,	eşsiz
2.	Erkek	ismi

Yékta:

yekten Ansızın,	durup	dururken yékten 
yekûn Toplam yékû:n
yekvücut Hep	birlikte yékvücut
yekzeban Aynı	dili	konuşan,	ağız	birliği	

eden
yékzéba:n

yel Rüzgâr	 yel 
Yelda 1.	Uzun

2.	Kadın	ismi
Yelda:
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yeldirme Kadınların	çarşaf	yerine	
kullandıkları,	başörtüsü	ile	
birlikte	giyilen	hafif	üstlük
Utanır da belki / Anasının 
sırtındaki / Yeldirmeden, / 
Kız bir adım önde gider / 
Sezdirmeden 
("Barbaros	Meydanı",	Behçet	
Necatigil)

yeldirmé 

yele At,	aslan	ve	bazı	erkek	
hayvanların	sırt	ve	başındaki	
uzun	kıllar

yélé

yemekhane Okul,	kışla	veya	işletmelerde	
yemek	yenilen	büyük	salon

yémékha:né

Yemen Arap	yarımadasının	
güneyinde	bulunan	ülke

Yémen

yemeni Başa	örtülen	tülbent yéméni
yemin Ant,	söz yémin
yemin billah Allah	(cc)	adına	yemin	

ederim
yémin billâh

yemin etmek Ant	içmek yémi:n͜étmék
yen 1.	Giysi	kolu

2.	Japon	para	birimi
yen

yenge 1.	Bir	kimsenin	kardeşinin,	
dayısının	veya	amcasının	
karısı
2.	Kadınlar	için	söylenen	bir	
seslenme	sözü

yén�gé 

yengeç 1.	Eklem	bacaklılardan,	
kabuklu,	kıskaçlı,	eti	için	
avlanan,	suda	yaşayan	bir	
böcek
2.	Zodyak’ın	on	iki	
burcundan	biri

yén�géç 

yengen 1.	(H.)	Yemesi	hoş	şey
2.	Tost	çeşidi

yén�gen 

yengi Galibiyet,	zafer yén�gi 
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yeni 1.	Kullanılmamış,	eski	karşıtı
2.	Çok	zaman	geçmemiş,	
henüz

yéni

yepyeni En	yeni	 yépyéni 
Yesari 1.	Bir	düzlem	içinde	

bulunmayan	şekil
2.	Sola	ait,	solla	ilgili
3.	Erkek	ismi

Yésa:ri:

Yesrib Medine	şehrinin	İslamiyet’ten	
önceki	ismi

Yésrib

yetim Babası	ölmüş	çocuk	 yétim
yetimhane Yetim	çocukların	barınıp	

bakıldığı	yer
yétimha:né

yevm Gün yévm
yevmi Günlük,	gündelik yévmi:
yevmiddin Kıyamet	günü yévmiddi:n
yevmiye 1.	Günlük,	gündelik

2.	Her	gün
yévmiyé

Yezdan 1.	Zerdüşt	tanrısı
2.	Allah	(cc)

Yézda:n

Yezdani Tanrısal,	İlahi Yézda:ni:
Yezidi Tanrı	ile	şeytan	arasında	

sürekli	bir	tartışma	olduğuna	
inanan	bir	mezhep	ve	bu	
mezhepten	olan	kimse

Yézi:di:

Yezit 1.	Emevi	Devleti’ni	kuran	
Muaviye’nin	oğlu
2.	(H.)	Nefret	edilen	kişi	
için	söylenen	söz,	hilekar,	
sâhtekâr

Yézit

yığılmak Üst	üste	binmek,	birikmek	 yı:lmak 
yığınak Biriktirilen	şeylerin	

bulunduğu	yer	
yı:nak

yıvışık Islak,	kaygan,	yapışkan	 yıvışık 
yiğit Yürekli,	mert,	kahraman yi:t
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yiyecek Yenebilen	her	tür	şey yiyicék 
yoğun Kesif,	kalın,	koyu yo~un 
yoğurt Maya	katılarak	

koyulaştırılmış	beyaz,	kıvamlı	
bir	süt	ürünü

yo~urt 

yoksul Fakir,	güçsüz yoksul 
yoksun Bir	şeyin	yokluğunu	çeken,	

mahrum	
yoksun 

yonca Hayvanlara	yem	olarak	
yetiştirilen	çayır	bitkilerinin	
genel	adı

yonca 

yonga Yontulan	veya	rendelenen	bir	
şeyden	çıkan	parça

yon�ga 

yort savul "Yoldan	çekilin",	"Kaçılın!"	
anlamında

yort savul

yoz 1.	İşlenmemiş
2.	Bayağı,	kaba
3.	Yozlaşmış,	dejenere

yoz 

yönseme Eğilim,	temayül	 yön�sémé 
yöresel Belli	bir	yöreye	özgü,	lokal yörésel 
Yörük Hayvancılıkla	geçinen,	

genellikle	Toroslarda	yaşayan	
göçebe	Türk	oymağı,	
Türkmen

Yörük 

yörünge Bir	gök	cisminin	hareketi	
süresince	izlediği	yol,	mahrek

yörün�gé 

yular Hayvanı	çekmek	için	
bağlanan	ip

yular 

yumurcak Küçük,	yaramaz	çocuk yumurcak 

Yunani Yunan’a	ait,	Yunan	gibi Yuna:ni:

yunmak Yıkanmak	 yunmak 
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Yunus 1.	Bir	peygamber	
2.	Denizlerde	yaşayan	memeli		
hayvan

Yunus

Yunus Emre XIII.	yüzyılda	Anadolu’da	
yaşamış,	divanının	yanı	sıra	
"Rishalet'ün	Nushiye"	adlı	
eseriyle	bilinen	önemli	bir	
mutasavvıf	şair,	ermiş

Yunus Émré

Yusuf 1.	Mısır’da	yaşamış	olan,	
Kur’an-ı	Kerim’de	zikredilen	
bir	peygamber
2.	Erkek	ismi

Yusuf

yusufçuk Güvercinden	daha	küçük	bir	
kuş	türü

yusufçuk

Yusuf Has Hacib XI.	yüzyılda	yaşamış	
“Kutadgu	Bilig”	adlı	eseriyle	
ünlü	Türk	şairi

Yusuf Has Ha:cip

yüksük İğnenin	batmasını	önlemek	
için	parmak	ucuna	takılan	
kesik	koni	biçiminde	gereç

yüksük 

yüksünmek Üşenmek,	tembellik	etmek yüksünmék 

Yüregir Oğuz	Türklerinin	yirmi	dört	
boyundan	biri

Yürégir 

yürük semai Türk	müziği	usullerinden	biri	 yürük séma:~i:

yüzbaşı Orduda	üsteğmen	ile	binbaşı	
arasındaki	rütbe

yüzbaşı
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Z
zaaf 1.	Düşkünlük

2.	İrade	zayıflığı
zaaf

zaar Şiddetli	korku zaar
zabıt Tutanak zabıt
zabıta Belediye	hizmetlerinin	

güvenliğini	sağlayan	birim	ve	
görevli

za:bıta

zabıtname Tutanak zabıtna:mé
zabit Teğmenle	binbaşı	arasındaki	

askerî	rütbeler
za:bit

zabitan Zabitler,	subaylar za:bitan
zade Oğul,	evlat za:dé
zadegân Soylular	 za:dégâ:n
zafer 1.	Savaşta	düşmanı	yenme	

2.	Yengi,	galibiyet
3.	Başarı

zafer

zaferan Safran za’féra:n
Zafername 1.	(Edb.)	Zafer	üzerine	

yazılan	şiir	ya	da	düz	yazı
2.	Ziya	Paşa’nın	meşhur	eseri

Zaferna:mé

zafir Zafer	kazanan za:fir
zafiyet Güçsüzlük,	zayıflık za:fiyét
zağanos Bir	cins	doğan	 za:nos 
zağar Bir	cins	çoban	köpeği za:r 
zahidane Zahit	gibi za:hida:né
zahip 1.	Bir	fikre	veya	zanna	

kapılan
2.	Giden,	gidici

za:hip

zahir 1.	Açık,	meydanda,	belli
2.	Dış	görünüş	
3.	“Elbette”,	“öyledir”,	
“şüphesiz”	anlamındaki	söz

za:hir
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zahir Destekleyen,	yardım	eden zahi:r
zahire Ambarda	saklanan	tahıl zahi:ré
zahire Dışarı	fırlamış	göz za:hiré
zahiren Görünüşte za:hiren

zahirî 1.	Görünürdeki,	görünen
2.	Yapmacık

za:hiri:

zahit 1.	Dinin	emir	ve	yasaklarına	
uyan	kimse
2.	Sofu,	aşırı	dindar	kimse

za:hit

zahm Yara zahm
zahme Kudüme	vurulan	uzun	ve	ucu	

topuzlu	değnek,	tezene
zahmé

zahmet Güçlük,	zorluk zahmét
zaif Güçsüz,	zayıf

Bir eşek var idi zaif ü nîzar/ 
Yük elinden katı şikeste vü zâr
("Harname",	Şeyhî)

zai:f

zail 1.	Geçen,	geçmiş	olan,	geçici
2.	Yok	olan,	ortadan	kalkan

za:~il

Zaim 1.	Şef
2.	Erkek	ismi

Za~i:m

zair Ziyaretçi za:ir
zait 1.	Artan,	artıran

2.	Fazla
za:it

Zakir 1.	Zikreden
2.	Erkek	ismi

Za:kir

Zakire Kadın	ismi Za:kiré
zakirin Zikredenler	 za:kiri:n
zakkum (Bot.)	Akdeniz	ikliminde	

yetişen,	beyaz	ya	da	pembe	
çiçekli,	kışın	yaprak	
dökmeyen	zehirli	bir	ağaççık

zakkum



Türkçe Telaffuz Sözlüğü │ 671

Zal 1.	İhtiyar,	ak	sakallı
2.	(Mit.)	İran’ın	efsanevi	
kahramanlarından	pehlivan	
Rüstem’in	babası

Zal

zalam Zulmet,	karanlık	 zalâ:m 
zalim Zulmeden,	acımasız za:lim
zalimane Zalimce	acımasızca za:lima:né
zam Bir	şeyin	fiyatını	artırma;	

ekleme,	bindirim
zam

zaman 1.	Vakit
2.	Dönem,	devir
3.	An

zaman

zamane 1.	İçinde	bulunulan	zaman,	
devir
2.	Yakınma	yoluyla	şimdiki	
zamanı	hafife	alma

zama:né

zambak (Bot.)	Beyaz	ve	iri	çiçekli,	
soğanlı,	çok	yıllık	bir	ilkbahar	
çiçeği

zambak

zamir 1.	(Dilbil.)	Varlıkların	yerini	
tutan	söz,	adıl
2.	İçyüz

zamir

zamk Yapıştırıcı	olarak	kullanılan	
bir	tür	eriyik	madde

zamk

zamme (Dilbil.)	Ötre zammé
zan Sezme,	sanı zan
zanaat Ustalık	ve	beceri	gerektiren	iş zana:ât
zanaatkâr Zanaatçı	 zana:âtkâr
zangoç Kilise	görevlisi zañgoç 
zani Zina	yapan	erkek za:ni:
zaniye Zina	yapan	kadın za:niyé
zanlı (Huk.)	Şüpheli	 zan�lı 
zanni Şüphe	ile	ilgili zanni:
zapt Zorla	ele	geçirme,	tutma,	

hakim	olma
zapt
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zaptiye 1.	Osmanlı’da	Tanzimat’tan	
sonra	kurulan	emniyet	örgütü
2.	Zaptiye	memuru

zaptiyé

zaptiye nazırı Emniyet	işlerinden	sorumlu	
bakan,	güvenlik	bakanı

zaptiyé na:zırı

zaptiye nezareti Hapishane	 zaptiye néza:réti
zapturapt Disiplin zapturapt
zar 1.	İnce	perde	veya	örtü

2.	İnce	ve	yumuşak	yaprak	
biçimindeki	organlar	veya	
organ	bölümleri,	çeper
3.	Şans	oyunlarında,	küp	
şeklinde	kemik	veya	
plastikten,	üzerinde	birden	
altıya	kadar	benekler	bulunan	
oyun	aracı

zar 

zar Ağlama,	inleme za:r
zarafet Kibarlık,	zariflik zara:fét
zarar Eksiklik,	ziyan zarar
zarara sokmak Zarara	uğratmak,	zarar	

vermek
zarara sokmak 

zararına Zarar	ederek zararına 
zarf 1.	Kılıf,	mahfaza,	kap

2.	İçine	mektup	veya	evrak	
konulan	kâğıt	kap
3.	(Dilbil.)	Bir	fiil	veya	sıfatın	
anlamını,	yer,	zaman,	nitelik	
veya	nicelik	bakımından	
etkileyen	sözcük,	belirteç

zarf

zargana Uskumrugillerden,	ince	uzun	
ve	sivri	ağızlı	bir	balık

zargana 

zarılanmak İçli	içli	ağlamak	 zarılanmak 
zarif 1.	Zarafet	sahibi

2.	Nükteli
3.	Güzel,	hoş

zarif

zarifane İncelikle,	nazikçe,	zarafetle	 zarifa:né
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Zarife 1.	Zarif	kadın
2.	Kadın	ismi

Zari:fé

zari zari (H.)	İnleyerek,	ağlayarak za:ri za:ri
zaruret 1.	Zorunluluk

2.	Gereklilik	
3.	Yoksulluk	

zaru:rét

zaruri Zorunlu	olan,	mecburiyet	
taşıyan

zaru:ri:

zaruriyat Zorunluluklar	 zaru:riya:t
zat 1.	Kişi,	şahıs

2.	Kendi
za:t

zaten Aslında,	doğrusu za:ten
zatıalileri “Saygın	bir	kişi”	anlamında	

kullanılan	bir	söz
za:tıa:li:léri 

zati Zaten	 za:ti
Zati 1.	Kendisine	özgü,	özel,	

kişisel
2.	XV.	yüzyıl	divan	şairi

Za:ti:

zatülcenp Akciğer	hastalığı,	satlıcan za:tülcen�p 
zaviye 1.	Köşe	

2.	Açı
3.	Küçük	tekke

za:viyé

zayi 1.	Kayıp,	yitik
2.	Zarar,	boş

za:yi:

zayiat Kayıplar,	zararlar za:yia:t
zayi etmek Yitirmek,	zarara	uğramak za:yi: étmék 
Zaza Ön	Asya'da	yaşayan	bir	

topluluk	ve	bu	topluluktan	
olan	kimse

Zaza 

Zazaca (Dilb.)	Zaza	dili Zazaca 
zeamet Tımar	 zé~a:mét 
zeban Dil,	lisan zéba:n
zebani Cehennem	bekçisi zéba:ni:
zebella (H.)	İri	yarı	kimse zébéllâ 
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Zebercet 1.	Açık	yeşil	renkte,	değeri	
zümrüde	yakın,	parlak	bir	süs	
taşı
2.	Erkek	ismi

Zébercét 

zebun Aciz,	güçsüz,	zayıf zébu:n
Zebur Hz.	Davut’a	(as)	indirilen	

kutsal	kitap
Zébur

zeccac Sırça	işi	yapan	kimse,	camcı zécca:c
zecren Yasaklayarak,	ceza	olarak,	

zorla
zécren

zecri Zorlayıcı,	cebrî zécri:
zedelemek Hafifçe	yaralamak zédélémék 
zehaba kapılmak Kuruntuya	düşmek,	

vesveselenmek
zéha:ba kapılmak

zehap Bir	fikre	kapılma,	sanma zéha:p
zeheb Altın zéhéb
zehir Organizmaya	girdiğinde	

canlıyı	öldürebilen	madde,	
ağu

zéhir

zehra 1.	Yüzü	nurlu,	parlak	olan
2.	Kadın	ismi

zéhra:

zehretmek Tat	tuz	bırakmamak,	pişman	
etmek,	çok	üzmek

zéhrétmék 

zehrevi Koruyucu,	koruyan,	örten zéhrévi:
zehrin Zehir	gibi	acı zéhri:n
zehrolmak Zevk	almayı	umarken	

üzülmek
zéhrolmak 

zekâ Zihin	keskinliği,	anlak,	
feraset

zékâ:

zekât İslam’ın	beş	şartından	biri	
olarak,	her	yıl	mal	ve	paranın	
kırkta	birinin	fukaraya	
dağıtılması

zékât

zekâvet Anlama,	kavrama	melekesi zékâ:vét
zeki Zekâ	sahibi,	akıllı,	ferasetli zéki:



Türkçe Telaffuz Sözlüğü │ 675

Zekiye Zeki	insan	anlamında	kadın	
ismi

Zékiyé 

zelazil Depremler	 zélâzil 
Zeliha 1.	Hz.	Yusuf’un	(as)	refikası

2.	Kadın	ismi
Zéli:ha  

zelil Alçak,	hor	görülen zéli:l 
zelil etmek Aşağılamak,	hor	görmek zéli:l͜ étmék 
zelzal Deprem	 zelzâ:l 
zelzele (Coğ.)	Deprem zelzélé 
zemberek 1.	Saatlerin	çeşitli	parçalarını	

harekete	geçiren	bölüm,	yay
2.	Kapılara	takılan	yaylı	
kapama	düzeneği

zembérék 

zembil Hasırdan	örülmüş	saplı	torba zémbil 
zemheri Kara	kış zemhéri 
zemheri zürefası Kışın	ince	giysi	ile	gezen	

kimse
zemhéri züréfa:sı

zemin 1.	Taban,	yer
2.	Temel,	dayanak
3.	Desen	yapılan	satıh

zémin 
(zémi:n-i)

zemmetmek Kötülemek,	çekiştirmek zemmétmek 
zemzem Kâbe	yakınında	bulunan	bir	

kuyudan	çıkan	kutsal	su
zémzem 

Zemzeme 1.	Ezgili	ses
2.	(Edb.)	Recaizade	Mahmut	
Ekrem’in	1883’te	basılan	şiir	
kitabı

Zémzémé 

zen Kadın	 zen 
zenan Kadınlar	 zéna:n 
zenanname (Edb.)	Kadınlar	için	yazılmış	

eser
zénanna:mé

zencefil (Bot.)	Hindistan’da	yetişen	
bir	bitki	ve	ondan	elde	edilen	
bir	baharat	türü

zéncéfil
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zencirek Kitap	ciltlerinin	kapağındaki	
ince,	zincir	biçiminde	çizgiler

zéncirék

Zend 1.	Zerdüşt'ün	kendisine	
indiğine	inandığı	kitap
2.	(Dilb.)	Farsçanın	eski	bir	
lehçesi

zend

zengin Varlıklı,	refah	içinde	olan zéngin 
zenne 1.	Ortaoyununda	veya	

Karagöz’de	kadın	rolünü	
oynayan	erkek
2.	Kadın

zénné

Zennube Günahkâr	kız	anlamında	
kadın	ismi

Zénnu:bé

zeplin Hava	gemisi zéplin 
zer Altın zer
zerdali Küçük	meyve	veren	kayısı	

türü
zerda:li

zerde Safran,	pirinç	ve	şekerle	
yapılan	bir	tatlı	türü

zerdé

zerdeçal Zencefilgillerden	bir	baharat,	
Hint	safranı

zerdéçal 

Zerdüşt Ateşe	tapan Zerdüşt 
Zerdüştçülük Zerdüşt	tarafından	

düzenlendiği	ileri	sürülen,	
temel	ilkeleri,	iyilik	(aydınlık)	
ve	kötülük	(karanlık)	olan	din

Zerdüştçülük

Zerdüşti Zerdüşt’ün	kurduğu	dinden	
olan

Zerdüşti:

zerefşan 1.	Altın	serpme	şeklinde	
yapılan	süsleme
2.	Bir	lâle	türü

zéréfşa:n

zerk etmek İç	itmek zerk͜étmék 
zerre Çok	küçük	parçacık zérré
Zerrin 1.	Altın	gibi	sarı

2.	Altından	yapılmış
3.	Kadın	ismi

Zérrin
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zerzevat Sebze zerzévat
zevahir Görünüm	 zéva:hir 
zeval 1.	Yok	olma,	yok	edilme

2.	Suç,	kabahat
3.	Bozulma

zévâl

zevale ermek Zeval	bulmak,	yok	olmak zéva:lé ermék
zevali Zevalle	ilgili zéva:li:
zevalî  saat  Öğle	vakti	12.00'yi	başlangıç	

olarak	alan	saat
zéva:li: saât

zevat Zatlar,	kişiler zévat
zevce Erkeğin	nikâhlı	karısı,	eş zévcé
zevcelik Zevce	olma	durumu,	karılık,	

eşlik
zévcélik 

zevç Kadına	göre	eşi,	koca zévç
zevk 1.	Haz,	hoşlanma

2.	Tat,	lezzet	
3.	Güzeli	çirkini	seçebilme	
yeteneği
4.	Eğlence

zévk

zevk alûd Zevkle	karışık zévk͜a:lû:d
zevkiselim En	yüksek	zevk zévkiséli:m
zevkperest Zevk	ve	eğlence	düşkünü zévkpérést
zevkyab Zevk	alan zévkya:b
zevrak Kayık,	sandal zévrak
zevrak-ı derun Gönül	gemisi

Yine zevrak-ı derûnum kırılıp 
kenâre düştü / Dayanır mı 
şîşedir bu reh-i seng-sâre 
düştü 
("Gazel",	Şeyh	Galip)

zévra:kı déru:n

zevzek 1.	Geveze	
2.	Saçma	sapan	işlerle	meşgul	
olan

zévzék 

zeybek Batı	Anadolu	efesi zéybék 
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zeyil 1.	Ek,	devam
2.	Yazının	eki

zéyil

zeyilname Ek	poliçe zéyilna:mé
zeylen Ek	olarak zéylen
zeyrek 1.	Zeki,	uyanık

2.	Keten	tohumu
zéyrék

Zeyrek İstanbul’da	bir	semt Zéyrék 
zeytin (bot)	Zeytingillerden,	

Akdeniz	ikliminde	yetişen,	
uzun	ömürlü	bir	ağaç	ve	
meyvesi

zéytin

zeytun Zeytin	 zéytun 
zeytuni Zeytin	renginde	olan zéytu:ni
Zeyyat 1.	Zeytinyağı	üretip	satan	

kimse
2.	Erkek	ismi

Zéyya:t

zıddına gitmek Sinirlendirmek	 zıddına gitmék
zıddiyet 1.	Zıtlık,	karşıtlık

2.	Geçimsizlik,	çekişmek
zıddiyét

zıkkım 1.	Zehir
2.	(Mec.)	Zararlı	ürünler
3.	(Mec.)	Sıkıntı	veren	şey

zıkkım

zıkkımlanmak Hakaret	anlamında	bir	şeyler	
yemek

zıkkımlanmak 

zılâl Gölgeler zılâ:l
zılgıt 1.	Azarlama,	çıkışma

2.	Güneydoğu	civarında	
yaygın	olan	bir	ses	çıkarma	
şekli

zılgıt 

zımba Delgeç	 zımba 
zımbırtı Acemice	çalgı	çalarak	

çıkartılan	kötü	ses
zımbırtı 

zımnen Üstü	kapalı	şekilde,	dolaylı zımnen
zımnında Dolayısıyla,	için zımnında 
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zımni Üstü	kapalı	olarak	anlatılan,	
dolaylı

zımni:

zımpara Çok	sert	alümin	billurları	
kapsayan	ve	aşındırıcı	olarak	
kullanılan	doğal	kaya

zımpara 

zındık İnançsız	 zındık 
zıpkın Büyük	balıkları	vurup	

çekmeye	yarayan	ucu	çengelli	
mızrak

zıpkın 

zırcahil Çok	cahil	 zırca:hil 
zırdeli Çılgın	 zırdéli 
zırh 1.	Demir	ve	tel	levhadan	

yapılma	savaş	giysisi
2.	Savaş	araç	gereçlerine	
takılan	koruyucu	levha

zırh

zırnık Küçük	ve	önemsiz	parça zırnık 
zırva Saçma	sapan,	boş	söz zırva 
zıt 1.	Aksi,	tersi

2.	Karşıt
zıt

zıvana 1.	Uçları	açık	küçük	boru
2.	Piponun	sap	kısmı

zıvana 

zıvanadan 
çıkmak 

Çok	sinirlenmek,	kendini	
kaybetmek

zıvanadan 
çıkmak

ziba Süslü,	yakışıklı,	güzel ziba:
zibidi Gülünç	şekilde	giyinmiş	kişi zibidi 
zifaf Gerdek zifaf
zifir Tütün	dumanının	bıraktığı	

yağlı	ve	siyah	kir
zifir 

zifirî Çok	koyu zifi:ri:
zift Katrandan	elde	edilen,	katı,	

siyah,	parlak	ve	yapışkan	
madde

zift

zihaf (Edb.)	Uzun	sesli	bir	
harfin,	vezin	gereği	ile	kısa	
okunması,	imale	karşıtı

ziha:f
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zihayat Canlı,	hayat	dolu zi:haya:t
zihin 1.	Canlının	duygu	ve	

davranışlar	dışındaki	ruhsal	
süreç	ve	etkinliklerinin	
bütünü
2.	Hafıza
3.	Anlama,	idrak

zihin

zihnen Hafıza	bakımından,	zihince	 zihnen
zihnî Zihinsel	 zihni:
Zihni Erkek	ismi Zihni 
zihniyet Düşünce	biçimi,	kafa	yapısı zihniyét
zikir 1.	Anma,	hatırlama,	söyleme

2.	Allah’ın	(cc)	adını	anmak
zikir

zikretmek Adını	söylemek,	anmak zikrétmék 
zikzak Art	arda	birdenbire	ters	yöne	

açılar	yapan	kırık	çizgi
zikzak 

zilhicce Ay	takviminin	on	ikinci	ayı,	
kurban	ayı

zilhiccé

zilkade Ay	takviminin	on	birinci	ayı zilka:dé
zillet Alçaklık,	hakirlik,	aşağılık zillét
zilzal Deprem,	zelzele zilzâ:l
zilzurna Çok	sarhoş	 zilzurna 
zimmet 1.	Üstünde	olan	şey

2.	İmza	karşılığı	bir	yere	
verilen	para	veya	eşya
3.	Kuruluşun	tüm	borçları

zimmét

zimmi İslam	devleti	tebaasında	olan	
ve	haraç	veren	Hristiyanlar,	
Yahudiler

zimmi:

zina Gayrimeşru	cinsel	birleşme zina:
zincir Uç	uca	sıralanmış	demir	veya	

madenden	oluşmuş	dizi
zincir

zincirleme Zincir	şeklinde	arka	arkaya	
gelme

zincirlémé 
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zindan 1.	Hapishane,	tutukluların	
konulduğu	oda	
2.	Çok	karanlık	ve	sıkıntılı	
yer

zindan

zindani Zindan	gibi	yer zinda:ni:
zinde Diri,	canlı,	dinç,	sağlam zindé
zinhar Asla!	 zinha:r
zir 1.	Aşağı

2.	Sazın	en	ince	teli
zi:r

zira Dirsekten	orta	parmak	ucuna	
kadar	olan	uzunluk	ölçüsü

zira:

zira Çünkü,	şundan	dolayı	ki zi:ra: 
ziraat Tarım zira:ât
zirai Tarımsal zira:~i
zir-i zemin Yerin	altı zi:ri zémi:n
zir ü zeber Alt	üst zi:rü zéber
zirve Doruk,	tepe zirvé
Zişan 1.	Şerefli

2.	Kadın	ismi
Zi:şa:n

Ziver 1.	Süs,	bezek	
2.	Erkek	ismi

Zi:ver

Ziya 1.	Aydınlık,	ışık
2.	Erkek	ismi

Ziya:

ziyadar Işıklı ziya:dar
ziyade Çok,	daha	fazla ziya:dé
ziyadesiyle Fazlasıyla ziya:désiylé 
ziyafet Bol	çeşitli,	geniş	katılımlı	

şölen	yemeği
ziya:fét 

ziyan Zarar	 ziyan 
ziyan etmek Zarara	uğramak ziya:n͜étmék 
ziyankâr Zarar	vermeyi	huy	edinen ziyan�kâr 
ziyaret Birini	görmeye	gitme ziya:rét
ziyaretgâh Ziyaret	edilen	yer ziya:rétgâ:h
ziynet Süs,	bezek ziynét
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zodyak Burçlar	kuşağı zodyak 
zoka Büyük	balıkları	tutmakta	

kullanılan,	küçük	balık	
biçiminde,	ucu	iğneli	kurşun	
parçası

zoka 

zombi Hortlak	 zombi 
zona Deride	meydana	gelen	bir	

hastalık
zona 

zonklamak Vücudun	bir	yeri	nabız	atışı	
gibi,	kesik	kesik	ağrımak	
veya	sancımak

zonklamak 

zooloji Hayvan	bilimi	 zoolôji 
zoraki İstemeyerek,	zorla zora:ki 
zorba Bir	şeyi	zorla	yaptıran,	despot zorba
Zuhal 1.	Satürn	gezegeni

2.	Kadın	ismi	(Zühal)
Zuhâl 

zuhur Görünme,	belirme,	ortaya	
çıkma,	baş	gösterme

zuhu:r

zuhurat Hesapta	olmayan,	
umulmadık,	olağandışı	şeyler

zuhura:t

zuhuri Orta	oyununda	taklitçi zuhu:ri
zula (Ar.)	Kaçak	mal	deposu zula 
zulmani Karanlıkla	ilgili,	karanlık zûlma:ni:
zulmen Zalimlikle,	haksızlıkla zûlmen
zulmet Karanlık zûlmét
zulüm Eziyet,	cefa	 zulüm
zurnazen Zurna	çalan	kişi,	zurnacı zurnazen
zübde Öz zübdé
Zübeyir Erkek	ismi Zübéyir
züccaciye Cam,	porselen	ve	sırçadan	

yapılma	eşyanın	satıldığı	yer
zücca:ciyé

züğürt Yoksul,	meteliksiz	 zü:rt 
Zühal 1.	Satürn	gezegeni

2.	Kadın	ismi	(Zuhal)
Zühâl
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Zühre 1.	Venüs	yıldızı	(Çoban	
yıldızı)
2.	Kadın	ismi

Zühré

zührevi hastalık Cinsel	temasla	bulaşan	
hastalık

zührévi: hastalık

züht Takva	 züht 
Zühtü 1.	Kendini	ibadete	veren,	

takva	içinde	olan
2.	Erkek	ismi

Zühtü 

zül 1.	Alçalma,	düşkünlük
2.	Ayıplanacak	şey

zül 

zülâl Güzel,	saf	ve	tatlı	su zülâ:l
zülam Züğürt,	parasız zülâ:m
Zülcelâl Celal,	ululuk	sahibi	olan	

Allah	(cc)
Zülcélâ:l

Züleyha 1.	Hz.	Yusuf’un	(as)	refikası
2.	Kadın	ismi

Züléyha:

Zülfikar Hz.	Ali’nin	(ra)	çatal	uçlu	
kılıcı

Zülfikar

zülfüyar 1.	Zülüf
2.	(Edb.)	sevgilinin	saçı	

zülfüya:r

Zülkarneyn 1.	Çift	boynuzlu
2.	Kur’an-ı	Kerim’de	adı	
geçen	zat,	rivayete	göre	
Büyük	İskender

Zülkarnéyn

zülüf 1.	Şakaklardan	sarkan	saç	
lülesi
2.	Sevgilinin	saçı

zülüf

Zümer 1.	Zümreler
2.	Kur’an-ı	Kerim’de	yer	alan	
bir	sure

Zümer

zümre 1.	Takım,	grup,	topluluk
2.	Tür,	cins

zümré

zümrüdi Zümrüt	yeşili	renkte	olan zümrüdi: 
zümrüdüanka Masallarda	adı	geçen	büyük	

bir	kuş,	Anka
zümrüdüanka:
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zümrüt Parlak,	yeşil	ve	saydam	bir	
süs	taşı

zümrüt 

zünnun Yunus	Peygamber’in	(as)
lakabı

zünnu:n

zürafa Afrika’da	yaşayan,	uzun	
boylu	ve	boyunlu,	derisi	
benekli	otçul	hayvan

züra:fa:

zürefa Zarifler züréfa:
zürriyet Nesil,	soy	sop zürriyét
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