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ÖZET 

Türk edebiyatında modern öykücülüğün başlangıcı, Samipaşazade Sezai’nin 1891'de kısa 

öykülerini bir araya getirdiği "Küçük Şeyler" adlı eseriyle olmuştur. Bu çalışmada 

Samipaşazade Sezai’nin “Küçük Şeyler” adlı hikâye kitabındaki 8 hikâyenin içinde geçen 

yabancı kelimeler için sözlük oluşturulmuştur. Öncelikle Samipaşazade Sezai’nin hayatı 

ve eserleri anlatılmış daha sonra Türk dilinin hangi yabancı dillerle, nasıl bir etkileşimde 

olduğuna dair bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler verilirken Arapça, Farsça ve eserde yer alan 

diğer yabancı kelimelere ait dillerden alınan ekler de tek tek verilmiştir. Çalışmanın 

ilerleyen safhalarında hikâyeler tek tek başlıklara ayrılarak her hikâyenin içindeki yabancı 

kelimeler tespit edilmiştir. Alfabetik sıraya gire dizilen her kelimenin hangi dilden ve 

hangi türden olduğu belirtilerek anlamları verilmiştir. Daha sonra o hikâyede geçen 

tamlamaların anlamları ve hikâyelerde geçen yabancı kelimelerin sayıları verilmiştir. 

Tekrar geçen kelimeler sadece birer kere sayılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türk edebiyatı, Türk dili, Samipaşazade Sezai, dilde sadeleşme 
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ABSTRACT 

The beginning of modern storytelling in Turkish literature was with Samipaşazade Sezai's 

"Küçük Şeyler" in 1891, in which he brought his short stories together. In this study, a 

dictionary was created for foreign words in 8 stories in Samipaşazade Sezai's story book 

"Küçük Şeyler". First of all, the life and works of Samipaşazade Sezai were explained, 

then information was given about which foreign languages the Turkish language 

interacted with and how it interacted. While giving this information, the suffixes taken 

from the languages of Arabic, Persian and other foreign words in the work are given one 

by one. In the later stages of the study, the stories were divided into individual titles and 

foreign words in each story were determined. The meanings of each word in alphabetical 

order are given by specifying from which language and which type it is. Then, the 

meanings of the phrases in that story and the numbers of foreign words in the stories are 

given. Repeated words were counted only once. 

Keywords: Turkish literature, Turkish language, Samipaşazade Sezai, simplification in 

language  
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ÖN SÖZ 

Bu çalışmada Samipaşazade Sezai’nin Türk edebiyatının ilk modern hikâyelerini kaleme 

aldığı “Küçük Şeyler” adlı öykü kitabındaki yabancı kelimeler için sözlük oluşturmak 

hedeflenmiştir. Çalışmanın giriş bölümünde Samipaşazade’nin hayatı ve eserlerine yer 

verilip birinci bölümde ise Türk dilinin hangi yabancı dillerle, nasıl bir etkileşimde 

olduğuna dair bilgiler verilmiştir. Tüm bunlardan önce bütün kitap okunup içerisindeki 

yabancı kelimeler ve tamlamalar tespit edilmiştir. Daha sonra çalışmanın ikinci bölümüne 

gelindiğinde tüm bu yabancı kelimeler Kubbealtı ve TDK’nin çevrimiçi sözlüklerinden 

yararlanılarak kökenlerine göre ayrılmıştır. Tespit edilen yabancı kelimeler ve tamlamalar 

ilgili olduğu hikâyenin altında gösterilmiştir. Son olarak çalışmanın üçüncü bölümünde 

sonuç ve kaynakça bölümlerine yer verilmiştir. 

Eserde daha okuma aşamasındayken Arapça ve Farsça kelimelerle tamlamaların 

oldukça yoğun olduğu görülmüştür. Bu kelimelerin yanı sıra; Fransızca, İtalyanca, 

İspanyolca, Yunanca, Ermenice, Bulgarca, Moğolca ve İngilizce kelimelere de 

rastlanmıştır. Tüm bu yabancı kelimelerin Türk dil kültürü içerisinde kendilerine bir yer 

bulduğu gözlemlenmiştir. Ancak bu kelimeler Cumhuriyet döneminde özellikle son 20-

30 yılda Osmanlı Türkçesinde olduğu gibi sık kullanılamaz olmuşlardır. Hatta bazıları 

unutulmuştur. Çünkü yerlerine Türkçe karşılıkları geçmiştir.  

Bu nedenle eserin orijinali okunduğunda günümüz gençleri tarafından anlaşılması 

zor bir hâle gelmiştir. Bu çalışmada eserde kullanılan tüm yabancı kelimelerin; Türkiye 

Türkçesi edebi ve günlük dilinde kullanılan karşılıkları verilip sözlük oluşturularak 

okuyucuya kolaylık sağlanmaya çalışılmıştır. 
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GİRİŞ 

Sâmipaşazâde Sezâi’nin kaleme aldığı “Küçük Şeyler” adlı hikâye kitabı 1891 yılında 

yayımlanmıştır ve Batı edebiyatındaki hikâyelerle benzer özellikler göstermesi 

bakımından, Türk edebiyatındaki ilk modern hikâye örneği olarak kabul edilmektedir.1 

Sezai'nin bu eseri; süslü ve terkipli betimlemeler barındırmasına rağmen Tanzimat 

dönemi yazarlarının eserlerine benzemeyen özellikler taşır. Eser; bir mukaddime, altı 

hikâye, sırasıyla; "Bu Büyük Adam Kimdir?", "Hiç", "Kediler", "İki Yüz Elli Kuruşa Bir 

Asır", "Düğün", "Pandomima" ve Alphonse Daudet'den çevrilen "Arlezyalı" (bu hikâye 

Alphonse Daudet'nin Lettres de mon moulin kitabında yer alan "L'Arlésienne" 

hikâyesidir) adlı bir hikâyeden oluşur. Daha sonra Küçük Şeyler'e eklenen mensure olarak 

nitelenebilecek türde yazılmış "Bir Kitâbe-i Seng-i Mezâr" adlı metin de kitabın 

içerisinde yer alır.  

Samipaşazade Sezai’nin Hayatı ve Eserleri 

Samipaşazade Sezai, Osmanlı döneminin önemli devlet adamlarından bürokrat ve şair 

Abdurrahman Sami Paşa ile Dilarayiş Hanım'ın oğludur. 1860 yılında İstanbul 

Aksaray'daki konakta dünyaya gelmiştir. O zamanlar bu konak; Ziya Paşa, Ahmed Vefik 

Paşa, Ali Suavi, Osman Nevres, Yenişehirli Avni Bey ve Üsküdarlı Hakkı Bey gibi 

önemli isimlerin gelip gittiği bir kültür merkezi hüviyetindeymiş. İlk öğrenimini bu 

konakta yapan Sezai'nin hocaları arasında Çankırılı Haşim, Mehmed Galib, Resul Mesti 

ve Muallim Feyzi yer almıştır. Fransızca, Almanca, Arapça ve Farsça öğrenen Sezai, 

henüz çocuk yaşta babasının Çamlıca'daki yazlık köşküne komşu evlerde oturan ve ömür 

 
1 Samipaşazade Sezai, Küçük Şeyler, çev. Salih Bora (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2018), s. 
vii. 

https://www.wikiwand.com/tr/Avrupa_edebiyat%C4%B1
https://www.wikiwand.com/tr/T%C3%BCrk_edebiyat%C4%B1
https://www.wikiwand.com/tr/T%C3%BCrk_edebiyat%C4%B1nda_hik%C3%A2ye
https://www.wikiwand.com/tr/%C3%96ns%C3%B6z
https://www.wikiwand.com/tr/Alphonse_Daudet
https://www.wikiwand.com/tr/Mensur
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boyu dostlukları devam eden, yazarlığına da büyük etkisi olan Abdülhak Hamid Tarhan 

ve Recaizâde Mahmud Ekrem'le tanışmıştır.  

Samipaşazade Sezai, 14 yaşındayken yazarlık hayatına başlamış ve 1874'te 

"Kamer" adlı gazetede kaleme aldığı söylev türündeki yazılarla adından söz ettirmiştir. 

Namık Kemal'in etkisinde kalarak yazdığı 3 perdelik oyun olan "Şir" adlı kitabını 1879'da 

yayımlayan Sezai, edebiyat eğitimini 20 yaşına kadar sürdürmüştür. Ağabeyi Suphi 

Paşa'nın başında olduğu Evkaf Nezareti Mektub-i Kalemi'nde 1880'de memur olarak 

göreve başlayan Sezai, ertesi yıl Londra elçiliğinde ikinci katipliğine atanmış ve 4 yıl 

boyunca İngiltere'de kalmıştır. Bu dönemde İngiliz ve Fransız edebiyatını inceleme fırsatı 

yakalamış ve daha sonra elçilikteki görevinden istifa edip İstanbul'a dönmüştür. 1885'te 

ise İstanbul Hariciye Nezareti İstişare Odası'nda çalışmaya başlamıştır. 

Samipaşazade Sezai, kariyerinin ilk önemli eseri olan "Sergüzeşt" romanını 

1888'de okurlarla buluşturmuştur. Bu romanı Türk edebiyatında romantizmden realizme 

geçiş eseri olarak kabul edilmiş ve Sezai; Şemsettin Sami, Namık Kemal ve Ahmet Mithat 

Efendi'den sonra Türk edebiyatının ilk romancıları arasına girmiştir. 

Türk edebiyatında modern öykücülüğün başlangıcı Sezai'nin 1891'de kısa 

öykülerini bir araya getirdiği "Küçük Şeyler" adlı eseriyle olmuştur. Yazarın hassas 

kişiliği detaycılığıyla süslenmiş ve bu modern öykünün ilk temsili olan öykülerde günlük 

yaşamın içerisinde dikkat çekmeyen silik karakterler yer almıştır. Eserde işlenen konular 

genel olarak; sıradan insanların başına gelebilecek gündelik olayları, acıları, ümitleri, 

hayal kırıklıklarını, hayatın gerçeklerini ve bu gerçekler karşısında yaşanabilecek 

duyguları, kısacık olan şu hayatta aşk uğruna çektiğimiz acıları, kıyılan hayatları, alınan 
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bir tebessüm karşısında önce umut dolup sonra basit bir olayla yıkılan hayalleri, kuş 

sesleriyle neşelenip ağaçların kesilmesine duyulan üzüntüleri, olağan fakat okurun duygu 

dünyasını derinden etkilemeyi başaran konuları içinde barındırır.  

Öykülerindeki teknik, romanlarındaki teknikten güçlüdür. Küçük, şaşırtıcı, 

önemsiz konu ve olayları, ruh çözümlemeleriyle, doğal ve günlük konuşma diliyle işler. 

Eserlerinde gözleme önem vermiştir. Betimlemelerde ağır bir dil kullanmıştır. Konuşma 

bölümlerinde sade ve doğal bir dil kullanmıştır. Aynı zamanda Türk edebiyatı tarihi 

içerisinde öykülerde geleneksel anlatılarda olduğu gibi garip tesadüflere, doğaüstü 

olaylara yer vermemesi ve daha gerçekçi bir tutum sergilemesi de bu eserin "ilk modern 

öykü derlemesi" olarak kabul edilmesini destekleyen nitelikte olmuştur.  

Daha sonra "Sergüzeşt" adlı kitabında esaret konusuyla birlikte hürriyet kavramını 

işlemesinden dolayı göz hapsine alındığını düşünen yazar, İstanbul'daki Jön Türklerle 

tanışarak, 1901'de Paris'e gitmiştir. Paris'te bulunduğu dönemde Latife Hanım'la kısa 

süren bir evlilik yapan Sezai, 2. Meşrutiyet'in ilanına kadar İttihat ve Terakki'nin yayın 

organı "Şura-yı Ümmet" gazetesinde 2. Abdülhamid rejimini eleştiren yazılar yazmıştır. 

2. Meşrutiyet'in ilanından sonra 1908'de İstanbul’a dönen Sezai, 1909'da Selanik'te 

katıldığı İttihat ve Terakki toplantısında Mustafa Kemal Atatürk'le tanışıp aynı yıl Madrid 

Büyükelçiliğine atanarak 1921'e kadar aynı görevi sürdürmüştür. Sezai, İspanya'daki 

yıllarını "Gırnata" ve "El-Mescidü'l Camia: Elhamra" yazılarında, İsviçre'de geçirdiği 

dönemi ise "İsviçre Hatıratı" başlıklı makalesinde işlemiştir. Millî Mücadele yıllarını yurt 

dışında geçiren Sezai, ülkesine yapılan saldırı ve işgallerden dolayı hayal kırıklığına 

uğrarken, Batı medeniyetine duyduğu sevgi ve saygıyı yitirerek, "Çanakkale'ye Dair", 

"Kahraman Türk Zabiti", "Yaralı Bir Asker", "Malta Geceleri" ve "Çalınmış Ülkeler" 
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yazılarında bu fikir değişikliğini içeren duygu ve düşüncelerini kaleme almıştır. Genel 

olarak “Sanat için sanat” anlayışıyla eserler vermiştir. 

Sezai, Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması ve sıhhatinin bozulması üzerine 1916-

1918'de İsviçre'de tedavi süreci geçirmiş ve Madrid görevinden sonra İstanbul'a geri 

gelerek, yaşamını çeşitli gazete ve dergilere yazdığı yazılarla güç şartlar altında 

sürdürmüştür. Yazar, kısa bir süre de Süleymaniye Kız Lisesinde Türkçe öğretmenliği 

yapmış ve 1927'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "hidemat-ı vataniyye" 

tertibinden kendisine maaş bağlanmıştır. Yaşamının son yıllarında başladığı "Konak" adlı 

romanını tamamlayamadan, İstanbul'da 26 Nisan 1936'da hayata veda eden 

Samipaşazade Sezai, Küçük Su Mezarlığı'nda Recaizade Mahmud Ekrem'in yanına 

defnedilmiştir. 

Alphonse Daudet'nin "Jack" adlı romanının Türkçeye çevirisini de yapan Sezai, 

"Küçük Şeyler" kitabından sonra bazı makale ve hikayelerini "Rumuzü'l-Edeb" adlı 

kitapta topladı. Bu eserin yayınlanmasından yaklaşık 23 yıl sonra da çok sevdiği yeğeni 

İclal'in ölümü üzerine yazdığı mensur, bir mersiye ile bazı nesir ve hatıralarını "İclal" 

isimli bir kitap adı altında okurlarla buluşturdu. Diğer Tanzimat yazarları gibi çok sayıda 

eser vermeyen Samipaşazade Sezai, yazarlık hayatı boyunca bir roman, iki küçük hikâye 

kitabı, hatıra ve seyahat yazıları kaleme aldı.2 

 

 
2 Doç. Dr. Zeynep Kerman, Sami Paşazâde Sezâi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 688; Ankara, 1986. 
Kültür Sanat, “Türk Edebiyatında Modern Öykücülüğün Öncüsü: Samipaşazade Sezai”, 
https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/turk-edebiyatinda-modern-oykuculugun-oncusu-samipasazade-
sezai/1818112# 

 

https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/turk-edebiyatinda-modern-oykuculugun-oncusu-samipasazade-sezai/1818112
https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/turk-edebiyatinda-modern-oykuculugun-oncusu-samipasazade-sezai/1818112
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1.1 Yabancı Kelimeler 

Yeryüzünde var olmuş tüm milletler birbiriyle sürekli ilişki içerisinde olmuştur. Zamanla 

gelişen ticaret, ekonomi, kültürel faaliyetler, teknoloji ve olmuş bitmiş savaşlarla milletler 

çeşitli yollarla etkileşime geçmiş ve birbirlerinin dillerinden etkilenmişlerdir. Bir toplum, 

çeşitli yollarla etkileşime geçtiği toplumun dilinden sözcükler alabileceği gibi kendisinin 

de diğer toplumlara sözcükler verebileceği görülmüştür ve bu çok olağan bir durumdur.  

Türkçenin en eski kaynakları olan Köktürk Yazıtları’nda çok az yabancı sözcük 

bulunurken daha sonra İslamiyet’in etkisiyle Farsça ve Arapçadan çok miktarda sözcük, 

çoğunlukla yazılan eserlerde olmak üzere günlük dile de girmeye başlamıştır. Tarih 

sırasına göre konuyu ele alacak olursak, önceleri Çinceden daha sonra Sanskritçeden, 

Soğdcadan, Farsçadan, Arapçadan kelime ve terim alınmıştır. Ön Asya’ya, Anadolu’ya 

gelindikten sonra Yunancadan (Rumcadan), Ermeniceden, İtalyancadan (özellikle 

denizcilik terimleri), Fransızcadan (özellikle Tanzimat Dönemi’nde) ve son olarak da 

İngilizceden (İkinci Dünya Savaşı’ndan beri) alınan kelime sayısı oldukça fazladır. Daha 

az sayıda kelime alımı ise, Macarca, Bulgarca, Rusça ve Arnavutçadan yapılmıştır.  

Bir medenî yapıdan bir başka medenî yapıya geçiş, bir dinî inanışı terk edip bir 

başka dini kabul ediş, siyasî tercihler, ticarî bağlar, askerî alandaki gelişmeler, üretilen 

birtakım yeni mal ve hizmetler, çeşitli sosyal ilişkiler, kelime alış-verişinde etkili 

olmuştur. Ayrıca yabancı dillerden çevrilen kanunnâmeler, seyahatnâmeler, sözlükler 

çeşitli bilim dalları ve sanat kollarıyla ilgili kitaplar sayesinde birçok yabancı kelime ve 

terim Türkçeye geçmiştir. Selçuklu ve Osmanlı imparatorlukları sınırları içinde bulunan 

millet ve toplulukların dillerinden alınan kelimelerin pek çoğu bugün bile günlük 
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dilimizde yaşamaktadır. Doğan Aksan, komşuluk ilişkileri sebebiyle diller arasındaki 

etkileşimin (Çince-Japonca) yan katmanı oluşturduğunu bildirir. Bir yeri fethedenlerin 

diline, oradaki yerli halkın dilinin etki etmesiyle alt katman ve bir yeri egemenliği altına 

alan kimselerin dilinin orada kullanılmasıyla üst katman oluşur ki buna en güzel örnek 

bugün Balkan topraklarında Türkçe sözcüklerin yaşamasıdır.3 

1.2 Yabancı Dillerden Alınan Ekler 

1.2.1 Arapça 

Dilimiz yalnızca kelime almakla kalmamış doğu ve Batı dillerinden ek de almıştır. 

Önceleri yabancı kökenli kelime içinde Türkçeye geçen eklerden zamanla bağımsız 

olarak da yararlanılmıştır. Örnek olarak harekât, mevzuat, iktisadiyat örneklerindeki 

Arapça kökenli -ât çokluk eki zamanla gidişât, varidât gibi Türkçe kökenli kelimelere de 

getirilmiştir. Aynı durum Farsçadan alınan kelimelerde de görülür. Arapça soyut isimler 

yapan -iyet eki için aidiyet ciddiyet, cinsiyet örneklerini, zarf yapan -en eki için atfen, 

esasen, fikren, takriben örneklerini, sıfat yapan-î nispet eki için vatanî, ticarî, ilmî 

örneklerini gösterebiliriz. Alınan bu tür ekler aynı zamanda isim, sıfat ve zarf görevlerini 

yerine getirmek amacıyla kullanılmış, böylece dilimiz, dolaylı olarak Arapçanın gramer 

kurallarından da etkilenmiştir. 

• -en (Arapça): "ile" anlamı verir.  

• -ât (Arapça): Çokluk ekidir. 

• -iyet (Arapça): aidiyet anlamı verir, 

• gayri- (Arapça): "olmayan" anlamı verir. 

 
3 Doğan Aksan, Türkçenin Söz Varlığı (Ankara: Bilgi Yayınevi, 2015) s. 29. 
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• -i (Arapça): Nispet ekidir. Türkçedeki "-al, -sal, -cul, -sul" ekleri bu eki 

karşılar. 

1.2.2 Farsça 

Farsçadan alınmış eklerin sayısı ise, çok daha fazladır.  Zarf yapan -âne eki için cahilâne, 

dostâne, şairâne, sıfat yapan -kâr eki için cefakâr, günahkâr, itaatkâr, yer isimleri yapan -

gâh eki için namazgâh, ikametgâh, ziyaretgâh örneklerini gösterebiliriz. Yer bildiren -

istan eki gülistan, kabristan gibi örnekler yanında Lehistan, Hırvatistan, Bulgaristan gibi 

kelimelere de getirilmiş ve o yıllarda ülke toprakları bu ekle adlandırılmıştır. Farsçadan 

alınan hane kelimesini yazıhane örneğinde olduğu gibi Türkçe kelimelere telgrafhane 

örneğinde olduğu gibi Fransızca sözlere bile getirildiğini söyleyebiliriz. Farsça kökenli 

namdâr, payidâr, perdedâr örneklerindeki -dâr eki emektar, bayraktar, sancaktar 

örneklerinde görüldüğü gibi Türkçe kökenli kelimelere de eklenmiştir. Bu tür Farsça ekler 

manidâr, minnettâr, tahsildâr örneklerinde görüldüğü gibi Arapça kökenli kelimelere de 

getirilmiştir. Ancak bunların daha önce Farsçada oluştuğu ve bu biçimleriyle Türkçeye 

geçtiği de göz önünde bulundurulmalıdır.  

• -ane (Farsça): "gibi" anlamı verir. Türkçede "+ça" eki bu eki karşılar. 

• bi- (Farsça): "-suz, -süz, -sız, -siz" anlamı verir. 

• -dar (Farsça): Bir işi yapan kişi anlamı verir. Türkçede "-çu, -çü, -çı, -çi" eki 

bu eki karşılar. 

• -hane (Farsça): Yer anlamı verir. (Birleşik isim yapar, ek gibi işlektir.) 

• -istan (Farsça): Yer bildirir. 

• hem- (Farsça): Aynılık anlamı verir. Türkçede "-daş, -deş" eki, bu eki 

karşılar. 
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• -kâr (Farsça): Bir işi yapan kişi anlamı verir. Türkçede "-çı " eki bu eki 

karşılar. 

• na- (Farsça): Olumsuzluk anlamı verir. 

• -perest (Farsça): Bir işi alışkanlık haline getirmiş kişi anlamı verir.  

• -vari (Farsça): "gibi" anlamı verir.  

• -zade (Farsça): "-gil" anlamı verir. 

• -zede (Farsça): Zarar görmüş kişi anlamı verir. Arapça "mağdur" 

sözcüğünün anlamını verir. 4 

1.2.3 Diğer 

Benzeri bir durumu da Batı dillerinden Türkçeye geçen kelimelerde görmekteyiz. 

Fransızcada ve İngilizcede sıfat yapmaya yarayan ve yaygın bir ek olan -ik eki birçok 

Batı kökenli kelimeyle birlikte Türkçeye geçmiştir. Aroma yanında aromatik, ansiklopedi 

yanında ansiklopedik, arkeoloji yanında arkeolojik örneklerini verebiliriz. Dilimize son 

yıllarda geçen medya kelimesin sıfatı olan medyatik sözünü de bunlara canlı bir örnek 

olarak ekleyebiliriz. Ancak bu tür Batı’dan geçen eklerin yukarıda olduğu gibi Türkçe 

köklere getirilmesi, yıkamatik gibi son yıllarda türetilen birkaç örnek dışında pek 

görülmez. Bugün Batı kökenli kelimeler aracılığıyla Türkçeye geçen ekleri bir araya 

getirecek olursak, bunlar ön ve son ekler olarak büyük bir yekûn tutar. Diktatör, animatör, 

prodüktör kelimelerindeki -ör diye okunan (-eur) ek, anarşit, feminist, finalist 

örneklerindeki -ist (-iste), ambalaj, avantaj, averaj örneklerindeki -aj (-age) eki, ajitasyon, 

aksiyon, aplikasyon örneklerindeki – syon (-tion) ekini son eklere örnek olarak 

 
4 Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Grameri 3 (İstanbul: Alfa Yayıncılık, 2015) s.50-61 
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verebiliriz. Normal, anormal, politik apolitik, metal ametal gibi örneklerde görüldüğü gibi 

kelimeler hem ön ekli hem de ön eksiz biçimleriyle Türkçeye geçmişlerdir. 5 

• -ist (Fransızca): Bir akımın izleyicisi anlamı verir. Türkçede "-çu" eki bu eki 

karşılar. 

• -izm (Fransızca): Bir akım adı yapar. Türkçede "+çu+luk" eklerinin birleşimi 

bu eki karşılar. 

• -loji (Yunanca): Bilim dalı yapmada kullanılır. Yunanca "konuşmak" 

anlamındaki "logia" sözcüğünden gelir ve İngilizcedeki "logic" (mantık) 

sözcüğünün de köküdür. Türkçede "bilim" denir. 

• -matik (Fransızca): Kendiliğinden olan anlamı verir. Türkçede "-ma+lı" eki 

karşılar.6 

  

 
5 Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları, “Türkçenin Sözvarlığında Yabancılaşma” 

https://www.altayli.net/turkcenin-soz-varliginda-yabancilasma.html 

6 Doç. Dr. Hasan Şahin Kızılcık, “Türkçeye Sızmış Türkçe Olmayan Ekler” 
http://www.hskizilcik.com/turkce/dilyazilarim/default.asp?yazi=2012_09_30_turkceye_sizmis_turkce_ol
mayan_ekler 

https://www.altayli.net/turkcenin-soz-varliginda-yabancilasma.html
http://www.hskizilcik.com/turkce/dilyazilarim/default.asp?yazi=2012_09_30_turkceye_sizmis_
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İKİNCİ BÖLÜM 

2.1 Bu Büyük Adam Kimdir  

2.1.1 Yabancı Kelimeler 

Âlem (Arapça isim, ‘ālem): Yerde ve gökte yaratılmış olan şeylerin bütünü, kâinat, 

evren. 

Âli (Arapça sıfat, ‘uluvv “yüce olmak”tan ‘alі): Yüksek, yüce, büyük, ulu. 

Allâme (Arapça isim, ‘allām’dan ‘allāme): Çok âlim, çok bilgili, her şeyi bilen, her 

ilimde üstat olan kimse. 

Amîka (Arapça sıfat, ‘umḳ “derin olmak”tan ‘amіk kelimesinin tamlamalarda ortaya 

çıkan ayni mânâdaki müennes şekli): Derin. 

Âsâr (Arapça isim, eѕer’in çoğul şekli āѕār): Bir kimsenin veya bir topluluğun 

çalışması sonucunda ortaya çıkmış olan şeyler, eserler. 

Âşiyâne (Farsça isim): Kuş yuvası, oturulan yer, mesken. 

Avdet (Arapça isim): Dönüş, geri geliş, gidilen yerden dönme. 

Azîmet (Arapça isim): Gitme, gidiş, yola çıkma. 

Bâdiye (Arapça isim, bādiye) Çöl, sahrâ, beyâban.   

Behiştî (Farsça sıfat, nispet eki -і ile): Cennete âit, cennete mensup, cennetlik. 

Berâber (Farsça zarf, ber-ā-ber): Birlikte. 

Bî-karâr (Farsça sıfat, olumsuzluk bildiren bі- ve Arapça ḳarār ile bі-ḳarār): Kararsız, 

bir karar üzere durmayan, aynı hal üzere devam etmeyen. 

Bî-misal (Farsça olumsuzluk eki olan bі- ile kullanılmış Arapça isim) [Bu ek Arapça ve 

Farsça kelimelerin başına gelebilir.]: Benzersiz, eşsiz. 

Bî-payân (Farsça sıfat, olumsuzluk bildiren bі- ve Farsça pāyān ile bі- pāyān) Sonsuz, 

nihâyetsiz, ucu bucağı olmayan, nâmütenâhî. 

Câhil (Arapça sıfat ve isim, cehl – cehâlet “bilgisiz olmak, bilmemek”ten cāhil): 

Okuyarak bilgisini ilerletmemiş, tahsil görmemiş, bilgisiz (kimse). 
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Câzibe (Arapça isim, ceẕb “kendine çekmek” >cāẕib “çekici”den cāẕibe): Dikkat ve 

ilgiyi üzerine çekme özelliği, çekicilik, alımlılık, albeni. 

Cehâlet (Arapça isim, cehālet): Bilgisizlik, bilmezlik, habersizlik, câhillik, cehil. 

Cibal (Arapça isim, cebel “dağ”ın çoğul şekli cibāl): Dağlar, cebeller. 

Cüst ü cû(y) (Farsça isim, custen “aramak”tan cust): “Arama, araştırma” anlamına 

gelen Cüst ü cû(y) kullanılışında geçer. 

Çeşmân (Farsça isim, çoğul eki -ān ile): Gözler. 

Çilekeş (Farsça sıfat, çile ve keş “çeken” ile çile-keş) [Çillekeş şeklinde de 

kullanılmıştır]: Çok eziyet çekmiş, çok dert görmüş, çileli. 

Dâima (Arapça zarf, dā’im’in tenvinli şekli dā’imen >dā’imā): Her vakit, her zaman, 

devamlı olarak, sürekli. 

Dehşet (Arapça isim, dehşet): Korkunç bir şey veya bir tehlike karşısında insanın içini 

kaplayan büyük korku, telâş ve ürküntü, yılgı. 

Dükkân (Arapça isim, dukkān <Farsça): İçinde perâkende öteberi satılan veya küçük 

îmalât yapılan iş yeri. 

Ehemmiyet (Arapça isim, ehemm “pek mühim”den yapma mastar eki -iyyet ile 

ehemmiyyet): Maddî ve mânevî bakımdan üzerinde durulacak hal ve değerde 

olma durumu, mühim oluş, önem. 

Ekser (Arapça sıfat, keѕret “çok olmak”tan ekѕer): Çok fazla, en çok, birçok. 

Esbâb (Arapça isim, sebeb’in çoğul şekli esbāb): Sebepler. 

Eser (Arapça isim, eѕer): Sarfedilen bir emek, yapılan bir iş sonucunda meydana gelen, 

yetenek, gayret veya emek ürünü şey, yapıt. 

Eşyâ (Arapça isim, şey’in çoğul şekli eşyā’) [Tekil gibi de kullanılır]: Yiyecek ve 

içecek dışında insan için gerekli olan her türlü şey, nesneler. 

Etraf (Arapça isim, ṭaraf’ın çoğul şekli eṭrāf): Taraflar, yanlar. 
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Feryâd (Farsça isim, feryād): Yüksek sesle ve kuvvetle bağırma, bağırtı, haykırış, 

çığlık, âvâze, figan. 

Fikr (Arapça isim, fikr): Düşünce, zihinde tasarlanan şey, düşün. 

Hâfıza (Arapça isim, ḥāfiẓa): İdrak edilen, algılanan, öğrenilen şeyleri zihinde tutma ve 

hatırlama hassası, bellek. 

Hakayık (Arapça isim, ḥaḳіḳat’in çoğul şekli ḥaḳā’iḳ): Hakîkatler, gerçekler. 

Hâl (Arapça isim, ḥāl): Bir şeyin içinde bulunduğu şartların ve niteliklerin bütünü, 

durum. 

Halk (Arapça isim ḫalḳ): Bir milleti meydana getiren insan topluluğu. 

Hâne (Farsça isim, ḫāne): Ev. 

Harâret (Arapça isim): Sıcaklık. 

Hâtır (Arapça isim, ḫuṭūr “akla gelmek” ve ḫāṭir “kalp”ten ḫāṭir): Düşünme, akılda 

tutma yeteneği, zihin, hâfıza. 

Hayâl (Arapça isim): Aslı olmadığı halde zihinde kurulan şey, düş. 

Herif (Arapça isim, ḥarіf “meslektaş, arkadaş”tan): Kaba, bayağı adamlar için 

kullanılır. 

Heyecân (Arapça isim, heyecān): Ânî ve beklenmeyen değişiklikler ve duygulanmalar 

sebebiyle hislerde meydana gelen şiddetlenme, aşırı hareketlilik ve telâş. 

Hiddet (Arapça isim, ḥiddet): Öfke, kızgınlık. 

Hikem (Arapça isim, ḥikmet’in çoğul şekli ḥikem): Hikmetler. 

Huşmend (Farsça sıfat, hūş “akıl” ve -mend ekiyle hūş-mend): Akıllı, akıl sâhibi. 

Iztırâb (Arapça isim, żarb “vurmak”tan iżṭirāb): Maddî veya mânevî acı, azap, eziyet, 

zahmet, sıkıntı. 

İğbirâr (Arapça isim, ġaber “toz kaplamak”tan iġbirār): Gücenme, darılma, hatırı 

kalma. 



13 
 

İhtiyâr (Arapça isim, ḫiyer “tercih etmek, seçip ayırmak”tan iḫtiyār): Katlanma, kabul 

etme, râzı olma. 

İkâmet-gâh (Arapça isim, iḳāmet ve Farsça yer bildiren -gāh ekiyle iḳāmet-gāh): İçinde 

ikāmet edilen, yerleşilip oturulan yer, mesken, ev. 

İlliyîn (Arapça isim, ‘illiyy “en üst makam, en yüksek makāma sâhip olan” ve çoğul eki 

-іn ve -ūn ile ‘illiyyіn – ‘illiyyūn): Gökyüzünün ve cennetin en yüksek kabul 

edilen yeri. 

İnfiâl (Arapça isim, fi’l “yapmak, işlemek”ten infi’āl): Gücenme, dargınlık duyma, 

kırılma. 

İnkâr (Arapça isim, neker “bilmemek, tanımamak”tan inkār): Kabul ve tasdik etmeme, 

tanımama. 

İnsâniyet (Arapça isim, insān’dan yapma mastar eki -iyyet ile insāniyyet): İnsan olma 

durumu. 

İstidlâl (Arapça isim, delālet “yol göstermek, delil olmak”tan istidlāl): Bir delîle 

dayanarak bir husus hakkında hükme varma, bir sonuç çıkarma, dolayısıyla 

anlama. 

İştigâlât (Arapça isim, çoğul eki -āt ile): Uğraşmalar, meşgul olmalar. 

İtinâ (Arapça isim, ‘uniyy “sıkıntı vermek, meşgul etmek”ten i‘tinā’): Bir şeyin 

istenildiği gibi olması için gereken dikkati gösterme, dikkat, özen, özenme, 

ihtimam. 

İtiyat (Arapça isim, avd “geri dönmek, tekrar etmek, tekrar başlamak”tan i‘tiyād): 

Alışkanlık, alışkanlıktan dolayı adet edinme. 

Kâğıd (Farsça isim, kāġaḏ > kāġad > kāġıd): Hamur hâline getirilmiş bitki 

maddelerindeki çok ince liflerin keçeleştirilmesi sûretiyle îmal edilen, yazı 

yazmak, kitap basmak, sarmak, kaplamak gibi birçok işte kullanılan ince yaprak. 

Kâinât (Arapça isim, kā’in “olan, meydana gelen” ve çoğul eki -āt ile kā’ināt): 

Yaratılmış şeylerin hepsi, yer gök bütün varlıklar ve bütün mahlûkat, âlem, 

evren. 
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Kalabalık (Arapça isim, ġalebe “çok olmak” ve +lik ekiyle ġalebe+lik’ten): Çok 

sayıda insanın bir arada bulunmasından meydana gelen topluluk. 

Kemâl (Arapça isim, kemāl): En olgun, en yetişkin döneminde olma, olgunluk. 

Kemâlât (Arapça isim, kemāl ve çoğul eki -āt ile kemālāt): Sâhip olunan mânevî 

hasletler, olgunluklar. 

Kesbetmek (Arapça birleşik geçişli fiil, Arapça kesb + Türkçe etmek, eylemek): 

Kazanmak, edinmek. 

Kıymet (Arapça isim, ḳiymet): Bir şeyin taşıdığı maddî varlığa göre tespit edilen 

karşılık, hakkında biçilen değer. 

Ma’rifet (Arapça isim, ‘irfān “bilmek”ten ma‘rifet): İş yapma husûsundaki ustalık, 

beceriklilik, hüner, mahâret. 

Ma’tuf (Arapça sıfat, ‘aṭf “eğmek, bağlamak”tan ma‘ṭūf): Bir tarafa doğru yönelmiş, 

eğilmiş, meyletmiş, mâil. 

Maârif (Arapça isim, ma‘rifet’in çoğul şekli me‘ārif): İlim ve tekniğin öğrenilmesiyle 

elde edilip insanlığın yararına kullanılan hüner, sanat ve bilgiler. 

Mahsûs (Arapça sıfat, ḫuṣūṣ “has, husûsî, özel olmak”tan maḫṣūṣ): Yalnız bir kimse, 

bir nesne veya bir yere âit olan, başkasında bulunmayan, husûsîleşmiş, has, 

özgü. 

Maksad (Arapça isim, ḳaṣd “niyet etmek, yönelmek” ten maḳṣad): İstenilen, kastedilen 

şey, niyet, amaç, gāye. 

Mânidâr (Farsça sıfat, ma‘nі-dār < Arapça ma‘nā > ma‘nі ve Farsça dār “sâhip olan” 

ile ma‘nі-dār): Bir mânâ taşıyan, mânâlı, anlamlı. 

Mansub (Arapça sıfat, naṣb “dikmek, tâyin etmek; üstün işâreti koymak”tan manṣūb): 

Dikilmiş, konmuş, nasbedilmiş. 

Meğer (Farsça bağlaç, meger): “Oysaki, halbuki” anlamıyla önceden farkına varılmayıp 

sonradan anlaşılan bir durumu bildirir, meğerse. 
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Mehîb (Arapça sıfat, heybet “korkmak, sakınmak”tan mehіb): Görünüşü çekinme, 

ürperme ve hayranlıkla birlikte saygı uyandıran, pek heybetli, mehâbetli. 

Memleket (Arapça isim, mulk “mâlik olmak, hükmetmek”ten memleket): Bir devletin, 

bir hükümdârın yönetimi altında bulunan yer, ülke. 

Merdüm-giriz (Farsça sıfat ve isim, merdum “insan” ve gurіz > girіz “kaçan” ile 

merdum-gurіz): İnsanlardan kaçan, çekinen, insanlar arasına karışmaktan, 

onlarla birlikte olmaktan hoşlanmayan (kimse), mizantrop. 

Mestûr (Arapça sıfat, setr “gizlemek, örtmek”ten mestūr): Örtülü, kapalı, gizli, saklı. 

Meşgûl (Arapça sıfat ve isim, şaġl “bir şeyden alıkoymak”tan meşġūl): Bir şeyle 

uğraşan, bir iş yapmakta olan. 

Meşhûd (Arapça sıfat, şuhūd “idrak etmek, müşâhede etmek”ten meşhūd): Gözle 

görülen, şâhit olunan, müşâhede edilen.  

Meşmûl (Arapça sıfat, şumūl “hepsini içine almak”tan meşmūl): Kuşatılmış, içine 

alınmış olan, bir şeyin içinde bulunan. 

Mevcûd (Arapça sıfat ve isim, vucūd “olmak, var olmak”tan mevcūd): Var olan, 

bulunan (şey veya kimse). 

Mezar (Arapça isim, ziyāret “ziyâret etmek”ten mezār “ziyâret edilen yer”): Bir 

kimsenin öldükten sonra gömüldüğü yer, kabir. 

Muâteb (Arapça sıfat, mu‘ātebe “kınamak, azarlamak”tan mu‘āteb): Azarlanan, 

paylanan, tekdir edilen. 

Muhâkeme (Arapça isim, ḥukm “hükmetmek”ten muḥākeme): Bir konuyu dikkatle 

inceleme, iyice düşünme, akıl süzgecinden geçirerek karar verme. 

Muhâtab (Arapça isim, muḫāṭabe “sohbet etmek, konuşmak”tan muḫāṭab): Kendisine 

söz söylenen, kendisiyle konuşulan, hitap edilen kimse. 

Mukannen (Arapça sıfat, taḳnіn “kānun koymak”tan muḳannen): Ne zaman, nasıl ve ne 

kadar olacağı veya yapılacağı kesin olarak belirlenen, şaşmaz bir düzen içinde 

devam edip giden, kural ve kānun hâline gelen. 
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Mutâbık (Arapça sıfat, ṭabḳ “uygun gelmek, rast gelmek”ten muṭābıḳ): Herhangi bir 

konuda karşılıklı olarak anlaşmaya varan, anlaşan, birbiriyle uzlaşan, uygun, 

münasip. 

Müdhîş (Arapça sıfat, idhāş “dehşet vermek”ten mudhiş): Ürküten, korkutan, dehşet 

veren, dehşetli. 

Mühimme (Arapça isim, muhimm’den muhimme): Önemli, ehemmiyetli ve gerekli şey, 

husus veya iş. 

Münevver (Arapça sıfat, tenvіr “ışıklandırmak, nurlandırmak”tan munevver): 

Aydınlatılmış, aydınlık, ışıklı, nurlu. 

Müstenid (Arapça sıfat, istinād “dayanmak”tan mustenid): Dayanan, yaslanan, bir şey 

üzerine kurulmuş olan, istinat eden. 

Nâsiye (Arapça isim): Alın. 

Nâ-şinâs (Farsça sıfat, olumsuzluk bildiren nā- ve şinās “bilen, tanıyan” ile nā-şinās): 

Bilmeyen, bilmez, tanımaz. 

Nazar (Arapça isim, naẓar): Bakış, bakma, göz atma. 

Peder (Farsça isim, bu sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen 

pitar sözcüğünden evrilmiştir.): Baba. 

Pençe (Farsça isim, penc “beş”ten pence > pençe) [Kelime Türkçe’den Bulgarca ve 

Sırpça’ya da geçmiştir] Yırtıcı hayvanların ön ayaklarının, parmak uçlarında 

sivri ve aşağıya doğru kıvrık tırnaklar bulunan iç kısmı. 

Perişan (Farsça sıfat, perіşān): Dağınık, düzensiz, karmakarışık. 

Rikkat-engîz (Farsça birleşik sıfat, engіz “harekete getiren” ile): Merhamet uyandıran, 

acıklı. 

Sabır (Arapça isim, ṣabr): Katlanılması zor olan haksızlık, sıkıntı, acı, hastalık, 

yoksulluk, felâket vb. durumlar karşısında umutsuzluğa kapılmayıp şikâyet 

etmeden, sızlanmadan dayanma, tahammül gösterme. 

Sahrâ (Arapça isim, ṣaḥrā’): Çöl. 



17 
 

Sefîd (Farsça sıfat): Ak, beyaz 

Semâ (Arapça isim): Göğün görünen yüzeyi, gökyüzü, uzay, fezâ, gök. 

Ser (Farsça isim): Baş, kafa. 

Seyyâh (Arapça isim, siyāḥat “yeryüzünde gezmek”ten seyyāḥ): Seyâhat eden, uzak 

ülkeleri gezip dolaşan kimse, gezgin. 

Suâl (Arapça isim): Sorulan şey, soru. 

Sükûnet (Arapça isim, sukūn’dan sukūnet) [Türkçe’de türetilmiştir]: Durgunluk, 

hareketsizlik. 

Şâir (Arapça isim, şi’r “şiir söylemek”ten şā’ir): Şiir söyleyen veya şiir yazan kimse. 

Şems (Arapça isim, şems): Güneş. 

Şevâhik (Arapça isim, şāhiḳ “yüksek”ten şāhiḳa’nın çoğul şekli şevāhiḳ): Yüksek 

yerler, yüksek dağ tepeleri, doruklar, zirveler.  

Şiddet (Arapça isim, şiddet): Bir güç, hareket veya kuvvetin derecesi. 

Şikâyet (Arapça isim, şikāyet): Durumundan memnun olmayıp yakınma veya başına 

gelen bir dertten sızlanma. 

Ta’kib (Arapça isim, ‘aḳb “ardından gelmek”ten ta‘ḳіb): (Yetişmek, yakalamak, 

bulmak için) Birinin veya bir şeyin arkasından gitme, arkasına düşme, izleme. 

Ta’rîfât (Arapça isim, Arapça çoğul eki -āt ile): Târifler. 

Tabiat (Arapça isim, ṭabіat): İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıkların hepsi, doğa. 

Tabiî (Arapça sıfat, ṭabі‘a “tabiat” ve nispet eki -і ile ṭabі’і): Tabiatla ilgili, tabiatta 

olan, tabiatta bulunan, doğal. 

Tahaşşüd (Arapça isim, ḥaşd “toplamak, yığmak”tan teḥaşşud): Birikme, yığılma, 

toplanma. 

Târih (Arapça isim, te’rіḫ “târih atmak, vaktini bildirmek”ten tārіḫ): Bir olayın 

meydana geldiği gün ve yıl. 
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Tasvîfât (Arapça isim, Arapça çoğul eki -āt ile): Nitelendirmeler. 

Tavır (Arapça isim): Durum, hal, vaziyet, davranış. 

Tecemmü’ (Arapça isim, cem’ “toplamak, biriktirmek”ten tecemmu’): Toplanma, 

yığılma. 

Tedkîk (Arapça isim, diḳḳat “ince olmak”tan tedḳіḳ): İnceleme. 

Tefekkürât (Arapça isim, Arapça çoğul eki -āt ile): Düşünceler. 

Telîf (Arapça isim, elf “alışmak, tanışmak”tan te’lіf): Uzlaştırma, uyuşmalarını sağlama. 

Terbiye (Arapça isim, rebv “yetişmek, büyümek”ten terbiye): İstenilen şekilde 

yetişmesini sağlamak için bir kimseye gerekli bilgi ve nitelikleri kazandırma, 

eğitme. 

Tertîp (Arapça isim, rutūb “bir yerde hareketsiz durmak”tan tertіb): sıraya koyma, 

sıralama, düzenleme, hazırlama. 

Tesâdüf (Arapça isim, ṣadf > muṣādefe “karşılaşmak”tan teṣāduf): Tasarlanmadığı 

halde karşılaşma, rastlama, rast gelme. 

Tramvay (İngilizce isim, tramway): İki ray üzerinde hareket eden, elektrik enerjisini 

raylarla direkler arasına gerilmiş teller vâsıtasıyle alan şehir içi yolcu taşıtı. 

Tulû’ (Arapça isim, ṭulū’): Doğma, doğuş. 

Ulûm (Arapça isim, ‘ilm’in çoğul şekli ‘ulūm): İlimler. 

Ulviyet (Arapça isim, ‘ulüvv > ‘ulvі’nin yapma mastar eki -iyyet almış şekli ‘ulviyyet): 

Yücelik, yükseklik, büyüklük. 

Ummân (Arapça isim, ‘ummān): Çok büyük engin deniz, okyanus. 

Ve’l-hâsıl (Arapça bağlaç ve, harf-i târif el- ve ḥāṣıl’dan ve’l-ḥāṣıl): Sonuç olarak, 

sözün kısası, kısacası. 

Yeis (Arapça isim, ye’s): Şiddetli üzüntü, keder. 
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Zamân (Arapça isim, zemān): Olmuş ve olacak hâdiselerin birbiri ardınca cereyan 

edişinin düşüncemizde meydana getirdiği başı ve sonu belli olmayan soyut 

kavram, vakit. 

Zan (Arapça isim): Gerçeğini bilmeden ihtimal üzerine hüküm verme, bu yolda verilen 

hüküm, sanı. 

Zîrâ (Farsça bağlaç, zіrā): Çünkü, şundan dolayı. 

Ziyâ (Arapça isim): Işık. 

Ziyâde (Arapça sıfat, ziyāde): Fazla, çok. 

2.1.2 Tamlamalar  

• ‘Allâme-i merdüm-gürîz: İnsandan kaçan bilgin. 

• Âsâr-ı tabî’at: Doğanın eserleri. 

• Bâdiye-nişînân: Çölde oturanlar, bedeviler. 

• Câzibe-i kemâlât: Eksiksiz güzellik, çekicilik. 

• Cüst-cûy-ı hakâyık: Gerçekleri arama tarama, araştırma. 

• Çeçmân-ı bî-karâr: Kararsız gözler. 

• Hâl-i ye’s ü hiddet: Öfke ve üzüntü hâli. 

• Hayâl-i bî-misâl-i behiştî: Cennete ait eşsiz hayal. 

• Ihtirâ’-ı fennî: Bilimsel buluş. 

• Illiyyîn-nazar: Gözü yükseklerde olan (kişi). 

• Ilm-i kıyâfet: İnsanın fizikî yapısından karakter çıkarma ilmi. 

• Iştigâlât-ı mühimme: Önemli uğraşlar. 

• Kemâl-i i’tinâ vü dikkat: Tam bir önem ve dikkat. 

• Kemâl-i şiddet ve hiddet: Aşırı tepki ve öfke gösterme. 

• Maksad-ı âlî: Yüce amaç. 

• Meşmûl-i nazar-ı dikkat etmek: Dikkat bakışıyla sarmak, dikkatlice bakmak. 

• Nâsiye-i irfân: Bilgelik alnı. 

• Nokta-i nazar: Bakış açısı, görüş. 

• Pençe-i cehâlet: Bilgisizliğin pençesi. 

• Ser-i sefîd: Beyaz saçlı kafa. 
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• Ser-nümâ-yı hûşmendî (olmak): Akıllı başını göstermek. 

• Seyyâh-ı bî-karâr: Kararsız gezgin. 

• Şems-i ma’rifet: Bilgi güneşi. 

• Tahaşşüd-i kıymet-nâ-şinâsân: Değer kıymet bilmeyenler topluluğu. 

• Tavr-ı ma’nî-dâr: Manalı tavır, davranış. 

• Te’lîf-i hikemî: Hikmetli, ibret alınacak bir eser. 

• Tefekkürât-ı amîka: Derin düşünceler. 

• Terbiye-i umûmiyye: Genel terbiye. 

• Ummân-ı bî-pâyân: Uçsuz bucaksız okyanus. 

2.1.3 Yabancı Kelime Sayıları 

Arapça: 114 

Farsça: 25 

İngilizce: 1 
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2.2 Hiç  

2.2.1 Yabancı Kelimeler 

Âb (Farsça isim, āb): Su. 

Ağrâz (Arapça isim, ġaraż “maksat”ın çoğul şekli aġrâż): Maksatlar, niyetler. 

Ahbâb (Arapça isim, ḥabіb “sevgili, dost”un çoğul şekli aḥbāb): Dost, bildik, tanıdık; 

sevilen kimseler, dostlar. 

Ahibbâ (Arapça isim, ḥabіb “dost”un çoğul şekli eḥibbā’): Dostlar, ahbaplar, 

tanıdıklar, bildikler. 

Âile (Arapça isim, ‘ā’ile): Aynı evde birlikte yaşıyan, en küçüğü karı kocadan, daha 

genişi anne, baba, çocuk, akrabâ ve yakınlardan meydana gelen topluluk, ev 

halkı. 

Aks (Arapça isim, ‘aks “tersine çevirmek”): Ses ve ışık dalgalarının bir cisme çarpıp 

geri dönmesi ve bunun sonucunda duyulan ses, görülen ışık, yankı, yansı. 

Amele (Arapça isim, ‘āmil “işçi”nin çoğul şekli ‘amele): Beden gücünü kullanarak 

gündelikle çalışan kimse, işçi, ırgat. 

Âmûd (Arapça isim, ‘amūd): Sütun, direk. 

An-be-an (Arapça zarf, ān “zaman” ve Farsça -be- ekiyle ān-be-ān): Gittikçe, gitgide, 

zaman ilerledikçe. 

Arz (Arapça isim, ‘arż): Sunma, bir büyüğe takdim etme, sunu. 

Arz (Arapça isim, arż): Yeryüzü, dünya. 

Arzû (Farsça isim, ārzū): İnsanın bir şeye karşı duyduğu istek, dilek. 

Âsâyiş (Farsça isim, āsūden “dinlenmek”ten āsāyiş): Umûmî emniyet, güvenlik. 

Asker (Arapça isim, ‘asker): Ordunun her kademesinde görevli subay, assubay, çavuş, 

onbaşı ve erlere verilen isim, leşker. 

Âşıkâne (Arapça sıfat ve zarf, ‘āşiḳ’tan Farsça -āne ekiyle ‘āşiḳāne): Âşık olana 

yakışacak şekilde, âşıkça, âşıkçasına. 
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Âşinâî (Farsça isim, āşnā’dan mastariyet eki -і ile āşnā’і): Âşinâ olma, haberdar olma. 

Avdet (Arapça isim, ‘avdet): Dönüş, geri geliş, gidilen yerden dönme. 

Azîm (Arapça sıfat, ‘aẓāmet “büyük ve ulu olmak”tan ‘aẓіm): Büyük. 

Azîmet (Arapça isim, ‘azіmet “kesin karar vermek”ten): Gitme, gidiş, yola çıkma. 

Bahçe (Farsça isim, bāġçe’den): Çiçek, sebze veya meyve ağacı yetiştirilen toprak 

parçası. 

Bahş (Farsça isim, baḫşіden “bağışlamak”tan baḫş): Verme, bağış, ihsan, hîbe (Sonuna 

geldiği kelimelere “ihsan eden, veren” anlamı katarak Farsça usûlüyle birleşik 

sıfatlar yapar.). 

Bahtiyâr (Farsça sıfat, baḫt “tâlih” ve yār “dost, yardımcı” ile baḫtyār > bahtiyār): 

Tâlihli, mesut, mutlu. 

Bâli (Arapça sıfat, belā’ “eskimek, yıpranmak”tan bālі): Eski, köhne. 

Bâr (Farsça isim, bār): Yük, ağırlık veren şey, sıklet. 

Bâzen (Arapça zarf, ba‘ż’ın tenvinli şekli ba‘żan): Bâzı kere, bâzı zaman, arada bir, ara 

sıra. 

Bedâyî (Arapça isim, bedі‘a “yeni ve güzel şey”in çoğul şekli bedāyi‘): Yeni, 

görülmemiş, güzel ve ender şeyler, bedîalar. 

Beşeriyyet (Arapça isim, beşer “insan” ve yapma mastar eki -iyyet ile beşeriyyet): İnsan 

olma durumu, insan olmanın gereği olan özellikler. 

Bezm (Farsça isim, bezm): İçkili, eğlenceli yiyip içme ve sohbet meclisi. 

Bi’t-tabiî (Arapça zarf, harf-i cer bi- ve ṭab’ “tabiat, huy”un harf-i tarif almış şekli et-

ṭab‘ dan bi’t-ṭab’): Tabiatiyle, tabiî olarak, elbette. 

Bî-çâre (Farsça sıfat, Farsça olumsuzluk bildiren bі- ve çāre ile bі-çāre): Çâresiz, âciz, 

zavallı. 

Bî-hâb (Farsça birleşik sıfat, ẖāb > ḫāb, Farsça olumsuzluk bildiren bі- ile): Uyku. 
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Bî-hûş (Farsça sıfat, olumsuzluk bildiren bі- ve hūş “akıl” ile bі-hūş): Aklı başında 

olmayan, kendinden geçmiş, baygın; şaşkın, sersem. 

Bilâ-pervâ (Farsça sıfat, Perva, Arapça harf-i cer bi- ve olumsuzluk bildiren lā- ile 

bilā- ile): Korkusuz. 

Bî-tâb (Farsça sıfat, Farsça olumsuzluk bildiren bі- ve tāb “güç, kuvvet” ile bіtāb): 

Halsiz, güçsüz, bitkin, yorgun. 

Bülend (Farsça sıfat, bulend): Yüksek, yüce, ulu. 

Bünye (Arapça isim, binā’ “yapmak, kurmak”tan binye > bunye): Vücut yapısı, beden. 

Câme-hâb (Farsça birleşik isim, ẖāb > ḫāb “uyku” ile) Yatak. 

Cebr (Arapça isim, cebr): Zorlama, zor kullanma, zor. 

Cerîha (Arapça isim, cerḥ “yaralamak”tan cerіḥa) [Arapça’da yaraya curḥ denir, 

kelime Türkçe’de türetilmiştir] Yara. 

Cesâret (Arapça isim, cesāret): İnsana tehlikeli veya zor bir işe girişme kuvvetini veren 

duygu, yüreklilik, babayiğitlik, korkusuzluk, cesurluk, şecâat. 

Cihet (Arapça isim, vech “taraf”tan cihet): Yön, taraf, istikāmet, cânip. 

Cüz’i (Arapça sıfat, cuz’ ve nispet eki -і ile cuz’і): Cüze âit, bir şeyin bütünüyle değil 

bir parçası ile ilgili. 

Çehre (Farsça isim, çihre – çehre): Yüz, surat, sîmâ. 

Dâhil (Arapça sıfat ve isim, duḫūl “içeri girmek”ten dāḫil): İçinde, içinde bulunan 

(kimse veya şey). 

Dakîka (Arapça isim, daḳіḳ’ten daḳіḳa): Bir saatin altmışta biri değerindeki zaman 

birimi. 

Defa (Arapça isim, def‘a): Sayı sıfatları ile ve ilk, son, her, bâzı, bu, çok… gibi 

sıfatlarla kullanıldığında bir şeyin oluş, yapılış ve tekrarlanış sayısını, zamânını, 

sırasını bildirir, kere, kez, sefer. 
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Dehşet (Arapça isim, dehşet): Korkunç bir şey veya bir tehlike karşısında insanın içini 

kaplayan büyük korku, telâş ve ürküntü, yılgı. 

Devr. (Arapça isim, devr): Dönme, kendi ekseni etrâfında hareket etme. 

Dikkat (Arapça isim, diḳḳat “incelik”): Düşünceyi bir nokta üzerinde toplama, bir şey 

üzerinde düşüncesini toplayarak durma. 

Dil-dâde (Farsça sıfat ve isim, dil “gönül” ve dāde “vermiş” ile dil-dāde): Gönül vermiş 

olan (kimse), âşık. 

Dil-nüvâz (Farsça birleşik sıfat, nevāz > nuvāz “okşayan” ile): Gönül okşayan, hoş, 

latif. 

Dil-rübâ (Farsça sıfat ve isim, dil “gönül” ve rubā “kapan” ile dil-rübā): Gönül kapan, 

herkesi kendine bağlayan, âşık olunan (güzel). 

Dûş (Farsça isim, dūş): Omuz. 

Elvân (Arapça isim, levn “renk”in çoğul şekli elvān): Renkler. 

Emel (Arapça isim, emel): Gönülde yaşatılan ve gelecekte gerçekleşmesi istenen şey, 

istek, arzu. 

Endîşe (Farsça isim, endіşіden “düşünmek; korkmak”tan endіş > endіşe): Merak, 

kuruntu. 

Endîşe-nâk (Farsça türemiş sıfat, -nāk ekiyle) Endîşeli. 

Esnâ (Arapça isim, ѕiny “an, zaman”ın çoğul şekli eѕnā’): Bir işin yapıldığı veya 

olduğu zaman, sıra, an. 

Evvel (Arapça belirteç, evvel): Karşılaştırma yoluyla bir yer, zaman veya oluşun 

bahsedilen yer zaman veya oluştan önde veya önce bulunduğunu veya olduğunu 

anlatır, önce. 

Fakat (Arapça bağlaç, feḳaṭ): Zıt hüküm ifâde eden iki cümleyi birbirine bağlar, ancak, 

yalnız, ama, lâkin. 
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Fedâ-kârlık (Arapça sıfat ve isim, fedā ve Farsça -kār ekiyle fedā-kār) Kendine âit 

şeyleri başka bir şey veya kimse uğruna vermekten, harcamaktan çekinmeyen, 

karşıdakinin menfaatini kendi menfaatinden üstün tutup ona göre davranan 

(kimse), özverili. 

Fırsat (Arapça isim, furṣat): Bir şeyin yapılması için uygun düşen, elden 

kaçırılmayacak durum ve zaman, vesîle. 

Gam-güsâr (Farsça birleşik sıfat, gusār / kusār “yiyen, gideren” ile): Gam keder 

gideren, tesellî veren. 

Garîb. (Arapça sıfat ve isim, ġurbet – ġarābet “vatanından uzak olmak; yabancı 

olmak”tan ġarіb): Kimsesiz, zavallı, bîçâre (kimse). 

Gayret (Arapça isim, ġayret): İçten gelerek çalışma, belli bir şey için çabalama, 

didinme, çaba, ceht. 

Gîr (Farsça isim, gіr) Savaş, kavga [Aynı anlama gelen dâr kelimesiyle birlikte gîr ü 

dâr şeklinde kullanılır]. 

Gurur (Arapça isim, ġurūr): Kendini beğenme, büyüklük taslama, boş şeylerle 

övünme, benlik, enâniyet, kibir, azamet. 

Gül (Farsça isim, gul): Gül ağacının güzel kokulu, pek çok çeşidi bulunan çok makbul 

çiçeği. 

Güverte (İtalyanca isim, coverta): Gemilerde ambar, kamara vb. kapalı yerlerin 

tavanını meydana getiren, yolculara açık olan ve bâzı gemi âletlerinin, 

sandalların bulunduğu kısımların ortak adı. 

Hâfî (Arapça sıfat, ḫafā’ “gizlemek”ten ḫafі): Gizli. 

Halel (Arapça isim, ḫalel): Bozukluk, eksiklik, fesat, noksan. 

Harâret (Arapça isim, ḥarāret): Sıcaklık. 

Harekât (Arapça isim, ḥareket’in çoğul eki -āt almış şekli ḥarekāt): Hareketler, 

davranışlar. 
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Harem (Arapça isim, ḥirmān “yasaklamak”tan ḥarem): Herkesin girmesine izin 

verilmeyen, saygı gösterilmesi gereken yer. 

Hâriç (Arapça isim, ḫurūc “dışarı çıkmak”tan ḫāric): Bir şeyin sınırları dışında kalan 

yer, dış, dışarı. 

Harîsâne (Farsça zarf, -āne ekiyle): Haris bir kimseye yakışacak şekilde, hırsla. 

Haset (Arapça isim, ḥased): Başkasında olan bir nîmeti çekememe, kendisine faydası 

olmadığı halde kıskançlık sebebiyle karşısındakinin sâhip olduğu nîmetten 

mahrum kalmasını isteme, çekememe, günüleme. 

Hassas (Arapça sıfat, ḥiss “hissetmek, duymak”tan ḥassās): Dış dünyâdan gelen etkileri 

en ince noktasına kadar duyabilen, zaptedebilen. 

Hasta (Farsça isim, ḫasten “yaralanmak, incinmek”ten ḫaste “yaralı”): Sağlığı bozuk 

olan, sıhhati yerinde olmayan kimse. 

Hatta (Arapça bağlaç, ḥattā): “Bile, dahi, üstelik, bundan başka, hem de” gibi anlamı 

kuvvetlendirmek için kullanılır. 

Havâyic (Arapça isim, ḥācet’in çoğul şekli ḥavā’ic): İhtiyaçlar, gerekli şeyler. 

Havf (Arapça isim, ḫavf): Korku 

Hayâlât (Arapça isim, ḫayāl ve çoğul eki -āt ile ḫayālāt): Hayaller, tasarlanan ve 

zihinde canlandırılan şeyler. 

Hayâliye (Arapça sıfat, ḫayāl ve nispet eki -і ile ḫayālі): Hayal niteliğinde olan, hayal 

ürünü olan. 

Hayât (Arapça isim, ḥayāt): Organların canlının varlığını devam ettirecek şekilde 

işlemesi ve canlıların, organlarının gösterdiği faâliyet sonucunda varlıklarını 

sürdürmesi durumu, sürüp giden yaşama, canlı olma, dirilik. Karşıtı. 

Hayret (Arapça isim, ḥayret): Bir durum veya bir şey karşısında ne yapacağını ne 

hüküm vereceğini bilememe, şaşırma, şaşırıp kalma, şaşkınlık. 

Hazîn (Arapça sıfat, huzn “gamlı olmak”tan ḥazіn): Hüzünlü, kederli, mahzun, gamlı. 
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Hekim (Arapça isim, ḥakіm’den): Mesleği hastalıkları teşhis ve tedâvi etmek olan 

kimse, tıp doktoru, tabip. 

Helecân (Arapça isim, ḫalecān): Çarpıntı, titreme, yürek çarpıntısı. 

Hemşîre (Farsça isim, hem- eki ve şіre “süt” ile hem-şіre): Kız kardeş. 

Hicâb (Arapça isim, ḥicāb): Utanma, sıkılma, mahcubiyet. 

Hiç (Farsça zarf, hіç): Olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde anlamı kuvvetlendirir, 

kat’iyen, asla. 

Hilkat (Arapça isim, ḫilḳat): Yaratma, yaratılma, yaratılış. 

Himâyet (Arapça isim, ḥimāyet) Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk, gözetim. 

Hitâb (Arapça isim, ḫiṭāb): Sözü veya yazıyı bir kimseye yöneltme, tevcih etme. 

Hoş-cereyân (Farsça birleşik sıfat): Hoş akış. 

Hurrem (Farsça sıfat, ḫurrem): Sevinçli, şen, gönül açıcı. 

Hüsn (Arapça isim, ḥusn): Güzellik. 

Hüzn-engiz (Farsça birleşik sıfat, engіz “koparan, harekete getiren” ile): Hüzün veren, 

hüzünlü. 

Iztırâb (Arapça isim, żarb “vurmak”tan iżṭirāb): Maddî veya mânevî acı, azap, eziyet, 

zahmet, sıkıntı. 

İâşe (Arapça isim, ‘ayş “yaşamak, hayatta olmak”tan i‘āşe): Yedirip içirme, yiyip 

içmesini sağlayıp geçindirme. 

Îcâz-nümâ (Farsça birleşik sıfat ve isim, numā “gösteren” ile): Mûcize gibi şeyler 

yapan, böyle eserler veren (kimse). 

İcbâr (Arapça isim, cebr “zorlamak”tan icbār): Zorlama, cebretme. 

İcrâ (Arapça isim, cereyān “akmak, vâki olmak, yürümek”ten icrā’): Bir şeyi fiil hâline 

getirme, yapma, yürütme, uygulama. 
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Îfâ (Arapça isim, vefā’ “söz, yemin vb.ni yerine getirmek”ten іfā’): Bir işi yapma, 

yerine getirme, iş hâline koyma, icrâ. 

İgtinâm (Arapça isim, ġanіmet “savaşta ganîmet elde etmek”ten iġtinām): Ganîmet 

sayma, fırsat bilme, zahmetsiz kazanç olarak kabul etme 

İhtirâz (Arapça isim, ḥarz “muhâfaza etmek, korumak”tan iḥtirāz): Çekinme, kaçınma, 

sakınma. 

İkbâl (Arapça isim, ḳabūl’den iḳbāl): Tâlih ve baht açıklığı, mutluluk, saâdet. 

İlâç (Arapça isim, ‘ilāc): Bir hastalığı, bir yarayı iyi etmek üzere içilmek, herhangi bir 

yolla vücûda verilmek veya dışarıdan sürülmek sûretiyle kullanılan maddelere 

verilen isim, em. 

İltica (Arapça isim, lec’ “sığınmak”tan ilticā’): Sığınma, himâyesi altına girmeyi 

isteme. 

Îmâ (Arapça isim, vem’ “işâret etmek”ten іmā’): Açıkça söylemeden üstü kapalı olarak 

anlatma, dokundurma. 

İnkişâf (Arapça isim, keşf “bir şeyi örten perdeyi kaldırmak, açmak”tan inkişāf): 

Gelişme, açılma. 

İnsan (Arapça isim, uns “ünsiyet etmek, alışmak”tan insān): İki ayaklı, iki elli, aklı ve 

konuşma yeteneği olan memeli canlı. 

İnşâ (Arapça isim, neş’et “ortaya çıkmak, gelişmek”ten inşā): Yapma, yapılma, kurma, 

kurulma: “Ev inşâsı.” “Saray inşâsı.” “Köprü inşâsı.” 

İnzivâ (Arapça isim, zuviyy “uzaklaştırmak”tan inzivā’): Köşeye çekilme, çekilip bir 

şeye karışmama, insanlardan uzaklaşma. 

İstiğrak (Arapça isim, ġarḳ “boğulmak, yeri su kaplamak”tan istiġrāḳ): Bir şeyin içine 

gömülme, içine dalma, garkolma. 

İstihsâl (Arapça isim, ḥuṣūl “meydana gelmek”ten istiḥṣāl): Meydana getirme, hâsıl 

etme, üretme, üretim. 

İstîmâ (Arapça isim, sem’ “işitmek, dinlemek”ten istimā’): Kulak verme, dinleme. 
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İstirahat (Arapça isim, rāḥat’tan istirāḥat): Dinlenme. 

İş’âl (Arapça isim, şa’l “ateş tutuşmak”tan iş‘āl) : Tutuşturma, yakma. 

İtfâ (Arapça isim, ṭaf’ – ṭufū’ “sönmek”ten iṭfā’): Söndürme, söndürülme. 

Kabiliyet (Arapça isim, ḳābil “kabul eden”den yapma mastar eki -iyyet ile ḳābiliyyet): 

Herhangi bir şeye karşı doğuştan gelen yatkınlık, beceriklilik, yetenek, istidat. 

Kader (Arapça isim, ḳader): (Zamânı ve oluş biçimiyle her şey hakkında) Allah 

tarafından ezelde tâyin ve tespit edilmiş hükümlerin bütünü, alın yazısı. 

Kahkaha (Arapça isim, ḳahḳaha,): Yüksek sesle ve şiddetle gülerken çıkarılan ses. 

Kalb (Arapça isim, ḳalb): İki akciğer arasında ve biraz solda bulunan, emme basma bir 

tulumba durumunda, vücuttaki kanı akciğerlere ve akciğerlerden döndükten 

sonra tekrar vücûda sevkederek kan dolaşımını sağlayan organ, yürek. 

Kalbiye/Kalbî (Arapça sıfat, ḳalb “gönül, yürek” ve nispet eki -і ile ḳalbі): Kalple 

ilgili. 

Kameriye (İtalyanca isim, camerilla “odacık” <Latince camera “oda”): Yazın 

oturulmak üzere ahşap veya demirden kafesli olarak yapılmış, üstü kapalı, 

yanları sarmaşık, gül, hanımeli vb. çiçeklerle örtülü yer, çardak 

Kanepe (Fransızca isim, canapé <Latince <Yunanca) Yan yana iki üç kişinin 

oturabileceği, arkasında sırtı ve iki yanında kolları dayayacak yerleri olan 

uzunca koltuk. 

Kârî (Arapça isim, ḳirā’et “okumak”tan ḳāri’ > ḳārі): Okuyucu. 

Kenâr (Farsça isim, kenar): Bir şeyin bitiş kısmı, bitiş yeri, uçta kalan kısmı. 

Kerîme (Arapça isim, kerіm’den kerіme “cömert hanım”): Kız evlât. 

Kesb (Arapça isim, kesb): Kazanma, çalışarak kazanma. 

Köşe (Farsça isim, gūşe > kūşe > köşe): İki duvarın birleştiği yer. 

Kudret (Arapça isim, ḳudret): Kuvvet, güç, tâkat, iktidar. 
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Kûşe (Farsça isim, gūşe): Köşe. 

Kuvvet (Arapça isim, ḳuvvet): Maddî güç, canlı bir organizmanın faâliyetini sağlayan 

güç. 

Lâciverdî (Farsça sıfat, lāciverd ve nispet eki -і ile lāciverdі): Lâcivert renginde. 

Lâtîf (Arapça sıfat, luṭf– leṭāfet’ten laṭіf): Zevk ve ruh okşayıcı ince bir güzelliğe sâhip 

olan, hoş, nâzik, yumuşak. 

Lâzım (Arapça sıfat ve isim, luzūm’dan lāzim): Gerekli, lüzumlu. 

Letâfet (Arapça isim, leṭāfet): Hoşluk, güzellik, incelik. 

Leyle (Arapça isim, leyl’den leyle): Bir tek gece. 

Mâdûn (Arapça isim, mā “şey” ve dūn “alt, aşağı” ile mā-dūn): Alt taraf, alt. 

Mâ-fevk (Arapça isim, mā “şey” ve fevḳ “üst” ile mā-fevḳ): Üst taraf, üst.  

Mağaza (İtalyanca isim, magazin “ambar, depo” <Arapça meḫāzin “mahzenler, 

depolar”): İçinde ticâret amacıyle mal ve eşyâ satılan büyük dükkân. 

Mağrûr (Arapça sıfat, ġurūr “aldatmak”tan maġrūr): “Aldanmış” Kendini beğenen, 

böbürlenen, kibirli, gururlu, mutaazzım. 

Mağrûrâne (Farsça zarf, -āne ekiyle): Gururlu, kibirli bir tarzda, mağrur bir insana 

yakışacak şekilde. 

Mahal (Arapça isim, ḥulūl “girmek, bir yere inip konmak”tan maḥall): Yer, mekân, 

mevki, cay. 

Mahlûkât (Arapça isim, maḫlūḳ ve çoğul eki -āt ile maḫlūḳāt): Yaratılmış olan şeyler, 

bütün yaratıklar, mahlûklar. 

Mahsûl (Arapça isim, ḥuṣūl “üremek, hâsıl olmak”tan maḥṣūl): Buğday, arpa, tütün, 

meyve vb. topraktan elde edilen şey, ürün. 

Mahsûs (Arapça sıfat, ḫuṣūṣ “has, husûsî, özel olmak”tan maḫṣūṣ): Yalnız bir kimse, 

bir nesne veya bir yere âit olan, başkasında bulunmayan, husûsîleşmiş, has, 

özgü. 
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Mahzûn (Arapça sıfat, ḥuzn “gamlı olmak”tan maḥzūn) Üzüntülü, gamlı, kederli, 

hüzünlü. 

Maksad (Arapça isim, ḳaṣd “niyet etmek, yönelmek”ten maḳṣad): İstenilen, kastedilen 

şey, niyet, amaç, gāye. 

Matbaa (Arapça isim, ṭab’ “kitap basmak”tan maṭba‘a): Kitap, gazete, dergi, broşür, 

kart vb. şeylerin basıldığı yer, basım işleri yapan kurum, basım evi. 

Mazhar (Arapça isim, ẓuhūr “zâhir olmak”tan maẓhar): Bir şeyin görünür duruma 

geldiği, göründüğü, açığa çıktığı, zâhir olduğu yer veya kimse, tecellî yeri. 

Meded (Arapça isim, meded): Yardım, imdat, Nusret. 

Meftûnâne (Arapça zarf, fitne “şaşmak; saptırmak, sınamak”tan meftun Farsça -āne 

ekiyle) Büyülenmiş bir halde, kendinden geçmişçesine, hayranlıkla. 

Meftûniyet (Arapça isim, meftūn’dan yapma mastar eki -iyyet ile meftūniyyet): Meftun 

olma, meftunluk. 

Mekteb (Arapça isim, ketb “yazmak”tan mekteb “yazacak yer, yazıhâne, büro”): 

Herhangi bir derecede öğrenim görecek olanların toplu olarak devam ettikleri 

öğretim kurumu, okul. 

Menâbir (Arapça isim, minber’in çoğul şekli menābir): Minberler. 

Menfaât (Arapça isim, nef’ “faydalandırmak”tan menfa‘at) Fayda, yarar, çıkar, kâr.  

Merdane (Farsça sıfat ve zarf, merd ve -āne ekiyle merdāne): Mert bir insana yakışır 

tarzda, mertçe, yiğitçe. 

Mesâî (Arapça isim, sa’y “çalışmak”tan mes’ā “çalışma, meslek”in çoğul şekli mesā’і): 

Çalışmalar, emekler, gayretler. 

Meserret (Arapça isim, surūr “sevindirmek”ten meserret): Sevinç. 

Mest (Farsça sıfat ve isim, mest): İçki vb. sarhoşluk veren bir şeyin etkisiyle şuûru 

zayıflamış, kendinden geçmiş (kimse), sarhoş. 
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Meşak (Arapça isim, meşaḳḳat’in çoğul şekli meşāḳḳ): Sıkıntılar, zorluklar, zahmetler, 

mihnetler. 

Meşhûd (Arapça sıfat, şuhūd “idrak etmek, müşâhede etmek”ten meşhūd): Gözle 

görülen, şâhit olunan, müşâhede edilen. 

Metânet (Arapça isim, metānet): Dayanma, sağlam, güçlü ve metin olma, sağlamlık, 

dayanıklılık. 

Meydân (Arapça isim, meydān): Üzerinde binâ vb. şeyler bulunmayan düz, açık ve 

geniş yer, açıklık, alan, sâha. 

Mubâhase (Arapça isim, baḥѕ “araştırmak; araştırma, konu”dan mubāḥaѕe): Karşılıklı 

konuşma, sohbet etme. 

Muhabbet (Arapça isim, ḥubb “sevmek”ten maḥabbet): Sevgi. 

Muhtazar (Arapça sıfat, iḥtiżār “ölmek üzere olmak”tan muḥtażir – muḥtażar): Ölmek 

üzere olan, can çekişen. 

Mukaddese (Arapça sıfat, taḳdіs “temizlemek, kutsal kılmak’tan muḳaddes): Her türlü 

ayıp ve noksanlıktan arındırılmış, yüce ve kutsal bilinmiş, kutsal, kutsî. 

Mukavemet (Arapça isim, ḳiyām “ayağa kalkmak, dikilmek”ten muḳāvemet): Karşı 

koyma, boyun eğmeme, dayanma, direnme, direniş. 

Muntazır (Arapça sıfat ve isim, intiẓār “beklemek, ummak, gözlemek”ten muntaẓir): 

Bekleyen, gözleyen, intizar eden. 

Mutlak (Arapça sıfat, iṭlāḳ “salıvermek”ten muṭlaḳ): Herhangi bir şart ve kayıtla sınırlı 

olmayan, kayıtsız şartsız. 

Muttasıl (Arapça sıfat, ittiṣāl “bitişmek”ten muttaṣil): Aralıksız ve yan yana olan, 

bitişmiş durumda bulunan, bitişik. 

Muvaffak (Arapça sıfat, tevfіḳ “uygun duruma getirmek, başarıya ulaştırmak”tan 

muvaffaḳ): Başarı kazanmış, başarmış, başarılı. 

Muzlim (Arapça sıfat, iẓlām “karanlık olmak; karanlıkta bırakmak”tan muẓlim): 

Karanlık. 
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Mübremâne (Arapça sıfat, ibrām “zorlamak”tan mübrem Farsça -āne ekiyle): 

Kaçınılmaz, vazgeçilmez, zarûri 

Mücâdele (Arapça isim, cedel “tartışmak”tan mucādele): Bir mesele üzerinde karşılıklı 

tartışma, uğraşma, didişme. 

Mücehhez (Arapça sıfat, techіz “donatmak”tan mucehhez): Yapacağı iş için gerekli her 

türlü malzeme ile donanmış, hazır duruma getirilmiş, donatılmış, techiz edilmiş. 

Mücessem (Arapça sıfat, tecsіm “cisimlendirmek”ten mucessem): Gözle görülür, elle 

tutulur şekilde olan, cisim hâlinde bulunan. 

Müddet (Arapça isim, muddet): Bir şeyin, bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman 

bölümü, süre. 

Müfidd (Arapça sıfat, ifāde “kazandırmak, faydalandırmak; anlatmak”tan mufіd): 

Fayda veren, yarar sağlayan, faydalı, yararlı. 

Mültefit (Arapça sıfat ve isim, iltifāt’tan multefit): İlgi ve güler yüz gösteren, iltifat 

eden (kimse). 

Mümânaat (Arapça isim, men’ “yasaklamak, önlemek”ten mumāne’at): Karşı çıkma, 

engelleme, mâni olma, muhâlefet. 

Mün’atıf (Arapça sıfat, in‘iṭāf “yönelmek”ten mun‘aṭif): Bir tarafa doğru yönelen, 

meyleden, teveccüh eden. 

Müncer (Arapça sıfat, incirār “çekilmek”ten muncerr): Bir yöne doğru çekilen, çekilip 

götürülen, sürüklenen. 

Müsâade (Arapça isim, musā‘ade): İzin. 

Müsâvât-perver (Arapça isim, seviyye “düzgünlük, berâberlik”ten musāvāt Farsça 

perver “besleyen” ile): Eşitlik sever. 

Müşkîlât (Arapça isim, muşkil ve çoğul eki -āt ile muşkilāt): Müşküller, zor işler veya 

meseleler, zorluklar, güçlükler, engeller. 

Mütefekkir (Arapça sıfat, tefekkur “düşünmek”ten mutefekkir): Düşünen, tefekkür 

eden, tefekküre dalmış. 
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Müteneffir (Arapça sıfat ve isim, teneffur “iğrenmek”ten muteneffir): Nefret eden, 

iğrenen, tiksinen (kimse). 

Müteveccih (Arapça sıfat, teveccuh “yönelmek”ten muteveccih): Yönelmiş, yönelen. 

Müteveccihâne (Arapça sıfat, teveccuh “yönelmek”ten müteveccih Farsça -āne ekiyle): 

Yönelmiş, yönelen. 

Nâil (Arapça sıfat, neyl “isteğine erişmek”ten nā’il): İstediği şeye erişen, arzu ettiğini 

ele geçiren, murâdına eren. 

Nazar-rübâ (Farsça birleşik sıfat ve isim, rubā “kapan, kapıcı” ile): Gözleri üstüne 

çeken. 

Necâbet (Arapça isim, necābet): İyi ve temiz bir soya mensup olma, soyluluk, soy 

temizliği, asâlet. 

Nefs (Arapça isim, nefs): Bir kimsenin kendi öz varlığı, öz benliği, kişiliği. 

Negâmât (Arapça isim, naġme’nin çoğul eki -āt almış şekli naġamāt): Nağmeler, 

ezgiler. 

Neş’e (Arapça isim, neşve “çakırkeyf olmak”tan neş’e): Gönülde duyulan ve dışa vuran 

ferahlık hâli, üzüntüsü olmamaktan ileri gelen ve kendini çeşitli şekillerde belli 

eden iç ferahlığı, sevinç, sürur. 

Neş’et (Arapça isim, neş’et): Çıkma, çıkıp yetişme, meydana gelme. 

Netice (Arapça isim, netіce): Bir olay veya durumun sonunda meydana çıkan olay veya 

durum, sonuç. 

Nev (Farsça sıfat, nev): Yeni. 

Nev-resîde (Farsça sıfat, nev “yeni” ve resіde “yetişmiş” ile nev-resіde): Yeni yetişmiş, 

yeni yetme (güzel). 

Nihâl (Farsça isim, nihāl): Fidan. 

Nûr (Arapça isim, Nūr): Gözle görülen aydınlık, maddî şeyleri görmeye yarayan ışık, 

ziyâ. 
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Nûrânî (Arapça sıfat, nūr > nūrān ve nispet eki -і ile nūrānі): Işıklı. 

Opera (İtalyanca isim, opera <Latince): Sözleri besteli olarak söylenen, konusu dram 

ve trajedi olan, baştan başa müzikli tiyatro eseri. 

Pencere (Farsça isim, pencer > pencere): Binâ duvarlarında, taşıtların belli yerlerinde, 

hava ve ışığın içeriye girmesi ve içeridekilerin dışarıyı görmesi için bırakılan 

açıklık. 

Pertev-nisâr (Arapça birleşik sıfat, niѕār “saçan” ile): Işık veren, ışık saçan. 

Poyraz (poryaz < Yunanca borias): Kuzeydoğu yönünden esen rüzgâr. 

Reng (Farsça isim, reng): Cisimler tarafından aksettirilen ışığın gözde yaptığı etki 

sonucu meydana gelen duyum. 

Rengârenk (Farsça sıfat, reng ve pekiştirme elifi -ā- ile reng-ā-reng): Çeşit çeşit renkli, 

renk renk. 

Renk (Farsça isim, Reng): Cisimler tarafından aksettirilen ışığın gözde yaptığı etki 

sonucu meydana gelen duyum. 

Resm (Arapça isim, resm): Tören, merâsim. 

Revnâk-bahş (Farsça birleşik sıfat, baḫş “bağışlayan” ile): Güzellik, parlaklık, tâzelik 

veren. 

Revnâk-pezîr (Arapça birleşik isim, revnaḳ Farsça peẕіruften “kabul etmek”ten peẕіr): 

Göz alıcı güzellik, parlaklık, tâzelik, letâfet. 

Rızâ (Arapça isim, riżā’): Hoşnut ve memnun olma durumu, hoşnutluk, memnunluk. 

Ricâ (Arapça isim, recā’ “ummak, ümit etmek”ten ricā’): Dilek, istek. 

Ruh (Arapça isim, rūḥ): İnsan ve hayvanda vücûdu canlı kılan, bilen, duyan ve idrak 

eden hayat gücü, hayat cevheri, can. 

Rûh-perver (Farsça birleşik sıfat, nevāz “okşayan” ile): Rûhu okşayan, çok hoşa giden, 

güzel ve latif. 

Rüfeka (Arapça isim, refіḳ’in çoğul şekli rufeḳā’): Refikler, arkadaşlar, dostlar. 
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Rüzgâr (Farsça isim, rūzgār “zaman, vakit”ten): Yer değiştiren hava, bu havanın 

hissedilen etkisi, yel, bâd. 

Sa’âdet (Arapça isim, sa’ādet): Mutlu olma, mutlu ve mesut yaşama, mutluluk, 

bahtiyarlık. 

Sa’y (Arapça isim, sa’y): Çalışma, çalışıp çabalama, emek sarf etme, ceht. 

Sabâh (Arapça isim, ṣabāḥ): Günün başlangıcı, gündüzün ilk saatleri. 

Sadme (Arapça isim, ṣadme): Hızla vurma, çarpma. 

Sâika (Arapça isim, sevḳ’ten sā’iḳ > sā’iḳa): Sebep. 

Sâkin (Arapça sıfat, sukūn “hareketsiz olmak”tan sākin): Yerinde duran, hareketsiz. 

Sath (Arapça isim, saṭḥ): Bir şeyin dışta olan, dıştan görünen tarafı, yüzü. 

Sâye (Farsça isim, sāye): Gölge. 

Sebât (Arapça isim, ѕebāt): Karârından ve sözünden dönmeme, bir iş veya davranışta 

azim ve kararlılık gösterme. 

Seher (Arapça isim, seḥar): Tan yerinin ağarmasından biraz önceki zaman veya şafağın 

sökmek üzere olduğu vakit. 

Semâ (Arapça isim, semā’): Göğün görünen yüzeyi, gökyüzü. 

Semere (Arapça isim, ѕemere): Meyve, yemiş. (“Sonuç” anlamında mecaz olarak 

kullanılmıştır. 

Sermâye (Farsça isim, ser “baş” ve māye “para, mal” ile ser-māye): Bir gelir elde 

etmeye imkân sağlayan bütün araçlara verilen ad, üretim araçlarının bütünü. 

Setre (Arapça isim, sutre “örtü”): Eskiden daha çok resmî dâirelerde giyilen, düz 

yakalı, önü ilikli, etekleri uzunca, Avrupa kesimi bir çeşit çuha ceket. 

Sevâhil (Arapça isim, sāḥil’in çoğul şekli sevāḥil): Kıyılar, sâhiller. 

Sevdâ (Arapça isim, esved “kara”nın müennes şekli sevdā’): Kuvvetli sevgi, aşk, 

muhabbet. 
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Sevdâ-perver (Arapça isim, esved “kara”nın müennes şekli sevdā’ Farsça perver  

“besleyen” ile): Kuvvetli sevgi, aşk, muhabbet. 

Seyir (Arapça isim, seyr): Yürüyüş, yürüme, gidiş. 

Sıhhat (Arapça isim, ṣiḥḥat): Sağlık, esenlik, âfiyet. 

Silâh (Arapça isim, silāḥ): Düşmanı öldürmek, imhâ etmek veya kendini savunmak 

maksadıyle kullanılan her türlü âlet. 

Simsar (Arapça isim, simsār) Komisyoncu. 

Sîne (Farsça isim, sіne): Göğüs, bağır, sadr. 

Suâl (Arapça isim, su’āl): Sorulan şey, soru. 

Sûret (Arapça isim, ṣūret): Gözün ilk bakışta gördüğü şey, dış görünüş, şekil, biçim. 

Sükûnet (Arapça isim, sukūn’dan sukūnet): Durgunluk, hareketsizlik. 

Sür’at (Arapça isim, sur‘at): Çabukluk, hızlılık, hız. 

Şâd (Farsça sıfat, şād): Sevinçli, memnun, mesrur. 

Şâirâne (Arapça sıfat ve zarf, şā‘ir ve Farsça -āne ekiyle şā‘irāne): Şâir olan kimseye 

yakışır tarzda, şâirce. 

Şân (Arapça isim, şe’n “hal, durum, rütbe, tabiat”tan şān): İyi bir nitelikle tanınmış 

olma durumu, ün, şöhret, îtibar. 

Şarkî (Arapça sıfat, şarḳ “doğu” ve nispet eki -і ile şarḳі): Doğuyle ilgili, doğu 

tarafında bulunan. 

Şebâbet (Arapça isim, şebāb - şebābet): Gençlik. 

Şetâret (Arapça isim, şeṭāret “ahlâksızlık”): Sevinç, neşe, şenlik. 

Şevk (Arapça isim, şevḳ): Şiddetli arzu, istek, aşırı heves. 

Şişe (Farsça isim, şіşe): İçine su ve her türlü sıvı madde konan, camdan çeşitli biçim ve 

büyüklükte, boyu enine göre çok daha uzun, ağız kısmı dar kap. 

Şû’le (Arapça isim, şu‘le): Ateş alevi, alev, yalım. 
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Şübhesiz (Arapça zarf): Muhakkak, kesin olarak, kesinlikle. 

Ta’cîl (Arapça isim, ‘acele “çabuk olmak”tan ta‘cіl): Acele ettirme. 

Ta’rîz (Arapça isim, ‘arż “göstermek; isâbet etmek”ten ta’rіż): Dokunaklı söz söyleme, 

dokundurma. 

Tahammül (Arapça isim, ḥaml “yüklenmek, taşımak”tan teḥammul): Zor şeylere 

dayanma gücü, ses çıkarmadan katlanma. 

Tahkîr (Arapça isim, ḥaḳāret “horlamak, küçük görmek; hor ve zelil olmak”tan taḥḳіr): 

Hakāret etme. 

Tahmîl (Arapça isim, ḥaml “yüklenmek, taşımak”tan taḥmіl): Eşyâ vb.ni yükleme, 

yükletme. 

Tahrîk (Arapça isim, ḥareket “kımıldatmak” ve ḥareke’den taḥrіk): Kımıldatma, 

oynatma, harekete getirme. 

Tahsîl (Arapça isim, ḥuṣūl “toplamak, elde etmek, meydana gelmek”ten taḥṣіl): 

Toplama, alma. 

Takarrüb (Arapça isim, ḳurb “yaklaşmak, yakın olmak”tan teḳarrub): Yaklaşma, 

yakına gelme. 

Tâkat (Arapça isim, ṭāḳat): Bir şeyi yapabilmek için gereken güç, kuvvet, derman. 

Takdîm (Arapça isim, ḳudūm “öne geçmek”ten taḳdіm): (Bir şeyi) Kendinden büyük ve 

üstün bir kimseye verme, sunma. 

Tâlih (Arapça isim, ṭāli‘den): [Kelime sonundaki ayın sesi düşünce “h” türemiştir] 

İnsanın başına gelmesi takdir edilen iyi veya kötü durumlar, baht, şans, tâli. 

Tarâvet (Arapça isim, ṭarāvet) Tâzelik, körpelik. 

Tasavvurât (Arapça isim, teṣavvur ve çoğul eki -āt ile teṣavvurāt): Tasavvurlar. 

Tavsiye (Arapça isim, vaṣiyyet’ten tavṣiye): Bir şeyin yapılıp yapılmamasını öğütleme, 

o hususta yol gösterme. 



39 
 

Tâze (Farsça isim, tāze): İlk ve yeni durumunu koruyan, bayatlamamış, bozulmamış 

olan. 

Tebâüd (Arapça isim, bu‘d “uzak olmak, uzaklaştırmak”tan tebā‘ud): Uzak düşme, 

ayrılma. 

Tebessüm (Arapça isim, besm “gülümsemek”ten tebessum): Gülümseme. 

Tecdîd (Arapça isim, ciddet “yeni olmak”tan tecdіd): Yenileme, yenilenme. 

Tecessüs Arapça isim, cess “araştırmak, dikkatle bakmak”tan tecessus): Bir şeyin iç 

yüzünü anlamaya, merâkını gidermek için kendini belli etmeden öğrenmeye 

çalışma, aslını anlamak için gözetleme. 

Tedkîk (Arapça isim, diḳḳat “ince olmak”tan tedḳіḳ): İnceleme. 

Tefevvuk (Arapça isim, fevḳ “üstün gelmek”ten tefevvuḳ): Üstün olma. 

Tehâcüm (Arapça isim, hucūm “üzerine atlımak, saldırmak”tan tehācum): Bir yere 

üşüşme, toplanma, hücum etme. 

Tekdîr. (Arapça isim, kedr “bulanık olmak; üzülmek”ten tekdіr): Azarlama, paylama. 

Tenezzüh (Arapça isim, nuzhet “gezinti”den tenezzuh): Eğlenmek için gezip dolaşma, 

gezinti. 

Tenvîr (Arapça isim, nevr “aydın olmak”tan tenvіr): Işıklandırma, aydınlatma. 

Terk (Arapça isim, terk): Bırakma. 

Tesâdüf (Arapça isim, ṣadf > muṣādefe “karşılaşmak”tan teṣāduf): Tasarlanmadığı 

halde karşılaşma, rastlama, rast gelme. 

Tesellî (Arapça isim, selv “bir acıyı unutup rahatlamak, avunmak”tan tesellі): 

Sıkıntısını ve acısını unutturmaya çalışma, avutma. 

Teslim (Arapça isim, selm “teslim olmak” ve selem “boyun eğmek”ten teslіm): Emâneti 

yerine verme. 

Teşkil (Arapça isim, şekl “şekil, sûret”ten teşkіl): Vücûda getirme, meydana getirme, 

ortaya çıkarma, oluşturma. 
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Teveccüh (Arapça isim, vech “yüz; taraf, cihet”ten teveccuh): Bir tarafa doğru yönelme, 

doğrulma. 

Tezâyüd (Arapça isim, ziyāde “artmak, çoğalmak”tan tezāyud): Artma, çoğalma. 

Tezhîb (Arapça isim, ẕeheb “altın”dan teẕhіb): Yaldız sürme, yaldızlama. 

Tuyûr (Arapça isim, ṭayr “kuş”un çoğul şekli ṭuyūr): Kuşlar. 

Tüccar (Arapça isim, tācir’in çoğul şekli tüccār): Ticâretle uğraşan kimse, tâcir. 

Ulviyet (Arapça sıfat, ‘ulüvv > ‘ulvі’nin yapma mastar eki -iyyet almış şekli ‘ulviyyet): 

Yücelik, yükseklik, büyüklük. 

Ülfet (Arapça isim, ulfet): Alışma, kaynaşma, ünsiyet. 

Ümit (Farsça isim, umіd): Arzu edilen, olması istenen bir şeyin gerçekleşebileceği 

ihtimâlinin verdiği rahatlatıcı, ferahlatıcı duygu, olması istenen bir şeye duyulan 

beklenti, umut. 

Vâkıf (Arapça sıfat ve isim, vuḳūf “anlamak, haberdar olmak”tan vāḳif): Bilici, bilen, 

haberdar ve âgâh olan kimse. 

Vakit (Arapça isim, vaḳt): Zaman. 

Vâlide (Arapça isim, vilādet “doğurmak”tan vālide): Anne. 

Vapur (Fransızca isim, vapeur < Latince vapor “buhar”; bateau à vepeur’den 

kısaltma): Buhar gücüyle çalışan gemi. 

Vazîfe (Arapça isim, vaẓіfe): Bir kimsenin yapmak zorunda bulunduğu iş, görev, ödev. 

Veyâhud (Arapça bağlaç, Arapça ve, Farsça yā ve ḫūd ile ve yāḫūd): Yâhut, veya. 

Vicdân (Arapça isim, vicdān): İnsanda iyiyi kötüyü ayırt eden, iyilikten huzur, 

kötülükten azap duymasına yol açan, davranışları hakkında âdil bir yargıya iten 

duygu. 

Vodvil (Fransızca isim, vaudeville): Hareketli ve eğlenceli bir konuya, basit 

entrikalardan meydâna gelen olaylara, yanılmalara dayanan, sırf güldürmek için 

yazılmış hafif komedi. 
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Vücûd (Arapça isim, vucūd): İnsan veya hayvan gövdesi, beden. 

Yâhud (Farsça bağlaç, yāḫūd): Veya. 

Yâni (Arapça bağlaç, ‘any “demek istemek”ten ya‘nі “demek istiyor”): Anlatılmak, 

açıklanmak istenen bir hükümden önce “Şu anlatılmak isteniyor ki, demek ki” 

anlamında kullanılır. 

Yâr (Farsça isim, yār): Sevgili. 

Yegâne (Farsça sıfat, yegāne): Tek, biricik. 

Zâif (Arapça sıfat, ża’f “zayıf olmak”tan ża’іf): Güçsüz kuvvetsiz. 

Zarf (Arapça isim, ẓarf): İçine mektup, evrak, kart vb. koymaya yarayan kese 

biçiminde kâğıt mahfaza. 

Zemîn (Farsça isim, zemіn): Taban, döşeme, toprak sathı. 

Zırh (Farsça isim, zirih – zirh): Savaşlarda silâh darbelerinden korunmak için giyilen, 

demir veya tel levhalardan, köseleden yapılmış giyecek. 

Zîr (Farsça isim, zіr): Alt, alt taraf, aşağı taraf. 

Zî-safâ (Arapça sıfat, ẕū’dan ẕі, önüne geldiği kelimelere “sâhip, -li” anlamı katarak 

birleşik kelimeler yapar) Gönül şenliği, rahat, huzur, kedersizlik. 

Ziyâ (Arapça isim, żiyā’): Işık. 

Ziyâde (Arapça sıfat, ziyāde): Fazla, çok. 

Ziyâ-nisâr (Arapça birleşik sıfat, niѕār “saçma” ile): Işık saçan. 

Zuhûr (Arapça isim, ẓuhūr): Meydana çıkma, baş gösterme, görünme. 

2.2.2 Tamlamalar 

• Âb-ı hoş-cereyân-ı lâciverdî: Masmavi, güzel akışlı su (mecaz: İstanbul boğazı). 

• Ağrâz-ı beşeriyye: İnsanlığın kötü niyeti. 

• Aks-i şu’â: Işık yansıması. 

• Arz-ı hayret ü meftûniyyet: Şaşkınlık ve tutkunluk gösterme. 

• Ârzû-yı kalbî: Gönülden duyulan istek. 
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• Âsâyiş-i bâl: Kalp huzuru. 

• Bahtiyârî-i tesâdüf: Tesadüfen karşılaşılan iyi talih. 

• Bedâyi’-i tabî’at: Doğal güzellikler. 

• Bî-tâb u tâkat: Güçsüz kuvvetsiz. 

• Bî-tâb u tâkat: Güçsüz, kuvvetsiz. 

• Câme-hâb-ı istirâhat: Dinlenme yatağı. 

• Cebr-i nefs etmek: Nefsini ve kendini zorlamak. 

• Cüz’-i vücûd: Bedenin parçası. 

• Devr-i hayâlât: Hayaller çağı. 

• Dûş-ı za’îf: Zayıf omuz 

• Esnâ-yı azîmet ü avdet: Gidiş dönüş anı. 

• Esnâ-yı takarrub: Yakınlaşma anı. 

• Gîr ü dâr-ı menfa’at: Kazanç, menfaat savaşı. 

• Gûşe-i inzivâ vü sükûnet: Dinginlik ve yalnızlık köşesi. 

• Hayât-bahş-ı kalb-i muhtazar: Hazır kalbin hayat vermesi. 

• Hayât-ı nev: Yeni bir hayat. 

• Hayat-ı taze: Yeni hayat; yeni yaşam. 

• Hüsn-i nazar-rübâ: Bakışları çeken güzellik. 

• İ’âde-i sıhhat: Sağlığına kavuşma. 

• İ’âşe-i â’ile: Aile geçimi, ev geçindirme. 

• İ’câz-nümâ-yı kudret: İlahî gücün; insanı, acze düşüren hallerini gösteren. 

• İhtirâz-ı şarkî: Doğuya özgü çekingenlik. 

• Îmâ-yı teveccüh: İlgiliyi ima etmek, ilgisini göstermek. 

• İstigrâk-ı âşıkâne: Âşıkça dalgınlık. 

• Kemâl-i dikkat: Dikkatlice, pür-dikkat. 

• Kesb-i âşinâyî (etmek): Âşinalık, tanışıklık kazanmak, aşina veya tanıdık 

gelecek kadar karşılaşma. 

• Leyle-i bî-hâb: Uykusuz gece. 

• Mahlûkât-ı hayâliyye: Hayali varlıklar. 

• Mahsûl-i mesâ’i: Çabaların ürünü, gayretlerinin sonucu. 
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• Maksad-ı lutf u himâyet: Koruma ve iyilik maksadı. 

• Mededkârî-i tâli’: Talihin yaverliği. 

• Mest-i ikbâl-i muhabbet: Aşk talihinin sarhoşu. 

• Metânet-i merdâne: Erkeğe yakışır dayanıklılık. 

• Meydân-ı menfa’at: Kazanç meydanı. 

• Mübâhase-i meftûnâne: Tutkulu sohbet. 

• Mücâdele-i hayât: Yaşam mücadelesi. 

• Müşkilât-ı tahammül-fersâ: Dayanılmaz güçlükler. 

• Nâ’il-i emel olmak: İstek ve arzularına ulaşmak. 

• Nazar-ı tecessüs: Araştırma, inceleme bakışı. 

• Nihâl-i nev-resîde: Yeni yetişmiş ağaç fidanı. 

• Nûr-ı hayât: Yaşam ışığı. 

• Reng-i tarâvet-i şebâbet: Gençlik canlılığının rengi. 

• Resm-i takdîm: Sunuş (tanışma) töreni. 

• Revnak-bahş-ı bezm-i ülfet: Dostluk meclisinin süsleyicisi. 

• Rüfekâ-yı şebâbet: Gençlik arkadaşları. 

• Rüfekâ-yı şebâbeti: Gençlik arkadaşları. 

• Sâ’ik-i necâbet ü ulviyyet: Büyüklük ve asilliğin yönlendirmesi. 

• Sabâh-ı zî-safâ-yı bahâr: Baharın aydınlık sabahı. 

• Sath-ı lâciverdî: Lacivert yüzey. 

• Sâye-i mesâ’î: Çalışmaların sayesi, çalışmaların katkısı. 

• Sâye-i sa’y: Çalışma sonucu, çalışması sayesi. 

• Sebât-ı mağrûrâne: Gurur duyulacak kararlılık. 

• Ser-mâye-i şevk ü hayret: Şaşkınlık ve arzu kaynağı. 

• Sevâhil-i dil-rübâ: Gönül kapan, beğenilen sahiller. 

• Sevdâ-yı harîsâne: Harisçe sevda, tutkuluca arzu. 

• Seyr ve tenezzüh: Gezip dolaşmak. 

• Sîne-şikâfâne: Göğsünü yırtarcasına. 

• Şu’le-i pertev-nisâr: Işıklar saçan alev. 

• Ta’cîl-i hareket: Hareketleri hızlandırmak. 
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• Tâ-be-sabâh: Sabaha kadar. 

• Tasavvurât-ı şâ’irâne: Şairce düşünceler. 

• Tavsiye-i sıhhat: Sağlık öğütleri. 

• Tebessüm-i müteveccihâne: İlgi gösterircesine gülümseme. 

• Tecdîd-i şevk ü kuvvet: Arzu ve kuvveti yenilemek. 

• Tehâcüm-nümâ-yı tefevvuk olmak: Üstünlük saldırıları göstermek. 

• Vazîfe-i mukaddese: Kutsal görev. 

• Yâr-ı gam-güsâr: Gam dağıtan dost, dert ortağı. 

• Zîr-i bâr-ı meşâkk: Meşakkatli, zorlu yükün altı. 

• Zîr-i letâfet: (güneş için) Parlaklığının altı. 

• Ziyâ-yı za’îf ü hüzn-engîz: Üzüntü artıcı, üzüntü koparan, zayıf (sönük) ışık. 

2.2.3 Yabancı Kelime Sayıları 

Arapça: 251 

Farsça: 75 

Fransızca: 3 

Yunanca: 2 

İtalyanca: 4 
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2.3 Kediler 

2.3.1 Yabancı Kelimeler 

Abanos (Farsça isim, ābnūs <Yunanca ebenos): Sıcak iklimlerde yetişen bir cins ağacın 

çok sert, koyu renkli, çok güzel cilâ kabul eden, tespih, kutu, ok, baston yapılan, 

câmi ve türbe kapı ve dolapları gibi sanatkârane işlerde kullanılan çok makbul 

tahtası. 

Acemi (Arapça sıfat ve isim, ‘acem “Arap ırkından olmayan”dan nispet eki -і ile ‘acemi 

“yabancıyla ilgili”): Bir şeyin veya bir sanatın inceliklerini henüz öğrenmemiş, 

mesleğinde toy ve yeni olan (kimse), toy. 

Aceze (Arapça isim, ‘āciz’in çoğul şekli ‘aceze): Güçsüz, düşkün ve zavallı kimseler, 

âcizler. 

Adâlet (Arapça isim, ‘adālet): Hak ve hukūka uyma, herkesin hakkını gözetme, 

doğruluktan ayrılmama, hakkāniyet, adl. 

Afacan (Farsça sıfat ve isim, āfet-i cān “kalp ağrısına sebep olan”dan): Yaramaz, çok 

hareketli, haşarı, ele avuca sığmaz (çocuk). 

Âheng (Farsça isim, āheng): Kulağa hoş gelen ses uygunluğu, hoş sadâ, ezgi, nağme, 

terâne. 

Ahfâd (Arapça isim, ḥafіd “torun”un çoğul şekli aḥfād): Torunlar. 

Ahvâl (Arapça isim, ḥāl’in çoğul şekli aḥvāl): Haller. 

Âit (Arapça sıfat, ‘avdet “geri dönmek”ten ‘ā’id “geri dönen”) [Yönelme hâli eki (-e) 

almış kelimelerden sonra takı gibi kullanılır]: İlgilendiren, ilgili. 

Aks (Arapça isim, ‘aks “tersine çevirmek”): Ses ve ışık dalgalarının bir cisme çarpıp 

geri dönmesi ve bunun sonucunda duyulan ses, görülen ışık, yankı, yansı. 

Aktör (Fransızca isim, acteur <Latince): Sahne veya perde için yazılan eserlerde rol 

alan erkek oyuncu. 

Âlem (Arapça isim, ‘ālem): Yerde ve gökte yaratılmış olan şeylerin bütünü, kâinat, 

evren. 
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Amîka (Arapça sıfat, ‘umḳ “derin olmak”tan ‘amіḳ) Derin. 

Âmirâne (Arapça sıfat ve zarf, āmir “emreden”den Farsça -āne ekiyle āmirāne): Âmire 

yakışır tarzda, emredercesine. 

Ârâm (Farsça isim, ārām): Durma, dinlenme. 

Âsâyiş (Farsça isim, āsūden “dinlenmek”ten āsāyiş): Umûmî emniyet, güvenlik. 

Âşıkane (Arapça sıfat ve zarf, ‘āşiḳ’tan Farsça -āne ekiyle ‘āşiḳāne): Âşık olana 

yakışacak şekilde, âşıkça, âşıkçasına. 

Ateş (Farsça isim, āteş <Süryanice): Odun, kömür vb. maddelerin tutuşup yanması ile 

beliren ışık. 

Atf (Arapça isim, ‘aṭf): Çevirme, bir tarafa doğru meylettirme, bir tarafa doğru 

meyletme. 

Atlas (Arapça isim, aṭles): İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, dâima düz renkli, 

üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi. 

Âvâze (Farsça isim, āvāz – āvāze): Ses, seda. 

Avdet (Arapça isim, ‘avdet): Dönüş, geri geliş, gidilen yerden dönme. 

Azîm (Arapça isim, ‘azm): Bir işi yapmaya kesin karar verme, bir şeyi yapmak 

husûsunda büyük bir kararlılıkla gayret gösterme. 

Baston (İtalyanca isim, bastone): Yürürken dayanmak üzere kullanılan değnek, uzun 

sopa, asâ. 

Bed-baht (Farsça sıfat ve isim, bed “kötü” ve baḫt “tâlih” ile bed-baḫt): Tâlihi kötü 

olan, bahtsız, tâlihsiz (kimse). 

Beka (Arapça isim, beḳā’): Ölmezlik, ölümsüzlük, ebediyet, ebedîlik, bâkîlik.  

Berâber (Farsça zarf, ber-ā-ber): Birlikte. 

Beyaz (Arapça isim, beyāż): Kar renginde olan rengin adı, ak. 

Beyt (Arapça isim, beyt): Ev, mesken, hâne. 
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Bî-çâre (Farsça sıfat, olumsuzluk bildiren bі- ve çāre ile bі-çāre): Çâresiz, âciz, zavallı. 

Bî-hûşî (Farsça sıfat, olumsuzluk bildiren bі- ve hūş “akıl” ile bі-hūş): Aklı başında 

olmayan, kendinden geçmiş, baygın; şaşkın, sersem. 

Bî-kârar (Farsça sıfat, olumsuzluk bildiren bі- ve Arapça ḳarār ile bі-ḳarār): Kararsız, 

bir karar üzere durmayan, aynı hal üzere devam etmeyen. 

Binâ (Arapça isim, binā’): Barınmak veya belli bir maksat için kullanılmak üzere 

yapılmış her türlü mîmârî eser, yapı. 

Bî-sebât (Arapça isim, Farsça olumsuzluk eki olan “bî-” ile): Kararsızlık, sebatsızlık. 

Bîzâr (Farsça sıfat, bіzār): Bıkmış, usanmış, bezmiş. 

Câme (Farsça isim, cāme) Elbise, çamaşır, giyecek şey. 

Can (Farsça isim, cān): İnsan ve hayvanların yaşamasını sağlayan ve ölümle bedenden 

ayrılan madde dışı varlık, ruh. 

Câ-y (Farsça isim, cāy > cā): Yer, mahal, mevki. 

Celb (Arapça isim, celb): Kendine doğru çekme. 

Cem’ (Arapça isim, cem’): Toplama, toplanma, bir araya gelme, getirilme. 

Cep (Arapça isim, ceyb “yaka, yaka açıklığı”ndan) [Şemseddin Sâmi’ye göre, 

Araplar’ın yaka açığının göğse gelen kısmını kese gibi kullanmaları kelimeye 

Türkçe’deki anlamını kazandırmıştır]: Üstte taşınması istenen öte beriyi koymak 

için elbisenin üzerine veya iç kısmına dikilen kese biçimindeki ilâve. 

Cevâb (Arapça isim, cevāb): Bir soruya, bir söz veya yazıya, bir durum ve ihtiyâca söz, 

yazı veya başka bir ifâde yoluyle verilen karşılık, yanıt. 

Cûyân (Farsça sıfat ve isim, custen “aramak”tan cūy > cūyā – cūyān): Arayıcı, arayan, 

isteyen (kimse). 

Çam (Arapça isim, şem’ “mum”dan; şem’ > şam > şam ağacı “çıra ağacı” > çam 

ağacı, kısaltma yoluyle çam; halk ağzında şam olarak da geçer) [Kelime 
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Yunanca’ya ve Balkan dillerine de girmiştir]: Çamgiller denen büyük bitki 

familyasını meydana getiren, iğne yapraklı, reçineli ağaçların ortak adı. 

Çarşı (Farsça isim, çehār > çār “dört” ve sū “taraf, cihet” ile çār-sū > çārşū > çarşı) 

[Kelime Türkçe’den Yunanca, Bulgarca ve Sırpça’ya da geçmiştir]: Çeşitli 

dükkânların bulunduğu, üstü açık veya kapalı alış veriş yeri. 

Çehre (Farsça isim, çihre – çehre): Yüz, surat, sîmâ. 

Çemenzar (Farsça isim, çemen ve yer bildiren -zār ekiyle çemen-zār > çimen-zār): 

Çimenle örtülü yer, yeşilliklerle kaplı alan, çimenlik . 

Çene (Farsça isim, çāne – çene): Omurgalılarda, üzerinde dişler bulunan kemik parçası 

ile etrâfındaki yumuşak kısımlardan meydana gelen ağzın alt kısmı, yüzün 

hareketli olan uç kısmı. 

Çeşmân (Farsça isim, çoğul eki -ān ile): Gözler. 

Dâvâ (Arapça isim, da‘vā): Hakkını elde etmek veya korunmasını sağlamak yâhut bir 

anlaşmazlığın çözümü için mahkemeye baş vurma. 

Dehşet (Arapça isim, dehşet): Korkunç bir şey veya bir tehlike karşısında insanın içini 

kaplayan büyük korku, telâş ve ürküntü, yılgı. 

Dermiyân (Farsça zarf, der- eki ve miyān “orta” ile der-miyān’dan): Ortada. 

Deryâ (Farsça isim, deryā): Deniz. 

Dest (Farsça isim, dest): El. 

Devâm (Arapça isim, devām): Bir durum üzere sürüp gitme, sürme, kesilmeme. 

Dîğer (Farsça sıfat, dіger – diger): Başka, öteki, öbür, sâir. 

Dûrâdûr (Farsça sıfat, dūr “uzak” ve pekiştirme elifi -ā- ile dūr-ā-dūr): Uzaktan uzağa. 

Duvar (Farsça isim, dіvār> dıvar, “v”nin etkisiyle duvar): Bir binânın bedenini 

meydana getirmek, bir yeri çevrelemek, bölmek, bir ağırlığa dayanak sağlamak, 

toprak veya suyu tutmak gibi amaçlarla taş, tuğla, kerpiç, ahşap vb. malzemeden 

gereken kalınlıkta örülen ve diklemesine yükselen yapı. 
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Ebediyet (Arapça isim, ebed’den yapma mastar eki -iyyet ile ebediyyet): Ebedîlik, 

sonsuzluk, ölümsüzlük 

Ehliye (Arapça sıfat, ehl ve nispet eki -і ile ehlі) İnsana alışık, yabânî olmayan 

(hayvan), evcil. 

Elbise (Arapça isim, libās “giyecek”in çoğul şekli elbise) [Türkçe’de tekil anlamında 

kullanılmıştır]: Çamaşır üstüne giyilen dış giyeceği, giysi, libas, esvap. 

Elvân (Arapça isim, levn “renk”in çoğul şekli elvān): Renkler. 

Elvedâ (Arapça ünlem, harf-i târif el- ve vidā’ > vedā‘ “ayrılma” ile el-vedā‘): “Artık 

ayrılıyoruz, Allah’a ısmarladık” anlamında uzun ayrılıklar başlarken kullanılan 

vedâlaşma sözü. 

Emval (Arapça isim, māl’ın çoğul şekli emvāl): Mallar, mülkler, satın alınan şeyler. 

Esâs (Arapça isim, esās): Bir şeyi meydana getiren ana unsur, asıl yapı, temel. 

Esnâ i. (Arapça isim, ѕiny “an, zaman”ın çoğul şekli eѕnā’): Bir işin yapıldığı veya 

olduğu zaman, sıra, an. 

Eşyâ (Arapça isim, şey’in çoğul şekli eşyā’) [Tekil gibi de kullanılır]: Yiyecek ve 

içecek dışında insan için gerekli olan her türlü şey, nesneler. 

Etfâl (Arapça isim, ṭifl “çocuk”un çoğul şekli eṭfāl):mÇocuklar. 

Etrâf (Arapça isim, ṭaraf’ın çoğul şekli eṭrāf): Taraflar, yanlar. 

Etvâr (Arapça isim, ṭavr’ın çoğul şekli eṭvār): Tavırlar, davranışlar, haller, tarzlar. 

Evzâ (Arapça isim, vaż’ “duruş, tarz”ın çoğul şekli evżā‘): Durumlar, duruşlar, haller, 

vaziyetler. 

Fâsıla (Arapça isim, fāṣil “ayıran, bölen”den fāṣile): İki şeyi birbirinden ayıran açıklık, 

boşluk, ara, aralık. 

Fedâ (Arapça isim, fidā’) Bir şey uğrunda değerli bir şeyden vazgeçme, uğruna verme. 

Fezâ (Arapça isim, feżā’): Görülen ve görülmeyen bütün gök cisimlerini içine alan 

uçsuz bucaksız boşluk, uzay. 



50 
 

Fırsat (Arapça isim, furṣat): Bir şeyin yapılması için uygun düşen, elden 

kaçırılmayacak durum ve zaman, vesîle. 

Fincan (Arapça isim, fincān <Farsça pingān – bingān “tas, kâse”): Çay, kahve, süt vb. 

sıcak şeyleri içmek için kullanılan, porselenden yapılmış kulplu ufak kap. 

Galibâ (Arapça zarf, ġālib’in tenvinli şekli ġāliben > ġālibā) Öyle görünüyor ki, 

görünüşe göre, anlaşılan, zannediyorum ki. 

Garîbân (Arapça isim, ġarіb ve Farsça çoğul eki -ān ile ġarіbān): Garipler, zavallı, 

bîçâre kimseler. 

Gasb (Arapça isim, ġaṣb) Başkasına âit bir şeyi zor kullanarak ele geçirme, zorla 

zaptetme. 

Gayet (Arapça zarf, ġāyet): Çok, pek, pek çok, son derece. 

Gıpta-bahş (Farsça birleşik sıfat, baḫş veya baḫşā “veren, bağışlayan” ile): Gıpta 

veren. 

Hâb (Farsça isim, ẖāb > ḫāb) Uyku. 

Hafif (Arapça sıfat, ḫiffet “ağır olmamak”tan ḫafіf): Tartıda ağırlığı az gelen. 

Hak (Arapça isim, ḥaḳḳ): Doğru, gerçek. 

Hakikat (Arapça isim, ḥaḳіḳat): Asıl olan durum ve şekil, gerçek, asıl, künh. 

Hâl (Arapça isim, ḥāl): Bir şeyin içinde bulunduğu şartların ve niteliklerin bütünü, 

durum 

Halecân (Arapça isim, ḫalecān): Çarpıntı, titreme, yürek çarpıntısı. 

Halk (Arapça isim, ḫalḳ): Bir milleti meydana getiren insan topluluğu. 

Hamâil (Arapça isim, ḥamіle “kılıç bağı”nın çoğul şekli ḥamā’il) [Türkçe’de tekil 

anlamıyla kullanılır]: Sağ omuzdan sol kalçaya kadar uzanıp ucuna kılıç takılan 

kayış. 

Hâne (Farsça isim, ḫāne): Ev. 
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Harem (Arapça isim, ḥirmān “yasaklamak”tan ḥarem): Herkesin girmesine izin 

verilmeyen, saygı gösterilmesi gereken yer. 

Hâtır (Arapça isim, ḫuṭūr “akla gelmek” ve ḫāṭir “kalp”ten ḫāṭir): Düşünme, akılda 

tutma yeteneği, zihin, hâfıza. 

Hattâ (Arapça bağlaç, ḥattā): “Bile, dahi, üstelik, bundan başka, hem de” gibi anlamı 

kuvvetlendirmek için kullanılır. 

Hayâl (Arapça isim, ḫayāl): Aslı olmadığı halde zihinde kurulan şey, düş. 

Haydut (Bulgarca isim, ḫayduk <Macarca haydu) [Bâzı Osmanlıca sözlüklerde kelime 

Arapça bir alıntı olarak (ḥaydūd) kabul edilmiş ve ḥayādіd şeklinde çoğulu da 

yapılmıştır]: Silâhlı soygun yapan, dağlarda, kırlarda yol kesen kimse, şakî. 

Hayli (Farsça sıfat, ḫaylі): Oldukça fazla, çokça, epey. 

Hayret (Arapça isim, ḥayret): Bir durum veya bir şey karşısında ne yapacağını ne 

hüküm vereceğini bilememe, şaşırma, şaşırıp kalma, şaşkınlık. 

Haysiyet (Arapça isim, ḥayѕiyyet) Şeref, onur, îtibar. 

Hayvânât (Arapça isim, ḥayvān ve çoğul eki -āt ile ḥayvānāt): Hayvanlar. 

Hazır (Arapça sıfat, ḥużūr “hazır olmak, bir yerde bulunmak”tan ḥāżir): Bir işi yapmak 

için gerekli her türlü şeyini tamamlamış olan. 

Heder (Arapça isim, heder): Boşa gitme, yok yere harcanma, ziyan olma. 

Herif (Arapça isim, ḥarіf “meslektaş, arkadaş”tan): Kaba, bayağı adamlar için 

kullanılır. 

Hevâ (Arapça isim, hevā): İstek, arzu, heves, meyil. 

Hevesât (Arapça isim, heves ve çoğul eki -āt ile hevesāt): Hevesler, arzular, istekler. 

Hiç (Farsça zarf, hіç): Olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde anlamı kuvvetlendirir, 

kat’iyen, asla. 

Hiddet (Arapça isim, ḥiddet): Öfke, kızgınlık. 
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Hitâb (Arapça isim, ḫiṭāb): Sözü veya yazıyı bir kimseye yöneltme, tevcih etme. 

Horoz (Farsça isim, ḫurūs’tan): Tavuk cinsinin dişisine göre daha iri ve gösterişli, 

renkleri parlak, ibiği büyük olan erkeği. 

Hükûmet (Arapça isim, ḥukūmet): Devletin, ülkeyi içeride ve dışarıda yönetmesinde 

yetkili olan yürütme organı, yönetme, yürütme kuvveti ve bu kuvveti temsil eden 

bakanlar kurulu. 

Hürmet (Arapça isim, ḥurmet): Bir şeye veya bir kimseye değer vermekten ileri gelen 

ölçülü davranma hissi, çekinme ile karışık bir sevginin verdiği dikkat ve îtinâ 

gösterme duygusu, saygı. 

Hüzn (Arapça isim, ḥuzn): Gönülde hissedilen gariplik ve burukluk, arzulanan bir şeyin 

elden kaçması veya istenmeyen bir şeyin başa gelmesi yüzünden duyulan tasa, 

üzüntü, gam, keder. 

Iyâl (Arapça isim, ‘ayyil “bir kişinin bakmakla mükellef olduğu kimse”nin çoğul şekli 

‘iyāl): Eş, zevce. 

İ’tinâ (Arapça isim, ‘uniyy “sıkıntı vermek, meşgul etmek”ten i‘tinā’): Bir şeyin 

istenildiği gibi olması için gereken dikkati gösterme, dikkat, özen, özenme, 

ihtimam. 

İbâret (Arapça sıfat, ‘ibāret): Sâdece -den meydana gelmiş, -den oluşmuş, başka bir şey 

değil, ancak bu. 

İbtidâ i. (Arapça isim, bed’ “başlamak”tan ibtidā’): Başlama. 

İctimâ (Arapça isim, cem’ “toplamak, biriktirmek”ten ictimā‘): Bir araya gelme, 

toplanma. 

İfhâm (Arapça isim, fehm “anlamak, bilmek”ten ifhām) Anlatma, bildirme; anlatılma, 

bildirilme. 

İhlâl (Arapça isim, ḫalel “bozukluk”tan iḫlāl) Bozma, sakatlama, halel getirme. 

İhzâr (Arapça isim, ḥużūr “hazır bulunmak”tan iḥżār): Hazır etme, hazır bulundurma, 

hazırlama. 
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İlân (Arapça isim, ‘alen – ‘alāniyet “açık olmak, âşikâr olmak”tan i‘lān): Açıklama, 

açığa vurma, meydana çıkarma. 

İlkâ (Arapça isim, liḳā’dan ilḳā’): Atma. 

Îmâ (Arapça isim, vem’ “işâret etmek”ten іmā’): Açıkça söylemeden üstü kapalı olarak 

anlatma, dokundurma. 

İnfirâd (Arapça isim, ferd “tek” ve furūd “tek, yalnız olmak”tan infirād): Ayrılıp tek ve 

yalnız kalma. 

İnhidâm (Arapça isim, hedm “binâyı yıkmak”tan inhidām): Çökme, yıkılma, harap ve 

vîran olma. 

İnsaniye (Arapça isim): İnsanlar, insan cinsi, beşeriyet. 

İntikam (Arapça isim, nuḳūm “öç almak, cezâlandırmak”tan intiḳām) Öç alma, yapılan 

bir kötülüğe gereken karşılığı verip acısını çıkarma. 

Îrâd (Arapça isim, vurūd “gelmek”ten іrād): Gelir, vâridat. 

İskemle (Yunanca isim, skamni <Latince): Arkalıksız, üstü tahta veya hasır, dört ayaklı 

sandalye. 

İstihfâf (Arapça isim, ḫiffet “hafif olmak”tan istiḫfāf): Küçük görme, hafif bulma, 

küçümseme, hor görme. 

İstihkar (Arapça isim, ḥaḳr “horlamak, küçük görmek”ten istiḥḳār): Hor görme, hakir 

görme, küçümseme. 

İstîlâ (Arapça isim, vilāyet “idâre etmek, bir yeri ele geçirmek”ten istіlā’): Bir yeri 

kuvvet kullanarak ele geçirme. 

İş’âl (Arapça isim, şa’l “ateş tutuşmak”tan iş’āl): Tutuşturma, yakma. 

İştirâk (Arapça isim, şirket “ortağı olmak”tan iştirāk): Ortak olma, birlikte bulunma, 

ortaklık. 

İşve (Arapça isim, ‘işve): Güzelin gönül çekici ve şuh hâli, cilvesi, naz ve edâsı. 
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İşve-bâzâne (Arapça sıfat ve isim, ‘işve ve Farsça bāz “oynayan” ile ‘işve-bāz Farsça -

āne ekiyle ): Naz edici, edâlı, işveli (kimse). 

İttihâz (Arapça isim, aḫẕ “almak, tutmak”tan ittiḫāẕ) Kabul etme, öyle sayma … 

edinme. 

İzdivâc (Arapça isim, zevc “eş, karı, koca, çiftin her biri”nden izdivāc): Evlenme, 

teehhül, tezevvüç. 

Kahve (Arapça isim, ḳahve “içecek şey, şarap”): Kök boyasıgillerden bir sıcak iklim 

ağacı. 

Kandil (Arapça isim, ḳindіl <Latince candela “mum”): Sıvı hâlindeki yağa batırılmış 

bir fitilin yanması sûretiyle ışık veren aydınlatma âleti. 

Karâr (Arapça isim, ḳarār) Bir iş veya mesele hakkında verilen kesin hüküm. 

Kat’î (Arapça sıfat, ḳaṭ’ “kesmek” ve nispet eki -і ile ḳaṭ‘і) Şüphe ve tereddüte yer 

bırakmayan, kesin. 

Kavga (Fars. ġavgā’dan): Şiddetli tartışma veya dövüş, mücâdele. 

Kavs (Arapça isim, ḳavs): Yay, yay biçiminde olan şey. 

Kaymakam (Arapça isim, ḳā’im ve maḳām ile ḳā’im-i maḳām > ḳā’im-maḳām’dan): 

Bir ilçenin en büyük mülkî âmiri. 

Kelime (Arapça isim, kelime): Bir veya birkaç heceden meydana gelen anlamlı söz, 

sözcük. 

Kemâl (Arapça isim, kemāl): En olgun, en yetişkin döneminde olma, olgunluk. 

Kenâr (Farsça isim, kenār): Bir şeyin bitiş kısmı, bitiş yeri, uçta kalan kısmı. 

Kesb (Arapça isim, kesb): Kazanma, çalışarak kazanma. 

Keyf (Arapça isim, keyf “durum, ruh hâli”): Sağlık, sıhhat, âfiyet. 

Kıymet (Arapça isim, ḳiymet) Bir şeyin taşıdığı maddî varlığa göre tespit edilen 

karşılık, hakkında biçilen değer. 
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Kibir (Arapça isim, kibr): Büyüklük taslama, kendini herkesten üstün görme, burun 

büyüklüğü. 

Kifâyet (Arapça isim, kifāyet): Yeter miktarda olma, yetişme, elverme, kâfi olma. 

Kilise (Farsça isim, kelіsā < Yunanca ekklésia): Hıristiyanların ibâdet yeri, hıristiyan 

tapınağı 

Kirâm (Arapça isim, kerіm “şerefli, ulu, cömert”in çoğul şekli kirām): Soyu temiz, 

soylu kimseler, şerefli ve ulu kimseler. 

Köşe (Farsça isim, gūşe > kūşe > köşe): İki duvarın birleştiği yer. 

Kuûd (Arapça isim, ḳu‘ūd): Oturma. 

Kuzâh (Arapça isim, ḳuzḥa “renk renk yol ve çizgi”nin çoğul şekli veya bir melek veya 

şeytan adından ḳuzaḥ): Renk renk ve yol yol ışık, gök kuşağı ışığı. 

Küstâhâne (Farsça sıfat ve zarf -āne ekiyle): Küstah birine yakışır tarzda, küstahça. 

Lâkaydî (Arapça isim, lā-ḳayd ve Fars. mastariyet eki -і ile lā-ḳaydі): İlgisizlik, 

umursamazlık, lakaytlık. 

Lâterna (İtalyanca isim, lanterna <Latince): Bir kolun çevrilmesi sûretiyle çeşitli 

havalar çalan, org türünden, sandık biçiminde, sırtta taşınır seyyar çalgı. 

Leke (Farsça isim, lekā): Bir şey veya yer üzerinde başka bir maddenin damlaması, 

dökülmesi ve düşmesi gibi sebeplerle meydana gelen benek şeklinde veya belli 

bir kısma mahsus kir. 

Letâfet (Arapça isim, leṭāfet): Hoşluk, güzellik, incelik. 

Lisân (Arapça isim, lisān): (Ağızdaki) Dil. 

Mahallîye (Arapça sıfat, maḥall "yer" ve nispet eki -і ile maḥallі) Bir yere âit veya bir 

yere mahsus olan, yerli, yerel, yöresel. 

Mahbube (Arapça isim, maḥbūb'dan maḥbūbe): Sevilen kadın, kadın sevgili, mâşûka. 



56 
 

Mahrum (Arapça sıfat ve isim, ḥirmān “bir şeyden menetmek”ten maḥrūm): İyi ve 

güzel bir şeyden hissesi, payı olmayan, yoksun olan, istediğini elde edemeyen 

(kimse), nasipsiz. 

Mahsul (Arapça isim, ḥuṣūl “üremek, hâsıl olmak”tan maḥṣūl): Buğday, arpa, tütün, 

meyve vb. topraktan elde edilen şey, ürün. 

Mahsûs (Arapça sıfat, ḫuṣūṣ “has, husûsî, özel olmak”tan maḫṣūṣ): Yalnız bir kimse, 

bir nesne veya bir yere âit olan, başkasında bulunmayan, husûsîleşmiş, has, 

özgü. 

Mahv (Arapça sıfat, maḥv): Yok etme, varlığına son verme. 

Mahzun (Arapça sıfat, ḥuzn “gamlı olmak”tan maḥzūn): Üzüntülü, gamlı, kederli, 

hüzünlü. 

Mâî (Arapça sıfat, mā “su” ve nispet eki -і ile mā’і): Suya âit, su ile ilgili. 

Mâkûl (Arapça sıfat, ‘aḳl “bilmek, akletmek”ten ma‘ḳūl): Akla uygun, akla yatkın 

gelen, mantıkî. 

Mânâ (Arapça isim, ‘any “kastetmek”ten ma‘nā): Kelime, söz, hareket, davranış vb.nin 

ifâde ettiği şey, anlatılmak istenen veya onlardan anlaşılan şey, anlam, medlûl, 

mefhum. 

Manzara (Arapça isim, manẓar’dan manẓara): Gözle görülen, bakılıp seyredilen yer, 

mevki. 

Me’kûlât (Arapça isim, me’kūl ve çoğul eki -āt ile me’kūlāt): Yenecek şeyler, 

yiyecekler. 

Me’yûsâne (Arapça sıfat, ye’s “ümîdini kesmek, ümitsiz olmak”tan me’yūs Farsça -āne 

ekiyle): Ümîdi kalmamış, ümitsizliğe düşmüş, ümitsiz, karamsar, üzgün. 

Me’yûsiyet (Arapça isim, me’yūs’tan yapma mastar eki -iyyet ile me’yūsiyyet): Meyus 

olma durumu, ümitsizlik. 

Meftûnâne (Farsça zarf, -āne ekiyle) Büyülenmiş bir halde, kendinden geçmişçesine, 

hayranlıkla. 
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Melce (Arapça isim, lec’ “sığınmak”tan melce’): Sığınacak, ilticâ edecek yer, sığınak, 

penah, melâz. 

Merâm (Arapça isim, merām): İstek, niyet, maksat. 

Merdiven (Farsça isim, nerd-bān > nerdubān’dan > nerduvān > merduvān > merdüven 

> merdiven): Yüksek bir yere çıkmaya yâhut yüksek bir yerden inmeye yarayan, 

seyyar veya sâbit pek çok çeşidi olan basamaklar dizisi. 

Merhamet (Arapça isim, merḥamet): Herhangi bir canlının acısını, kederini, 

mutsuzluğunu yüreğinde hissedip üzüntü duyma ve ona karşı yardım hisleriyle 

dolma, acıma. 

Mesâî (Arapça isim, sa’y “çalışmak”tan mes’ā “çalışma, meslek”in çoğul şekli mesā’і): 

Çalışmalar, emekler, gayretler. 

Mesken (Arapça isim, seken “ikāmet etmek, oturmak”tan mesken): Oturulan, ikāmet 

edilen yer, ev, konut, ikametgâh. 

Meyhâne (Farsça isim, mey “şarap” ve ḫāne “ev, yer” ile mey-ḫāne): İçinde şarap vb. 

içkiler içilen ve satılan yer. 

Meylîye (Arapça isim, meyl > meyliyye): Meyille ilgili şey. 

Meziyet (Arapça isim, meziyyet): Bir kimse veya bir nesneyi benzerlerinden üstün kılan 

vasıf, üstünlük. 

Muâmele (Arapça isim, ‘amel “işlemek, yapmak, hareket etmek”ten mu‘āmele): 

Başkasına karşı olan davranış, davranış biçimi, tutum. 

Muammâ (Arapça isim, ta‘miye “sözün anlamını gizlemek”ten mu‘ammā): Bilmece. 

Muhabbet (Arapça isim, ḥubb “sevmek”ten maḥabbet): Sevgi. 

Muhâkemât (Arapça isim, ḥukm “hükmetmek”ten muḥākeme “iyice düşünme”den 

Arapça muḥākeme’nin çoğul eki -āt almış şekli muḥākemat): Muhâkemeler. 

Muhâkeme (Arapça isim, ḥukm “hükmetmek”ten muḥākeme): Bir konuyu dikkatle 

inceleme, iyice düşünme, akıl süzgecinden geçirerek karar verme. 
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Muhikkâne (Arapça sıfat, iḥḳāḳ “gerekli kılmak, hak ve gerçek kılmak”tan muḥiḳḳ 

Farsça -āne ekiyle): Hakkı gözeterek, haktan ayrılmadan, âdilce, hakka ve 

gerçeğe uygun biçimde. 

Mukarrer (Arapça sıfat, taḳrіr “karar vermek, anlatıp açıklamak, tâyin etmek”ten 

muḳarrer): Hakkında karar alınmış, karar verilmiş, kararlaştırılmış. 

Mûsıkî-şinâs (Arapça isim, mūsiḳі ve Farsça şinās “bilen” ile mūsiḳі-şinās): Mûsikîyi 

bilen, mûsikiyle uğraşan kimse. 

Mutasarrıf (Arapça sıfat ve isim, taṣarruf “idâre etmek”ten muteṣarrif): Bir mal yâhut 

mülkün sâhibi, mâliki olup kullanma hakkını elinde bulunduran (kimse). 

Muttarid (Arapça sıfat, iṭṭirād “birbirini tâkip etmek”ten muṭṭarid): Düzenli bir şekilde, 

hiç değişmeden birbiri ardınca olan, tek düze sürüp giden, monoton. 

Muzır (Arapça sıfat, iżrār “zarar vermek”ten mużirr) [Halk ağzında muzur şeklinde de 

kullanılır]: Zarar veren, zararlı. 

Mübâlâğa i (Arapça isim, bulūġ “vâsıl olmak, ulaşmak”tan mubālaġa): Bir şeyi 

gerçekte olduğundan daha fazla, daha büyük gösterme, abartma. 

Mücâdele (Arapça isim, cedel “tartışmak”tan mucādele): Bir mesele üzerinde karşılıklı 

tartışma, uğraşma, didişme. 

Mücellâ (Arapça sıfat, tecliye “cilâlamak”tan mucellā): Cilâlanmış, parlatılmış, cilâlı, 

parlak. 

Müdâhale (Arapça isim, duḫūl “girmek, dâhil olmak”tan mudāḫale): Bir işin gidişine el 

atma, karışma. 

Müessir (Arapça sıfat, te’ѕіr “etkilemek, iz bırakmak”tan mu’eѕѕir): Tesir eden, tesirli, 

etkili, etkileyici. 

Müfteris (Arapça sıfat, iftirās “paralamak, parçalamak”tan mufteris): Avını 

parçalayarak yiyen, yırtıcı (hayvan). 

Mükâleme (Arapça isim, kelām “söz, konuşma”dan mukāleme): Karşılıklı konuşma, 

söyleşme. 
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Mülâyemet (Arapça isim, le’m “ıslâh etmek; uygun gelmek”ten mulā’emet > 

mulāyemet): Yumuşak huyluluk, yumuşaklık, mülayimlik. 

Mümkün (Arapça sıfat, imkān > mumkin’den ses uyumu ile): Olması, gerçekleşmesi 

imkân dâhilinde olan, olabilir, kābil, muhtemel. 

Mün’atıf (Arapça sıfat, in’iṭāf “yönelmek”ten mun’aṭif): Bir tarafa doğru yönelen, 

meyleden, teveccüh eden. 

Münâsebetsiz (Arapça sıfat) Uygunsuz, yakışık almayan, yakışıksız, yersiz. 

Müncezib (Arapça sıfat, inciẕāb “çekilmek”ten munceẕib): Bir şeye, bir tarafa doğru 

çekilen. 

Mündemic (Arapça sıfat, indimāc “dürülüp sarılmak”tan mundemic): Bir şeyin içinde 

saklı olan, o şeyin içinde var olan, bulunan. 

Müntehâ (Arapça isim, intihā “sona ermek”ten muntehā): Bir şeyin varabileceği son 

nokta, son, nihâyet. 

Mürâcaat (Arapça isim, rucū’ “dönmek”ten murāca’at): Bir istek için bir kimse veya 

makāma başvurma, başvuru. 

Müstakil (Arapça sıfat, istiḳlāl “bağımsız olmak”tan mustaḳill): Bağımsız. 

Müşâteme (Arapça isim, şetm “sövmek”ten muşāteme): Karşılıklı küfürleşme, kaba ve 

çirkin sözlerle atışma. 

Mütebessimâne (Arapça zarf, tebessum “gülümsemek”ten mütebessim Farsça -āne 

ekiyle): Mütebessim bir şekilde, gülümsercesine. 

Mütefekkir (Arapça sıfat, tefekkur “düşünmek”ten mutefekkir): Düşünen, tefekkür 

eden, tefekküre dalmış. 

Mütemevvic (Arapça sıfat, temevvuc “dalgalanmak”tan mutemevvic): Dalgalanan, 

dalgalı. 

Müzehheb (Arapça sıfat, teẕhіb “altın sürmek, yaldızlamak”tan muẕehheb): Altın 

suyuna batırılmış. 
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Nâz (Farsça isim, nāz): Kendini beğendirmek amacıyle takınılan edâlı tavır, cilve. 

Nazar (Arapça isim, naẓar): Bakış, bakma, göz atma. 

Netice (Arapça isim, netіce): Bir olay veya durumun sonunda meydana çıkan olay veya 

durum, sonuç. 

Nezâket (Farsça isim, nāzuk > nāzik’ten nezāket) [Arapça kelimelere benzetilerek 

Türkçe’de türetilmiştir]: Terbiye, edep, kibarlık, zarâfet.  

Nihal (Farsça isim, nihāl) Fidan. 

Nihân (Farsça sıfat, nihān): Gizli, saklı, gizlenmiş, saklanmış. 

Nihâyetü’l-emr (Arapça isim): İşin sonunda, âkıbet. 

Nîm (Farsça sıfat, nіm): Yarım. 

Nîmet (Arapça isim, ni’met): Lutuf eseri olan iyilik, ihsan, bağış. 

Nisbet (Arapça isim, nisbet): İki şeyin veya parça ile bütünün nitelik veya nicelik 

bakımından birbirine göre olan durumu, oran,ölçü. 

Nisvân (Arapça isim, nisvān) Kadınlar. 

Nişan (Farsça isim, nişān): İşâret, belirti, iz, alâmet. 

Niyet (Arapça isim, niyyet): Bir şeyi yapmayı önceden kurma, zihinde tasarlama, 

yapmayı aklına koyma, yapmaya karar verme. 

Nokta (Arapça isim, nuḳṭa): Biçimi kalemin kâğıda bir defa dokunması ile meydana 

gelen ben gibi ufak şekil, benek. 

Nurânî (Arapça sıfat, nūr > nūrān ve nispet eki -і ile nūrānі): Işıklı. 

Nükûl (Arapça isim, nukūl): Vazgeçme, geri dönme, cayma. 

Nüvâziş (Farsça isim, nevāhten – nevāzіden “okşamak”tan nevāziş > nuvāziş): Okşama, 

gönül alma, iltifat etme. 

Nüzül (Arapça isim, nuzl): Konaklama yeri. 
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Palto (Fransızca isim, paletot <İngilizce): Soğuk havalarda elbise üstüne giyilen, kalın 

kumaştan erkek giyeceği. 

Para (Farsça isim, pāre “parça, gümüş parçası”ndan) [Kelime Türkçe’den Balkan 

dillerine de geçmiştir]: Alışverişte ödeme aracı olarak kullanılmak üzere devlet 

tarafından basılıp tedâvüle çıkarılan, üzerinde îtibârî değeri yazılı kâğıt veya 

mâden. 

Pertev (Farsça isim, pertev): Işık, parlaklık. 

Peydâ (Farsça sıfat, peydā): Açıkta ve meydanda olan, âşikâr, zâhir. 

Râbıta (Arapça isim, rābiṭ “bağlayan”dan rābiṭa): İki şeyi birbirine bağlayan nesne, 

bağ. 

Raks (Arapça isim, raḳṣ): Genellikle mûsikî eşliğinde ayakta yapılan, çeşitli âhenkli 

hareketler dizisi, oyun, dans. 

Refâkat (Arapça isim, refāḳat): Birinin berâberinde olma, arkadaşlık, yoldaşlık. 

Refîka (Arapça isim, refіḳ “yoldaş, arkadaş”tan refіḳa): (Bir erkeğe göre) Karı, zevce. 

Reviş (Farsça isim, reften “gitmek”ten reviş): Yürüyüş, gidiş. 

Revnak (Arapça isim, revnaḳ) Göz alıcı güzellik, parlaklık, tâzelik, letâfet. 

Rikkat (Arapça isim, riḳḳat): İncelik, rakik olma. 

Saat (Arapça isim, sā‘at): Gece ile gündüzden meydana gelen bir günün yirmi dörtte 

birine eşit olan altmış dakîkalık zaman birimi. 

Sabah (Arapça isim, ṣabāḥ): Günün başlangıcı, gündüzün ilk saatleri. 

Sadâ (Farsça isim, sedā “yankı” > Arapça – Farsça ṣadā) [Arapça’da “yankı” 

anlamında olan kelime “ses” mânâsını Farsça’da kazanmıştır]: Ses, âvaz. 

Safâ (Arapça isim, ṣafā’): Gönül şenliği, rahat, huzur, kedersizlik. 

Sâhib (Arapça isim, ṣāḥib “mâlik olan” veya ṣoḥbet “birlikte bulunup arkadaş ve dost 

olmak”tan ṣāḥib): Bir şeyin mülkiyetini ve o şeyi istediği gibi kullanabilme 

hakkını elinde bulunduran kimse, mâlik. 
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Sâhibe (Arapça isim, ṣāḥib’in müennes şekli ṣāḥibe): Bir şeye sâhip olan kadın, kadın 

sâhip. 

Sâhil (Arapça isim, sāḥil): Deniz, nehir veya göl kenarı, kıyı, yalı. 

Sâkit (Arapça sıfat, sukūt “susmak”tan sākit): Ses çıkarmayan, konuşmayan, susan, 

sessiz. 

Sâmi’a-hırâş (Sıfat, Arapça sāmi’ “işiten”den sāmi’a Farsça ḫirāş “tırmalayan” ile): 

Kulak tırmalayan. 

Sandalye (İtalyanca isim, sedilia < Latince): Kol koyacak yerleri olmayan arkalıklı 

oturma eşyâsı, iskemle. 

Sandık (Arapça isim, ṣandūḳ < Yunanca): İçine saklanması istenen şeyler konan, dört 

köşe büyük bir kutu şeklindeki kapaklı ev eşyâsı. 

Sâniye (Arapça isim, ѕāniye): Bir dakîka veya bir derecenin altmışta biri. 

Sarây (Farsça isim, serāy): Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük 

ve gösterişli binâ. 

Sarhoş (Farsça sıfat ve isim, ser “baş” ve ḫōş “iyi, hoş” ile ser-ḫōş “başı hoş olan”): 

Alkollü bir içki veya keyif verici bir madde etkisiyle az veya çok kendini 

bilmez, kendine hâkim olamaz duruma gelmiş (kimse).  

Sefâlet (Arapça isim, sefālet): Aşırı geçim sıkıntısı, yokluklar ve çok güç maddî şartlar 

içinde yaşama, had safhada yoksulluk, fakirlik. 

Selb (Arapça isim, selb): Zorla alma, gasp.  

Serî (Arapça sıfat, sur‘at “çabuk olmak”tan serі‘): Hızlı, çabuk, sür’atli. 

Serîr (Arapça isim, serіr): Taht, oturulacak yüksekçe yer veya yatak, kerevet, dîvan, 

sedir. 

Sevdâ (Arapça isim, esved “kara”nın müennes şekli sevdā’): Kuvvetli sevgi, aşk, 

muhabbet. 

Seyr (Arapça isim, seyr): Yürüyüş, yürüme, gidiş. 
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Sırma (Yunanca isim, syrma) [Kelime Türkçe’den Balkan dillerine de geçmiştir]: 

Haddeden geçirilmiş, altın yaldızlı veya yaldızsız ince gümüş tel. 

Sirkat (Arapça isim, sirḳat): Çalma, hırsızlık. 

Sitem (Farsça isim, sitem): Bir kimseye herhangi bir davranışından dolayı üzüldüğünü, 

kırıldığını, alındığını öfkelenmeden belirtme, dostça çıkışma. 

Siyâh (Farsça isim, siyāh): En koyu renk, kömür rengi, kara. 

Sofa (Arapça isim, ṣuffe’den): Evlerde oda kapılarının açıldığı ve eskiden ev halkının 

birlikte oturduğu, yemek yediği genişçe yer, hol. 

Sofra (Arapça isim, sufre’den) [Kelime Türkçe’den Balkan dillerine de geçmiştir]: 

Üzerine yiyecekler, içecekler, tabak, kaşık, çatal vb. konularak çevresine 

oturulup yemek yenilecek şekilde düzenlenmiş masa, sini, yaygı vb. 

Sokak (Arapça isim, zuḳāḳ’tan) [Kelime Türkçe’den Balkan dillerine de geçmiştir]: 

Yerleşim yerlerinde ev ve dükkânlar arasında uzanan, caddeye nispetle daha dar 

ve kısa yol. 

Suâl (Arapça isim, su’āl): Sorulan şey, soru. 

Suret (Arapça isim, ṣūret): Gözün ilk bakışta gördüğü şey, dış görünüş, şekil, biçim. 

Sükûn (Arapça isim, sukūn): Durma, hareketsiz kalma, durgunluk. 

Sükûnet (Arapça isim, sukūn’dan sukūnet): Durgunluk, hareketsizlik. 

Sür’at (Arapça isim, sur’at): Çabukluk, hızlılık, hız. 

Şair (Arapça isim, şi’r “şiir söylemek”ten şā’ir): Şiir söyleyen veya şiir yazan kimse. 

Şapka (Bulgarca isim, şapka): Sokağa çıkarken giyilen fötr, kasket, keçe, hasır. 

Şark (Arapça isim, şarḳ): Dört ana yönden güneşin doğduğu yön, doğu. 

Şarkı (Arapça isim, şarḳ > şarḳі “doğuyle ilgili”den): Mûsikîmizde çok kullanılmış 

olan, aşk, ayrılık, eğlence gibi duygular üzerine küçük usûllerle bestelenmiş, ara 

nağmesi ve nakarâtı bulunan parça. 
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Şâşâ’a (Arapça isim, şa’şa’a): Parıltı, parlaklık. 

Şefkat (Arapça isim, şefeḳat): Koruma, acıma ve esirgeme duygusu ile karışık olan 

sevgi. 

Şemâtet (Arapça isim, şemātet): Birinin başına gelen felâketten dolayı sevinme, 

sevincini gösterme, gürültü, şamata. 

Şiddet (Arapça isim, şiddet): Bir güç, hareket veya kuvvetin derecesi. 

Şikâyet (Arapça isim, şikāyet): Durumundan memnun olmayıp yakınma veya başına 

gelen bir dertten sızlanma. 

Şinâs (Farsça sıfat, şināḫten “tanımak”tan şinās): Sonuna geldiği kelimelere “bilen, 

tanıyan, anlayan” anlamı katarak Farsça usûlüyle birleşik sıfatlar yapar. 

Şûhâne (Farsça sıfat ve isim, şūḫ Farsça -āne ekiyle): Serbest ve neşeli tavırlı, işveli, 

cilveli (kadın). 

Ta’cîzât (Arapça isim, ‘acz “gücü yetmemek”ten ta‘cіz Arapça çoğul eki -āt ile): 

Rahatsızlık verme. 

Taâm (Arapça isim, ṭa’ām): Yemek, aş. 

Taarruz (Arapça isim, ‘arż “arzetmek, isâbet etmek, vurmak, ârız olmak”tan te’arruż): 

Sataşma, ilişme, takılma, tecâvüz etme. 

Tabiât (Arapça isim, ṭabіat): İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıkların hepsi, doğa. 

Taharri (Arapça isim, ḥary > teḥarrі): Arama, aranma, araştırılma, bir şeyi bulmaya 

çalışma. 

Takarrüb (Arapça isim, ḳurb “yaklaşmak, yakın olmak”tan teḳarrub): Yaklaşma, 

yakına gelme. 

Tâkib (Arapça isim, ‘aḳb “ardından gelmek”ten ta’ḳіb): (Yetişmek, yakalamak, bulmak 

için) Birinin veya bir şeyin arkasından gitme, arkasına düşme, izleme. 

Tanîn-endâz (Farsça birleşik sıfat, Arapça ṭanіn “Tınlama, çınlama” Farsça endāz 

“atan, atıcı” ile): Çınlayan, inleyen. 
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Tarafdâr (Arapça isim, ṭaraf ve Farsça dār” tutan” ile ṭaraf-dār): Bir tarafı 

destekleyen, birinin tarafını veya bir fikri tutan kimse, yandaş. 

Tarâvet (Arapça isim, ṭarāvet): Tâzelik, körpelik. 

Tasadduk (Arapça isim, ṣadaḳa “sadaka”dan teṣadduḳ): Sadaka olarak verme, verilme. 

Tasdîât (Arapça isim, ṣudā’ “baş ağrısı”ndan taṣdі’ Arapça çoğul eki -āt ile) Can 

sıkmalar. 

Tavr (Arapça isim, ṭavr): Durum, hal, vaziyet, davranış. 

Teessür (Arapça isim, eѕer “iz, belirti; tesir, etki”den te’eѕѕur): Üzülme, kederlenme, 

üzüntü, keder. 

Tefekkürât (Arapça isim, fikr “düşünmek”ten tefekkür Arapça çoğul eki -āt ile): 

Tefekkürler, düşünmeler. 

Tefrîş (Arapça isim, ferş “yaymak, döşemek”ten tefrіş) Bir şeyi bir yere yayma, serme. 

Tehdîdât (Arapça isim, çoğul eki -āt ile): Tehditler, korkutmalar. 

Tehyiç (Arapça isim, heyecān’dan tehyіc): Heyecanlandırma, heyecana getirme, 

coşturma. 

Tekessür (Arapça isim, keѕret “çok olmak”tan tekeѕѕur): Çoğalma. 

Tekrar (Arapça isim, kurūr “geri dönmek”ten tekrār): Aynı olay, iş yâhut eylemin 

yeniden bir veya daha çok defa meydana gelişi. 

Telâş (Farsça isim, telāş “çalışma, gayret, çaba”): Belli bir sebepten meydana gelen 

heyecanla karışık acele. 

Temâşâ (Arapça isim, meşy “yürümek”ten temāşі “birlikte gitmek” > Farsça temāşā): 

Bakıp seyretme, zevkle, hayranlıkla seyretme, izleme. 

Temel (Yunanca isim, temelion): Bir binânın üzerine oturduğu toprak altında kalan 

duvarları. 

Ten (Farsça isim, ten): İnsan vücûdunun dış yüzü, cilt. 
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Tenhâ (Farsça sıfat ve isim, tenhā): Issız, içinde az insan bulunan (yer). 

Tenvir (Arapça isim, nevr “aydın olmak”tan tenvіr): Işıklandırma, aydınlatma. 

Tercih (Arapça isim, rucḥān “ağır gelip yukarıya çıkmak”tan tercіḥ): Bir şeyi 

diğerlerinden daha üstün tutma, daha önemli sayma, yeğleme. 

Teskin (Arapça isim, sukūn “sâkin olmak”tan teskіn): Yatıştırma, sükûnete erdirme. 

Teşkil (Arapça fiil, şekl “şekil, sûret”ten teşkіl): Vücûda getirme, meydana getirme, 

ortaya çıkarma, oluşturma. 

Tevakkuf (Arapça isim, vuḳūf “ayakta durmak”tan tevaḳḳuf): Bekleme, durma. 

Ufuk (Arapça isim, ufḳ): Gökyüzünün yerle birleşmiş gibi göründüğü yer. 

Ulviyet (Arapça isim, ‘ulüvv > ‘ulvі’nin yapma mastar eki -iyyet almış şekli ‘ulviyyet): 

Yücelik, yükseklik, büyüklük. 

Vâsî (Arapça sıfat, vus’at “geniş olmak”tan vāsi’): Geniş. 

Vaz’ (Arapça isim, vaż’): Koyma, konulma. 

Ve’l-hâsıl (Arapça bağlaç ve harf-i târif el- ve ḥāṣıl’dan ve’l-ḥāṣıl): Sonuç olarak, sözün 

kısası, kısacası. 

Vefâsız (Arapça sıfat) Vefâsı olmayan, sevgisinde, dostluğunda sebat göstermeyen 

(kimse). 

Yeis (Arapça isim, ye’s) Şiddetli üzüntü, keder. 

Yek-vücûd (Farsça sıfat ve zarf, yek “bir” ve Arapça vucūd “varlık” ile yek-vucūd): Tek 

bir vücut hâlinde. 

Yemin (Arapça isim, yemіn): Allah’ı veya mukaddes bir varlığı şâhit tutarak verilen 

söz, ant, kasem. 

Zâten (Arapça zarf, ẕāt’ın tenvinli şekli ẕāten): Esâsen, aslında. 
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Zavallı (Arapça sıfat ve isim, zevāl “sona erme, helâk olma” ve Türkçe +li ekiyle 

zevāl+li’den ses uyumuyla): Zor şartlar altında bulunup bu şartları değiştirmeye 

gücü yetmeyen, acınacak durumda olan (kimse), çâresiz, bîçâre. 

Zihn (Arapça isim, ẕihn): İnsanın kendini ve çevresini bilmesinde rol oynayan idrak, 

tanıma, anlama, kavrama, hatırlama, sembolleştirme, muhâkeme ve soyutlama 

gibi faâliyetlerin bütünü. 

Zîrâ (Arapça isim, ẕirā’): Dirsekten orta parmak ucuna kadar olan uzunluk ölçüsü. 

Ziyâde (Arapça sıfat, Ziyade): Fazla, çok. 

2.3.2 Tamlamalar 

• Âheng-i muttarid: Düzenli ezgi, ahenk. 

• Ahfâd-ı kirâm: Saygın torunlar. 

• Ahvâl-i lâ-kaydâne: Kayıtsızcasına, laubali durumlar. 

• Âlem-i tenhâyî: Yalnızlık dünyası. 

• Âvâze-i mücâdele vü müşâteme: Atışma, tartışma ve mücadele sesi. 

• Bekâ-yı sevdâ: Sevdanın, aşkın bekası, kalıcılığı (sonsuz sevda). 

• Câme-hâb-ı ârâm: Dinlenme, huzur yatağı. 

• Cây-ı karâr: Bulunma yeri, duraklama yeri. 

• Cây-ı karâr: Durulacak yer. 

• Cây-ı tevakkuf: Durulacak yer, durma yeri. 

• Cevâb-ı meyûsâne: Üzülünülecek cevap. 

• Çemenzâr-ı safâ: Mutluluk bahçesi. 

• Çeşmân-ı pertev-fürûzân: Işık saçan gözler. 

• Deryâ-yı bî-karâr-ı safâ: Huzurun kararsız denizi. 

• Dest-i hayal-şikest: Hayal kıran (bitiren) el. 

• Ebediyyet-i muhabbet: Aşkın sonsuzluğu (sonsuz aşk). 

• Elvân-ı revnak-efzâ: Güzellik artırıcı renkler. 

• Esâs-ı beytiyye: Evin temeli. 

• Etfâl-i sefâlet: Yoksulluğun çocukları. 

• Etvâr-ı küstâhâne: Küstahça davranışlar. 
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• Gasb-ı emvâl: Malı zorla alma. 

• Gıbta-bahş: Kıskandırıcı. 

• Hâl-i bî-hûşî: Bilinçsizlik hali, durumu. 

• Hâl-i infirâd: Yalnızlık hali. 

• Hâl-i tebessüm: Gülümseme hali. 

• Hâl-i yes ü hüzn: Üzüntü ve keder hali. 

• Hâne-i çeşmân: Göz yuvaları. 

• Harekât-ı mübâlağakârane: Abartılı aşırı hareketler. 

• Hayât-ı müstakill: Tek başına yaşam. 

• Hayret-i meftûnâne: Tutkuluca şaşkınlık. 

• Haysiyyet-i ehliyye: Erkeklik onuru. 

• Hayvânât-ı müfterise: Yırtıcı hayvanlar. 

• Hevâ-yı sevdâ-fezâ-yı bî-karâr: Kararsız, sevda artıran rüzgâr. 

• Hevesât-ı bî-sebât: Geçici hevesler. 

• Hitâb-ı muhabbet-perver: Aşkı büyüten sesleniş, aşkı besleyen sesleniş. 

• Hükûmet-i mahalliyye: Kaymakamlık. 

• İctimâ’gâh: Toplantı yeri. 

• İfhâm-ı hakîkat: Gerçeği anlatmak. 

• Îmâ-yı muhabbet: Aşk imajı, aşk işareti. 

• İştirâk-i emvâl ü ıyâl: Mal ve eş ortaklığı. 

• Kahkaha-zen-i istihfâf: Küçümseyici kahkalar atan. 

• Karâr-ı kat’î: Kesin karar. 

• Karâr-ı kat’î: Kesin karar. 

• Kavs-i kuzah: Gökkuşağı. 

• Kelime-i mu’ammâ-yı izdivâc: İzdivaç (evlenme) bilmecesi (olan kelime). 

• Kemâl-i hiddet: Büyük bir öfkeyle. 

• Kemâl-i i’tinâ vü nezâket: Tam, eksiksiz incelik ve önem gösterme 

• Kemâl-i sükûnet ü mülâyemet: Tam bir yumuşaklık ve sakinlik. 

• Kenâre-nişîn-i temâşâ (olmak): İzlemek için bir köşeye, kenara oturmak. 

• Kıymet-i insâniyye: İnsanlık değeri. 
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• Lisân-ı âşıkâne: Âşıklara özgü bir dil. 

• Mahbûbe-i şarkî: Doğunun sevgilisi. 

• Mahsûl-i mesâ’î: Çalışmasının karşılığı. 

• Meyl-i keyfî: Keyfi bir eğilim, istek. 

• Mu’âmele-i nüvâzişkârâne: Okşarcasına davranış, tavır. 

• Muhâkemât-ı muhıkkâne: Haklıca, hakka dikkat edercesine değerlendirmeler. 

• Muhâkeme-i şûhâne: Şuhça, işveli değerlendirme. 

• Nazar-ı istihfâf u istihkâr: Küçümseyerek ve hor görerek bakma. 

• Ni’met-nâ-şinâs: Nimet tanımaz, yediği lokmayı bilmez. 

• Nihayetü’l-emr: İşin sonu. 

• Nîm-i dîger-i mevcûdiyyet: Varlığının diğer yarısı. 

• Niyyet-i ‘aceze-perverâne: Âcizlere yardım etme niyeti. 

• Nokta-i müntehâ: Son nokta. 

• Râbıta-i izdivâc: Evlilik bağı. 

• Raks-âver: Dans eden, dansçı. 

• Refâkat-i yek-vücûdâne: Tek vucut gibi olan birliktelik (evlilik). 

• Reng-i taravet: Canlılık rengi, tazelik rengi. 

• Reviş-i âmirâne: Emredercesine tarz, üslup. 

• Revnak-ı hayâl: Hayali süsler. 

• Sadâ-yı garîbâne: Garipçe ötüş, 

• Safâ-yı hâtır: Gönül rahatlığı. 

• Sâhibetü’l-beyt: (bayan) Ev sahibesi. 

• Sâhibü’l-beyt: (erkek) Ev sahibi. 

• Sâmi’a-hırâş: Kulak tırmalayan. 

• Sâmi’a-i rikkat: Merhamet, acıma kulağı. 

• Sarây-ı izdivâc: Evlilik sarayı. 

• Serî’ü’s-seyr: Hareketi hızlı, hızlı dolaşan. 

• Serîr-i izdivâc: Evlilik tahtı. 

• Sirkat-i me’kûlât: Yiyecek hırsızlığı. 

• Şikâyet-i adâlet-cûyâne: Adalet istercesine yapılan şikâyet. 
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• Ta’arruz-ı mesken: Haneye saldırı (haneye tecavüz). 

• Tanîn-endâz: Tınlamalar, yükselen. 

• Tarz-ı gâlibâne: Galipçe duruş, tarz. 

• Tavr-ı işve-bâzâne: İşveli tavır. 

• Tavr-ı sitemkârâne: Haksızca, zalimce davranış. 

• Tefekkürât-ı amîka: Derin düşünceler. 

2.3.3 Yabancı Kelime Sayıları 

Arapça: 268 

Farsça:74 

Fransızca: 2 

Bulgarca: 2 

Yunanca: 4 

İtalyanca: 3 
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2.4 İki Yüz Elli Kuruşa Bir Asır 

2.4.1 Yabancı Kelimeler 

Âfâk (Arapça isim, Ufḳ’un çoğul şekli āfāḳ): Göğün yerle birleşmiş gibi göründüğü 

kısımlar, ufukla. 

Ahter (Farsça isim, Aḫter): Yıldız. 

Ahvâl (Arapça isim, ḥāl’in çoğul şekli aḥvāl): Haller. 

Aile (Arapça isim, ‘ā’ile): Aynı evde birlikte yaşıyan, en küçüğü karı kocadan, daha 

genişi anne, baba, çocuk, akrabâ ve yakınlardan meydana gelen topluluk, ev 

halkı. 

Âmâ (Arapça isim, ‘amā): Körlük. 

Arâzi (Arapça isim, Arż’ın çoğul şekli erāżі) [Kelime Türkçe’de tekil anlamında da 

kullanılmaktadır]: Yerler, topraklar; yer, toprak. 

Asâlet (Arapça isim, Aṣl “kök”ten aṣālet): Asillik, soyluluk, asil bir soya mensup olma, 

necâbet. 

Asr (Arapça isim, ‘aṣr): Zaman, devir, çağ. 

Âşıkâne (Arapça sıfat ve zarf, ‘āşiḳ’tan Farsça -āne ekiyle ‘āşiḳāne): Âşık olana 

yakışacak şekilde, âşıkça, âşıkçasına. 

Âvâz (Farsça isim, Āvāz – āvāze): Ses, sedâ. 

Bâhâr (Farsça isim, behār): Kış ile yaz arasında 21 Mart’tan 22 Haziran’a kadar süren 

mevsim, ilkbahar. 

Beyâbân (Farsça isim, Beyābān – biyābān): Çöl, sahrâ, bâdiye. 

Beyaz (Arapça isim, Beyāż): Kar renginde olan rengin adı, ak. 

Beyt (Arapça isim, Beyt): Ev, mesken, hâne. 

Bî-intihâ (Arapça isim, Nehy > nihāyet “son”dan intihā’): Sonsuz. 

Bi'l-cümle (Arapça sıfat, Harf-i cer bi-, harf-i târif el- ve cümle “bütün, hep” ile bi’l-

cümle): Bütün, hep. 

Bûy (Farsça isim, Būy > bū): Koku. 

Bülbül (Farsça isim, Bulbul) Çok güzel öten, sesinin güzelliğiyle meşhur küçük kuş. 

Bülend (Farsça sıfat, Bulend): Yüksek, yüce, ulu. 
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Cereyân (Arapça isim, Cereyān) [Konuşma dilde ceryan şeklinde kullanılır]: Bir 

yönden bir yöne doğru akma, akış. 

Cihân (Farsça isim, cihān): Yaratılmış olan şeylerin bütünü, evren, kâinat, kosmos. 

Cihet (Arapça isim, Vech “taraf”tan cihet): Yön, taraf, istikāmet, cânip. 

Dakika (Arapça isim, Daḳіḳ’ten daḳіḳa): Bir saatin altmışta biri değerindeki zaman 

birimi. 

Dâmen (Farsça isim, dāmān > dāmen): Etek, uç, kenar. 

Derece (Arapça isim, Derece): (Maddî veya mânevî bir kıymet ölçüsüne göre sıralanan 

şeylerde) Bulunulan yer, kademe, seviye, mertebe, mevki veya safha. 

Derûnî (Farsça sıfat, Derūn ve nispet eki -і ile derūnі): İçe âit, iç tarafta bulunan. 

Devir (Arapça isim, Devr): Dönme, kendi ekseni etrâfında hareket etme. 

Dûçâr (Farsça sıfat, Dūçār): Uğramış, tutulmuş, yakalanmış. 

Efser (Farsça isim, Efser): Taç, iklil. 

Ekseriyet (Arapça isim, ekѕer’den yapma mastar eki -iyyet ile ekѕeriyyet): Sayıca 

üstünlük, çoğunluk. 

Elem (Arapça isim, elem): Iztırap, keder, gam, tasa, hüzün, melâl. 

Endâm (Farsça isim, endām): Beden, vücut. 

Erguvan (Farsça isim, ergavān – erguvān): İki çenekliler sınıfının baklagiller 

familyasından, eflâtun ile kırmızı arası morumsu pembe renkte, çok güzel 

çiçekler açan süs ağacı. 

Ezhâr (Arapça isim, zehre – zehere “çiçek”in çoğul şekli ezhār): Çiçekler. 

Fâsıla (Arapça isim, fāṣil “ayıran, bölen”den fāṣile): İki şeyi birbirinden ayıran açıklık, 

boşluk, ara, aralık. 

Fer (Farsça isim, fer): Parlaklık, aydınlık, nur [Özellikle göz için kullanılır]. 

Feryâd (Farsça isim, feryād): Yüksek sesle ve kuvvetle bağırma, bağırtı, haykırış, 

çığlık, âvâze, figan. 

Figân (Farsça isim, fiġān < efġān): Iztırapla bağırma, haykırma, feryat. 

Fikr (Arapça isim, fikr): Düşünce, zihinde tasarlanan şey, düşün. 

Galeyân (Arapça isim, ġaleyān): Kaynama. 

Gayet (Arapça zarf, ġāyet): Çok, pek, pek çok, son derece. 



73 
 

Gîsû (Farsça isim, gіsū): Omuza dökülen uzun saç. 

Gubâr (Arapça isim, ġubār): Toz, ince toprak. 

Gurûb (Arapça isim, ġurūb): (Gök cisimleri için) Batı yönünde ufuk çizgisinin altına 

geçerek görünmez olma, batma. 

Gül (Farsça isim, gul): Gül ağacının güzel kokulu, pek çok çeşidi bulunan çok makbul 

çiçeği. 

Güzâr (Farsça isim, guẕaşten – guẕeşten “geçmek, ileri geçmek, geçirmek”ten guẕār – 

guẕer): Geçme, geçiş. 

Hafîye (Arapça isim, ḫafі “gizli”den ḫafiyye) [Arapça’da bu anlamda kullanılmaz]: Bir 

kişi veya bir mesele hakkındaki gizli şeyleri araştırıp ilgililere haber veren 

kimse, dedektif. 

Hakikat (Arapça isim, ḥaḳіḳat): Asıl olan durum ve şekil, gerçek, asıl, künh. 

Harâb (Arapça sıfat, ḫarāb): Yıkık dökük, yıkılmaya yüz tutmuş, vîran. 

Hasıl (Arapça sıfat, ḥuṣūl “meydana gelmek, elde etmek”ten ḥāṣil): Husûle gelen, olan, 

meydana çıkan. 

Haşarât (Arapça isim, ḥaşere’nin çoğul eki -āt almış şekli ḥaşerāt): Yılan, akrep vb. 

Küçük hayvanlar, böcekler. 

Hâvî (Arapça sıfat, ḥavāye “toplamak”tan ḥāvі): İçine alan, içinde bulunduran, içeren. 

Hayt (Arapça isim, ḫayṭ): İplik, tire. 

Hazîn (Arapça sıfat, huzn “gamlı olmak”tan ḥazіn): Hüzünlü, kederli, mahzun, gamlı. 

Heyecân (Arapça isim, heyecān): Ânî ve beklenmeyen değişiklikler ve duygulanmalar 

sebebiyle hislerde meydana gelen şiddetlenme, aşırı hareketlilik ve telâş. 

Hiss (Arapça isim, ḥiss): Dış dünyâya âit etkileri beş duyu yoluyle idrak etme. 

Hiyâbân (Farsça isim, ḫiyābān): İki tarafı ağaçlı yol. 

Hüküm (Arapça isim, ḥukm): Bir şeyin şöyle veya böyle olduğu hakkında verilen karar, 

yargı. 

İ’tilâ (Arapça isim, ‘uluvv “yüksek olmak, yükseltmek”ten i‘tilā’): Yükselme, yukarı 

çıkma. 

İcrâ (Arapça isim, Cereyān “akmak, vâki olmak, yürümek”ten icrā’): Bir şeyi fiil hâline 

getirme, yapma, yürütme, uygulama. 
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İhâle (Arapça isim, ḥavl “geçmek, değişmek”ten iḥāle): Devlete veya bir kuruluşa âit 

olup arttırma veya eksiltmeye çıkarılan bir işi en uygun şartları teklif edene 

bırakma. 

İhâta (Arapça isim, Ḥavṭ – ḥіṭa “kuşatmak”tan iḥāṭa): Bir şeyin etrâfını çevirme, 

çevreleme, kuşatma, sarma. 

İhtizâz (Arapça isim, Hezz “sallamak, hareket ettirmek”ten ihtizāz): Hafif hafif titreme. 

İlâhî (Arapça sıfat, İlāh ve nispet eki -і ile ilāhі): Allah’la ilgili, Allah’a âit, Allah’a has, 

Allah’tan gelen, Tanrısal. 

İmtidâd (Arapça isim, Medd “yaymak, döşemek, uzatmak”tan imtidād): Uzama, 

uzanma, uzayıp gitme, uzun sürme. 

İnhidâm (Arapça isim, Hedm “binâyı yıkmak”tan inhidām): Çökme, yıkılma, harap ve 

vîran olma. 

İrâe (Arapça isim, Ru’yet “görmek”ten irā’e): Gösterme. 

İrtifak (Arapça isim, Refḳ “dirseğine vurmak, faydalandırmak”tan irtifāḳ): Bir yere 

dayanma. 

İtiraf (Arapça isim, ‘irfān “bilmek, idrak etmek”ten i‘tirāf): Bir kimsenin başkalarına 

söylemek istemediği bir gerçeği veya suçu artık saklamaktan vazgeçip 

açıklaması, bu yolda gerçeği gizlemeden yapılan açıklama. 

Kabil (Arapça sıfat, Ḳabūl “kabul etmek”ten ḳābil): Kabul eden, alan, alıcı. 

Kâinât (Arapça isim, Kā’in “olan, meydana gelen” ve çoğul eki -āt ile kā’ināt): 

Yaratılmış şeylerin hepsi, yer gök bütün varlıklar ve bütün mahlûkat, âlem, 

evren. 

Karîb (Arapça sıfat, ḳurb “yaklaşmak, yakın olmak”tan ḳarіb): (Zaman ve yer 

bakımından) Yakın. 

Katliâm (Arapça isim, Ḳatl “öldürme” ve ‘āmm “umûmî, genel” ile ḳatl-i ‘āmm): Hiç 

kimseyi sağ bırakmadan öldürme, kılıçtan geçirme. 

Kubbe (Arapça isim, Ḳubbe): Yarım küre şeklinde olan binâ, dam. 

Lâkaydâne (Farşça sıfat, Arapça olumsuzluk eki lā ve ḳayd ile lā-ḳayd Farsça -āne 

ekiyle): İlgilenmeyen, alâka göstermeyen. 
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Lâle (Farsça isim, lāle) [Kelime üçüncü ve dördüncü anlamlarını Türkçe’de 

kazanmıştır]: Zambakgiller familyasından, Asya menşeli olduğu sanılan, çok 

değişik türleri bulunan, mızrak biçiminde uzun yapraklı, çok yıllık soğanlı bitki. 

Lamba (Yunanca isim, Lampá): İçindeki petrol vb. Maddenin yanması veya tellerin 

elektrik akımı ile akkor hâle gelmesi sûretiyle ışık veren aydınlatma aracı. 

Letâif (Arapça isim, Laṭіfe’nin çoğulu): Latîfeler, şakalar. 

Mahremiyet (Arapça isim, maḥrem'den yapma mastar eki -iyyet ile maḥremiyyet): 

Mahrem olma durumu, bir kimsenin gizli özelliği. 

Mahsûs (Arapça sıfat, Ḫuṣūṣ “has, husûsî, özel olmak”tan maḫṣūṣ): Yalnız bir kimse, 

bir nesne veya bir yere âit olan, başkasında bulunmayan, husûsîleşmiş, has, 

özgü. 

Mahşer (Arapça isim, ḥaşr “haşrolmak”tan maḥşer): Âhiret hayâtında bütün insanların, 

dünyâda yaptıklarının hesâbını Allah huzûrunda vermek üzere tekrar dirilip 

toplanacakları yer. 

Makam (Arapça isim, Ḳiyām “ayakta durmak”tan maḳām): Durulacak yer, durak, 

mekân, mahal. 

Mâl-a-mâl (Farsça zarf, mālāmāl): Ağzına kadar dolu, dopdolu, lebalep. 

Mecidiye (Arapça isim, Mecîd adından mecîdiyye): Sultan Abdülmecid tarafından 

1844’te bastırılmış olan yirmi kuruş değerindeki gümüş sikke. 

Medeniyet (Arapça isim, Medenі’den yapma mastar medeniyyet): Bir millet ve 

toplumun maddî, mânevî varlığına âit üstün niteliklerden, değerlerden, fikir ve 

sanat hayâtındaki çalışmalardan, ilim, teknik, sanâyi, ticâret vb. Sâhalardaki 

nîmetlerden yararlanarak ulaştığı bolluk, rahatlık ve güvenlik içindeki hayat 

tarzı, yaşama biçimi, medenîlik, uygarlık. 

Medhal (Arapça isim, duḫūl “girmek”ten medḫal): Giriş yeri, giriş. 

Medîd (Arapça sıfat, Medd “uzatmak”tan medіd): Uzayıp giden, çok süren, uzun. 

Mehbît (Arapça isim, Hubūṭ “aşağı inmek”ten mehbiṭ): İnecek yer, iniş yeri. 

Mehtâb (Farsça isim, Māh “ay” ve tāb “ışık, aydınlık” ile tāb-ı māh’tan māh-tāb > 

mehtāb): Ay ışığı, ay aydınlığı. 

Mestûr (Arapça sıfat, Saṭr “yazmak”tan mesṭūr): Yazılmış, çizilmiş. 
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Meşcere (Arapça isim, Şecer “ağaç”tan meşcer – meşcere): Ağacı bol olan, ağaçlık yer, 

koru. 

Meşe (Farsça isim, Bіşe “fundalık, orman” > mіşe > meşe): Kayıngillerden, ak meşe, 

kara ve kızıl meşe, mantar meşesi, palamut meşesi, mazı, yer meşesi gibi pek 

çok türü olan, dayanıklı, uzun ömürlü, gösterişli orman ağacı. 

Mevkî (Arapça isim, Vuḳū‘ “meydana gelmek, hâsıl olmak”tan mevḳi‘): Yer, mahal. 

Mevsim (Arapça isim, vesm “damgalamak, işâretlemek”ten mevsim “hayvanları 

damgalama zamânı”): Bir takvim yılının iklim şartları bakımından farklılıklar 

gösteren ve ilkbahar, yaz, sonbahar, kış diye adlandırılan dört bölümünden her 

biri. 

Mevzûn (Arapça sıfat, Vezn “tartmak, ölçmek”ten mevzūn): Ağırlığı ölçülmüş, 

tartılmış. 

Mezâristân (Arapça isim, Mezār ve Farsça yer bildiren -istān ekiyle mezār-istān) 

[Mezâr kelimesi aslında yer bildirdiği halde “mezar” anlamı öne çıktığından 

sonuna tekrar yer eki getirilmiştir]: Mezarlık, kabristan. 

Minber (Arapça isim, Nebr “yükseltmek”ten minber): Câmi içinde genellikle mihrâbın 

sağ tarafında bulunan, cuma namazının farzından önce hatîbin üzerine çıkıp 

hutbe okuduğu merdivenli kürsü. 

Mirkat (Arapça isim, Raḳy “yükselmek”ten mirḳāt): Merdiven, basamak, derece. 

Muhtac (Arapça sıfat, İḥtiyāc “yoksul olmak”tan muḥtāc): Bir şeye veya kimseye 

ihtiyâcı olan, ihtiyaç duyan. 

Müddet (Arapça isim, Muddet): Bir şeyin, bir olayın başı ile sonu arasında geçen 

zaman bölümü, süre. 

Müessir (Arapça sıfat, Te’ѕіr “etkilemek, iz bırakmak”tan mu’eѕѕir): Tesir eden, tesirli, 

etkili, etkileyici. 

Münevver (Arapça sıfat, Tenvіr “ışıklandırmak, nurlandırmak”tan munevver): 

Aydınlatılmış, aydınlık, ışıklı, nurlu. 

Mürīd (Arapça isim, İrāde “dilemek, istemek”ten murіd): Tarîkata girip bir mürşide 

bağlanan kimse, kendi irâdesini Hakk’ın irâdesine terkedebilmek için bir 

mürşidin terbiyesine giren derviş. 
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Müteessir (Arapça sıfat, Te’eѕѕur “üzülmek ve duygulanmak”tan mute’eѕѕir): 

Üzüntülü, kederli, üzgün. 

Nagâmât (Arapça isim, Naġme’nin çoğul eki -āt almış şekli naġamāt): Nağmeler, 

ezgiler. 

Nağme (Arapça isim, Naġme): Kulağa hoş gelen âhenkli ses, ezgi. 

Nakş (Arapça isim, naḳş): Kumaş üzerine renkli iplikler, sırma veya simle el veya 

makinede yapılan işleme. 

Nâz (Farsça isim, Nāz): Kendini beğendirmek amacıyle takınılan edâlı tavır, cilve. 

Nazar (Arapça isim, naẓar): Bakış, bakma, göz atma. 

Nâzenîn (Farsça sıfat, Nāzenіn): İşveli, cilveli, nazlı. 

Nev (Farsça sıfat, Nev): Yeni. 

Nihâyet (Arapça isim, Nihāyet): Son. 

Niyâz (Farsça isim, Niyāz): Bir dileğin yerine getirilmesi için yalvarma, yakarma, ricâ. 

Nücûm (Arapça isim, Necm’in çoğul şekli nucūm): Yıldızlar. 

Penbe (Farsça isim, Penbe “pamuk”tan (?)): Açık al renk, açık kırmızı gülün rengi, 

kırmızıya biraz beyaz karıştırılmasıyle elde edilen renk. 

Rakı (Arapça isim, ‘araḳі < ‘araḳ “ter”) [Çeşitli Türk lehçelerinde kullanılan kelime 

Batı dillerine de geçmiştir]: Üzüm, erik, elma, hurma vb. Şekeri bol meyvelerin 

mayalanmasından elde edilen, alkole anason karıştırılarak yapılan, kuvvetli 

sarhoşluk verici sert içki. 

Rakîk (Arapça sıfat, Riḳḳat “ince, yumuşak olmak”tan raḳіḳ): İnce, nâzik. 

Râyiha (Arapça isim, rā’iḥa): Koku, güzel koku. 

Rûh-perver (Farsça birleşik sıfat, perver “besleyen” ile): Rûhu besleyen, rûha kuvvet 

veren. 

Rutûbet (Arapça isim, Ruṭūbet): Cisimlerde ve havada bulunan, gözle görülemeyecek 

derecedeki su veya su buharı. 

Rûz (Farsça isim, Rūz): Gün, gündüz. 

Saat (Arapça isim, sā‘at): Gece ile gündüzden meydana gelen bir günün yirmi dörtte 

birine eşit olan altmış dakîkalık zaman birimi. 

Sậika (Arapça isim, Sevḳ’ten sā’iḳ > sā’iḳa): Sebep. 



78 
 

Sanatkâr (Arapça sıfat ve isim, ṣan‘at ve Farsça -kār ekiyle ṣan‘atkār): Güzel 

sanatların bir dalında sanat niteliği taşıyan eserler veren kimse, sanatçı. 

Sath (Arapça isim, Saṭḥ): Bir şeyin dışta olan, dıştan görünen tarafı, yüzü. 

Sebeb (Arapça isim, Sebeb “ip; yol, çâre”): Bir şeyin olmasına yol açan şey, durum 

yâhut kimse, neden, bâis, âmil. 

Sefîd (Farsça sıfat, Sefіd): Ak, beyaz. 

Semâ (Arapça isim, Semā’): Göğün görünen yüzeyi, gökyüzü. 

Sene (Arapça isim, Sene): Yıl, sâl. 

Sepîd (Farsça isim, Sepіd): Sefid kelimesinin eski metinlerde rastlanan şekli. (Fars. 

Sefіd) Ak, beyaz. 

Ser (Farsça isim, Ser): Baş, kafa. 

Serâir (Arapça isim, Serіre’nin çoğul şekli serāir): Saklanıp gizlenen şeyler, sırlar. 

Sevk (Arapça isim, Sevḳ): Önüne katıp bir yöne, bir yere doğru sürme, sürüp götürme. 

Sîm-ten (Farsça birleşik sıfat, Ten ile): Gümüş tenli. 

Suver (Arapça isim, Ṣūret’in çoğul şekli ṣuver): Sûretler, şekiller. 

Şafak (Arapça isim, Şefaḳ “güneş batınca ufukta beliren kızıllık”): Güneş doğmadan 

önce ufukta görülen aydınlık. 

Şeb (Farsça isim, Şeb): Gece. 

Şebnem (Farsça isim, Şeb “gece” ve nem “yaşlık” ile şeb-nem): Çiy. 

Şedîd (Arapça sıfat, Şiddet “sert, güçlü olmak”tan şedіd): Şiddetli. 

Şeffaf (Arapça sıfat, Şufūf “bakılınca arkası görünmek, ince olmak”tan şeffāf): Işığı 

içinden geçirdiği için arkasındaki cisimlerin net olarak görülmesine engel 

olmayan, saydam. 

Şimşir (Farsça isim, Şimşād’dan): Şimşirgillerden, geç büyüyen, kendiliğinden yetişen 

veya bahçelere süs bitkisi olarak dikilen, yaprakları her mevsimde yeşil, koyuya 

çalan sarı renkli sert odunundan tarak, kaşık vb. Şeyler yapılan, elyafı sert 

olduğu için üzerine resim kazılan bodur ağaç. 

Şirket (Arapça isim, Şirket): Bir iş için birden fazla kimsenin meydana getirdiği ticârî 

ortaklık. 

Şuâ (Arapça isim, Şu‘ā‘): Işın. 
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Şübhe (Arapça isim, şubhe): Bir hususla ilgili gerçek veya doğrunun ne olduğuna kesin 

biçimde karar verememe durumu, bu kararsızlıktan doğan ve tam bir hüküm 

vermeyi engelleyen tereddüt, kuşku, şek. 

Şübûhât (Arapça isim, Şubhe’nin çoğul eki -āt almış şekli şubuhāt): Şüpheler. 

Şükr (Arapça isim, şukr): Verdiği nîmetler için Allah’a karşı duyulan minneti dile 

getirme. 

Taaffün (Arapça isim, ‘afen – ‘ufūnet “çürümek, korkmak”tan te‘affun): Çürüme 

sonucu kokma, bozulma. 

Tahrîb (Arapça isim, Ḫarāb “yıkılmak, vîran olmak”tan taḫrіb): Harap etme, kırıp 

dökme, yıkıp perîşan etme. 

Takarrüb (Arapça isim, Ḳurb “yaklaşmak, yakın olmak”tan teḳarrub): Yaklaşma, 

yakına gelme. 

Takbîl (Arapça isim, ḳuble “öpücük”ten taḳbіl): Öpme. 

Tayerân (Arapça isim, Ṭayerān): Uçma, uçuş. 

Tâze (Farsça isim, Tāze): İlk ve yeni durumunu koruyan, bayatlamamış, bozulmamış 

olan. 

Tebâüd (Arapça isim, Bu‘d “uzak olmak, uzaklaştırmak”tan tebā‘ud): Uzak düşme, 

ayrılma. 

Tehâlük (Arapça isim, Helāk “bir şeye ihtirasla yönelmek”ten tehāluk) Bir şeye 

erişmek için büyük bir istekle atılma, büyük bir arzu ile can atma. 

Tekke (Arapça isim, Tekye’den): Bir tarîkata mensup dervişlerin zikir ve ibâdet 

ettikleri ve içinde tarîkatın gerektirdiği şekilde yaşadıkları yer, dergâh. 

Telâkkî (Arapça isim, liḳā’ “karşılaşmak”tan telaḳḳі): Belli bir bakış açısına göre 

görme, bakma, kendine göre bir fikir sâhibi olma, görüş, anlayış. 

Temâşâ (Arapça isim, Meşy “yürümek”ten temāşі “birlikte gitmek” > Fars. Temāşā): 

Bakıp seyretme, zevkle, hayranlıkla seyretme, izleme. 

Terâvet (Arapça isim, ṭarāvet): Tâzelik, körpelik. 

Teşrif (Arapça isim, Şeref “derecesi yüce olmak”tan teşrіf): Şeref verme, şereflendirme. 

Teverrüm (Arapça isim, Verem “şişmek, kabarmak”tan teverrum) [Aşağıdaki anlam 

Türkçe’de ortaya çıkmıştır]: Verem olma, vereme yakalanma. 
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Ulvîyyet (Arapça isim, ‘ulüvv > ‘ulvі’nin yapma mastar eki -iyyet almış şekli 

‘ulviyyet): Yücelik, yükseklik, büyüklük. 

Vahşet (Arapça isim, Vaḥşet): Vahşî olma durumu, vahşîlik, yabanîlik. 

Vâkıa (Arapça zarf, Vāḳi‘a’nın tenvinli şekli vāḳı‘an > vākı‘ā): Gerçi, her ne kadar, 

filvâki. 

Vâkıf (Arapça sıfat ve isim, vuḳūf “anlamak, haberdar olmak”tan vāḳif): Bilici, bilen, 

haberdar ve âgâh olan kimse. 

Vakit (Arapça isim, Vaḳt): Zaman. 

Vapur (Fransızca isim, Vapeur < Latince Vapor “buhar”; bateau à vepeur’den kısaltma) 

[XIX. Yüzyılda gazete aracılığıyle Türkçe’ye girmiştir] Buhar gücüyle çalışan 

gemi. 

Vukû (Arapça isim, Vuḳū’): Olma, meydana gelme, husûle gelme. 

Yâsemen (Farsça isim, yāsemіn – yāsemen): Zeytingiller familyasından, güzel koku 

yapımında kullanılan, beyaz renkli (ender olarak kırmızı veya sarı), çok kokulu 

çiçekler açan, sarmaşık cinsinden ağaççık. 

Zâhire (Arapça isim, Ẕaḫr “saklamak”tan ẕaḫіre): Gerektiğinde kullanılmak üzere 

saklanan hubûbat, erzak. 

Zalâm (Arapça isim, Ẓalām): Karanlık. 

Zemîn (Farsça isim, zemіn): Taban, döşeme, toprak sathı. 

Zenbil (Farsça isim, Zenbіl – Arapça Zinbіl) [Kelime Türkçe’den Balkan dillerine de 

geçmiştir]: Hasırdan veya hurma liflerinden örülmüş kulplu torba. 

Zîr (Farsça isim, Zіr): Alt, alt taraf, aşağı taraf. 

Ziyâde (Arapça sıfat, ziyāde): Fazla, çok. 

Ziynet (Arapça isim, zіnet): Süs. 

Zuhûr (Arapça isim, Ẓuhūr): Meydana çıkma, baş gösterme, görünme. 

 

2.4.2 Tamlamalar 

• ‘Aks-endâz: Çarpıp atan. 

• ‘Âlem-i nûrânî: Nurlu âlem. 
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• Âfâk-ı lâciverdî: Lacivert ufuklar. 

• Âh ü figân: Ağlayıp inleme. 

• Âheng-i ilâhî: Tanrısal düzen. 

• Âlem-i zî-bâl: Kanatlı âlem. 

• Âlem-i zî-bâl-i nağme-sâz: Ezgiler düzenleyen, kanatlı dünya. 

• Âvâze-i inhidâm: Yıkılmanın yüksek sesi. 

• Âvâz-ı hazîn: Hüzünlü ses. 

• Bahâr-ı rûh-perver: Ruhu besleyen, ruha ferahlık veren bahar. 

• Bedâyi’-i kâ’inât: Dünyanın güzellikleri. 

• Bedâyi’-perestâne: Sanat eserlerine taparcasına. 

• Beyit-i âşık-âne: Âşıkça beyit. 

• Bî-tâb-ı muhabbet: Sevgi yorgunu. 

• Bülend ve rûh-perver sadâ: Yüksek ve ruhu besleyen ses. 

• Dâmen-i letâfet: Güzellik eteği. 

• Dest-i san’atkârî-i tabî’at: Doğanın sanatkarlık eli. 

• Endâm-ı dil-rübâ: Gönül alan boy. 

• Endâm-ı dil-rübâ: Gönül cezbeden boy. 

• Erbâb-ı asâlet: Asalet sahipleri. 

• Feryâd ü figân: Bağırıp inleme. 

• Fikr-i şâirâne: Şairce düşünce. 

• Gubâr-ı ye’s-efzâ: Kederi arttıran toz. 

• Hâl-i heyecân: Coşkunluk hâli. 

• Haşerât-ı muzırre: Zararlı böcekler. 

• Havz-ı şeffâf: Saydam havuz. 

• Hayt-üş-şuâ’: Güneşin iplik gibi görünen ışınları. 

• Hediye-i bahâriyye: Bahar hediyesi. 

• Hıyâbân-ı letâfet: İki tarafı ağaçlı güzel yol. 

• Hıyâbân-ı tarâvet: İki tarafı ağaçlı ana yol. 

• Hiss-i mü’essir: Etkili duygu. 

• Hükm-fermâ-yı tahrîb: Yıkıp bozmanın hükmü yürürlükte olan. 
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• Hüzn ü elem: Gam ve keder. 

• İhâle-i nazar (etmek): Bakışları yöneltmek. 

• Kalb-i rakîk: İnce, duygulu kalp. 

• Kemâl-i dikkat: Dikkatin son derecesi. 

• Kemâl-i tehâlük: Can atmanın son derecesi. 

• Lâ-kaydâne: Lakaytça, kayıtsızca. 

• Letâif-i hafi: Gizli lâtifeler. 

• Mâl-â-mâl-i ezhâr (etmek): Çiçeklerle doldurmak. 

• Mev’id-i telâki: Buluşma için söz verilen yer. 

• Mevki’-i semâ-karîb: Göğe yakın yer, zirve. 

• Mirkat-i i’tilâ: Yükselme merdiveni, derecesi. 

• Nâ-kabil-i iftirâk: Ayrılmaz. 

• Nâz ü niyaz: İstemeyerek, yalvarıp yakararak. 

• Nücûm-ı zâhire: Parlak yıldızlar. 

• Pîr-i sefîd-ser: Ak saçlı ihtiyar. 

• Pür-zîb ü fer: Süslü ve parlak. 

• Reng ü bû-yı sabâh: Sabahın kokusu ve rengi. 

• Rûz ü şeb: Gece ve gündüz. 

• Semâ-pâye: Gökyüzü derecesinde. 

• Semâ-yı bî-intihâ-yı lâciverdî: Lâcivert sonsuz gökyüzü. 

• Semâ-yı zî-safâ-yı şark: Doğunun berrak gökyüzü. 

• Serâir-i ‘amîk: Derin sırlar. 

• Ser-i semâ-efser: Tacı gökyüzünde olan baş, gökyüzüne yükselen baş. 

• Suver-i bedâyi’-i tabiat: Doğa güzelliğinin suretleri. 

• Sür’at-i tayerân: Uçmanın hızı. 

• Şeb-i ahter-dâr: Yıldızlı gece. 

• Şükr-güzârâne: Şükredercesine. 

• Tâ-be-sabâh: Sabaha kadar. 

• Te’essür: içlenme, acı, keder duyma. 

• Vahşet-i ‘ulvî: Yüce ıssızlık. 
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• Vücûd-ı nâzenîn: Narin beden. 

• Zalâm-ı şübühât: Şüphelerin karanlığı. 

• Zîb-i hayâl: Hayâlin süsü. 

• Zînet-sâz-ı cihân (olmak): Dünyayı süslemek. 

• Zîr-i nûrânî: Parlayan alt. 

• Ziyâ-yı hazîn: Hüzünlü ışık. 

• Ziyâ-yı nev-zuhûr: Yeni görünen ışık. 

2.4.3 Yabancı Kelime Sayıları 

Arapça: 132 

Farsça: 47 

Fransızca: 1 

Yunanca:1 
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2.5 Düğün 

2.5.1 Yabancı Kelimeler 

Abâ (Arapça isim, ‘abā’): Yünden dokunmuş, çok sağlam, eskiden daha ziyâde küçük 

esnafın ve fakir kimselerin giydikleri potur, hırka, cepken, palto, terlik vb. şeyler 

yapılan, çoğunlukla deve tüyü renginde bir çeşit kaba kumaş, kaba çuha. 

Âciz (Arapça isim, ‘acz): Gücü yetmeme durumu, güçsüzlük, âcizlik. 

Âdât (Arapça isim, ‘âdet’in çoğul eki -āt almış şekli ‘ādāt): Âdetler. 

Adâvet (Arapça isim, ‘adāvet): Düşmanlık, hasımlık, husumet. 

Adem (Arapça isim, ‘adem): Var olmama, bulunmama, fıkdan, yokluk. 

Âfâk (Arapça isim, ufḳ’un çoğul şekli āfāḳ): Göğün yerle birleşmiş gibi göründüğü 

kısımlar, ufuklar. 

Âgûş (Farsça isim, āġūş): Kucak. 

Âhû (Farsça isim, āhū): Ceylân, karaca, gazal, meral. 

Alafranga (İtalyanca sıfat, alla franca): Frenk tarzında, Avrupa usûlünde.  

Âlaka (Arapça isim, ‘alaḳ “yapışıp ilişmek”ten ‘alāḳa): İki şey arasındaki bağ, ilgi, 

râbıta, münâsebet. 

Âlâm (Arapça isim, elem’in çoğul şekli ālām): Acılar, elemler. 

Âmirâne (Arapça sıfat ve zarf, āmir “emreden”den Fars. -āne ekiyle āmirāne): Âmire 

yakışır tarzda, emredercesine. 

Anâsır (Arapça isim, ‘unṣur’un çoğul şekli ‘anāṣir): Unsurlar, bir bütünü meydana 

getiren parçalar. 

Ârâm (Farsça isim, Ārām): Durma, dinlenme. 

Ârî (Arapça sıfat, ‘ury – ‘urye “soyunmak, temizlenmek”ten ‘ārі): (Bir şeyden) 

Kurtulmuş, soyunmuş olan, (o şeyi) üzerinden atmış bulunan, (-den) berî. 

Arzû (Farsça isim, ārzū): İnsanın bir şeye karşı duyduğu istek, dilek. 

Asabî (Arapça sıfat, ‘aṣab “sinir” ve nispet eki -i ile ‘aṣabі): Sinirli, öfkeli, hırçın, sert. 

Asabî (Arapça sıfat, ‘aṣab “sinir” ve nispet eki -i ile ‘aṣabі): Sinirle ilgili, sinirsel. 

Âsâr (Arapça isim, eѕer’in çoğul şekli āѕār): Bir kimsenin veya bir topluluğun 

çalışması sonucunda ortaya çıkmış olan şeyler, eserler. 
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Âteş (Farsça isim, āteş < Süry.) [Farsça kurala göre yapılmış tamlama ve birleşiklerde a 

aslında olduğu gibi uzun okunur]: Odun, kömür vb. maddelerin tutuşup yanması 

ile beliren ışık. 

Âvîze (Arapça isim, āvіḫten “asmak, asılmak”tan āvіz > āvіze): Tavana asılan, önceleri 

mum ve hava gazı, sonraları elektrikle ışık veren pirinç, tunç, tahta, cam vb. 

şeylerden, en güzelleri ise kristalden yapılmış süslü aydınlatma aracı. 

Azîm (Arapça isim, ‘azm): Bir işi yapmaya kesin karar verme, bir şeyi yapmak 

husûsunda büyük bir kararlılıkla gayret gösterme. 

Azm (Arapça isim, ‘azm): Bir işi yapmaya kesin karar verme, bir şeyi yapmak 

husûsunda büyük bir kararlılıkla gayret gösterme. 

Bâ-husus (Farsça zarf, bā- eki ve Arapça ḫuṣūṣ “özellik”le bā-ḫuṣūṣ): Husûsiyle, 

bilhassa, özellikle. 

Bâis (Arapça isim, ba‘ѕ “göndermek, uyarmak, diriltmek”ten bā‘iѕ): Sebep olan şey, 

sebep 

Beyaz (Arapça isim, beyāż): Kar renginde olan rengin adı, ak. 

Birâder (Farsça isim, birāder): Erkek kardeş. 

Buhrân (Arapça isim, buḥrān “sayıklama”): Hastalığın en şiddetli ve ağır dönemi, 

birdenbire gelen ve kısa süren hastalık nöbeti, kriz. 

Bürudet (Arapça isim, burūdet): Soğukluk, soğuk. 

Can (Farsça isim, cān): İnsan ve hayvanların yaşamasını sağlayan ve ölümle bedenden 

ayrılan madde dışı varlık, ruh. 

Canfes (Arapça isim, cunfāṣ <Yunanca kannavis): Parlak, ince, iki renkli gibi görünen 

ipekli kumaş. 

Câriye (Arapça isim, cereyān > cārі “akan, bir yerden bir yere giden, sâhip 

değiştiren”): Para ile alınıp satılan, üzerinde sâhibinin her türlü hakka sâhip 

bulunduğu kız, halayık. 

Cemâl (Arapça isim, cemāl): Güzellik. 

Cemiyet (Arapça isim, cem’ “toplamak”tan yapma mastar eki -iyyet ile cem‘iyyet): 

Topluluk, kalabalık. 

Cenâbâne (Arapça isim, cenāb “taraf, cihet”ten Fars. -āne ekiyle): Büyük mevkilerdeki 

kişiler hakkında bulundukları makamdan dolayı kullanılan saygı sözü. 
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Ciğer (Farsça isim, ciger) [Kelime Türkçe’den Bulgarca, Sırpça ve Macarca’ya da 

geçmiştir]: Karaciğer ve ak ciğerin ortak adı. 

Cins (Arapça isim, Cins): Başlıca nitelikleri aynı olan ve aralarında çok yakın 

benzerlikler bulunan varlık veya nesneler topluluğu, tür, nevi. 

Cûşân (Farsça sıfat, cūşіden “kaynamak”tan cūşān): Coşkun, coşan, kaynayan. 

Çarşaf (Farsça isim, çāder > çār “kadınların büründüğü örtü” ve şeb “gece” ile çār-i 

şeb > çār-şeb’den): Yatağın veya yatılacak yerin üzerine serilen veya yorgana 

kaplanan bezden örtü. 

Çeşm (Farsça isim, çeşm): Göz. 

Dâire (Arapça isim, devr “dönmek”ten dā’ire): Merkez kabul edilen bir noktadan aynı 

uzaklıktaki noktaların meydana getirdiği, bir çemberin içinde kalan düzlem 

parçası. 

Dâmat (Farsça isim, dāmād): Bir âileye göre kızları veya kızları gibi olan bir yakınları 

ile evlenmiş olan erkek, güvey. 

Darabât (Arapça isim, ḍarbe “vuruş”un çoğul şekli ḍarabāt): Darbeler, vurmalar, 

çarpmalar. 

Dâvet (Arapça isim, da‘vet): Çağırma, gelmesini isteme, çağrı. 

Deverân (Arapça isim, deverān): Dönme, dönüp dolaşma, dolaşım, cevelân. 

Dil-nüvâz (Farsça birleşik sıfat, nevāz > nuvāz “okşayan” ile): Gönül okşayan, hoş, 

latif. 

Duhûl (Arapça isim, duḫūl): Girme, giriş, dâhil olma. 

Düşmân (Farsça isim ve sıfat, duşmen – duşmān): (Birine karşı) İyi duygular 

beslemeyen, kötülük etmek için fırsat kollayan kimse, yağı, hasım, adû. 

Efendi (Yunanca isim, aféndis < authentês “kendi kendine iş gören; mutlak hâkim”) 

[Kelime Türkçe’den Arapça’ya, Çek diline ve İngilizce’ye de geçmiştir]: Sâhip 

durumunda olan, buyruğu geçen, hükmünü yürüten, kendisine uyulan kimse, 

sâhip. 

Ekâlim (Arapça isim, iḳlіm’in çoğul şekli eḳālіm): Diyarlar, memleketler, iklimler. 

Elîm (Arapça sıfat, elem “acıtmak, dertli yapmak”tan elіm): Çok ıztırap veren, çok 

acıklı, çok üzücü, çok elem verici. 
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Elmas (Arapça isim, el-mās <Yunanca adamas “yenilmez, mağlûp olmaz”): 

Billûrlaşmış saf karbondan ibâret, çok sert, çok kıymetli parlak taş. 

Emîn (Arapça sıfat ve isim, emn “korkusuz, güvenli olmak”tan emіn): Güvenilir, 

inanılır, îtimat edilir (kimse), inak. 

Emniyet (Arapça isim, emn “korkusuzluk, eminlik”ten yapma mastar eki -iyyet ile 

emniyyet) [Türkçe’de türetilmiştir]: İnanma, güvenme, güven, itimat. 

Endîşe (Farsça isim, endіşіden “düşünmek; korkmak”tan endіş > endіşe): Merak, 

kuruntu. 

Enzâr (Arapça isim, Naẓar’ın çoğul şekli enẓār): Bakışlar, nazarlar. 

Esâs (Arapça isim, esās): Bir şeyi meydana getiren ana unsur, asıl yapı, temel. 

Esîr (Arapça isim, esr – isāre “esir almak”tan esіr): Savaşta düşman eline düşen kimse, 

tutsak. 

Esmer (Arapça sıfat, Esmer): Koyu buğday renginde olan, karaşın. 

Etvâr (Arapça isim, ṭavr’ın çoğul şekli eṭvār): Tavırlar, davranışlar, haller, tarzla. 

Evhâm (Arapça isim, vehm’in çoğul şekli evhām) Vehimler, kuruntular, kuşkular, 

sebepsiz zan ve korkular. 

Ezhân (Arapça isim, ẕihn’in çoğul şekli eẕhān): Zihinler. 

Felemenk (Flamanca isim, vlaming ve Fransızca flameng’den): Hollanda, Belçika ve 

Kuzeydoğu Fransa’ya eskiden verilen isim. Burada işlenen elmas [Felemenk taşı 

da denir]. 

Fenâ (Arapça sıfat, fenā’ “geçici olmak, tükenmek, yok olmak”tan): Hoşa gitmeyecek 

durumda olan, istenen veya gereken nitelikte bulunmayan, kötü, bet. 

Fermân (Farsça isim, fermān) [Arapça’ya girmiş olan kelime Türkçe’den Çek diline ve 

Almanca’ya da geçmiştir]: Emir, buyruk. 

Feryâd (Farsça isim, feryād): Yüksek sesle ve kuvvetle bağırma, bağırtı, haykırış, 

çığlık, âvâze, figan. 

Fevkalâde (Arapça sıfat, fevḳ “üst, üstünde” ve ‘āde “alışılmış şey” ile fevḳa’l-‘āde): 

Her zaman görülen, yapılan veya süregelmekte olandan başka, alışılmışın 

dışında, olağanüstü, aliyyülâlâ. 
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Fıskiye (Arapça isim, fisḳiyye): Havuzların ortasına konan ve suyu muhtelif şekillerde 

yukarıya fışkırtmaya yarayan, bâzan üzerine fırıldak da takılan borudan ağızlık, 

fevvâre. 

Fikir (Arapça isim, fikr): Düşünce, zihinde tasarlanan şey, düşün. 

Fincan (Arapça isim, fincān <Farsça pingān – bingān “tas, kâse”): Çay, kahve, süt vb. 

sıcak şeyleri içmek için kullanılan, porselenden yapılmış kulplu ufak kap. 

Galeyân (Arapça isim, Ġaleyān): Kaynama. 

Garaz (Arapça isim, ġaraż): Gāye, maksat, istek, arzu. 

Garb (Arapça isim, ġarb): Dört ana yönden güneşin battığı yön, batı, mağrip. 

Germiyet (Farsça isim, Germ “sıcak”tan Ar. Yapma mastar eki -iyyet ile germiyyet): 

Sıcaklık, harâret, germî. 

Gıdâ (Arapça isim, ġiẕā’ > ġıdā’): Canlıların yaşaması, beslenip gelişmesi için gerekli 

her türlü yiyecek ve içecek, besin. 

Gisû (Farsça isim, gіsū): Omuza dökülen uzun saç. 

Gurûr (Arapça isim, ġurūr): Kendini beğenme, büyüklük taslama, boş şeylerle 

övünme, benlik, enâniyet, kibir, azamet. 

Güzâr (Farsça isim, Guẕaşten – guẕeşten “geçmek, ileri geçmek, geçirmek”ten guẕār – 

guẕer): Geçme, geçiş. 

Güzeşte (Farsça sıfat, Guẕeşten “geçmek”ten guẕeşte): Geçmiş olan, geçen. 

Güzîde (Farsça sıfat, guzіden “seçmek”ten guzіde): Seçkin, seçilmiş, mümtaz, elit. 

Hacle (Arapça isim, ḥacele > ḥacle): Gelin odası. 

Hadîd (Arapça sıfat, ḥadd “kızmak” ve ḥiddet “keskin olmak”tan ḥadіd): Öfkeli, 

kızgın, hiddetli. 

Hafî (Arapça sıfat, ḫafā’ “gizlemek”ten ḫafі): Gizli. 

Hafî (Arapça sıfat, ḫafā’ “gizlemek”ten ḫafі): Gizli. 

Hakâik (Arapça isim, ḥaḳіḳat’in çoğul şekli ḥaḳā’iḳ): Hakîkatler, gerçekler. 

Hakîkî (Arapça sıfat, ḥaḳіkat’in nispet eki -і almış şekli ḥaḳіḳі): İnkâr edilemeyecek 

şekilde var olan, var olmuş bulunan, gerçek. 

Halayık (Arapça isim, ḫalā’iḳ “yaratıklar, insanlar”dan): [Kelime sözlüklerde bu 

şekilde açıklanmaktaysa da anlam bakımından bu etimoloji uygun 
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görünmemektedir; kelimenin başka bir kökten türemiş olması muhtemeldir] Esir 

edilmiş veya satın alınmış kız, kadın 

Halel (Arapça isim, ḫalel): Bozukluk, eksiklik, fesat, noksan. 

Halk (Arapça isim, ḫalḳ): Bir milleti meydana getiren insan topluluğu. 

Hâmî (Arapça sıfat ve isim, ḥimāye “korumak”tan ḥāmі): Himâye eden, koruyan, sâhip 

çıkan (kimse). 

Hançer (Arapça isim, ḫancer) [Kelime Türkçe’den Macarca’ya ve Balkan dillerine de 

geçmiştir]: Kamadan küçük, ucu eğri ve sivri, iki yanı keskin bıçak. 

Hânende (Farsça isim, ẖānden “okumak”tan ẖānende): Şarkı okuyan kimse, şarkıcı, 

okuyucu. 

Hâric (Arapça isim, ḫurūc “dışarı çıkmak”tan ḫāric): Bir şeyin sınırları dışında kalan 

yer, dış, dışarı. 

Hâricî (Arapça sıfat, ḫāric “dışarı çıkan” ve nispet eki -і ile ḫāricі): Dışla ilgili, dışa âit, 

dıştan. 

Hased (Arapça isim, Ḥased): Başkasında olan bir nîmeti çekememe, kendisine faydası 

olmadığı halde kıskançlık sebebiyle karşısındakinin sâhip olduğu nîmetten 

mahrum kalmasını isteme, çekememe, günüleme. 

Hâsıl (Arapça sıfat, ḥuṣūl “meydana gelmek, elde etmek”ten ḥāṣil): Husûle gelen, olan, 

meydana çıkan. 

Hasır (Arapça isim, ḥaṣіr) [Kelime Türkçe’den Balkan dillerine ve Macarca’ya da 

geçmiştir]: Saz ve kurumuş bitki saplarından örülmüş taban örtüsü. 

Hasta (Farsça isim, Ḫasten “yaralanmak, incinmek”ten ḫaste “yaralı”): Sağlığı bozuk 

olan, sıhhati yerinde olmayan kimse. 

Hasûd (Arapça sıfat ve isim, ḥased “kıskanmak”tan ḥasūd): Çok kıskanç, haset eden, 

kıskanan (kimse). 

Haşin (Arapça sıfat ve zarf, ḫuşūnet “sert ve katı olmak”tan ḫaşіn – ḫaşin): İnsanın 

üzerinde sert bir etki bırakan, kaba, kırıcı 

Hatt (Arapça isim, ḫaṭṭ): Çizgi, yazı. 

Havf (Arapça ünlem, ḥayf): Eyvah, yazık, heyhat. 

Haysiyet (Arapça isim, ḥayѕiyyet): Şeref, onur, îtibar. 

Hazîn (Arapça sıfat, huzn “gamlı olmak”tan ḥazіn): Hüzünlü, kederli, mahzun, gamlı. 
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Hekim (Arapça isim, ḥakіm’den): Mesleği hastalıkları teşhis ve tedâvi etmek olan 

kimse, tıp doktoru, tabip. 

Hevâ (Arapça isim, hevā): İstek, arzu, heves, meyil. 

Heves (Arapça isim, heves): İstek, arzu, meyil. 

Hıyanet (Arapça isim, ḫiyānet): Sonuna kadar bağlı olması gereken bir şeye karşı 

kendisinden beklenen sadâkati göstermeme, güveni kötüye kullanma, ihmal ve 

hîlekârlık göstererek sözünü ve ahdini tutmama, ihânet etme. 

Hilâf (Arapça sıfat ve zarf, ḫilāf): Ters, aykırı. 

Hilâl (Arapça isim, hilāl): Ayın yeni doğduğu zaman ilk üç günlük yay şeklindeki 

durumu. 

Hitâb (Arapça isim, ḫiṭāb): Sözü veya yazıyı bir kimseye yöneltme, tevcih etme. 

Husûl (Arapça isim, meẕellet): Alçalma, bayağılaşma, hakir ve zelil olma durumu, 

bayağılık, hakirlik 

Hükm-fermâ (Birleşik sıfat, Arapça isim, ḥukm hâkimiyet, Fars. fermā “buyuran, 

emreden” ile) Hüküm süren. 

Hüküm (Arapça isim, ḥukm): Bir şeyin şöyle veya böyle olduğu hakkında verilen karar, 

yargı. 

Hürmet (Arapça isim, ḥurmet): Bir şeye veya bir kimseye değer vermekten ileri gelen 

ölçülü davranma hissi, çekinme ile karışık bir sevginin verdiği dikkat ve îtinâ 

gösterme duygusu, saygı. 

Hüsn (Arapça isim, Ḥusn): Güzellik. 

Iyd (Arapça isim, ‘avd – ‘avdet “geri dönmek”ten ‘іd): Bayram. 

İbtidâr (Arapça isim, budūr “acele etmek”ten ibtidār): Bir işe girişme, başlama. 

İcrâ (Arapça isim, cereyān “akmak, vâki olmak, yürümek”ten icrā’): Bir şeyi fiil hâline 

getirme, yapma, yürütme, uygulama. 

İctimai (Arapça sıfat, ictimā’ “toplanma, birikme” ve nispet eki -і ile ictimā’і) 

[Fransızca social karşılığı olarak XX. yüzyıl başlarında Türkçe’de türetilmiştir]: 

Toplulukla, cemiyetle ilgili, sosyal. 

Îfâ (Arapça isim, vefā’ “söz, yemin vb.ni yerine getirmek”ten іfā’): Bir işi yapma, 

yerine getirme, iş hâline koyma, icrâ. 
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İfâde (Arapça isim, feyd “fayda hâsıl olmak”tan ifāde) [“Anlatma” ve “söyleme” 

anlamlarını Türkçe’de kazanmıştır]: Zihinde tasarlanan bir şeyi söz veya yazı ile 

anlatma, söyleme, bildirme. 

İfrad (Arapça isim, farṭ “aşırı gitmek, ileri geçmek”ten ifrāṭ): Aşırı gitme, ölçüyü aşma, 

gereğinden fazla ileri gitme. 

İfşâ (Arapça isim, feşv “ortaya çıkmak, yayılmak”tan ifşā’): (Gizli bir şeyi) Açığa 

vurma, ortaya dökme, fâşetme. 

İhlâl (Arapça isim, ḫalel “bozukluk”tan iḫlāl): Bozma, sakatlama, halel getirme. 

İhtirâz (Arapça isim, ḥarz “muhâfaza etmek, korumak”tan iḥtirāz): Çekinme, kaçınma, 

sakınma. 

İhtizâz (Arapça isim, hezz “sallamak, hareket ettirmek”ten ihtizāz): Hafif hafif titreme. 

İk’âd (Arapça isim, ku‘ūd “oturmak”tan iḳ‘ād): Oturtma. 

İlhâm (Arapça isim, lehm “bir şeyi birden yutmak”tan ilhām): Ruhta meydana gelen ve 

yaratıcılığa iten coşku, içe doğma, esin. 

İltihâb (Arapça isim, lehb – leheb “alevlenmek”ten iltihāb): Vücûdun, herhangi bir 

dokusunda mikroplara veya başka zararlılara karşı şişkinlik, kızarıklık, ısı artışı, 

ağrı ile şekillenen ve ileri safhasında irin toplanması da görülen, hayâtî özellik 

taşıyan koruyucu reaksiyonu, yangı. 

İnfiâlât (Arapça isim, fi‘l “yapmak, işlemek”ten infi‘āl, Ar. çoğul eki -āt ile) İnfialler, 

kırgınlıklar. 

İnhinâ (Arapça isim, ḥany “eğmek, bükmek”ten inḥinā): Kavis şekli alma, yay 

biçimine girme, bükülme. 

İnkılâb (Arapça isim, Ḳalb “altüst etmek, bir şeyi geriye döndürmek, çevirmek”ten 

inḳilāb): Bir durumdan başka bir duruma dönüşme. 

İntihâ (Arapça isim, nehy > nihāyet “son”dan intihā’): Son bulma, sona erme. 

İntihâb (Arapça isim, naḫb “bir şeyin iyisini seçmek”ten intiḫāb): Seçme, seçilme. 

İntişâr (Arapça isim, neşr “yaymak, dağıtmak, yayımlamak”tan intişār): Yayılma. 

İntizâm (Arapça isim, naẓm “dizmek, düzene koymak”tan intiẓām): Düzgünlük, düzen, 

tertip. 

İntizâr (Arapça isim, naẓar “bakmak, görmek; beklemek”ten intiẓār): Bekleme, 

bekleyiş. 
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İnzimâm (Arapça isim, Żamm “eklemek, birleştirmek, toplamak”tan inżimām): Üstüne 

ekleme, ilâve etme, katılma, zammolunma. 

İskemle (Yunanca isim, skamni <Latince): Arkalıksız, üstü tahta veya hasır, dört ayaklı 

sandalye. 

İstihkar (Arapça isim, ḥaḳr “horlamak, küçük görmek”ten istiḥḳār): Hor görme, hakir 

görme, küçümseme. 

İstikbâl (Arapça isim, kabl “bir şeyi önüne almak”tan istiḳbāl): Gelecek, gelecek 

zaman, âtî [Bu anlam Türkçe’de ortaya çıkmıştır]. 

İsti'ma (Arapça isim, sem’ “işitmek, dinlemek”ten istimā‘): Kulak verme, dinleme. 

İstinat (Arapça isim, sunūd “dayanmak, yaslanmak”tan istinād): Bir şeye dayanma. 

İstirhâm (Arapça isim, raḥmet “merhamet etmek, esirgemek”ten istirḥām): Merhamet 

isteme, yalvarma, niyaz etme. 

İşgâl (Arapça isim, şaġl “meşgul etmek, işinden alıkoymak”tan işġāl): (Bir yeri) 

Kuvvetine dayanarak ele geçirme, hükmü altına alma. 

İştihâre (Arapça isim, ḫayr “hayır, iyilik”ten istiḫāre): Bir işin hayırlı olup 

olmayacağını görülecek rüyâdan çıkarmak amacıyle abdest alıp duâ okuyarak 

uykuya yatma. 

Îtilâ (Arapça isim, ‘uluvv “yüksek olmak, yükseltmek”ten i‘tilā’): Yükselme, yukarı 

çıkma. 

İtimâd (Arapça isim, ‘amd “desteklemek”ten i‘timād): Güvenme, emniyet etme, güven, 

emniyet. 

İtiyâd (Arapça isim, ‘avd “geri dönmek, tekrar etmek, tekrar başlamak”tan i‘tiyād): 

Alışmaktan dolayı âdet edinme, alışkanlık. 

İzdihâm (Arapça isim, Zaḥm – zaḥmet “sıkıştırmak”tan izdiḥām): Kalabalık halkın bir 

yere fazla üşüşmesi, yığılma. 

Kafes (Farsça isim, ḳafes <Arapça ḳafaṣ): Kaçmalarını önlemek için hayvanların içine 

kapatıldığı, aralıklı olarak yapılmış mahfaza. 

Kahve (Arapça isim, ḳahve “içecek şey, şarap”) [Kelime Türkçe’den Avrupa dillerine 

de geçmiştir]: Kahve ağacı çekirdeklerinin kavrulup öğütülmesi veya 

dövülmesiyle elde edilen toz hâlindeki madde. 
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Kalfa (Arapça isim, ḫalіfe “birinden sonra gelen”den) [Kelime Bulgarca’ya da 

geçmiştir]: Bir zanâatta derecesi çırakla usta arasında olan kimse. 

Kat’î (Arapça sıfat, ḳaṭ’ “kesmek” ve nispet eki -і ile ḳaṭ‘і): Şüphe ve tereddüte yer 

bırakmayan, kesin. 

Katil (Arapça isim, ḳatl): Öldürme, öldürülme. 

Kavim (Arapça isim, ḳavm): Aynı soydan gelen, dil, töre ve kültürleri ortak insan 

topluluğu, budun. 

Kayıt (Arapça isim, ḳayd “ayağı bağlamak”tan): Yazıya geçirme, yazma, kaydetme işi. 

Kelime (Arapça isim, kelime): Bir veya birkaç heceden meydana gelen anlamlı söz, 

sözcük. 

Kırmızı (Arapça isim, ḳirmiz > ḳirmizі “kırmızla ilgili”den): Kan rengi, al renk. 

Kısm (Arapça isim, ḳism): Bir bütünün bir bölümü. 

Kıyafet (Arapça isim, ḳiyāfet “iz sürmek; vücut yapısından soyunu anlamaya 

çalışmak”): Bir yer, meslek veya döneme has giyiniş tarzı, kılık. 

Kıyâmet (Arapça isim, ḳiyāmet): Semâvî dinlerdeki ortak inanışa göre takdir edilen 

zamânı gelince bu âlemin ve bu âlemdeki canlı cansız her şeyin bir anda 

mahvolup yok olması, ölülerin dirilmesi, âhiret hayâtının başlaması olayı ve bu 

olayın meydana geldiği zaman. 

Kin (Farsça isim, kіn): Kendisine yapılan bir şeyi hazmedememekten doğan devamlı ve 

gizli düşmanlık, garaz, buğz. 

Korsaj (Fransızca isim, corsage) Kadın elbiselerinin belden yukarı kısmı. 

Korse (Framsızca isim, Corset): Vücûdu güzel göstermek maksadıyla veya sağlık 

şartları gerektirdiği için giyilen esnek iç çamaşırı. 

Köşe (Farsça isim, Gūşe > kūşe > köşe): İki duvarın birleştiği yer. 

Kudûm (Arapça isim, ḳudūm): Mehter mûsikîsinde, klasik mûsikîmizde, bilhassa tekke 

mûsikîsinde kullanılan ve zahme denen, uçları yuvarlak iki değnekle çalınan, 

üzerine deri gerilmiş, nakkāreden büyük, kösten küçük, iki kâseden ibâret usûl 

vurma âlet. 

Kurdele (İtalyanca isim, cordola): Elbiselerde, saçlarda ve çeşitli yerlerde süsleme 

malzemesi olarak kullanılan kumaş şerit. 

Kusur (Arapça isim, Ḳuṣūr): Eksiklik, noksan. 
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Kuvvet (Arapça isim, ḳuvvet): Maddî güç, canlı bir organizmanın faâliyetini sağlayan 

güç. 

Lâ-kayd (Arapça sıfat, olumsuzluk eki lā ve ḳayd ile lā-ḳayd): Kayıtsız, ilgisiz. 

Lâmba (Yunanca isim, lampá): İçindeki petrol vb. maddenin yanması veya tellerin 

elektrik akımı ile akkor hâle gelmesi sûretiyle ışık veren aydınlatma aracı. 

Lâtîfe (Arapça isim, laṭіf’ten laṭіfe): Güldürmek, eğlendirmek amacıyle söylenen güzel 

ve nükteli söz veya hikâye, şaka. 

Lâyık (Arapça sıfat, Liyāḳat’tan lā’iḳ > lāyıḳ): Uygun, yaraşır, münâsip. 

Lerze-nâk (Farsça türemiş sıfat, lerzіden “titremek”ten lerze Farsça -nāk ekiyle) 

Titreyen, titrek 

Lûtf (Arapça isim, luṭf): İyi muâmele, iyilik, yumuşaklık, hoşluk. 

Ma’tûf (Arapça sıfat, ‘aṭf “eğmek, bağlamak”tan ma‘ṭūf): Bir tarafa doğru yönelmiş, 

eğilmiş, meyletmiş, mâil. 

Mâderâne (Farsça sıfat ve zarf, -āne ekiyle) Anneye yakışır şekilde. 

Mahalle (Arapça isim, maḥall “inip konulacak yer”den maḥalle) [Türkçe’de 

türetilmiştir]: Şehir, kasaba, nâhiye ve büyük köylerin, çeşitli isimlerle 

birbirinden ayrılan ve idârî yönden bir muhtarlığa bağlı olan kısımlarından her 

biri. 

Mahcûb (Arapça sıfat ve isim, ḥicāb “utanmak; perdeli olmak”tan maḥcūb): Utanmış, 

sıkılmış, hicap etmiş (kimse). 

Mahdûm (Arapça isim, ḫidmet “hizmet”ten maḫdūm): Erkek evlât, oğul [Kelime bu 

anlamı Türkçe’de kazanmış olup daha çok saygıya değer insanların erkek 

çocukları için hürmet ifâdesi olarak kullanılırdı. 

Mahfî (Arapça sıfat, Ḫafy “gizlemek”ten maḫfі): Gizlenmiş, saklanmış, saklı, gizli. 

Mahzun (Arapça sıfat, ḫazn “malı saklamak”tan maḫzūn) Hazîne, kasa vb.de 

saklanmış, korunmuş (mal, para vb.). 

Makara (Arapça isim, bekere’nin Arap telaffuzundaki şekli bakara’dan makara) 

[Kelime Türkçe’den Bulgarca ve Sırpça’ya da geçmiştir]: Üzerine iplik, ip, şerit 

gibi şeyler sarılan, kenarları çıkıntılı bir mile takılıp döndürülebilecek şekilde 

delinmiş silindir. 
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Maksad (Arapça isim, ḳaṣd “niyet etmek, yönelmek”ten maḳṣad): İstenilen, kastedilen 

şey, niyet, amaç, gāye 

Mâl (Arapça isim, māl) [Bâzı deyimlerle tamlamalarda “a” uzun, “l” ince okunur]: Bir 

kimse veya kurumun mülkiyetinde bulunan, taşınır, taşınmaz her çeşit değerli ve 

gerekli şey, mülk, îrat, varlık, servet. 

Mânâ (Arapça isim, ‘any “kastetmek”ten ma‘nā): Kelime, söz, hareket, davranış vb.nin 

ifâde ettiği şey, anlatılmak istenen veya onlardan anlaşılan şey, anlam, medlûl, 

mefhum. 

Mânî (Arapça isim, men’ “yasaklamak, önlemek”ten māni‘): Bir işin yapılmasını 

önleyen şey, engel. 

Maraz (Arapça isim, maraż): Hastalık, illet. 

Masârif (Arapça isim, maṣraf’ın çoğul şekli meṣārif): Harcanan, sarfedilen paralar, 

giderler, masraflar. 

Mâsûmâne (Arapça sıfat ve zarf, ‘iṣmet “günahsız olmak”tan ma‘ṣūm Farsça -āne 

ekiyle) Mâsum olan kimseye yakışır şekilde. 

Maşa (Farsça isim, māşe “kıskaç”): Ateş karıştırmaya, ateş veya kızgın şeyleri tutmaya 

yarayan, baş tarafından bitişik, açılır kapanır iki kollu mâdenî âlet. 

Mâşallah (Arapça ünlem, mā “şey”, şā’e “diledi” ve Allāh ile mā-şā’e’llāh) [Mā-

şā’e’llāhu kān “Allah’ın dilediği olur” söyleyişinin kısaltılmış şeklidir]: 

Beğenme ve övme ile birlikte nazardan sakındırma sözü olarak “Ne iyi ne kadar 

güzel, Allah nazardan saklasın!” mânâsında kullanılır. 

Maşrık (Arapça isim, şarḳ “güneş doğmak”tan meşriḳ): Güneşin doğduğu yer veya 

yön, gün doğusu, doğu, şark. 

Mâtem (Arapça isim, me’tem > mātem): Sevilen bir kimsenin ölümünden duyulan 

büyük acı ve bu acı sebebiyle ağlayıp inleme, zevk ve eğlenceden uzaklaşma, 

yas. 

Me’lûf (Arapça sıfat, elf “alışmak”tan me’lūf): Ülfet etmiş, alışmış, alışık. 

Meâyib (Arapça isim, ‘ayb > me‘āb "ayıp, kusur”un çoğul şekli me‘āyib): Ayıplanacak 

hareket ve davranışlar, ayıplar. 

Mecâl (Arapça isim, cevelān “gezip dolaşmak” > mecāl “gezip dolaşacak yer”den): 

Güç, kuvvet, derman, tâkat. 
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Mecburiyet (Arapça isim, mecbūr’dan yapma mastar eki -iyyet ile mecbūriyyet): 

Mecbur olma, yapmak zorunda kalma durumu, zorunluluk. 

Mecruh (Arapça sıfat ve isim, cerḥ “yaralamak; bir fikri çürütmek”ten mecrūḥ): 

Yaralanmış, yaralı (kimse). 

Meded-res (Birleşik sıfat, Arapça isim, Meded yardım, imdat, Nusret. Farsça res 

“yetişen, ulaşan” ile): İmdâda yetişen, yardıma koşan. 

Medîd (Arapça sıfat, medd “uzatmak”tan medіd): Uzayıp giden, çok süren, uzun. 

Meh-tâb (Farsça isim, māh “ay” ve tāb “ışık, aydınlık” ile tāb-ı māh’tan māh-tāb > 

mehtāb): Ay ışığı, ay aydınlığı. 

Melâmet (Arapça isim, levm “kötülemek, ayıplamak”tan melāmet): Azarlama, kınama, 

yerme, ayıplama, serzeniş. 

Memzûc (Arapça sıfat, mecz “katmak, karıştırmak”tan memzūc): Karışık, karışmış, 

meczolmuş. 

Menfaat (Arapça isim, nef’ “faydalandırmak”tan menfa‘at): Fayda, yarar, çıkar, kâr. 

Mensubiyet (Arapça isim, mensūb “nispet edilmiş, âit olan”dan yapma mastar eki -iyyet 

ile mensūbiyyet): Bir yer veya kimseye mensup olma durumu. 

Merak (Arapça isim, merāḳḳ “incelik, yumuşaklık”tan) [Kelime aşağıdaki anlamları 

Türkçe’de kazanmıştır]: Bir şeyin özünü, esâsını anlama, kavrama isteği, 

öğrenme arzusu. 

Merhamet (Arapça isim, merḥamet): Herhangi bir canlının acısını, kederini, 

mutsuzluğunu yüreğinde hissedip üzüntü duyma ve ona karşı yardım hisleriyle 

dolma, acıma. 

Mes’ûd (Arapça sıfat, sa‘d “uğurlu, mübârek, mutlu olmak”tan mes‘ūd): Saâdete ermiş, 

saâdetli, mutlu, bahtlı, bahtiyar. 

Meserret (Arapça isim, surūr “sevindirmek”ten meserret): Sevinç. 

Meskenet (Arapça isim, ‘acz): Gücü yetmeme durumu, güçsüzlük, âcizlik. 

Mestur (Arapça sıfat, saṭr “yazmak”tan mesṭūr): Yazılmış, çizilmiş. 

Meşgul (Arapça sıfat ve isim, şaġl “bir şeyden alıkoymak”tan meşġūl): Bir şeyle 

uğraşan, bir iş yapmakta olan. 

Metânet (Arapça isim, metānet): Dayanma, sağlam, güçlü ve metin olma, sağlamlık, 

dayanıklılık. 
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Metruk (Arapça sıfat, terk “bırakmak, vazgeçmek, ihmal etmek”ten metrūk): Bırakılıp 

gidilmiş, kendi hâline bırakılmış, terkedilmiş. 

Mevcûd (Arapça sıfat ve isim, vucūd “olmak, var olmak”tan mevcūd): Var olan, 

bulunan (şey veya kimse). 

Mevki’ (Arapça isim, vuḳū’ “meydana gelmek, hâsıl olmak”tan mevḳi‘): Yer, mahal. 

Meydan (Arapça isim, meydān): Üzerinde binâ vb. şeyler bulunmayan düz, açık ve 

geniş yer, açıklık, alan, sâha. 

Meyyâl (Arapça sıfat ve isim, meyl “eğilmek”ten meyyāl): Çok eğik olan, eğilmiş (şey 

veya kimse). 

Mezc (Arapça isim, mezc) İki veya daha fazla şeyi birbirine katıp karıştırma 

Mezellet (Ar. meẕellet): Alçalma, bayağılaşma, hakir ve zelil olma durumu, bayağılık, 

hakirlik. 

Mızrâb (Arapça isim, żarb – ḍarb “vurmak”tan miżrāb): Fildişi, bağa, boynuz, kiraz 

ağacı gibi sert şeylerden yapılan ve telli sazları çalmakta kullanılan küçük âlet, 

tezene, zahmet. 

Misâfir (Arapça isim, sefer> musāferet “bir yerden bir yere gitmek, yolculuk etmek”ten 

musāfir “yolcu”): Görüşme, ziyâret vb. amaçlarla birinin evine veya bir yere 

gelen ve geçici olarak kalan kimse, konuk, mihman. 

Mîzâc (Arapça isim, mizāc): İnsanın ruh yapısıyle ilgili meyil ve özelliklerinin tamâmı, 

huy, yaratılış, tabiat. 

Mu’tedil (Arapça sıfat, i‘tidāl “orta olmak, düzgün olmak”tan mu‘tedil): Orta halde, 

orta kararda olan, îtidalli, orta, vasat. 

Muâheze (Arapça isim, Aḫẕ “almak, yakalamak; engel olmak”tan mu’āḫeẕe): Paylama, 

azarlama, çıkışma, kınama. 

Muâheze (Arapça isim, Aḫẕ “almak, yakalamak; engel olmak”tan mu’āḫeẕe): Paylama, 

azarlama, çıkışma, kınama. 

Muâheze (Arapça isim, Aḫẕ “almak, yakalamak; engel olmak”tan mu’āḫeẕe): Paylama, 

azarlama, çıkışma, kınama. 

Muâmelât (Arapça isim, mu‘āmele’nin çoğul eki -āt almış şekli mu‘āmelāt): 

Muâmeleler, karşılıklı davranışlar. 
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Muammâ (Arapça isim, ta‘miye “sözün anlamını gizlemek”ten mu‘ammā): Bilmece. 

Muannid (Arapça sıfat ve isim, ‘and “inat etmek”ten ta‘nіd > mu‘annid) [Türkçe’de 

türetilmiş ve “muânid” anlamında kullanılmıştır]: İnat eden (kimse), inatçı, 

muânid. 

Muâyene (Arapça isim, ‘ayn “göz”den mu‘āyene): Ne olduğunu ve nasıl olduğunu 

anlamak için görerek inceleme, dikkatle bakma, yoklama, gözden geçirme. 

Mûcib (Arapça sıfat, іcāb “gerektirmek”ten mūcib): Sebep olan, gerektiren. 

Mugfil (Arapça sıfat ve isim, iġfāl “gaflete düşürmek”ten muġfel): Aldatılmış, 

kandırılmış (kimse). 

Muhâceme (Arapça isim, hucūm “saldırmak”tan muhāceme): Hücum etme, saldırma. 

Muhakkar (Arapça sıfat, taḥḳіr “hor görmek, küçümsemek”ten muḥaḳḳar): Hor, hakir 

görülmüş, hakārete uğramış, horlanmış, aşağılanmış. 

Muhâlif (Arapça sıfat ve isim, muḫālefet “uymamak, karşı çıkmak”tan muḫālif): Uygun 

olmayan, uymayan, benzemeyen (şey), aykırı, zıt. 

Muharrib (Arapça sıfat, taḫrіb “harap etmek”ten muḫarrib): Yıkan, harap duruma 

getiren, tahrip eden, muhrip. 

Muhasebe (Arapça isim, ḥisāb “saymak, hesap etmek”ten muḥāsebe): Olumlu olumsuz 

bütün ihtimalleri hesaplama. 

Muhâtara (Arapça isim, ḫaṭar “tehlike”den muḫāṭara): Tehlikeli durum, tehlike 

Muhâvere (Arapça isim, ḥavr’dan muḥāvere): Karşılıklı konuşma, mükâleme. 

Muhavvil (Arapça sıfat, taḥvіl “değiştirmek”ten muḥavvil): Başka bir şekle sokan veya 

farklı bir duruma getiren, değiştiren, tahvil eden. 

Muhayyerin (Arapça isim, muḫayyer’den): Mûsikîmizde hüseynî beşlisinin tizi ve 

uşşak dörtlüsünden meydana gelen, inici bir seyir tâkip edip dügâh perdesinde 

(la) karar kılan, en eski ve en çok kullanılan basit makamlardan biri. 

Muhtevî (Arapça sıfat, iḥtivā’ “bir şeyi tutmak, içinde bulundurmak”tan muḥtevі) 

Kendinde toplayan, içine alan, kapsayan, ihtivâ eden. 

Muntazam (Arapça sıfat, intiẓām “dizilmek, düzgün olmak”tan muntaẓam): Düzgün. 

Musallat (Arapça sıfat, teslіṭ “tahrik etmek, bir kimsenin hükmüne vermek”ten 

musallaṭ): Bir kimsenin sıkıntı verecek, bıktıracak şekilde üzerine düşen. 
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Musırr (Arapça sıfat, iṣrār “üzerine düşmek, ısrar etmek”ten muṣirr): Düşünce veya 

isteğinden bir türlü vazgeçmeyen, herhangi bir konuda sürekli direnen, ayak 

direyen, ısrar eden. 

Musırrâne (Arapça zarf, iṣrār “üzerine düşmek, ısrar etmek”ten muṣirr Fars. -āne 

ekiyle): Israrlı bir şekilde, inatla. 

Mutâvaat (Arapça isim, tav’ “boyun eğmek, alışmak”tan muṭāva’at): Karşı çıkmama, 

boyun eğme, itâat etme. 

Mutlak (Arapça sıfat, iṭlāḳ “salıvermek”ten muṭlaḳ): Herhangi bir şart ve kayıtla sınırlı 

olmayan, kayıtsız şartsız. 

Müddet (Arapça isim, muddet): Bir şeyin, bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman 

bölümü, süre. 

Müdhîş (Arapça sıfat, idhāş “dehşet vermek”ten mudhiş): Ürküten, korkutan, dehşet 

veren, dehşetli. 

Müessir (Arapça sıfat, te’ѕіr “etkilemek, iz bırakmak”tan mu’eѕѕir): Tesir eden, tesirli, 

etkili, etkileyici. 

Mühimme (Arapça isim, Muhimm’den muhimme) Önemli, ehemmiyetli ve gerekli şey, 

husus veya iş. 

Mühlik (Arapça sıfat, ihlāk “helâk etmek”ten muhlik): Öldürücü, helâk edici. 

Mükâleme (Arapça isim, kelām “söz, konuşma”dan mukāleme): Karşılıklı konuşma, 

söyleşme. 

Mülâtafa (Arapça isim, luṭf “iyi muâmele etmek”ten mulāṭafe): Edep ve nezâket 

kuralları içinde şakalaşma, latîfe etme. 

Mümtâz (Arapça sıfat, imtiyāz “üstün olmak, ayrı durmak”tan mumtāz): Seçilmiş, 

seçkin. 

Mümted (Arapça sıfat, imtidād “uzamak, uzanmak”tan mumtedd): Uzanmış, yayılmış. 

Mün'atıf (Arapça sıfat, in‘iṭāf “yönelmek”ten mun‘aṭif): Bir tarafa doğru yönelen, 

meyleden, teveccüh eden. 

Müntehâ (Arapça isim, intihā “sona ermek”ten muntehā): Bir şeyin varabileceği son 

nokta, son, nihâyet. 

Mürekkep (Arapça sıfat, terkіb “toplamak, birleştirmek”ten murekkeb): Birden fazla 

şeyin bir araya gelmesinden meydana gelmiş, birleşik. 
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Mürûr (Arapça isim, murūr): Geçme, geçiş. 

Mürüvvet (Arapça isim, mer’ “erkek, adam”dan murū’et > muruvvet): Yiğitlik, 

mertlik.. 

Müsâade (Arapça isim, musā‘ade): İzin. 

Müsellem (Arapça sıfat, teslіm “ısmarlamak; kabul etmek”ten musellem): Verilmiş, 

teslim edilmiş, tevdî olunmuş. 

Müşevvik (Arapça sıfat ve isim, teşvіḳ “arzu edilir kılmak”tan muşevviḳ): Arzusunu, 

isteğini arttıran, isteklendiren, şevk ve gayrete getiren (kimse veya şey). 

Müteâkıb (Arapça sıfat, te‘āḳub “birbirini tâkip etmek”ten mute‘āḳib): Birbiri ardınca 

gelen, birbirini tâkip eden. 

Mütecessisâne (Arapça zarf, Tecessus “gizli şeyleri öğrenmeye çalışmak”tan 

mutecessis Fars. -āne ekiyle): Mütecessis bir kimseye yakışır tarzda. 

Müteessir (Arapça sıfat, te’eѕѕur “üzülmek ve duygulanmak”tan mute’eѕѕir): Üzüntülü, 

kederli, üzgün. 

Müteharrik (Arapça sıfat, teharruk “hareket etmek, harekete geçmek”ten muteḥarrik): 

Hareket eden, hareket hâlinde olan. 

Mütehassirâne (Arapça zarf, teḥassur “hasret çekmek”ten muteḥassir Farsça -āne 

ekiyle) Özleyen bir kimseye yakışır tarzda, özlemişçesine, hasretle. 

Mütelevvin (Arapça sıfat, televvun “renkten renge girmek”ten mutelevvin): 

Renklenmiş, renkli, boyalı. 

Müteneffiz (Arapça sıfat, nufūẕ “nâfiz olmak”tan teneffüẕ > müteneffiẕ) [Türkçe’de 

türetilmiştir]: İçe işleyen, nüfuz eden. 

Mütenevvî (Arapça sıfat, tenevvu’ “çeşitli olmak”tan mutenevvi‘): Çeşitli, çeşit çeşit, 

türlü türlü, değişik. 

Mütenezzilâne (Arapça sıfat ve zarf, tenezzul “inmek, alçalmak”tan mutenezzil Farsça -

āne ekiyle) Alçalan, alçalmaya râzı olan bir kimseye yakışır tarzda. 

Müttehaz (Arapça sıfat, ittiḫāẕ’dan mutteḫaẕ): İttihaz edilen, benimsenip kullanılan. 

Nabız (Arapça isim, nabż): Kalbin dakîkadaki atış sayısı. 

Nağme (Arapça isim, naġme): Kulağa hoş gelen âhenkli ses, ezgi. 

Nâil (Arapça sıfat, neyl “isteğine erişmek”ten nā’il): İstediği şeye erişen, arzu ettiğini 

ele geçiren, murâdına eren. 
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Nâkıs (Arapça sıfat, naḳṣ – noḳṣān “eksilmek”ten nāḳiṣ): Tam olmayan, eksik, noksan. 

Nakil (Arapça isim, naḳl): Bir yerden başka bir yere götürme, taşıma, aktarma, geçirme. 

Nasb (Arapça isim, naṣb): Dikme, saplama, koyma, yerleştirme. 

Navâkıs (Arapça isim, Nāḳiṣa’nın çoğul şekli nevāḳiṣ): Eksikler, noksanlar. 

Nâzır (Arapça sıfat, naẓar – neẓāret’ten nāẓir): Bakan, nazar eden. 

Nâzik (Farsça sıfat, nāzuk’ten): Hareketleri karşısındakinde hoşnutluk uyandıracak 

şekilde ince, zarif, ölçülü, yumuşak ve terbiyeli olan (kimse) ve bu tarzda 

yapılan (hareket). 

Nefes (Arapça isim, Nefes): Akciğerlere hava alıp verme ve bu yolla alınıp verilen 

hava, soluk. 

Nefîse (Arapça isim, nefіs’ten nefіse): Herkes tarafından beğenilen, hoşa giden güzel 

şey. 

Nehârî (Arapça sıfat, nehār ve nispet eki -і ile nehārі): Gündüzle ilgili. 

Nevâziş (Farsça isim, nevāhten – nevāzіden “okşamak”tan nevāziş > nuvāziş): Okşama, 

gönül alma, iltifat etme. 

Nezâket (Farsça isim, nāzuk >nāzik’ten nezāket): [Arapça kelimelere benzetilerek 

Türkçe’de türetilmiştir] Terbiye, edep, kibarlık, zarâfet. 

Nidâ (Arapça isim, nidā’): Seslenme, çağırma, bağırma. 

Nigâh (Farsça isim, nigāh > nigeh): Bakış, bakma, nazar.    

Nihâyet (Arapça isim, nihāyet): Son. 

Nikâh (Arapça isim, nikāḥ): Bir kadınla bir erkeğin kānun nazarında karı koca 

sayılmalarını sağlayan işlem. 

Nisvân (Arapça isim, nisyān): Unutma. 

Nisvâniye (Arapça isim, nisvān “kadınlar” ve yapma mastar eki -iyyet ile nisvāniyyet): 

[Türkçe’de türetilmiştir] Kadınlık 

Niyet (Arapça isim, niyyet): Bir şeyi yapmayı önceden kurma, zihinde tasarlama, 

yapmayı aklına koyma, yapmaya karar verme. 

Nöbet (Arapça isim, – Farsça nevbet’ten): Hastalıktan ileri gelen ateş ve titreme. 

Nûr (Arapça isim, nūr): Gözle görülen aydınlık, maddî şeyleri görmeye yarayan ışık, 

ziyâ. 
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Nüfuz (Arapça isim, nufūẕ): (İçine) Geçme, (içe) işleme, sözü geçme, sözünü geçirme 

gücü. 

Ömr (Arapça isim, ‘umr > ‘ömr): Yaşama veya var olma süresi, bir şeyin yaşadığı 

müddet, hayat. 

Pâmâl (Farsça sıfat, pāy > pā “ayak” ve māl “süren, sürülen” ile pāy-māl – pā-māl): 

Ayaklar altına alınmış, çiğnenmiş, hakir duruma düşürülmüş, perîşan edilmiş. 

Parça (Farsça isim, pārçe < pār+çe – pāre+çe): Bir bütünden ayrılmış kısım. 

Penâh (Farsça isim, penāh): Sığınacak yer, melce. 

Penbe (Farsça isim, penbe “pamuk”tan): Açık al renk, açık kırmızı gülün rengi, 

kırmızıya biraz beyaz karıştırılmasıyle elde edilen renk. 

Perde (Farsça isim, perde) [Kelime Türkçe’den Bulgarca ve Sırpça’ya da geçmiştir]: 

Bir yerin dışarıdan görünmesini önlemek, ışığı engellemek veya iki yeri 

birbirinden ayırmak için gerilen kumaş, naylon vb. 

Perîşân (Farsça sıfat, perіşān): Dağınık, düzensiz, karmakarışık. 

Potur (Ermenice isim, potor) [Kelime Türkçe’den Yunanca, Bulgarca ve Sırpça gibi 

Balkan dillerine de geçmiştir]: Arka kısmı diz kapağının arkasına kadar şalvar 

ağı gibi çok bol ve kırmalı olarak sarktıktan sonra baldırları sımsıkı saracak 

şekilde darlaşan ve özellikle cepken altına giyilen, şalvar, çakşır, pantolon gibi 

belden aşağı erkek giyeceği. 

Pûşîde (Farsça sıfat, pūşіden “örtmek, örtünmek”ten pūşіde): Örtülü, örtünmüş. 

Râbıta (Arapça isim, rābiṭ “bağlayan”dan rābiṭa): İki şeyi birbirine bağlayan nesne, 

bağ. 

Rahîm (Arapça sıfat ve isim, rahmet “esirgemek, bağışlamak, acımak”tan raḥіm): Çok 

merhametli (kimse). 

Râm (Farsça sıfat, rām): İtâat eden, boyun eğen 

Rehber (Farsça isim, reh “yol” ve ber “götüren” ile reh-ber): Yol gösteren, kılavuz, 

delil. 

Reh-güzâr (Farsça isim, reh “yol” ve guẕār – guẕer “geçen” ile reh-guẕār – reh-guẕer): 

Geçilen yol. 

Reh-zen (Farsça isim, reh – rāh “yol” ve zen “vuran” ile reh-zen – rāh-zen): Yol kesen, 

haydut, eşkıyâ. 



103 
 

Revâbıt (Arapça isim, rābiṭa’nın çoğul şekli revābiṭ): Bağlar, râbıtalar. 

Rikkat (Arapça isim, riḳḳat): İncelik, rakik olma. 

Rivâyet (Arapça isim, rivāyet): Bir haberi, söz veya olayı nakletme, anlatma. 

Rûh (Arapça isim, rūḥ): İnsan ve hayvanda vücûdu canlı kılan, bilen, duyan ve idrak 

eden hayat gücü, hayat cevheri, can. 

Rûhânî (Arapça sıfat, rūḥ > rūḥān ve nispet eki -і ile rūḥānі): Ruhla ilgili, rûha âit 

Rutûbet (Arapça isim, ruṭūbet): Cisimlerde ve havada bulunan, gözle görülemeyecek 

derecedeki su veya su buharı. 

Rü’yâ (Arapça isim, ru’yā “görme, görüş”): Uyku sırasında zihinde beliren 

görüntülerin bütünü, görülen hayaller dizisi, düş. 

Sâbit. (Arapça sıfat, ѕebāt – ѕubūt “durmak, devam etmek, yerleşmek”ten ѕābit): 

Yerinde duran, yer değiştirmeyen, durağan. 

Sâhih (Arapça sıfat, Ṣiḥḥat “sağlıklı olmak, gerçek olmak”tan ṣahіḥ): Yalan veya hayal 

ürünü olmayan, gerçek, doğru. 

Salta (Yunanca isim, saltamarka): Yakasız, iliksiz, kolları bol, cepken biçiminde, 

kadife veya çuhadan bir nevi kısa ceket [Saltamarka da denmiştir]. 

San’at (Arapça isim, ṣan‘at): Duygu, tasavvur ve fikirleri etkili bir biçimde ve göze 

gönle hitap edecek şekilde söz, yazı, resim, heykel gibi eserler ile ifâde etme 

husûsundaki yaratıcılık. 

Sanâyi (Arapça isim, ṣinā‘at “meslek, zanaat”in çoğul şekli ṣanāyi‘): İnsanların maddî 

ihtiyaçlarının kolaylıkla karşılanması amacıyle ham maddelerin işlenip 

kullanılacak duruma getirilmesi için yapılan işlerin, kullanılan usûl ve 

faâliyetlerin bütünü, endüstri. 

Sâzende (Farsça isim, sāz’dan -ende ekiyle sāz-ende): Ut, keman, tambur gibi mûsikî 

âleti çalan kimse, saz sanatçısı, çalgıcı, mutrip. 

Sebât (Arapça isim, ѕebāt): Karârından ve sözünden dönmeme, bir iş veya davranışta 

azim ve kararlılık gösterme. 

Sebep (Arapça isim, sebeb “ip; yol, çâre”): Bir şeyin olmasına yol açan şey, durum 

yâhut kimse, neden, bâis, âmil. 
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Seccâde (Arapça isim, secde’den seccāde) 1. Üzerinde bir kişinin namaz kılacağı 

büyüklükte, halı, kilim, kumaş, hasır vb. inden yapılmış, daha çok dikdörtgen 

biçimindeki yaygı, namazlık. 

Sefâlet (Arapça isim, sefālet): Aşırı geçim sıkıntısı, yokluklar ve çok güç maddî şartlar 

içinde yaşama, had safhada yoksulluk, fakirlik. 

Sekte-dâr (Farşça birleşik sıfat, Arapça sekt “durmak, susmak”tan sekte Farsça dār 

“sâhip olan” ile) Sekteye uğramış, düzeni bozulmuş, aksamış, zarara uğramış. 

Sene (Arapça isim, sene): Yıl, sâl. 

Serbest (Farsça sıfat, ser “baş” ve best “bağlı”dan ser-best “başı bağlı”) [Kelime 

aşağıdaki anlamları Türkçe’de kazanmıştır]: Herhangi bir kısıtlamaya, şarta ve 

zorlamaya bağlı olmadan davranabilen, istediği gibi karar verip istediği gibi 

hareket edebilen. 

Setret (Arapça birleşik geçişli fiil, setr + Türkçe etmek, eylemek): Gizlemek, örtmek. 

Sevb (Arapça isim, ѕevb): Elbise. 

Sevdâvî (Arapça sıfat, sevdā’nın nispet eki -і almış şekli): Sevgiyle ilgili, sevgiden 

kaynaklanan. 

Sevk (Arapça isim, sevḳ): Önüne katıp bir yöne, bir yere doğru sürme, sürüp götürme. 

Sıhhat (Arapça isim, ṣiḥḥat): Sağlık, esenlik, âfiyet. 

Sırma (Yunanca isim, syrma) [Kelime Türkçe’den Balkan dillerine de geçmiştir]: 

Haddeden geçirilmiş, altın yaldızlı veya yaldızsız ince gümüş tel. 

Sin (Arapça isim, sinn): Doğumdan îtibâren yaşanılan süre, yaş. 

Sirâyet (Arapça isim, sirāyet): (Hastalık için) Geçme, bulaşma. 

Sitâre (Farsça isim, Sitāre): Yıldız. 

Sitîze (Farsça isim, sitіze < sitіz): Kavga, dövüş, çekişme. 

Sûz (Farsça isim, sūḫten “yanmak, yakmak”tan sūz): Yanma, yanık, ateş. 

Sümbül (Farsça isim, sunbul): Zambakgillerden, ilkbaharda basit salkım şeklinde, daha 

çok açık mor renkli, keskin ve güzel kokulu çiçekler açan soğanlı ve otsu süs 

bitkisi. 

Sürûr (Arapça isim, surūr): Sevinç. 

Şakak (Moğolca isim, sikak): Başın yan tarafında gözle kulak arasında kalan, elmacık 

kemiğinin üstündeki çukurumsu kısım. 

Şedîd (Arapça sıfat, sedād “doğru olmak”tan sedіd): Doğru, mâkul. 
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Şen. (Ermenice sıfat, Şen): Hâlinde ve davranışlarında yaşamaktan aldığı zevkin 

canlılığı görülen, neşesi durumundan belli olan, hayat dolu, canlı ve güler yüzlü, 

neşeli. 

Şerbet (Arapça isim, şurb “içmek”ten şerbet): Meyve özü, su ve şekerle yapılan tatlı 

içecek. 

Şetâret (Arapça isim, şeṭāret “ahlâksızlık”): Sevinç, neşe, şenlik [Kelime bu anlamı 

Türkçe’de kazanmıştır]. 

Şevk (Arapça isim, şevḳ): Şiddetli arzu, istek, aşırı heves. 

Şimâl (Arapça isim, şimāl): Dört ana yönden biri, yüzünü doğuya dönen kimsenin sol 

tarafına düşen cihet, kuzey. 

Şitâ (Arapça isim, şitā’): Kış. 

Ta’cîz (Arapça isim, ‘acz “gücü yetmemek”ten ta‘cіz) [İlk anlamını Türkçe’de 

kazanmıştır]: Rahatsız etme, tedirgin etme. 

Ta’dil (Arapça isim, ‘adl “âdil olmak, doğru olmak; eşit muâmele etmek, 

denkleştirmek, düzeltmek”; ‘udūl “sapmak, meyletmek”ten ta‘dіl): Değiştirme, 

değişiklik. 

Tâb (Farsça isim, tāb): Güç, kuvvet, tâkat. 

Tagyîr (Arapça isim, ġayr “değiştirmek”ten taġyіr): Değiştirme, başka şekle sokma. 

Taharri (Arapça isim, Ḥary > teḥarrі): Arama, aranma, araştırılma, bir şeyi bulmaya 

çalışma. 

Tahavvül (Arapça isim, ḥavl “bir halden bir hâle geçmek”ten teḥavvul): Değişme, bir 

halden başka bir hâle geçme. 

Tahkîr (Arapça isim, ḥaḳāret “horlamak, küçük görmek; hor ve zelil olmak”tan taḥḳіr): 

Hakāret etme. 

Tahrîb (Arapça isim, ḫarāb “yıkılmak, vîran olmak”tan taḫrіb): Harap etme, kırıp 

dökme, yıkıp perîşan etme. 

Tahsîn (Arapça isim, ḥusn “güzel olmak”tan taḥsіn): Güzel bulup takdir etme, övme, 

alkışlama. 

Takdîr (Arapça isim, ḳadr “miktârını belirtmek, yüceltmek, hükmetmek”ten taḳdіr): 

Beğenme, güzel bulduğunu, beğendiğini belirtme. 
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Tâmir (Arapça isim, ‘imāret “bayındır etmek”ten ta‘mіr): Eskimiş veya bozulmuş bir 

şeyi yenileme veya kullanılır duruma getirme, onarma. 

Tarâvet (Arapça isim, ṭarāvet): Tâzelik, körpelik. 

Tarik (Arapça isim, mu‘āmele’nin çoğul eki -āt almış şekli mu‘āmelāt): Muâmeleler, 

karşılıklı davranışlar. 

Te’hîr (Arapça isim, āḫir “son”dan te’hіr): Erteleme, sonraya bırakma. 

Tebahhur (Arapça isim, buḫār “buhar”dan tebaḫḫur): Buharlaşma, ısı etkisiyle buhar 

durumuna gelme. 

Tebeddül (Arapça isim, bedl “bir şeye karşılık değiştirmek”ten tebeddul) Başka şekle 

girme, değişme, tagayyür. 

Tebşîr (Arapça isim, beşr “sevinmek; müjdeleyerek sevindirmek”ten tebşіr) Müjde 

verme. 

Tedkîkât (Arapça isim, Tedḳіḳ ve çoğul eki - āt ile tedḳіḳāt): Tetkikler, incelemeler. 

Tehyiç (Arapça isim, heyecān’dan tehyіc): Heyecanlandırma, heyecana getirme, 

coşturma. 

Tekmil (Arapça isim, kemāl “tam olmak”tan tekmіl): Tamamlama, bitirme. 

Telâş (Farsça isim, telāş “çalışma, gayret, çaba”): Belli bir sebepten meydana gelen 

heyecanla karışık acele. 

Temâyüz (Arapça isim, meyz “tercih etmek”ten temāyuz): Sivrilme, dikkati çekerek öne 

çıkma, kendini gösterme. 

Ten (Farsça isim, ten): İnsan vücûdunun dış yüzü, cilt. 

Tenâsüb (Arapça isim, nisbet “nispet etmek; oran, bağlantı”dan tenāsub): Aralarında 

uygunluk bulunma, birbirine uyma, yakışma, uygun ve güzel oranda olma. 

Tenbel (Farsça sıfat ve isim, tenbel) [Kelime Türkçe’den Yunanca’ya da geçmiştir]: 

Çalışmaktan hoşlanmayan, çaba göstermeyen, gayretsiz, iş yapmak hususunda 

ağır davranan (kimse). 

Tenezzül (Arapça isim, nuzūl “inmek”ten tenezzul): İnme, nüzul etme. 

Tenvir (Arapça isim, nevr “aydın olmak”tan tenvіr): Işıklandırma, aydınlatma. 

Tenzil (Arapça isim, nuzūl “inmek”ten tenzіl): Aşağı indirme. 

Terâkki (Arapça isim, raḳy “yükselmek, çıkmak”tan teraḳḳі): İleri gitme, ilerleme, 

gelişme. 
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Terbiye (Arapça isim, rebv “yetişmek, büyümek”ten terbiye): İstenilen şekilde 

yetişmesini sağlamak için bir kimseye gerekli bilgi ve nitelikleri kazandırma, 

eğitme. 

Terk (Arapça isim, terk): Bırakma. 

Tesâdüf (Arapça isim, ṣadf > muṣādefe “karşılaşmak”tan teṣāduf): Tasarlanmadığı 

halde karşılaşma, rastlama, rast gelme. 

Tesbih (Arapça isim, subḥān “Allah’ı tenzih ve takdis etmek”ten tesbіḥ): Allah’ı zikir 

ve tenzih ederken sayının anlaşılması için kullanılan, ibrişim veya ipliğe 

dizilmiş, çeşitli ağaç veya taşlardan yapılmış, genellikle 33 veya 99 tâneden 

meydana gelen dizi. 

Tesîrât (Arapça isim, eѕer “iz, belirti”den te’sіr Arapça Çoğul eki -āt ile): Bir nesnenin, 

bir hâlin başka bir kimse veya nesne üzerinde kendini hissettiren gücü, etki. 

Teskin (Arapça isim, sukūn “sâkin olmak”tan teskіn): Yatıştırma, sükûnete erdirme. 

Teşeddüd (Arapça isim, Şiddet “kuvvetli olmak”tan teşeddud): Şiddet kazanma, 

şiddetlenme, artma. 

Teşhir (Arapça isim, Şuhret “şöhret; yaymak, îlân etmek”ten teşhіr): Herkese gösterme. 

Teşrih (Arapça isim, şerḥ “eti ince uzun kesmek; açıklamak, genişletmek”ten teşrіḥ): 

Bir meseleyi bütün yönleriyle inceden inceye tetkik edip açıklama, açma, 

meydana çıkarma. 

Tev’em (Arapça sıfat, tev’em): İkiz. 

Tezadd (Arapça isim, żidd “aykırı”dan teżādd): Nitelik ve durumları birbirine tam 

aykırı olma, birbirinin aksine olma, zıtlık, karşıtlık. 

Tezâyüd (Arapça isim, Ziyāde “artmak, çoğalmak”tan tezāyud): Artma, çoğalma. 

Tîz (Farsça sıfat, tіz): Keskin. 

Usûl (Arapça isim, aṣl’ın çoğul şekli uṣūl) [Dilimizde daha çok tekil anlamında 

kullanılır]: Bir amaca erişmek için tâkip edilen yol, yöntem. 

Ümit (Farsça isim, umіd): Arzu edilen, olması istenen bir şeyin gerçekleşebileceği 

ihtimâlinin verdiği rahatlatıcı, ferahlatıcı duygu, olması istenen bir şeye duyulan 

beklenti, umut [Nazımda vezin gereği ümmid şeklinde de kullanılır]. 

Vaad (Arapça isim, va‘d): Söz verme, üstüne alma, taahhüt etme. 
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Vahşet (Arapça isim, vaḥşet): Vahşî olma durumu, vahşîlik, yabanilik. 

Vahşi (Arapça sıfat, vaḥş “vahşî, ıssız” ve nispet eki -і ile vaḥşі): İnsandan kaçan, 

insana alışkın olmayan, yabânî. 

Vâkıa (Arapça isim, vāḳi’ “vukū bulan”dan vāḳı’a): Olmuş olan şey, geri çevrilmesi 

mümkün olmayan olay, olgu. 

Vakit (Arapça isim, vaḳt): Zaman. 

Vâsıl (Arapça isim, vaṣl): Ulaşma, birleşme.  

Vaz’ (Arapça isim, Vaż‘): Koyma, konulma. 

Vazife (Arapça isim, vaẓіfe): Bir kimsenin yapmak zorunda bulunduğu iş, görev, ödev. 

Vech (Arapça isim, vech): Yüz, çehre. 

Visâl (Arapça isim, viṣāl): Sevdiğine kavuşma, vuslat.  

Vukuat (Arapça isim, vuḳū‘un çoğul eki -āt almış şekli vuḳū‘āt) [Tekil anlamında da 

kullanılır]: Meydana gelen olaylar, vak’alar. 

Zaaf (Arapça isim, ża‘f): İrâde zayıflığı, dayanamama. 

Zâîf (Arapça sıfat, ża‘f “zayıf olmak”tan ża‘іf): Güçsüz kuvvetsiz. 

Zihin (Arapça isim, ẕihn): İnsanın kendini ve çevresini bilmesinde rol oynayan idrak, 

tanıma, anlama, kavrama, hatırlama, sembolleştirme, muhâkeme ve soyutlama 

gibi faâliyetlerin bütünü. 

Ziyâde (Arapça sıfat, ziyāde): Fazla, çok. 

Ziyâret (Arapça isim, ziyāret): Bir kimseyi veya bir yeri görmeye gitme. 

Zulmanî (Arapça sıfat, ẓulmet >ẓulmān ve nispet eki -і ile ẓulmānі): Karanlığa âit, 

karanlıkla ilgili, karanlık. 

2.5.2 Tamlamalar 

• Mütecessis-âne: Gizli şeyleri öğrenmeye çalışarak, merakla. 

• Kısm-ı hâricî: Dış kısmı. 

• Zîr-i pây-ı tahrîb: Harap etme ayağının altı. 

• Hacle-i visâl: Gelin odası. 

• Netîce-i hayât: Hayatın sonu. 

• Gubâr-ı hüzn-âlûd: Hüzünlü toz. 

• İstîlâ’-yı elîm: Acıklı yayılma. 

• Mânâ-yı bülend-i tabiât: Doğanın yüce anlamı. 
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• Pûşîde-i letâfet: Güzellik örtüsü. 

• Mevkî-i mümtâz: Seçkin yer. 

• Mütenezzil-âne: Alçalana yaraşır yolda. 

• Aks-endâz: Çarpıp duran. 

• Sâz ü sûz-ı dil-nüvâz: Gönül okşayan yakan çalgı. 

• Kemâl-i hürmet: Hürmetin son derecesi. 

• Hilâf-ı i’tiyâd: Alışmanın zıddı. 

• ‘atf-ı nazar: Bakma. 

• Feryâd ü figân: Bağırıp çağırma. 

• Mûcib-i iştihâr ü iftihâr: Meşhur olma ve öğünme sebebi. 

• Sadâ-yı bülend: Yüksek ses. 

• Tebşîr-i kudûm: Uzak yoldan gelmenin müjdesi. 

• Hatt-ı müteharrik: Hareket eden çizgi. 

• Şân-ı galibiyyet ü muhabbet: Sevginin ve üstünlüğün şanı. 

• Tahrîk-i tahsîn: Takdir uyandırma. 

• Nazar-ı takdîr: Kıymet biçme bakışı. 

• Muhâsebe-i menfaat: Çıkar muhasebesi. 

• Ma’nâ-yı hıyânet: Hainliğin içyüzü. 

• Pâ-mâl-i nazar-ı istihkâr: Hor görme bakışının ayakları altında çiğnenmiş. 

• Sitîze-cû: Kavga arayan, kavgacı. 

• Sanâyi’-i nefîse: Güzel sanatlar. 

• Sevb-i lâtif: Güzel, hoş elbise. 

• Ziyâ-yı nev-zuhûr-ı nehârî: Gündüzün yeni ortaya çıkan ışığı. 

• Maksad-ı izdivâc: Evlenme amacı. 

• Hiss-i gurûr ü bahtiyârî: Gurur ve mutluluk duygusu. 

• Hüsn ü şebâbet: Güzellik ve gençlik. 

• İstinâd-gâh: Dayanacak, sığınacak yer. 

• Nîm-mest: Sarhoşça. 

• Nerm ü nâzenîn: Yumuşak ve narin. 

• Nûr-ı sürûr: Sevincin aydınlığı. 
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• Nazar-ı dikkat: Dikkatli bakma. 

• Rikkat ü şefkat-i mâder-âne: Anaca şefkat ve acıma. 

• Sâika-i kuvvet ü galibiyyet: Kuvvet ve üstünlüğe sevk eden. 

• Heyet-i ictimâiyye: Toplantı heyeti. 

• Kerîme-i ber-güzîde: Seçkin kız. 

• ‘Âlem-i hakîkî: Gerçek dünya. 

• Reh-berî-i hayat: Yaşam kılavuzu. 

• Bahtiyâr-âne: Bahtlı, talihli. 

• Ömr-i güzeşte: Geçmiş ömür. 

• Sâha-i mâzî: Geçmiş alan. 

• Hissiyât-ı mühimme: Ehemmiyetli duygular. 

• Enzâr-ı mütecessis-âne vü muâheze-kârâne: Meraklı ve azarlarcasına bakışlar. 

• Vaz’ ü teşhîr: Koyma ve gösterme. 

• Tedkîkât-ı mütecessis-âne: Merakla incelemeler. 

• Muâyene-i muâheze-kârâne: Azarlarcasına gözden geçirme. 

• Terk ü vaz’: Koyma ve bırakma. 

• Iztırâb-ı asabî: Sinirli elem. 

• Iztırâb-ı şedîd: Şiddetli elem. 

• Hem-âheng-i halecân: Çarpıntının uyumu. 

• Nevâkıs-cûluk: Kusur arayıcılık. 

• Taharrî-i kusûr: Kusur araştırma. 

• Nağme-sâz: Şarkı söyleyen. 

• Hayât-ı galeyân-engîz: Coşku yaratan hayat. 

• Hükm-fermâ: Hükmü yürürlükte olan. 

• Devr-i inkılâb: Değişme dönemi. 

• Usûl-i müttehaza: Tutulan kaideler. 

• Kesb-i hakikat: Doğruluk kazanma. 

• Mütehassir-âne: Özleyerek. 

• İntihâb-ı elvân: Renklerin seçilmesi. 

• Hüsn-i tabiât: Doğanın güzelliği. 
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• Şevk-ı san’at-perver-âne: Sanatı besleyene yakışır şevk. 

• Revnâk-ı hûş-rübâ: Akıl kapan parlaklık. 

• Tavr-ı ser-bestâne: Serbestçe tavır. 

• Havf u halecân: Korku ve çarpıntı. 

• Kûşe-i nisyân: Unutma köşesi. 

• Reng-i adem: Yokluk rengi. 

• Çehre-i nev-civânî: Tazelik, gençlik yüzü. 

• Âfâk-ı dûrâ-dûr: Uzak ufuklar. 

• Necm-i tev’em: İkiz yıldız. 

• Cereyân-ı hayât: Yaşamın geçmesi. 

• Vukuât-ı âlem: Dünyanın olayları. 

• Hayât-ı hakîkî: Gerçek hayat. 

• İntihâ’-yı sabâvet: Çocukluğun sona ermesi. 

• İbtidâ-yı şebâbet: Gençliğin başlangıcı. 

• Hevâ-yı heves-i ma’sûm-âne: Masumcasına heves ve istek. 

• İcrâ’-yı hükm: Hükmü yerine getirme. 

• Hayat-ı insanî: İnsanca hayat. 

• Müsâade-i hürriyet-perver-âne: Hürriyet sevenin izni. 

• Lûtf-ı âlî-cenâb-âne: Yüce gönüllülükle iyilik. 

• Tahkîr-i zâlim-âne: Zulümle yapılan hakaret. 

• Gîsû-yı zer-târî: Altın ile işlenmiş uzun saç. 

• Pâ-mâl-i istihkâr: Aşağılamayı ayaklar altına alan. 

• Fermân-ı tabîat: Tabiatın emri. 

• Kuvvet-i muhakkir-âne: Hor görürcesine güç. 

• Şiddet-i âmir-âne: Emredercesine şiddet. 

• Gıdâ-yı rûhânî: Ruha ait gıda. 

• Hayâlât-ı şebâbet: Gençlik hayâlleri. 

• Muâmelât-ı insânî: İnsanca davranışlar. 

• Hayât-ı hakîkî: Gerçek yaşam. 

• Tarîk-ı ömr: Ömrün yolu. 
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• Kemâl-i meskenet ü mezellet: Beceriksizliğin ve alçaklığın son derecesi. 

• Adem-i husûl: Üreme yokluğu. 

• Münâsebet-i nev-peydâ: Yeni ortaya çıkan yakınlık. 

• Gurûr-ı şebâbet: Gençliğin gururu. 

• Emniyyet-i hüsn: Güzelliğin güveni. 

• Haysiyyet-i nisvâniyye: Kadınlık onuru. 

• Bî-tâb-ı ıztırâb: Acıdan yorgun düşme. 

• Muâmele-i zâlim-âne: Zulümle yapılan davranış. 

• Nasb-ı nigâh: Göz dikme. 

• Hüviyyet-i insâniyye: İnsanların aslı. 

• Haysiyyet-i nisvâniyye ve insâniyye: Kadınlığın ve insanlığın onuru. 

• Hayâlât-ı şebâbet: Gençlik hayâlleri. 

• Dâhiye-i muhabbet: Sevgi felaketi. 

• Kemâl-i muhabbet: Sevginin son derecesi. 

• Mutâvaat-ı muhabbet-kârâne: Sevgiyi gösteren, muhabbetli itaat. 

• Muhâkemât-ı muhabbet: Sevgi hükümleri. 

• Kürsî-i âlü’l-âl-i aşk: Aşkın en yüce tahtı. 

• ‘Iyd-ı nûr-â-nûr: Işıltılı bir bayram. 

• Hayâlât-ı latîfe: Güzel hayaller. 

• Âgûş-ı nüvâzişkârâne: Okşayıcı kucak, seven kucak. 

• Bî-hâb ü tâb: Uykusuz ve hâlsiz. 

• İntizâm-ı muhâvere: Karşılıklı konuşma düzeni. 

• Cengiz-pesendâne: Cengiz’e benzer şekilde. 

• Hayât-ı hakîkiye: Gerçek hayat. 

• Mecrûhe-i kalb: Gönül yarası. 

• Nasb-ı nigâh: Gözünü dikerek bakma. 

• Kemâl-i sükûnet: Oldukça sessiz bir şekilde. 

• Hayâlât-ı şebâbet: Gençlik hayalleri. 

• Esîr-i âlâm ve ıztırâb: Üzüntü ve ızdırapların esiri. 

• Buhrân-ı ‘asabî: Sinir krizi. 
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• Düşman-ı ‘azm u niyet: Niyet ve kararlılık düşmanı. 

• Mugfil-i ezhân: Zihinleri gaflete uğratan. 

• Müşevvik-i evhâm: Kuruntu ve üzüntüleri arttıran. 

• Muhteri’-i ehvâl: Korkular meydana getiren. 

• Muhavvil-i her-hâl: Hâl ve durumları değiştiren. 

• Muharrib-i kuvvet: Gücü tüketen. 

• Teşrîh-i tebessüm: Tebessümün yüze yayılması. 

• Vech-i bî-reng: Renksiz, solgun çehre. 

• Ma’nâ-yı âlâm ve ıztırâb: Üzüntü ve eziyetler ifadesi. 

• Hüsn-i rikkat-âver: Merhamet uyandıran güzellik. 

• İstirhâm-ı musırrâne: Israrlı bir şekilde isteme, yalvarma. 

• Arzû-yı elîm: Üzüntü veren istek. 

• İfrât bir sûrette: Aşırı derecede. 

• Revâbıt-ı kalbiye: Gönül bağlarıyla. 

• Sedâ-yı dilrübâ: Gönül alan ses. 

• Hüzn-i sevdâvî: Sevda hüznü. 

• Sazlarla hem-aheng-i i’tilâ olan: Sazlarla beraber ahenkle yükselen. 

• Feryâd-ı âteş-bâr: Ateşli feryat. 

• Hâl-i lâ-kaydî: İlgisiz, alâkasız bir hâl. 

• Neş’e-i ‘alîlâne: Hastalıklı neşe. 

• Hayâl-i zulmânî: Karanlık bir hayal. 

• Mevsim-i hayât: Hayatın mevsimi. 

• Nûr-ı sürûr: Sevinç ışığı. 

• Ekâlîm-i mu’tedileye: Yumuşak, ılıman iklimler. 

• Maraz-ı mühlik-i şebâbet: Gençliği helak eden hastalık. 

• Hâl-i tebessüm: Gülümseme durumu. 

• Cemâl-i mütebessim: Gülümseyen güzellik. 

• Çeşm-i lâcirevdî: Koyu mavi göz. 

• Mevsim-i şitâ: Kış mevsimi. 

• Kıyl ü kâl: Dedikodu, söylenti. 
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• Ye’s-efzâ: Keder artıran. 

• Sür’at-i terakkî: İlerleme hızı. 

• Âlâm u ıztırâb: Iztırap ve elemler. 

• Kemâl-i neş’e ve şetâret: İleri bir neşe ve şenlik. 

• Âvâze-i zevk ve şevk: Neşe ve çoşku sesleri. 

2.5.3 Yabancı Kelime Sayıları 

Arapça: 353 

Farsça: 67   

Fransızca: 2 

Flamanca: 1 

İtalyanca: 2 

Yunanca: 7 

Ermenice: 2 

Moğolca: 1 

  



115 
 

2.6 Bir Kitâbe-İ Seng-İ Mezâr 

2.6.1 Yabancı Kelimeler 

Âfitâb (Farsça isim, āf-tāb): Güneş. 

Ahter (Farsça isim, aḫter): Yıldız. 

Âmâl (Arapça isim, emel’in çoğul şekli āmāl): Emeller, istekler. 

Âsâlet (Arapça isim, aṣl “kök”ten aṣālet): Asillik, soyluluk, asil bir soya mensup olma, 

necâbet. 

Bahâr (Farsça isim, behār): Kış ile yaz arasında 21 Mart’tan 22 Haziran’a kadar süren 

mevsim, ilkbahar. 

Ber (Arapça isim, berr): Kara, toprak. 

Bî-nihâyet (Arapça isim, nihayet, Farsça olumsuzluk eki -bî ile): Sonsuz bitmez 

tükenmez. 

Cân (Farsça isim, cān): İnsan ve hayvanların yaşamasını sağlayan ve ölümle bedenden 

ayrılan madde dışı varlık, ruh. 

Cânân (Farsça isim, cānān – cānāne): Sevgili, sevilen kadın. 

Câriye (Arapça isim, cereyān > cārі “akan, bir yerden bir yere giden, sâhip 

değiştiren”): Para ile alınıp satılan, üzerinde sâhibinin her türlü hakka sâhip 

bulunduğu kız, halayık. 

Ciğer (Farsça isim, ciger): Karaciğer ve ak ciğerin ortak adı. 

Cihân (Farsça isim, cihān): Yaratılmış olan şeylerin bütünü, evren, kâinat, kosmos. 

Duhter (Farsça isim, duḫter): Kız çocuk, kız. 

Ebediyet (Arapça isim, ebed’den yapma mastar eki -iyyet ile ebediyyet): Ebedîlik, 

sonsuzluk, ölümsüzlük. 

Endîşe (Farsça isim, endіşіden “düşünmek; korkmak”tan endіş > endіşe): Merak, 

kuruntu. 
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Ezeliyet (Arapça isim, ezel’den yapma mastar eki -iyyet ile ezeliyyet): Ezelî olma, 

başlangıcı bulunmama. 

Fedâ (Arapça isim, fidā’): Bir şey uğrunda değerli bir şeyden vazgeçme, uğruna verme. 

Fıtrat (Arapça isim, fiṭrat): Yaratılış, hilkat, halk, tekvin. 

Hâki (Farsça sıfat, ḫāk ve nispet eki -і ile ḫākі): Toprağa mensup, toprakla ilgili.  

Halketmek (Arapça fiil, ḥalḳ + Türk. etmek, eylemek): Yaratmak, yoktan var etmek. 

Hassâs (Arapça sıfat, ḥiss “hissetmek, duymak”tan ḥassās): Dış dünyâdan gelen etkileri 

en ince noktasına kadar duyabilen, zaptedebilen. 

Hâver (Farsça isim, ḫāver): Güneşin doğduğu taraf, doğu, şark. [Eski şâirler tarafından 

“batı” anlamında da kullanılmıştır].  

Hayât (Arapça isim, ḥayāt): Organların canlının varlığını devam ettirecek şekilde 

işlemesi ve canlıların, organlarının gösterdiği faâliyet sonucunda varlıklarını 

sürdürmesi durumu, sürüp giden yaşama, canlı olma, dirilik. 

Hîzem (Farsça isim, hіzem): Odun. 

Hürmet (Arapça isim, ḥurmet): Bir şeye veya bir kimseye değer vermekten ileri gelen 

ölçülü davranma hissi, çekinme ile karışık bir sevginin verdiği dikkat ve îtinâ 

gösterme duygusu, saygı. 

Hüsn (Arapça isim, ḥusn): Güzellik. 

İlâhi (Arapça sıfat, ilāh ve nispet eki -і ile ilāhі): Allah’la ilgili, Allah’a âit, Allah’a has, 

Allah’tan gelen, Tanrısal. 

İlâve (Arapça isim, ‘ilāve): Bir şeyin yanına başka bir şey daha koyma, ekleme, katma; 

eklenme, katılma. 

İsmet (Arapça isim, ‘iṣmet): Nâmuslu olma, ahlâk kurallarına uyma, nefsi nâmûsa 

dokunacak fuhuş vb. şeylerden uzak tutma, ırz temizliği, iffet. 

İstikbâl (Arapça isim, ḳabl “bir şeyi önüne almak”tan istiḳbāl): Gelecek, gelecek 

zaman, âtî.  [Bu anlam Türkçe’de ortaya çıkmıştır] 
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Kâinât (Arapça isim, kā’in “olan, meydana gelen” ve çoğul eki -āt ile kā’ināt): 

Yaratılmış şeylerin hepsi, yer gök bütün varlıklar ve bütün mahlûkat, âlem, 

evren. 

Kalb (Arapça isim, ḳalb): İki akciğer arasında ve biraz solda bulunan, emme basma bir 

tulumba durumunda, vücuttaki kanı akciğerlere ve akciğerlerden döndükten 

sonra tekrar vücûda sevkederek kan dolaşımını sağlayan organ, yürek. 

Kemâl (Arapça isim, kemāl): En olgun, en yetişkin döneminde olma, olgunluk 

Kerîme (Arapça isim, kerіm’den kerіme “cömert hanım”): Kız evlât [Bu anlam 

Osmanlı Türkçesi’ne âittir] 

Kevâkib (Arapça isim, kevkeb’in çoğul şekli kevākib): Yıldızlar. 

Kıyâm (Arapça isim, ḳiyām): Ayağa kalkma, ayakta durma. 

Kitâbe (Arapça isim, kitābet “yazı yazmak”tan kitābe): Binâların kapı üstlerine, mezar 

taşlarına gibi yerlere konan, taş veya mermer üzerine yazılmış veya kazılmış 

yazı, yazıt. 

Kurb (Arapça isim, ḳurb): Yakınlık. 

Kürre (Arapça isim, kure): [Kürre şeklinde de kullanılmıştır] Bir merkeze eşit 

uzaklıktaki noktalardan meydana gelen bir yüzeyin çevrelediği cisim veya şekil. 

Lâyık (Arapça sıfat, liyāḳat’tan lā’iḳ > lāyıḳ): Uygun, yaraşır, münâsip. 

Mâder (Farsça isim, māder): Anne, vâlide. 

Mahşer (Arapça isim, ḥaşr “haşrolmak”tan maḥşer): Âhiret hayâtında bütün insanların, 

dünyâda yaptıklarının hesâbını Allah huzûrunda vermek üzere tekrar dirilip 

toplanacakları yer.  

Meftûn (Arapça sıfat, defn “gömmek”ten medfūn): Toprağa gömülmüş, defnedilmiş 

(ölü). 

Mehâbet (Arapça isim, heybet “korkmak, sakınmak”tan mehābet): Büyük ve heybetli 

kimseler veya şeyler karşısında duyulan çekinme ve korku hissiyle karışık saygı. 
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Merhûm (Arapça sıfat, raḥmet “esirgemek, bağışlamak”tan merḥūm): Ölmüş bir 

müslüman erkekten bahsedilirken ismin başına veya sonuna getirilerek “Allah’ın 

rahmetine kavuşmuş, rahmetli” anlamında kullanılır. 

Mevcûdât (Arapça isim, mevcūd ve çoğul eki -āt ile mevcūdāt): Var olanlar, yaratılan 

şeylerin tamâmı, canlı cansız bütün varlıklar, mahlûkat. 

Mezâr (Arapca isim, ziyāret “ziyâret etmek”ten mezār “ziyâret edilen yer”): Bir 

kimsenin öldükten sonra gömüldüğü yer, kabir. 

Muhabbet (Arapça isim, ḥubb “sevmek”ten maḥabbet): Sevgi. 

Münkalib (Arapça sıfat, inḳilāb “altüst olmak, dönmek, çevrilmek”ten munḳalib): 

Başka bir duruma veya şekle girmiş, dönüşmüş, değişmiş, inkılâp etmiş. 

Necâbet (Arapça isim, necābet): İyi ve temiz bir soya mensup olma, soyluluk, soy 

temizliği, asâlet. 

Nigâh (Farsça isim, nigāh > nigeh): Bakış, bakma, nazar. 

Nûr (Arapça isim, nūr): Gözle görülen aydınlık, maddî şeyleri görmeye yarayan ışık, 

ziyâ. 

Pâyet (Fransızca isim, paillet): Kadın elbiselerini süslemekte kullanılan küçük parlak 

pul. 

Perver (Farsça sıfat, perverden “beslemek, terbiye etmek”ten perver): Sonuna geldiği 

kelimelere “besleyen, yetiştiren, koruyan, seven” anlamı katarak Farsça usûlüyle 

birleşik sıfatlar yapar. 

Perveriş (Farsça isim, perverden “beslemek”ten perveriş): Besleme, beslenme, 

yetiştirme, yetiştirilme. 

Peyrev (Farsça isim, pey “arka, iz”den rev “giden” ile pey-rev): (Birinin) Arkasından, 

izinden giden, (ona) uyan, tâbi olan kimse. 

Pîş (Farsça isim, pіş): Ön, ön taraf. 

Rahnedâr (Farsça isim, raḫne “gedik” ve dār “mâlik ve sâhip olan” ile raḫne-dār): 

Üzerine gedik açılmış olan. 
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Rakîk (Arapça sıfat, riḳḳat “ince, yumuşak olmak”tan raḳіḳ): İnce, nâzik. 

Remîde (Farsça sıfa,t remіden “ürkmek”ten remіde): Ürkmüş, korkmuş. 

Rûh (Arapça isim, rūḥ): İnsan ve hayvanda vücûdu canlı kılan, bilen, duyan ve idrak 

eden hayat gücü, hayat cevheri, can. 

Sabâh (Arapça isim, ṣabāḥ): Günün başlangıcı, gündüzün ilk saatleri. 

Seng (Farsça isim, seng): Taş. 

Ser (Farsça isim, ser): Baş, kafa. 

Serhad (Farsça isim, er “baş” ve Arapça ḥadd “sınır” ile ser-had): Sınır boyu, hudut. 

Sezâ (Farsça sıfat, sezā): Yaraşır, uygun, lâyık, sezâvar. 

Sukut (Arapça isim, suḳūṭ): Düşme, yukardan aşağıya inme. 

Sûret (Arapça isim, ṣūret): Gözün ilk bakışta gördüğü şey, dış görünüş, şekil, biçim. 

Şân (Arapça isim, şe’n “hal, durum; rütbe; tabiat”tan şān): İyi bir nitelikle tanınmış 

olma durumu, ün, şöhret, îtibar. 

Şehîde (Arapça isim, şehādet “şehit olmak; şâhitlik yapmak”tan şehіd): Allah yolunda 

ve din uğrunda savaşırken ölen kadın kimse. 

Tâze (Farsça isim, tāze): İlk ve yeni durumunu koruyan, bayatlamamış, bozulmamış 

olan. 

Türâb (Arapça isim, turāb): Toprak. 

Ulûhiyet (Arapça isim, ulūhe “ilâhlık”tan yapma mastar eki -iyyet ile ulūhiyyet): 

[Türkçe’de türetilmiştir] İlâh olma, ilâhlık, tanrılık. 

Ulvî (Arapça sıfat, ‘ulüvv “büyüklük, yücelik”in nispet eki -і almış şekli ‘ulvі): Yüce, 

yüksek. 

Vuslat (Arapça isim, vuṣlat): Sevdiğine kavuşma. 

Yâb (Farsça sıfat, yāften “bulmak”tan -yāb): Sonuna geldiği kelimelere “bulan, bulucu” 

anlamı katarak Farsça usûlüyle birleşik sıfatlar yapar. 
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Yetîm (Arapça isim ve sıfat, yetm “yetim olmak”tan yetіm): Babası ölmüş (çocuk). 

Zâir (Arapça isim ziyāret’ten zā’ir): Ziyâret eden kimse, ziyâretçi. 

Zevâl (Arapça isim, zevāl): Yok olma, yok edilme, ortadan kalkma. 

Ziyâret (Arapça isim, ziyāret): Bir kimseyi veya bir yeri görmeye gitme. 

Zü’l-Celâl (Arapça isim, ẕū “sâhip”, harf-i târif el- ve celāl ile ẕū’l-celāl): “Celâl 

sâhibi” Allah. 

Zühre (Arapça isim, zuhre): Utârit’ten sonra güneşe en yakın gezegen, Çulpan, Venüs 

[Kütlesi dünyâmıza yakın olan ve yörüngesi üzerinde 225 günde dolanan bu 

gezegen güneş ışınlarını tamâmen aksettirecek beyazlıkta olduğu için çok parlak 

olup güneş çevresindeki yerine göre bâzan güneş doğmadan önce, bâzan güneş 

battıktan sonra gözle görülebilir; bu sebeple halk arasında Çoban yıldızı, Akşam 

yıldızı, Sabah yıldızı isimlerini alır] 

2.6.2 Tamlamalar 

• Cihân-ı ‘ismet: Masumiyet dünyası. 

• Duhter-i rûh-perver: Ruhu kuvvetlendiren kız. 

• Endîşe-i istikbâl: Gelecek endişesi. 

• Kâ’inât-ı hüsn: Güzellik kainâtı. 

• Kalb-i remîde-i vuslat: Kavuşma korkusu yüreği. 

• Kemâl-i mehâbet: Büyük bir saygı. 

• Kerîme-i asâlet: Asaletli kız. 

• Kevâkib-i bî-nihâye: Sayısız yıldızlar. 

• Kitâbe-i seng-i mezâr: Mezar taşı. 

• Kurb-ı ulûhiyyet: Allahlık vasfına yakınlık. 

• Kürre-i vuslat: Kavuşma küresi. 

• Münkalîb-i türâb: Toprağa dönüşen. 

• Necâbet-i fıtrat: Yaratılışın soyluluğu. 

• Nûr-ı nigâh-ı cânân: Sevgilinin bakışının nuru. 

• Perveriş-yâb: Eğitilen, terbiye edilen. 

• Rahne-dâr: Eksiği olan, zarara uğramış. 
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• Serhadd-i âmâl: Emellerin sınırı. 

• Şân-ı ‘ismet: Temizlik, saflık ünü. 

• Zâ’ir-i zevâl-perver: Yokluğu arayan ziyaretçi. 

• Zü’l-celâl: allah: Celâl sahibi. 

2.6.3 Yabancı Kelime Sayıları 

Arapça: 55 

Farsça: 29 

Fransızca: 1 
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2.7 Arlezyalı 

2.7.1 Yabancı Kelimeler 

Acele (Arapça isim, ‘acele “çabuk olma, çabukluk”): Bir şeyi çabuk yapmaya çalışma, 

telâş ve sabırsızlık göstererek çabuk davranma, çabukluk, tezlik, şitap. 

Add (Arapça isim, ‘add): Kabul etme, sayma, îtibar etme. 

Âdetâ (Arapça zarf, ‘ādet’in tenvinli şekli ‘ādeten’ >‘ādetā): Bayağı, basbayağı, sanki, 

neredeyse. 

Ahvâl (Aapça isim, ḥāl’in çoğul şekli aḥvāl): Haller, hâdiseler, olup bitenler, vak’alar. 

Akrabâ (Arapça isim, ḳarіb “yakın”ın çoğul şekli aḳribā >aḳrabā): [Türkçe’de tekili 

bu anlamda kullanılmaz.] Aralarında kan bağı bulunan kimseler. 

Alâim (Arapça isim, ‘alāmet’in çoğul şekli ‘alā’im): Alâmetler, nişanlar, izler. 

Âlâm (Arapça isim, elem’in çoğul şekli ālām): Acılar, elemler. 

Allah (Arapça isim, Allāh): İslâm dînine göre bütün kemal sıfatlarının kendisinde 

bulunduğu, mutlak, hakîkî, eksiksiz, ezelî, ebedî, her şeyin yegâne sâhibi, mâliki 

ve yaratıcısı olup eşi benzeri ve zıddı tasavvur edilemeyen, diğer varlıkların 

zarûrî kaynağı ve gerçek sebebi olan varlık. 

Âlûde (Farsça sıfat, ālūden “bulaşmak”tan ālūde): Bulaşmış, bulaşan. 

Amîk (Arapça sıfat, ‘umḳ “derin olmak”tan ‘amіḳ): Derin deniz. 

Arzû (Farsça isim, ārzū:) İnsanın bir şeye karşı duyduğu istek, dilek. 

Aşk (Arapça isim, ‘işk): Bir kimse veya bir şeye karşı duyulan çok kuvvetli sevgi ve 

bağlılık, aşırı muhabbet. 

Avdet (Arapça isim, ‘avdet): Dönüş, geri geliş, gidilen yerden dönme. 

Avlu (Yunanca isim, avli): Bir binânın ortasında, yanında veya çevresinde bulunan üstü 

açık, etrâfı duvar, çit vb. ile çevrili yer, hayat. 
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Balkon (Fransızca isim, balcon <İtalyanca): Binâların dış cephelerinde genellikle 

dışarıya doğru çıkıntı teşkil eden, etrâfı alçak bir duvar veya parmaklıkla çevrili 

açık yer. 

Balo (İtalyanca balo, ballo): Bir kişi veya kutlanacak bir olay şerefine veya sâdece 

eğlenmek için düzenlenen danslı ve resmî giyimli gece toplantısı. 

Barut (Farsça isim, bārūt < Yunanca): Kayaların parçalanması, binâ, köprü vb. yerlerin 

tahrîbi, ateşli silâhlarda merminin veya güllenin fırlatılması gibi işlerde 

kullanılan, güherçile, kükürt ve kömür tozundan ibâret patlayıcı madde. 

Bâzen (Arapça zarf, ba‘ż’ın tenvinli şekli ba‘żan): Bâzı kere, bâzı zaman, arada bir, ara 

sıra. 

Bâzı (Arapça sıfat, ba‘ż’dan Farsça izâfet kesresi -i ile ba‘z-ı): [İzâfet kesresi zamanla 

kalıplaşmış ve Türkçe iyelik ekiyle karıştırılmıştır.] Birtakım, bir kısım. 

Bedbaht (Farsça isim ve sıfat, bed “kötü” ve baḫt “tâlih” ile bed-baḫt): Tâlihi kötü 

olan, bahtsız, tâlihsiz (kimse). 

Berâber (Farsça zarf, ber-ā-ber): Birlikte. 

Beyaz (Arapça isim, beyāż): Kar renginde olan rengin adı, ak. 

Beyt (Arapça isim, beyt): Ev, mesken, hâne. 

Binâ (Arapça isim, binā’): Barınmak veya belli bir maksat için kullanılmak üzere 

yapılmış her türlü mîmârî eser, yapı. 

Binâenaleyh (Arapça zarf, binā’en ve sonuna üçüncü tekil şahıs zamiri eklenmiş harf-i 

cer ‘alā’dan ‘aleyh “onun üzerine” ile binā’en-‘aleyh): Bundan dolayı, bunun 

üzerine. 

Cereyân (Arapça isim, cereyān): [Konuşma dilde ceryan şeklinde kullanılır.] Bir 

yönden bir yöne doğru akma, akış. 

Cesed (Arapça isim, cesed “gövde”): Cansız, ölü vücut, naaş.  

Cevap (Arapça isim, cevāb): Bir soruya, bir söz veya yazıya, bir durum ve ihtiyâca söz, 

yazı veya başka bir ifâde yoluyle verilen karşılık, yanıt. 
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Cihet (Arapça isim, vech “taraf”tan cihet): Yön, taraf, istikāmet, cânip. 

Çâre (Farsça isim, çāre): İstenen noktaya varmak, bir engeli aşmak için tutulması 

gereken yol, çıkar yol. 

Dâimâ (Arapça zarf, dā’im’in tenvinli şekli dā’imen > dā’imā): Her vakit, her zaman, 

devamlı olarak, sürekli. 

Dantel (Fransızca isim, dentelle > Yunanca dantella): Elde veya makinede iplikle 

örülen ve kumaştan bir zemîni bulunmayan, delikli, ince ağımsı örgü. 

Derece (Arapça isim, derece): (Maddî veya mânevî bir kıymet ölçüsüne göre sıralanan 

şeylerde) Bulunulan yer, kademe, seviye, mertebe, mevki veya safha. 

Diğer-Dîger (Farsça sıfat, dіger – diger): Başka, öteki, öbür, sâir. 

Dikkat (Arapça isim, diḳḳat “incelik”): Düşünceyi bir nokta üzerinde toplama, bir şey 

üzerinde düşüncesini toplayarak durma. 

Dil (Farsça isim, dil): Gönül, yürek. 

Duvar (Farsça isim, dіvār> dıvar, “v”nin etkisiyle duvar): Bir binânın bedenini 

meydana getirmek, bir yeri çevrelemek, bölmek, bir ağırlığa dayanak sağlamak, 

toprak veya suyu tutmak gibi amaçlarla taş, tuğla, kerpiç, ahşap vb. malzemeden 

gereken kalınlıkta örülen ve diklemesine yükselen yapı. 

Efendi (Yunanca isim, aféndis < authentês “kendi kendine iş gören; mutlak hâkim”): 

[Kelime Türkçe’den Arapça’ya, Çek diline ve İngilizce’ye de geçmiştir.] Sâhip 

durumunda olan, buyruğu geçen, hükmünü yürüten, kendisine uyulan kimse, 

sâhip. 

Eğer (Farsça edat, eger): Şart anlamını güçlendirmek için şart cümlelerinin başına 

getirilir, şâyet. 

Elbise (Arapça isim, libās “giyecek”in çoğul şekli elbise): [Türkçe’de tekil anlamında 

kullanılmıştır.] Çamaşır üstüne giyilen dış giyeceği, giysi, libas, esvap. 

Elîm (Arapça sıfat, elem “acıtmak, dertli yapmak”tan elіm): Çok ıztırap veren, çok 

acıklı, çok üzücü, çok elem verici. 
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Endîşe (Farsça isim, endіşіden “düşünmek; korkmak”tan endіş > endіşe): Merak, 

kuruntu. 

Engîz (Farsça sıfat, engіḫten “harekete getirmek”ten engіz): Sonuna geldiği kelimelere 

“harekete getiren, koparan, karıştıran” anlamı katarak Farsça usûlüyle birleşik 

sıfatlar yapar. 

Esnâ (Arapça isim, ѕiny “an, zaman”ın çoğul şekli eѕnā’): [Kelimenin tekili dilimizde 

kullanılmamıştır] Bir işin yapıldığı veya olduğu zaman, sıra, an. 

Eşk (Farsça isim, eşk): Göz yaşı. 

Etrâf (Arapça isim, ṭaraf’ın çoğul şekli eṭrāf): Taraflar, yanlar. 

Evlât (Arapça isim, veled’in çoğul şekli evlād): [Türkçe’de tekil gibi de kullanılır.] Bir 

anne baba için kendi oğulları veya kızları. 

Fakat (Arapça bağlaç, feḳaṭ): Zıt hüküm ifâde eden iki cümleyi birbirine bağlar, ancak, 

yalnız, ama, lâkin. 

Familya (İtalyanca isim, famiglia < Latince): Âile. 

Fazla (Arapça sıfat ve zarf, fażl “artık, ziyâde”den fażla): Her zamankinden veya 

gerekenden çok, ziyâde. 

Felâket (Arapça isim, felek’ten felāket): [Türkçe’de türetilmiştir.] Büyük sıkıntılara 

sebep olan çok üzücü durum, büyük dert, yıkım, belâ. 

Fener (Yunanca isim, phanari): İçinde fitil, mum veya elektrik ampulü gibi bir ışık 

kaynağı bulunan, önü veya etrâfı bu ışığı aksettirecek şeffaflıkta bir malzeme ile 

çevrili aydınlatma aracı. 

Fermâ (Farsça sıfat, fermūden “buyurmak”tan fermāy > fermā): Sonuna geldiği 

kelimelere “buyuran, emreden” anlamı katarak Farsça usûlüyle birleşik sıfatlar 

yapar. 

Feryâd (Farsça isim, feryād): Yüksek sesle ve kuvvetle bağırma, bağırtı, haykırış, 

çığlık, âvâze, figan. 

Figân (Farsça isim, fiġān < efġān): Iztırapla bağırma, haykırma, feryat. 
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Fitil (Arapça isim, fetіl): Mum, kandil ve lambalarda içtiği yağ veya gazın yanmasıyle 

aydınlanmayı, çakmaklarda benzinin yanması sûretiyle bir şeyi yakmayı 

sağlayan bükülmüş, dokunmuş pamuk ip veya şerit. 

Gâyet (Arapça zarf, ġāyet): Çok, pek, pek çok, son derece. 

Gayr (Arapça isim, ġayr): Başka bir kimse, başkası. 

Gurûb (Arapça isim, ġurūb): Güneşin batması, gün batımı. 

Hâkâret (Arapça isim, ḥaḳāret): Küçük düşürme, horlama; küçük düşürücü söz veya 

davranış. 

Hâl (Arapça isim, ḥāl): Bir şeyin içinde bulunduğu şartların ve niteliklerin bütünü, 

durum. 

Hâl (Arapça isim, ḥāl): Bir şeyin içinde bulunduğu şartların ve niteliklerin bütünü, 

durum. 

Hâlâ (Arapça isim, ḫāle “annenin kız kardeşi”den): [Eski metinlerde asıl mânâsıyle 

geçen hâle kelimesi son dönemlerde ses değişikliğiyle birlikte anlam 

değişikliğine de uğramıştır.] Babanın kız kardeşi. 

Halk (Arapça isim, ḫalḳ): Bir milleti meydana getiren insan topluluğu. 

Harâret (Arapça isim, ḥarāret): Sıcaklık. 

Hareket (Arapça isim, ḥareket): Bir şeyin, bir nesnenin bütününün veya bir kısmının 

yerini, konumunu yâhut durumunu değiştirmesi, kımıldama, kımıldanma. 

Hattâ (Arapça bağlaç, ḥattā): “Bile, dahi, üstelik, bundan başka, hem de” gibi anlamı 

kuvvetlendirmek için kullanılır. 

Her (Farsça sıfat, her): ekil kelimelerin önüne getirilir ve o kelime için verilen hükmün 

aynı cinsten olan şeylerin hepsi için teker teker geçerli olduğunu gösterir, –nin 

hepsi, bütün, cümle. 

Herif (Arapça isim, ḥarіf “meslektaş, arkadaş”tan): Kaba, bayağı adamlar için 

kullanılır. 
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Herkes (Farsça zamir, her ve kes “kimse” ile): Kim varsa hepsi, mevcut olan bütün 

insanlar. 

Hırâş (Farsça sıfat, harāşіden “tırmalamak, yaralamak”tan ḫirāş): Sonuna geldiği 

kelimelere “tırmalayan” anlamı katarak Farsça usûlüyle birleşik sıfatlar yapar. 

Hicâb (Arapça isim, ḥicāb): Utanma, sıkılma, mahcûbiyet. 

Hiç (Farsça zarf, hіç): Olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde anlamı kuvvetlendirir, 

kat’iyen, asla. 

His (Arapça isim, ḥiss): Dış dünyâya âit herhangi bir şeyin insanın iç dünyâsında, 

gönlünde uyandırdığı etki, duygu. 

Hristiyan (Yunanca isim ve sıfat, khristianos.): [Hz. Îsâ’nın Yunanca ismi 

Khristos’tan] Hz. Îsâ’nın dînine bağlı olan (kimse), Îsevî, nasrânî. 

Hüküm (Arapça isim, ḥukm): Bir şeyin şöyle veya böyle olduğu hakkında verilen karar, 

yargı. 

Hüzn (Arapça isim, ḥuzn): Gönülde hissedilen gariplik ve burukluk, arzulanan bir şeyin 

elden kaçması veya istenmeyen bir şeyin başa gelmesi yüzünden duyulan tasa, 

üzüntü, gam, keder. 

Iztırâb (Arapça isim, arb “vurmak”tan iżṭirāb): Maddî veya mânevî acı, azap, eziyet, 

zahmet, sıkıntı. 

İdâre (Arapça isim, devr “dönmek, dolaşmak”tan idāre): Gerektiği gibi yürümesi için 

bir işin başında bulunup düzene sokma, şartlarını ayarlayıp çekip çevirme, 

döndürme, yönetme. 

İhtiyâç (Arapça isim, ḥavc “muhtaç olmak”tan ihtiyāc) Gerekli olan, elde bulunmayan 

bir şeyin eksikliğini duyma. 

İkrâm (Arapça isim, kerem “kıymetli olmak, cömert olmak, iyi olmak”tan ikrām): 

Ağırlama, kıymet vererek hürmet etme, misâfirperverlik gösterme. 

İktidâr (Arapça isim, ḳudret “gücü yetmek”ten iḳtidār): Bir şeyi yapabilmeye gücü 

yetme durumu, muktedir olma; kuvvet, kudret, güç. 
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İnsan (Arapça isim, uns “ünsiyet etmek, alışmak”tan insān): İki ayaklı, iki elli, aklı ve 

konuşma yeteneği olan memeli canlı. 

İntihâb (Arapça isim, naḫb “bir şeyin iyisini seçmek”ten intiḫāb): Seçme, seçilme. 

İsbat (Arapça isim, ѕubūt “yerinde, devamlı ve sağlam olmak”tan iѕbāt): Tanık ve delil 

göstererek bir şeyin doğruluğunu şüpheye yer bırakmayacak, reddedilemeyecek 

şekilde ortaya koyma. 

İsim (Arapça isim, ism): Varlıkları birbirinden ayırmaya, tek tek veya cins cins 

karşılamaya yarayan kelime, ad. 

İskemle (Yunanca isim, skamni < Latince): Arkalıksız, üstü tahta veya hasır, dört ayaklı 

sandalye. 

İşâret (Arapça isim, şevr > işāret): Bir şeyi, anlatılmak istenen bir mânâyı el, parmak, 

kaş, göz, baş ile gösterme. 

İzdivâc (Arapça isim, zevc “eş, karı, koca, çiftin her biri”nden izdivāc): Evlenme, 

teehhül, tezevvüç. 

Kadar (Arapça takı, ḳadr – ḳadar “miktar, bir şeyin ölçüsü”nden): Bir şeyin, 

kıyaslandığı diğer bir şey ölçüsünde, derecesinde veya büyüklüğünde olduğunu 

anlatır. 

Kadar (Arapça takı, ḳadr – ḳadar “miktar, bir şeyin ölçüsü”nden): Bir şeyin, 

kıyaslandığı diğer bir şey ölçüsünde, derecesinde veya büyüklüğünde olduğunu 

anlatır. 

Kadife (Arapça isim, ḳaṭіfe “kırpılmış şey”den): Bir yüzü kısa, ince, sık tüylerle kaplı, 

ipek, pamuk veya yünden, parlak yumuşak kumaş. 

Kanal (İtalyanca isim, canal): Deniz, göl, ırmak sularını başka tarafa akıtmak veya 

bunlardan birini diğerine bağlamak için açılmış, bâzısı ulaşıma elverişli su yolu. 

Karar (Arapça isim, ḳarār): Bir iş veya mesele hakkında verilen kesin hüküm. 

Kêmal (Arapça isim, kemāl): En olgun, en yetişkin döneminde olma, olgunluk. 

Kenâr (Farsça isim, kenār): Bir şeyin bitiş kısmı, bitiş yeri, uçta kalan kısmı. 
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Kere (Arapça isim, kerre): Defa, kez, sefer. 

Kestane (Yunanca isim, kastanoia): Kayıngillerden, sert ve dayanıklı kerestesi çok 

makbul, yaprakları sert, parlak, uzun ve dişli, gövdesi dik, ılık bölgelerde yetişen 

uzun ömürlü orman ağacı.  

Kiremit (Yunanca isim, keramida): Yağmurun içeriye girmesini önlemek için binâların 

çatılarına döşenen, kızıl toprak renginde ve aynı büyüklükte parçalar hâlindeki 

pişmiş balçık. 

Köpek (Kıpçakça isim, köpek “çok tüylü köpek”; kelimenin köpeğin çıkardığı sesten 

geldiği ileri sürülmektedir): Köpekgiller familyasından, birçok çeşidi bulunan, 

bekçi olarak ve avcılıkta kullanılan, sâdık, evcil memeli hayvan. 

Köşe (Farsça isim, gūşe > kūşe > köşe): İki duvarın birleştiği yer. 

Köy (Farsça isim, kūy): Belediye teşkîlâtı olmayan, genel karar organları halk 

tarafından seçilen, halkı daha çok zirâatla uğraşan, kır düzenindeki konutlardan, 

ahır, ağıl, tarla, çayır vb. nden meydana gelen, câmi, mektep, otlak, yaylak, 

baltalık gibi malları ortak olan yerleşme birimi. 

Kule (Arapça isim, ḳulle “zirve”den): Dört köşe, çok köşeli veya yuvarlak yüksek binâ. 

Kuvvet (Arapça isim, ḳuvvet): Maddî güç, canlı bir organizmanın faâliyetini sağlayan 

güç. 

Lâzım (Arapça isim ve sıfat, luzūm’dan lāzim): Gerekli, lüzumlu. 

Mahsûl (Arapça isim, ḥuṣūl “üremek, hâsıl olmak”tan maḥṣūl): Buğday, arpa, tütün, 

meyve vb. topraktan elde edilen şey, ürün. 

Mahzûn (Arapça sıfat, ḥuzn “gamlı olmak”tan maḥzūn): Üzüntülü, gamlı, kederli, 

hüzünlü. 

Mâil (Arapça sıfat, meyl “eğilmek, meyletmek”ten mā’il): Bir yana, bir tarafa doğru 

eğilmiş, meyletmiş. 

Mâişet (Arapça isim, ma‘a “berâber”in yapma mastar eki -iyyet almış şekli ma‘iyyet): 

Birlikte bulunma, berâberlik, arkadaşlık, refâkat. 
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Makara (Arapça isim, bekere’nin Arap telaffuzundaki şekli bakara’dan makara): 

[Kelime Türkçe’den Bulgarca ve Sırpça’ya da geçmiştir]: Üzerine iplik, ip, şerit 

gibi şeyler sarılan, kenarları çıkıntılı bir mile takılıp döndürülebilecek şekilde 

delinmiş silindir. 

Mâlik (Arapça sıfat ve isim, melk “mâlik olmak”tan mālik): Bir şeye sâhip olan 

(kimse), sâhip. 

Mâsûmiyet (Arapça isim, ma‘ṣūm’dan yapma mastar eki -iyyet ile ma‘ṣūmiyyet): 

Mâsumluk, suçsuzluk, günahsızlık. 

Mâtem (Arapça isim, me’tem > mātem): Sevilen bir kimsenin ölümünden duyulan 

büyük acı ve bu acı sebebiyle ağlayıp inleme, zevk ve eğlenceden uzaklaşma, 

yas. 

Me’yûsiyet (Arapça isim, me’yūs’tan yapma mastar eki -iyyet ile me’yūsiyyet): Meyus 

olma durumu, ümitsizlik. 

Mektup (Arapça isim, ketb “yazmak”tan mektūb): Başka yerde bulunan bir kimseye 

haber ulaştırmak, hâl hatır sormak, istek bildirmek vb. bir maksatla elden yâhut 

posta aracılığı ile gönderilen yazılı kâğıt, nâme.  

Memnun (Arapça isim ve sıfat, menn “iyilik yapmak”tan memnūn “iyilik görmüş”): 

Sevinen, sevinç duyan (kimse), mutlu, mesrur. 

Memnûniyet (Arapça isim, memnūn’dan yapma mastar eki -iyyet ile memnūniyyet): 

Memnun olma, sevinç duyma durumu, memnunluk. 

Merdâne (Farsça sıfat ve zarf, merd ve -āne ekiyle merdāne): Mert bir insana yakışır 

tarzda, mertçe, yiğitçe. 

Merdiven (Farsça isim, nerd-bān > nerdubān’dan > nerduvān > merduvān > merdüven 

> merdiven): Yüksek bir yere çıkmaya yâhut yüksek bir yerden inmeye yarayan, 

seyyar veya sâbit pek çok çeşidi olan basamaklar dizisi. 

Meserret (Arapça isim, surūr “sevindirmek”ten meserret): Sevinç. 
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Mesken (Arapça isim, seken “ikāmet etmek, oturmak”tan mesken): Oturulan, ikāmet 

edilen yer, ev, konut, ikāmetgâh. 

Meskûn (Arapça sıfat, seken “ikāmet etmek, oturmak”tan meskūn): İçinde oturulan, 

ikāmet edilen. 

Metânet (Arapça isim, metānet): Dayanma, sağlam, güçlü ve metin olma, sağlamlık, 

dayanıklılık. 

Mevkî (Arapça isim, vuḳū’ “meydana gelmek, hâsıl olmak”tan mevḳi’):Yer, mahal. 

Meyhâne (Farsça isim, mey “şarap” ve ḫāne “ev, yer” ile mey-ḫāne): İçinde şarap vb. 

içkiler içilen ve satılan yer. 

Misket (Fransızca isim, muscat < Latince): Mis gibi kokan, güzel kokulu madde. 

Mubabbet (Arapça isim, ḥubb “sevmek”ten maḥabbet): Aşk, sevda. 

Muhafaza (Arapça isim, ḥifẓ “korumak, saklamak”tan muḥāfaẓa): Saklama, olduğu 

gibi kalmasını sağlama, koruma, koruyup gözetme; korunma. 

Muntazam (Arapça sıfat, intiẓām “dizilmek, düzgün olmak”tan muntaẓam): Düzgün. 

Muntazır (Arapça isim ve sıfat, intiẓār “beklemek, ummak, gözlemek”ten muntaẓir): 

Bekleyen, gözleyen, intizar eden. 

Mutlak (Arapça sıfat, iṭlāḳ “salıvermek”ten muṭlaḳ): Herhangi bir şart ve kayıtla sınırlı 

olmayan, kayıtsız şartsız.  

Muttasıl (Arapça sıfat, ittiṣāl “bitişmek”ten muttaṣil): Aralıksız ve yan yana olan, 

bitişmiş durumda bulunan, bitişik. 

Mümkün (Arapça sıfat, imkān > mumkin’den ses uyumu ile): Olması, gerçekleşmesi 

imkân dâhilinde olan, olabilir, kābil, muhtemel. 

Münâsebet (Arapça isim, nisbet “niteliklerini söylemek; ilgili, âit göstermek”ten 

munāsebet): Yakınlık, ilgi, ilişki, alâka. 

Mürtefî (Arapça sıfat, irtifā’ “yükselmek”ten murtefi’): Yükselmiş, yüksek, yüce. 

Nakl (Arapça isim, naḳl): Bir yerden başka bir yere götürme, taşıma, aktarma, geçirme. 
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Nâmus (Arapça isim, nāmūs <Yunanca nómos “töre, yasa”): İnsanın ahlâk kurallarına 

uymasını sağlayan, onu şerefli kılan mânevî duygu; güzel haslet. 

Nasb (Arapça isim, naṣb): Dikme, saplama, koyma, yerleştirme. 

Nazar (Arapça isim, naẓar): Bakış, bakma, göz atma. 

Nefret (Arapça isim, nefret): Bir şeyi veya bir kimseyi beğenmemekten, kötü 

bulmaktan ileri gelen şiddetli itici duygu, iğrenç bulup tiksenme. 

Neş’e (Arapça isim, neşve “çakırkeyf olmak”tan neş’e): Gönülde duyulan ve dışa vuran 

ferahlık hâli, üzüntüsü olmamaktan ileri gelen ve kendini çeşitli şekillerde belli 

eden iç ferahlığı, sevinç, sürur. 

Nihâyet (Arapça isim, nihayet): Son. 

Pantolon (Fransızca isim, pantalon): [XIX. yüzyılın sonunda İtalyan komedilerinde 

geçen Pantalone adlı bir palyaçonun adından] Belden ayak bileklerine kadar inen 

ve bacaklara geçirilmek sûretiyle giyilen giyecek. 

Pazar (Farsça isim, bāzār’dan): Birçok satıcının bir arada bulunduğu alış-veriş yeri. 

Peder (Farsça isim, peder): Baba. 

Pencere (Farsça isim, pencer > pencere): Binâ duvarlarında, taşıtların belli yerlerinde, 

hava ve ışığın içeriye girmesi ve içeridekilerin dışarıyı görmesi için bırakılan 

açıklık. 

Perde (Farsça isim, perde): [Kelime Türkçe’den Bulgarca ve Sırpça’ya da geçmiştir] 

Bir yerin dışarıdan görünmesini önlemek, ışığı engellemek veya iki yeri 

birbirinden ayırmak için gerilen kumaş, naylon vb. 

Râbıta (Arapça isim, rābiṭ “bağlayan”dan rābiṭa): İki şeyi birbirine bağlayan nesne, 

bağ. 

Raks (Arapça isim, raḳṣ): Genellikle mûsikî eşliğinde ayakta yapılan, çeşitli âhenkli 

hareketler dizisi, oyun, dans. 

Red (Arapça isim, redd): Kabul etmeme, geri çevirme, geri döndürme. 
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Rengârenk (Farsça sıfat, reng ve pekiştirme elifi -ā- ile reng-ā-reng): Çeşit çeşit renkli, 

renk renk. 

Renk (Farsça isim, reng): Cisimler tarafından aksettirilen ışığın gözde yaptığı etki 

sonucu meydana gelen duyum. 

Rûh (Arapça isim, rūḥ): İnsan ve hayvanda vücûdu canlı kılan, bilen, duyan ve idrak 

eden hayat gücü, hayat cevheri, can. 

Saâdet (Arapça isim, sa‘ādet): Mutlu olma, mutlu ve mesut yaşama, mutluluk, 

bahtiyarlık. 

Sabah (Arapça isim, ṣabāḥ): Günün başlangıcı, gündüzün ilk saatleri. 

Sâhib (Arapça isim, ṣāḥib “mâlik olan” veya ṣoḥbet “birlikte bulunup arkadaş ve dost 

olmak”tan ṣāḥib): Bir şeyin mülkiyetini ve o şeyi istediği gibi kullanabilme 

hakkını elinde bulunduran kimse, mâlik. 

Salta (Yunanca isim, saltamarka): Yakasız, iliksiz, kolları bol, cepken biçiminde, 

kadife veya çuhadan bir nevi kısa ceket. [Saltamarka da denmiştir.] 

Satıh (Arapça isim, saṭḥ): Bir şeyin dışta olan, dıştan görünen tarafı, yüzü. 

Sâye (Farsça isim, sāye): Gölge. 

Sâz (Farsça sıfat, sāḫten “yapmak”tan sāz): Sonuna geldiği kelimelere “yapan, eden, 

hazırlayan” anlamı katarak Farsça usûlüyle birleşik sıfatlar yapar. 

Sedâ (Farsça isim, sedā “yankı”> Arapça – Farsça ṣadā): [Arapça’da “yankı” 

anlamında olan kelime “ses” mânâsını Farsça’da kazanmıştır] Ses, âvaz. 

Semâ (Arapça isim, semā’): Göğün görünen yüzeyi, gökyüzü. 

Sene (Arapça isim, sene): Yıl, sâl. 

Sıhhat (Arapça isim, sa‘ādet): Mutlu olma, mutlu ve mesut yaşama, mutluluk, 

bahtiyarlık. 

Siyâh (Farsça isim, siyāh): En koyu renk, kömür rengi, kara.  
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Sofra (Arapça isim, sufre’den): [Kelime Türkçe’den Balkan dillerine de geçmiştir.] 

Üzerine yiyecekler, içecekler, tabak, kaşık, çatal vb. konularak çevresine 

oturulup yemek yenilecek şekilde düzenlenmiş masa, sini, yaygı vb. 

Sokak (Arapça isim, zuḳāḳ’tan): [Kelime Türkçe’den Balkan dillerine de geçmiştir] 

Yerleşim yerlerinde ev ve dükkânlar arasında uzanan, caddeye nispetle daha dar 

ve kısa yol. 

Sukut (Arapça isim, suḳūṭ): Düşme, yukardan aşağıya inme. 

Sûret (Arapça isim, ṣūret): Gözün ilk bakışta gördüğü şey, dış görünüş, şekil, biçim. 

Sükûnet (Arapça isim, sukūn’dan sukūnet): [Türkçe’de türetilmiştir] Durgunluk, 

hareketsizlik. 

Şâdî (Farsça isim, şād “sevinçli, mesrur” ve mastariyet eki -і ile şādі): Sevinç, 

sevinçlilik, mutluluk. 

Şarap (Arapça isim, şerāb “içecek şey”): Meyve sularının ve özellikle üzüm suyunun 

belli usûllerde mayalandırılmasından elde edilen alkollü içki. 

Şâyân (Farsça sıfat, ṣāyesten “lâyık olmak”tan şāyān): Lâyık, değer, yakışır. 

Şebnem (Farsça isim, şeb “gece” ve nem “yaşlık” ile şeb-nem): Çiy. 

Şehir (Farsça isim, şehr): İnsanların toplu olarak yaşadığı yerleşim yerlerinden, idârî ve 

mülkî bakımdan köy ve kasabadan sonra en büyük olanı; halkının büyük kısmı 

ticâret, sanâyi ve idâre işleriyle uğraşan, tarım alanı olmayan kalabalık yerleşim 

merkezi, kent. 

Şen (Ermenice sıfat, şen): Hâlinde ve davranışlarında yaşamaktan aldığı zevkin canlılığı 

görülen, neşesi durumundan belli olan, hayat dolu, canlı ve güler yüzlü, neşeli. 

Şevk (Arapça isim, şevḳ): Şiddetli arzu, istek, aşırı heves. 

Şey (Arapça isim, şey’): Belli bir nesne, oluş veya düşünceyi belirtmeyen, anlamı 

kendinden önceki ve sonraki kelimelerle ortaya çıkan; söz, olay, iş, durum, 

husus, madde, eşyâ vb. yerine kullanılan belirsiz kelime. 

Şiddet (Arapça isim, şiddet): Bir güç, hareket veya kuvvetin derecesi. 
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Şübhe (Arapça isim, şubhe): Bir hususla ilgili gerçek veya doğrunun ne olduğuna kesin 

biçimde karar verememe durumu, bu kararsızlıktan doğan ve tam bir hüküm 

vermeyi engelleyen tereddüt, kuşku, şek. 

Taallûkat (Arapça isim, te‘alluḳ ve çoğul eki -āt ile te‘alluḳāt): Akrabâlar, yakınlar. 

Taâm (Arapça isim, ṭa‘ām):Yemek, aş. 

Tâkib (Arapça isim, ‘aḳb “ardından gelmek”ten ta‘ḳіb): (Yetişmek, yakalamak, bulmak 

için) Birinin veya bir şeyin arkasından gitme, arkasına düşme, izleme. 

Tam (Arapça sıfat, temām “kusursuz olmak, bütün olmak”tan tāmm): Gerekli her şeyi 

kendisinde bulunduran, eksiği olmayan. 

Tâne (Farsça isim, dāne’den): [Eski metinlerde dâne şeklinde kullanılmıştır.] Başlı 

başına bir varlık teşkil eden şeylerin her biri için kullanılan sayı birimi, adet. 

Taraf (Arapça isim, ṭaraf): Ön, arka, sağ, sol, üst ve alt yanlardan her biri, cihet, yön. 

Teessür (Arapça isim, eѕer “iz, belirti; tesir, etki”den te’eѕѕur): Üzülme, kederlenme, 

üzüntü, keder. 

Tehâlük (Arapça isim, helāk “bir şeye ihtirasla yönelmek”ten tehāluk): Bir şeye 

erişmek için büyük bir istekle atılma, büyük bir arzu ile can atma. 

Telâkki (Arapça isim, liḳā’ “karşılaşmak”tan telaḳḳі): Belli bir bakış açısına göre 

görme, bakma, kendine göre bir fikir sâhibi olma, görüş, anlayış. 

Tesâdüf (Arapça isim, ṣadf > muṣādefe “karşılaşmak”tan teṣāduf): Tasarlanmadığı 

halde karşılaşma, rastlama, rast gelme. 

Teskîn (Arapça isim, sukūn “sâkin olmak”tan teskіn): Yatıştırma, sükûnete erdirme. 

Teşekkür (Arapça isim, şukr “şükür”den teşekkur): Yapılan bir harekete karşı 

memnûniyetini gösterme, minnetini bildirme. 

Ülfet (Arapça isim, ulfet): Alışma, kaynaşma, ünsiyet. 

Vaâd (Arapça isim, va‘d): Söz verme, üstüne alma, taahhüt etme. 
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Vak’a (Arapça isim, vaḳ‘a): Olan, vukū bulan, ortaya çıkan her türlü durum, hâdise, 

olay. 

Vakit (Arapça isim, vaḳt): Zaman. 

Vâlide (Arapça isim, vilādet “doğurmak”tan vālide): Anne. 

Vâsî (Arapça isim, veṣāyet’ten vaṣі): Ölen bir kişinin vasiyetini yerine getirmeye 

memur edilen kimse. 

Vücût (Arapça isim, vucūd): İnsan veya hayvan gövdesi, beden. 

Yortu (Yunanca isim, giorti): Hıristiyanların bayramı. 

Zaman (Arapça isim, zemān): Olmuş ve olacak hâdiselerin birbiri ardınca cereyan 

edişinin düşüncemizde meydana getirdiği başı ve sonu belli olmayan soyut 

kavram, vakit. 

Zâten (Arapça zarf, ẕāt’ın tenvinli şekli ẕāten): Esâsen, aslında. 

Zavallı (Arapça isim ve sıfat, zevāl “sona erme, helâk olma” ve Türk. +li ekiyle 

zevāl+li’den ses uyumuyla): Zor şartlar altında bulunup bu şartları değiştirmeye 

gücü yetmeyen, acınacak durumda olan (kimse), çâresiz, bîçâre. 

Zîrâ (Farsça bağlaç, zіrā): Çünkü, şundan dolayı. 

Ziyâde (Arapça sıfat, ziyāde): Fazla, çok. 

Ziyâfet (Arapça isim, żiyāfet “birine misâfir olmak”): Misâfir dâvet edip özenli biçimde 

ağırlama, yedirip içirme, şölen. 

Zuhûr (Arapça isim, ẓuhūr): Meydana çıkma, baş gösterme, görünme. 

2.7.2 Tamlamalar 

• Mevki’-i mürtefî: Yüksek yer. 

• Gayr-ı muntazam: Düzensiz, intizamsız. 

• Hüzün-engîz: Hüzün veren. 

• Hüküm-fermâ: Hüküm süren. 

• Gayr-ı meskûn: İçinde oturulmayan. 
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• Şiddet-i harâret: Sıcaklığın şiddeti. 

• Kemâl-i sükûnet: Büyük bir sessizlik. 

• İlâve-i kelâm: Sözlerine ekleme yapmak. 

• Hikâye-i dil-hırâş: Yürek parçalayan hikâye. 

• ‘alâyim-i ma’sûmiyyet: Masumluk belirtiler. 

• Metânet-i merdâniyye:: erkekçesine metin olmak, dayanıklı olmak. 

• Kesb-i râbıta-yı- ülfet etmek: bir kişiye karşı yakınlık hissi elde etmek; sevmek. 

• Esnâ-yı ta’âm: Yemek esnasında. 

• Münâsebet-i mahremâne: Mahrem ilişki. 

• Âlâm u ıztırâb: Acı ve kederler. 

• Kemâl-i neş’e: Büyük bir neşe. 

• Sâhibü’l-beyt: Evin sahibi. 

• Kemâl-i tehâlük: Büyük bir istekle. 

• Esnâ-yı gurûb: Güneşin batması esnasında. 

• İşâret-i redd: Reddetme işaretiyle. 

• Sûret-i maîşet: Yaşayış tarzı. 

• Nazar-ı dikkat: Dikkatli bakış. 

• San alova yortusu: Bir Hıristiyan kutsal günü. 

• Eşk-i şâdî: Sevinç gözyaşları. 

• Şayân-ı nefret ve hakaret: Nefret ve hakarete yaraşır olan. 

• Cesed-i bî-rûh: Ruhsuz ceset. 

2.7.3 Yabancı Kelime Sayıları 

Arapça: 152 

Farsça: 49 

Yunanca: 12 

İtalyanca: 4 

Fransızca: 4 

Ermenice: 1 
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2.8 Pandomima 

2.8.1 Yabancı Kelimeler 

Acabâ (Arapça zarf, ‘aceb “şaşma, hayret”in tenvinli şekli ‘aceben > ‘acebā): Merak, 

şüphe ve tereddüt bildiren soru zarfı. 

Âlâm (Arapça isim, elem’in çoğul şekli ālām): Acılar, elemler. 

Alelacele (Arapça zarf, harf-i cer ‘alā, harf-i târif el- ve ‘acele ile ale’l-‘acele): Acele 

ile, çarçabuk, çabucak, apar topar. 

Âlem (Arapça isim, ‘alem): İşâret, alâmet, nişan, sembol. 

Âli (Arapça sıfat, ‘uluvv “yüce olmak”tan ‘ālі): Yüksek olan, yüce, ulu. 

-Âlûd (Farsça sıfat, ālūden “bulaşmak”tan ālūd – ālūde): Sonuna geldiği kelimelere 

“bulaşan, bulaşmış” anlamları katarak Farsça usûlüyle birleşik sıfatlar yapar. 

Âmiz (Farsça sıfat, āmіḫten “karışmak”tan āmіz “karışan, karışık”): Sonuna geldiği 

kelimelere “… ile karışık, -i taşıyan” anlamı katarak Farsça usûlüyle birleşik 

sıfatlar yapar. 

Amûd (Arapça isim, ‘amūd): Sütun, direk. 

Asabî (Arapça sıfat, ‘aṣab “sinir” ve nispet eki -i ile ‘aṣabі): Sinirle ilgili, sinirsel. 

Asr (Arapça isim, ‘aṣr) Zaman, devir, çağ. 

Aşîk (Arapça isim ve sıfat, ‘işḳ “çok sevmek, âşık olmak”tan ‘āşiḳ): Bir şeye veya 

birine karşı aşırı sevgi duyan kimse, tutkun, meftun. 

Atlas (Arapça isim, aṭles): İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, dâima düz renkli, 

üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi. 

Âvâze (Farsça isim, āvāz – āvāze): Ses, sedâ.  

Aynı (Arapça sıfat, ‘ayn’dan Farsça izâfet kesresi -i ile ayn-i …): [İzâfet kesresi 

zamanla kalıplaşmış ve Türkçe iyelik ekiyle karıştırılmıştır; daha sonra iyelik 

fonksiyonunun güçlü olduğu bâzı yeni kullanımlar da ortaya çıkmıştır] 

Birbirinin eşi, ayırt edilemeyecek kadar benzeri, tıpkısı. 
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Azamet (Arapça isim, ‘aẓamet): Büyüklük, ululuk, yücelik, celâl. 

Azîmet (Arapça isim, ‘azіmet “kesin karar vermek”ten): Gitme, gidiş, yola çıkma. 

Bacak (Farsça isim, pāçe “hayvan ayağı, paça”dan küçültme ekiyle pāçe+k > pāçak > 

bacak): İnsanın kalça ile taban arasındaki organı. 

Bahâr (Farsça isim, behār): Kış ile yaz arasında 21 Mart’tan 22 Haziran’a kadar süren 

mevsim, ilkbahar. 

Bahçe (Farsça isim, bāġçe’den): Çiçek, sebze veya meyve ağacı yetiştirilen toprak 

parçası. 

Bâis (Arapça isim, ba‘ѕ “göndermek, uyarmak, diriltmek”ten bā‘iѕ): Sebep olan şey, 

sebep. 

Bâzen (Arapça zarf, ba‘ż’ın tenvinli şekli ba‘żan): Bâzı kere, bâzı zaman, arada bir, ara 

sıra. 

Bâzı (Arapça sıfat, ba‘ż’dan Fars. izâfet kesresi -i ile ba‘z-ı …) [İzâfet kesresi zamanla 

kalıplaşmış ve Türkçe iyelik ekiyle karıştırılmıştır]: Birtakım, bir kısım. 

Berâber (Farsça zarf, ber-ā-ber): Birlikte. 

Bîtâb (Farsça sıfat, olumsuzluk bildiren bі- ve tāb “güç, kuvvet” ile bі-tāb): Halsiz, 

güçsüz, bitkin, yorgun. 

Bizanten (Fransızca sıfat, byzantin <Latince <Yunanca): Bizans’a âit, Bizans’a 

mensup, Bizans üslûbunda. 

Cam (Farsça isim, cām): Silisli kumun soda ve potas katılarak ateşte eritilmesiyle elde 

edilen şeffaf, sert ve çabuk kırılır madde, sırça. 

Can (Farsça isim, cān): İnsan ve hayvanların yaşamasını sağlayan ve ölümle bedenden 

ayrılan madde dışı varlık, ruh. 

Canhırâş (Farsça sıfat, cān “ruh” ve ḫirāş “tırmalayan” ile cān-ḫirāş): İnsanın içini 

parça parça eden, tüyler ürpertici. 
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Cereyân (Arapça isim, cereyān) [Konuşma dilde ceryan şeklinde kullanılır.]: Bir 

yönden bir yöne doğru akma, akış. 

Cesâret (Arapça isim, cesāret): İnsana tehlikeli veya zor bir işe girişme kuvvetini veren 

duygu, yüreklilik, babayiğitlik, korkusuzluk, cesurluk, şecâat. 

Cevap (Arapça isim, cevāb): Bir soruya, bir söz veya yazıya, bir durum ve ihtiyâca söz, 

yazı veya başka bir ifâde yoluyla verilen karşılık, yanıt. 

Cihet (Arapça isim, vech “taraf”tan cihet): Yön, taraf, istikāmet, cânip. 

Cuma (Arapça isim, cem’ “toplamak”tan cum‘a): Perşembe ile cumartesi arasındaki 

günün adı, haftanın altıncı günü. 

Çehre (Farsça isim, çihre – çehre): Yüz, surat, sîmâ. 

Çerçeve (Farsça isim, çehār > çār “dört” ve çūb > çūbe “değnek, çubuk” ile çār-

çūbe’den): Kırılmasını, bozulmasını önlemek, süslemek veya istenen yere 

asabilmek için bir şeyin etrâfına geçirilen kenarlık. 

Çirkin (Farsça sıfat, çirk “kir”den çirk-іn “kirli”): Göze ve kulağa hoş gelmeyen, bet, 

kabih. 

Dakika (Arapça isim, daḳіḳ’ten daḳіḳa): Bir saatin altmışta biri değerindeki zaman 

birimi. 

Dehşet (Arapça isim, dehşet): Korkunç bir şey veya bir tehlike karşısında insanın içini 

kaplayan büyük korku, telâş ve ürküntü, yılgı. 

Delîl (Arapça isim, delālet “yol göstermek”ten delіl): Yol gösteren, kılavuz, rehber. 

Derece (Arapça isim, derece) (Maddî veya mânevî bir kıymet ölçüsüne göre sıralanan 

şeylerde): Bulunulan yer, kademe, seviye, mertebe, mevki veya safha. 

Destek (Farsça isim, dest “el” ve küçültme ekiyle dest-ek): Binâ, duvar, ağaç vb. 

şeylere dik durmaları, yıkılmamaları için dayanan şey, dayanak, dayak, 

dayangaç. 

Devam (Arapça isim, devām): Bir durum üzere sürüp gitme, sürme, kesilmeme. 
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Dikkat (Arapça isim, diḳḳat “incelik”): Düşünceyi bir nokta üzerinde toplama, bir şey 

üzerinde düşüncesini toplayarak durma. 

Dindar (Arapça sıfat ve isim, dіn ve Farsça dār “sâhip olan” ile dіn-dār): Dînin emir ve 

yasaklarına hakkıyle uyan, dînine kuvvetle bağlı olup gereğini yerine getiren 

(kimse), mütedeyyin. 

Dûr (Farsça sıfat, dūr): Uzak. 

Duvar (Farsça isim, dіvār> dıvar, “v”nin etkisiyle duvar): Bir binânın bedenini 

meydana getirmek, bir yeri çevrelemek, bölmek, bir ağırlığa dayanak sağlamak, 

toprak veya suyu tutmak gibi amaçlarla taş, tuğla, kerpiç, ahşap vb. malzemeden 

gereken kalınlıkta örülen ve diklemesine yükselen yapı. 

Ekserî (Arapça zarf, ekѕeriyyā’nın kısaltılmış şekli ekѕerі): Çok defa, çok zaman, 

çoğunlukla, ekseriya. 

Endâm (Farsça isim, endām): Beden, vücut. 

Envâ (Arapça isim, nev’ “çeşit”in çoğul şekli envā’): Neviler, çeşitler, türler.  

Etrâf (Arapça isim, ṭaraf’ın çoğul şekli eṭrāf): Taraflar, yanlar. 

Evvel (Arapça takı., evvel): Karşılaştırma yoluyle bir yer, zaman veya oluşun 

bahsedilen yer zaman veya oluştan önde veya önce bulunduğunu veya olduğunu 

anlatır, önce. 

Fakat (Arapça bağlaç, feḳaṭ): Zıt hüküm ifâde eden iki cümleyi birbirine bağlar, ancak, 

yalnız, ama, lâkin. 

Fersâ (Farsça sıfat, fersūden “eskimek, bozulmak, yıpranmak”tan fersā): Sonuna 

geldiği kelimelere “eskiten, bozan, tüketen” anlamı katarak Farsça usûlüyle 

birleşik sıfatlar yapar. 

Feryâd (Farsça isim, feryād): Yüksek sesle ve kuvvetle bağırma, bağırtı, haykırış, 

çığlık, âvâze, figan. 

Gâile (Arapça isim, ġā’ile): Sıkıntı veren uğraştırıcı durum, sıkıntılı iş, halli güç mesele 

ve olay. 
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Galibâ (Arapça zarf, ġālib’in tenvinli şekli ġāliben > ġālibā): Öyle görünüyor ki, 

görünüşe göre, anlaşılan, zannediyorum ki. 

Gam (Arapça isim, ġamm): Kaygı, tasa, keder, iç darlığı. 

Garîb (Arapça sıfat ve isim, ġurbet – ġarābet “vatanından uzak olmak; yabancı 

olmak”tan ġarіb): Kimsesiz, zavallı, bîçâre (kimse). 

Gayet (Arapça zarf, ġāyet): Çok, pek, pek çok, son derece. 

Gubâr (Arapça isim, ġubār): Toz, ince toprak. 

Gûyâ (Farsça zarf, gūyā): Sözde, sanki. 

Güzâr (Farsça isim, guẕaşten – guẕeşten “geçmek, ileri geçmek, geçirmek”ten guẕār – 

guẕer): Geçme, geçiş. 

Haber (Arapça isim, ḫaber): Olmuş veya olmakta bulunan bir şeye dâir orada 

olmayanlara erişen bilgi, ondan ona nakledilen söz. 

Hafta (Farsça isim, hefte < heft “yedi”): Birbiri arkasına gelen yedi günden ibâret 

zaman bölümü. 

Hakîkat (Arapça isim, ḥaḳіḳat): Asıl olan durum ve şekil, gerçek, asıl, künh. 

Hâl (Arapça isim, ḥāl): Bir şeyin içinde bulunduğu şartların ve niteliklerin bütünü, 

durum. 

Hâlâ (Arapça zarf, ḥāl “şimdiki zaman”ın tenvinli şekli ḥālen > ḥālā): Bu zamâna 

kadar, daha, henüz, şimdi bile, hâlen. 

Halk (Arapça isim, ḫalḳ): Bir milleti meydana getiren insan topluluğu. 

Hâmile (Arapça sıfat ve isim, ḥāmil “taşıyan”dan ḥāmile): Karnında yavru bulunan 

(kadın), gebe, iki canlı, yüklü. 

Harâb (Arapça sıfat, ḫarāb): Yıkık dökük, yıkılmaya yüz tutmuş, vîran.  

Harâret (Arapça isim, ḥarāret): Sıcaklık. 
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Harekât (Arapça isim, ḥareket’in çoğul eki -āt almış şekli ḥarekāt): Hareketler, 

davranışlar. 

Harem (Arapça isim, ḥirmān “yasaklamak”tan ḥarem) [Kelime Türkçe yoluyla Balkan 

dillerine de geçmiştir.]: Herkesin girmesine izin verilmeyen, saygı gösterilmesi 

gereken yer. 

Hasb-ı hâl (Arapça isim, ḥasb “hesap etmek” ve ḥāl “durum, şimdiki zaman” ile ḥasb-i 

ḥāl): Konuşup dertleşme, halleşme, sohbet. 

Hava (Arapça isim, hevā’ > hevā): Dünyâyı belli bir yüksekliğe kadar kaplayan, bütün 

canlıların nefes yoluyle alıp verdikleri, çok miktarda oksijen, azot ve az miktarda 

asit, su buharı ve başka gazlardan meydana gelmiş renksiz, kokusuz, hafif gaz. 

Hava (Arapça isim, hevā’ > hevā): Dünyâyı belli bir yüksekliğe kadar kaplayan, bütün 

canlıların nefes yoluyle alıp verdikleri, çok miktarda oksijen, azot ve az miktarda 

asit, su buharı ve başka gazlardan meydana gelmiş renksiz, kokusuz, hafif gaz. 

Havf (Arapça isim, ḫavf): Korku. 

Hayâl (Arapça isim, ḫayāl): Aslı olmadığı halde zihinde kurulan şey, düş. 

Hayât (Arapça isim, ḥayāt): Organların canlının varlığını devam ettirecek şekilde 

işlemesi ve canlıların, organlarının gösterdiği faâliyet sonucunda varlıklarını 

sürdürmesi durumu, sürüp giden yaşama, canlı olma, dirilik.  

Hayvan (Arapça isim, ḥayevān “canlı varlık”): Hareket edip yer değiştirebilme ve 

hissetme yeteneği olan canlı yaratık. 

Heyecan (Arapça isim, heyecān): Ânî ve beklenmeyen değişiklikler ve duygulanmalar 

sebebiyle hislerde meydana gelen şiddetlenme, aşırı hareketlilik ve telâş. 

Hıfz (Arapça isim, ḥifẓ): Koruma, saklama, muhâfaza etme. 

Hiç (Farsça zarf, hіç): Olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde anlamı kuvvetlendirir, 

kat’iyen, asla. 

Hikâye (Arapça isim, ḥikāye): Bir olayı sırasıyle anlatma işi. 

Hilkat (Arapça isim, ḫilḳat): Yaratma, yaratılma, yaratılış. 
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Hisâr (Arapça isim, ḥiṣār): Bir yerin korunması için yapılan yüksek duvarlı, kuleli, 

bâzan etrâfı hendeklerle çevrili küçük kale, kerman. 

Hoş (Farsça sıfat, ḫōş): Duyguları okşayan, zevk veren, beğenilen, güzel, iyi, latif. 

Hutût (Arapça isim, ḫaṭṭ “yazı, çizgi”nin çoğul şekli ḫuṭūṭ): Hatlar, çizgiler. 

Hücre (Arapça isim, ḥucre): Dışarı ile ilgisi mümkün mertebe az olan küçük oda, 

odacık. 

Hüner (Farsça isim, huner): Bir işte gösterilen ustalık, beceriklilik, mahâret. 

Hürmet (Arapça isim, ḥurmet): Bir şeye veya bir kimseye değer vermekten ileri gelen 

ölçülü davranma hissi, çekinme ile karışık bir sevginin verdiği dikkat ve îtinâ 

gösterme duygusu, saygı. 

İbrâz (Arapça isim, bürūz “gizlendikten sonra ortaya çıkmak”tan ibrāz): Ortaya koyma, 

gösterme. 

İcrâ (Arapça isim, cereyān “akmak, vâki olmak, yürümek”ten icrā’): Bir şeyi fiil hâline 

getirme, yapma, yürütme, uygulama. 

İftihâr (Arapça isim, faḫr “övünmek”ten iftiḫār): Bir şeyden dolayı haklı olarak 

övünme, övünç. 

İğbirâr (Arapça isim, ġaber “toz kaplamak”tan iġbirār): Gücenme, darılma, hatırı 

kalma. 

İhtirâz (Arapça isim, ḥarz “muhâfaza etmek, korumak”tan iḥtirāz): Çekinme, kaçınma, 

sakınma. 

İk’âd (Arapça isim, ḳu‘ūd “oturmak”tan iḳ‘ād): Oturtma. 

İlâhe (Arapça isim, ilāh > ilāhe): Çok tanrılı dinlerde dişi tanrılardan her biri, tanrıça. 

Îlân (Arapça isim, ‘alen – ‘alāniyet “açık olmak, âşikâr olmak”tan i‘lān): Açıklama, 

açığa vurma, meydana çıkarma. 
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İltifat (Arapça isim, left “sağa veya sola çevirmek”ten iltifāt): Bir kimseye gönlünü 

alacak şekilde davranma, güler yüz gösterme, hatırını sorma, ilgilenme, 

teveccüh. 

İnhitât (Arapça isim, ḥaṭṭ “indirmek, terketmek”ten inḥiṭāṭ): Gerileme, çöküş, çöküntü. 

İnkisâr (Arapça isim, kesr “kırmak”tan inkisār): Kırılma [Maddî ve mânevî şeyler için 

kullanılır.] 

İnsan (Arapça isim, uns “ünsiyet etmek, alışmak”tan insān): İki ayaklı, iki elli, aklı ve 

konuşma yeteneği olan memeli canlı. 

İnsaniye (Arapça isim): İnsanlar, insan cinsi, beşeriyet. 

İnşâ (Arapça isim, neş’et “ortaya çıkmak, gelişmek”ten inşā): Yapma, yapılma, kurma, 

kurulma. 

İsim (Arapça isim, ism): Varlıkları birbirinden ayırmaya, tek tek veya cins cins 

karşılamaya yarayan kelime, ad. 

İskemle (Yunanca isim, skamni <Latince): Arkalıksız, üstü tahta veya hasır, dört ayaklı 

sandalye. 

İstihzâ (Arapça isim, huzū’ “alay etmek”ten istihzā’): Biriyle ince ince alay etme, 

eğlenme, birini eğlenceye, maskaralığa alma. 

İstimâl (Arapça isim, ‘amel “iş işlemek, yapmak, icrâ etmek”ten isti‘māl): Kullanma. 

İştirâ (Arapça isim, şirā “satın almak”tan iştirā’): Satın alma, mubâyaa. 

Îtîkat (Arapça isim, ‘aḳd “bağlamak, düğümlemek, sağlamlaştırmak”tan i‘tiḳād): 

İnanma, kalben tasdik ederek inanma, inanç, inan. 

Îtîmat (Arapça isim, ‘amd “desteklemek”ten i‘timād): Güvenme, emniyet etme, güven, 

emniyet. 

İtina (Arapça isim, ‘uniyy “sıkıntı vermek, meşgul etmek”ten i‘tinā’): Bir şeyin 

istenildiği gibi olması için gereken dikkati gösterme, dikkat, özen, özenme, 

ihtimam. 
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İzhâr (Arapça isim, ẓuhūr “açığa çıkmak, âşikâr olmak”tan iẓhār): Açığa vurma, 

meydana çıkarma, gösterme, âşikar etme. 

Kabul (Arapça isim, ḳabūl): Bir şeye isteyerek veya istemeyerek peki deme, râzı olma, 

muvâfakat etme. 

Kadar (Arapça takı., ḳadr – ḳadar “miktar, bir şeyin ölçüsü”nden): Bir şeyin, 

kıyaslandığı diğer bir şey ölçüsünde, derecesinde veya büyüklüğünde olduğunu 

anlatır. 

Kağıt (Farsça isim, kāġaḏ > kāġad > kāġıd): Hamur hâline getirilmiş bitki 

maddelerindeki çok ince liflerin keçeleştirilmesi sûretiyle îmal edilen, yazı 

yazmak, kitap basmak, sarmak, kaplamak gibi birçok işte kullanılan ince yaprak. 

Kahkaha (Arapça isim, ḳahḳaha, ses taklidi): Yüksek sesle ve şiddetle gülerken 

çıkarılan ses. 

Kale (Arapça isim, ḳal‘a’dan): Eskiden düşmana karşı koymak ve güvenliği sağlamak 

için savunulması gereken önemli noktalara yapılan yüksek, kalın duvarlı, burçlu, 

mazgallı, sağlam ve kuvvetli yapı, kermen, germen. 

Kalp (Arapça isim, ḳalb): İki akciğer arasında ve biraz solda bulunan, emme basma bir 

tulumba durumunda, vücuttaki kanı akciğerlere ve akciğerlerden döndükten 

sonra tekrar vücûda sevkederek kan dolaşımını sağlayan organ, yürek. 

Kanarya (İspanyolca isim, canario): [Kanarya (Canaria) adalarının adından; kanarya 

kuşu’ndan kısaltma yoluyle] Serçegillerin ötücü kuşlar sınıfından, ana vatanı 

Kanarya Adaları olan, serçe büyüklüğünde, güzel ötüşlü, çoğu sarı renkte, kısa 

ve kalın gagalı, çiftehânelerde yetiştirilip kafeste beslenen kuş. 

Kere (Arapça isim, kerre): Defa, kez, sefer. 

Kerîme (Arapça isim, kerіm’den kerіme “cömert hanım”): Kız evlât [Bu anlam 

Osmanlı Türkçesi’ne âittir.] 

Kesret (Arapça isim, keѕret): Çokluk, bolluk, fazlalık, ziyâdelik. 
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Keten (Arapça isim, kettān’dan): Ketengiller familyasından, lifleri dokumacılıkta 

kullanılan, çiçekleri göz alıcı, yaprakları basit, kireçli toprakları ve ılık iklimi 

seven otsu bitki. [100 kadar türü vardır.] 

Kırmızı (Arapça isim, ḳirmiz > ḳirmizі “kırmızla ilgili”den): Kan rengi, al renk. 

Kısm (Arapça isim, ḳism): Bir bütünün bir bölümü. 

Kiremit (Yunanca isim, keramida): Yağmurun içeriye girmesini önlemek için binâların 

çatılarına döşenen, kızıl toprak renginde ve aynı büyüklükte parçalar hâlindeki 

pişmiş balçık. 

Kubbe (Arapça isim, ḳubbe): Yarım küre şeklinde olan binâ, dam. 

Kurûn (Arapça isim, ḳarn’ın çoğul şekli ḳurūn): Yüzyıllar, çağlar. 

Kûşe (Farsça isim, gūşe): Köşe. 

Külâh (Farsça isim, kulāh) [Kelime Türkçe’den Bulgarca ve Sırpça’ya da geçmiştir.]: 

Askerler ve her tabakadan halk tarafından asırlar boyunca giyilmiş olan, 

genellikle tepesi sivri, dikişsiz, tek parça keçeden baş giyeceği. 

Lâne (Farsça isim, lāne): Kuş yuvası. 

Lâterna (İtalyanca isim, lanterna <Latince): Bir kolun çevrilmesi sûretiyle çeşitli 

havalar çalan, org türünden, sandık biçiminde, sırtta taşınır seyyar çalgı. 

Leke (Farsça isim, lekā): Bir şey veya yer üzerinde başka bir maddenin damlaması, 

dökülmesi ve düşmesi gibi sebeplerle meydana gelen benek şeklinde veya belli 

bir kısma mahsus kir.  

Levha (Arapça isim, levḥa): Üzerinde yazı veya resim olan taşınabilir düz nesne. 

Loca (İtalyanca isim, loggia <Almanca): Sinema, tiyatro vb. yerlerde birkaç kişinin 

oturacağı kadar küçük bir oda hâlindeki kapalı bölme. 

Lû’biyyât (Arapça isim, lu’bі > lu’biyye “oyun ile ilgili şey”in çoğul eki -āt almış şekli 

lu’biyyāt) [Kelime Türkçe’de türetilmiştir]: Kukla, Karagöz, hokkabazlık, temsil 

vb. sahne oyunları. 
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Mahalle (Arapça isim, maḥall “inip konulacak yer”den maḥalle) [Türkçe’de 

türetilmiştir]: Şehir, kasaba, nâhiye ve büyük köylerin, çeşitli isimlerle 

birbirinden ayrılan ve idârî yönden bir muhtarlığa bağlı olan kısımlarından her 

biri. 

Mahâret (Arapça isim, mehāret): Bir işteki ustalık, beceriklilik, mârifet, hüner, meleke. 

Mahrem (Arapça sıfat, ḥarām “yasaklamak; haram olmak”tan maḥrem): Başkalarından 

saklanan, başkaları tarafından görülmesi, bilinmesi, duyulması istenmeyen, gizli. 

Mahsûs (Arapça sıfat, ḫuṣūṣ “has, husûsî, özel olmak”tan maḫṣūṣ): Yalnız bir kimse, 

bir nesne veya bir yere âit olan, başkasında bulunmayan, husûsîleşmiş, has, 

özgü. 

Mahzûn (Arapça sıfat, ḥuzn “gamlı olmak”tan maḥzūn) Üzüntülü, gamlı, kederli, 

hüzünlü. 

Maî (Arapça sıfat, mā “su” ve nispet eki -і ile mā’і): Su renginde, mâvi. 

Malzeme (Arapça isim, mā “şey” ve lezime “lâzım oldu” ile mā-lezime “lâzım olan 

şey”den): Bir iş için gerekli olan nesnelerin bütünü, gereç. 

Mâsum (Arapça sıfat ve isim, ‘iṣmet “günahsız olmak”tan ma‘ṣūm): Suçsuz, günahsız 

(kimse), bîgünah. 

Mâtem (Arapça isim, me’tem > mātem): Sevilen bir kimsenin ölümünden duyulan 

büyük acı ve bu acı sebebiyle ağlayıp inleme, zevk ve eğlenceden uzaklaşma, 

yas. 

Maymun (Arapça isim, meymūn <Yunanca mîmon < mîmō) [Ses taklidi kelime 

olabilir.]: Görünüşü bakımından insanı andıran, el biçimindeki ayakları kollarına 

nispetle daha kısa, bâzı türleri oldukça uzun kuyruklu, dört veya iki ayağı 

üzerinde yürüyebilen, memeli, zeki bir hayvan türü. 

Mechûl (Arapça sıfat, cehl “bilmemek”ten mechūl): Bilinmeyen, tanınmayan, belli 

olmayan. 

Memât (Arapça isim, mevt “ölmek”ten memāt): Ölüm, mevt. 
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Memleket (Arapça isim, mulk “mâlik olmak, hükmetmek”ten memleket): Bir devletin, 

bir hükümdârın yönetimi altında bulunan yer, ülke. 

Mesâî (Arapça isim, sa‘y “çalışmak”tan mes‘ā “çalışma, meslek”in çoğul şekli mesā’і): 

Çalışmalar, emekler, gayretler. [Dilimizde daha çok tekil anlamında kullanılır.] 

Mesîre (Arapça isim, seyr “gezmek, yürümek”ten mesіr > mesіre): Gezilip dolaşılacak 

yer, gezinti yeri, teferrüçgâh. 

Mest (Farsça sıfat ve isim, mest): İçki vb. sarhoşluk veren bir şeyin etkisiyle şuûru 

zayıflamış, kendinden geçmiş (kimse), sarhoş. 

Meşhûr (Arapça sıfat, şuhret “bir şeyi ünlü kılmak, îlân etmek”ten meşhūr) Herkesçe 

bilinen, adı sanı her tarafa yayılmış, ünlü, şöhretli. 

Metâib (Arapça isim, met‘abe’nin çoğul şekli metā‘ib): Yorgunluklar, zahmetler, 

eziyetler, meşakkatler. 

Metrûkiyet (Arapça isim, metrūk “terkedilmiş”ten yapma mastar eki -iyyet ile 

metrūkiyyet): Metrûk olma durumu, terkedilmiş, bırakılmış olma. 

Mezar (Arapça isim, ziyāret “ziyâret etmek”ten mezār “ziyâret edilen yer”): Bir 

kimsenin öldükten sonra gömüldüğü yer, kabir. 

Muâmele (Arapça isim, ‘amel “işlemek, yapmak, hareket etmek”ten mu‘āmele): 

Başkasına karşı olan davranış, davranış biçimi, tutum. 

Muâşaka (Arapça isim, ‘işḳ > ‘aşḳ “çok sevmek, âşık olmak”tan mu‘āşaḳa) [Türkçe’de 

türetilmiştir]: Sevişme, âşıktaşlık. 

Muharrik (Arapça sıfat, taḥrіk “hareket ettirmek, kımıldatmak”tan muḥarrik): Hareket 

ettiren, harekete geçiren, kımıldatan, oynatan. 

Muhât (Arapça sıfat, iḥāṭa “kuşatmak, etrâfını çevirmek”ten muḥāṭ): Çevresi 

kuşatılmış, etrâfı sarılmış. 

Muhterizâne (Arapça sıfat, iḥtirāz “sakınmak, korunmak”tan muḥteriz): Çok ince 

düşünmek yüzünden aşırı derecede ölçülü hareket eden, çekingen. 
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Mûsıkî (Arapça isim, mūsіḳі <Yunanca mousike < Mousa “sanat tanrıçası”): İnsanın 

duygu ve düşüncelerinin seslerle ifâde edildiği sanat, müzik. 

Müdâvim (Arapça sıfat ve isim, mudâvemet “devam etmek”ten mudāvim): Bir yere 

devam eden, devamlı gidip gelen (kimse). 

Müddet (Arapça isim, muddet): Bir şeyin, bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman 

bölümü, süre. 

Mültefit (Arapça sıfat ve isim, iltifāt’tan multefit): İlgi ve güler yüz gösteren, iltifat 

eden (kimse). 

Münâsebet (Arapça isim, nisbet “niteliklerini söylemek; ilgili, âit göstermek”ten 

munāsebet): Yakınlık, ilgi, ilişki, alâka. 

Münhedim (Arapça sıfat, inhidām “yıkılmak”tan munhedim): Yıkılmış, harap olmuş. 

Müşkîlât (Arapça isim, muşkil ve çoğul eki -āt ile muşkilāt): Müşküller, zor işler veya 

meseleler, zorluklar, güçlükler, engeller. 

Müşteri (Arapça isim, iştirā’ “satın almak”tan muşterі): Satın alan kimse, alıcı. 

Mütefekkir (Arapça sıfat, tefekkur “düşünmek”ten mutefekkir): Düşünen, tefekkür 

eden, tefekküre dalmış. 

Müteşekkil (Arapça sıfat, teşekkul “şekillenmek, meydana gelmek”ten muteşekkil): 

Şekil ve sûret kazanan, şekillenen, teşekkül eden. 

Nâdir (Arapça sıfat, nedret “az bulunur olmak”tan nādir): Az bulunur, az görülür, 

seyrek, ender. 

Nâil (Arapça sıfat, neyl “isteğine erişmek”ten nā’il): İstediği şeye erişen, arzu ettiğini 

ele geçiren, murâdına eren. 

Nâkıs (Arapça sıfat, naḳṣ – noḳṣān “eksilmek”ten nāḳiṣ): Tam olmayan, eksik, noksan. 

Nazar (Arapça isim, naẓar): Bakış, bakma, göz atma. 

Neşr (Arapça isim, neşr): Yayma, dağıtma, saçma. 

Nisyân (Arapça isim, nisyān): Unutma. 
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Nurânî (Arapça sıfat, nūr > nūrān ve nispet eki -і ile nūrānі): Işıklı. 

Nüfûz (Arapça isim, nufūẕ): (İçine) Geçme, (içe) işleme. 

Nüvâziş (Farsça isim, nevāhten – nevāzіden “okşamak”tan nevāziş > nuvāziş): Okşama, 

gönül alma, iltifat etme. 

Orkestra (İtalyanca isim, orchestra <Yunanca): Çok sesli bir müzik eserini seslendiren 

çalgıcılar topluluğu. 

Ömür (Arapça isim, ‘umr > ‘ömr): Yaşama veya var olma süresi, bir şeyin yaşadığı 

müddet, hayat. 

Pâ (Farsça isim, pāy > pā): Ayak. 

Pandomim (Fransızca isim, pantomime – İtalyanca pantomima <Latince <Yunanca): 

İşâretler, tavırlar ve çeşitli vücut hareketleriyle oynanan, genellikle güldürücü, 

sözsüz sahne oyunu, sözsüz oyun. 

Penbe (Farsça isim, penbe “pamuk”tan): Açık al renk, açık kırmızı gülün rengi, 

kırmızıya biraz beyaz karıştırılmasıyle elde edilen renk. 

Putperest (Farsça sıfat ve isim, but> put ve perest “tapan” ile put-perest): Puta tapan 

kimse, fetişist. 

Rağbet (Arapça isim, raġbet): İstek, arzu, alâka, meyil, teveccüh. 

Renk (Farsça isim, reng): Cisimler tarafından aksettirilen ışığın gözde yaptığı etki 

sonucu meydana gelen duyum. 

Rum (Arapça isim, Rūm <Yunanca romios “Doğu Romalı” <Roma): Yunan asıllı 

kimselere verilen isim. 

Rüyâ (Arapça isim, ru’yā “görme, görüş”): Uyku sırasında zihinde beliren görüntülerin 

bütünü, görülen hayaller dizisi, düş. 

Rüzgâr (Farsça isim, rūzgār “zaman, vakit”ten) [Kelime aşağıdaki anlamları Türkçe’de 

kazanmıştır]: Yer değiştiren hava, bu havanın hissedilen etkisi, yel, bâd. 
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Saat (Arapça isim, sā‘at): Gece ile gündüzden meydana gelen bir günün yirmi dörtte 

birine eşit olan altmış dakîkalık zaman birimi. 

Sadâ (Farsça isim, sedā “yankı”> Arapça – Farsça ṣadā) [Arapça’da “yankı” anlamında 

olan kelime “ses” mânâsını Farsça’da kazanmıştır]: Ses, âvaz. 

Sahne (Arapça isim, ṣaḥn “düz yer”den): Oyun, konser vb. gösterilerde seyircilerin 

kolayca görebilecekleri şekilde zeminden yüksek yer. 

Salta (Yunanca isim, saltamarka): Yakasız, iliksiz, kolları bol, cepken biçiminde, 

kadife veya çuhadan bir nevi kısa ceket. [Saltamarka da denmiştir.] 

Samîmî (Arapça sıfat, ṣamіm ve nispet eki -і ile ṣamіmі) [Türkçe’de türetilmiştir.]: 

Gönülden gelen, riyâsız, hakîkî, hâlis, içten (davranış, duygu, söz vb.) 

Sâz (Farsça sıfat, sāḫten “yapmak”tan sāz) Sonuna geldiği kelimelere “yapan, eden, 

hazırlayan” anlamı katarak Farsça usûlüyle birleşik sıfatlar yapar. 

Sefer (Arapça isim, sefer): Kez, defa, kere. 

Seher (Arapça isim, seḥar): Tan yerinin ağarmasından biraz önceki zaman veya şafağın 

sökmek üzere olduğu vakit. 

Semâ (Arapça isim, semā’): Göğün görünen yüzeyi, gökyüzü. 

Sene (Arapça isim, sene): Yıl, sâl. 

Serâ (Farsça sıfat, surûden veya serâyіden “terennüm etmek”ten serā): Sonuna geldiği 

kelimelere “terennüm eden, söyleyen” anlamı katarak Farsça usûlüyle birleşik 

sıfatlar yapar. 

Serin (Moğolca sıfat ve isim, serigün): Soğuğa yakın, soğukça (hava). 

Sevdâ (Arapça isim, esved “kara”nın müennes şekli sevdā’): Kuvvetli sevgi, aşk, 

muhabbet. 

Sigara (İtalyanca isim, sigaro <İspanyolca): Sigara fabrikalarında kısa, uzun, filitreli, 

filitresiz olarak özel kâğıtlara sarılıp paketlenen veya elle sarılan, bir ucundan 

yakılarak dumanı ağızdan içe çekilmek sûretiyle içilen kıyılmış tütün. 
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Sokak (Arapça isim, zuḳāḳ’tan) [Kelime Türkçe’den Balkan dillerine de geçmiştir]: 

Yerleşim yerlerinde ev ve dükkânlar arasında uzanan, caddeye nispetle daha dar 

ve kısa yol 

Sûret (Arapça isim, ṣūret): Gözün ilk bakışta gördüğü şey, dış görünüş, şekil, biçim. 

Sûz (Farsça isim, sūḫten “yanmak, yakmak”tan sūz): Yanma, yanık, ateş. 

Sükûnet (Arapça isim, sukūn’dan sukūnet) [Türkçe’de türetilmiştir]: Durgunluk, 

hareketsizlik. 

Sür’at (Arapça isim, sur‘at): Çabukluk, hızlılık, hız. 

Şalvar (Farsça isim, şelvār) [Kelime Türkçe’den komşu dillere de geçmiştir]: Bir 

uçkurla büzülerek bele bağlanan çok bol ve geniş üst donu. 

Şevk (Arapça isim, şevḳ): Şiddetli arzu, istek, aşırı heves. 

Şuâ (Arapça isim, şu‘ā‘): Işın. 

Şükrân (Arapça isim, şukrān) Nîmeti verene karşı teşekkür, iyilik bilme, minnettarlık. 

Tahayyül (Arapça isim, ḫayl – ḫayāl “zannetmek”ten teḫayyul): Daha önce duyu 

organları ile idrak edilmiş bir şeyi, o şey karşımızda mevcut olmadığı bir an 

veya mekânda zihinde şekillendirme, hayalde canlandırma. 

Tahta (Farsça isim, taḫte “biçilmiş ağaç”): Kalınca ve uzun biçilmiş düz ağaç parçası. 

Tâkat (Arapça isim, ṭāḳat): Bir şeyi yapabilmek için gereken güç, kuvvet, derman. 

Takdîr (Arapça isim, ḳadr “miktârını belirtmek, yüceltmek, hükmetmek”ten taḳdіr): 

Beğenme, güzel bulduğunu, beğendiğini belirtme. 

Tâkîb (Arapça isim, ‘aḳb “ardından gelmek”ten ta‘ḳіb): (Yetişmek, yakalamak, bulmak 

için) Birinin veya bir şeyin arkasından gitme, arkasına düşme, izleme. 

Taklit (Arapça isim, ḳald “sarmak, dolamak; bilezik”ten taḳlіd): Belli birine veya bir 

şeye benzemeye veya benzetmeye çalışma. 

Taraf (Arapça isim, ṭaraf): Ön, arka, sağ, sol, üst ve alt yanlardan her biri, cihet, yön. 
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Tasdik (Arapça isim, ṣidḳ “gerçeği söylemek, gerçek olmak, doğru kabul etmek”ten 

taṣdіḳ): Gerçek olduğunu söyleme, doğru olduğunu bildirme, doğrulama. 

Tavır (Arapça isim, ṭavr): Durum, hal, vaziyet, davranış. 

Tayerân (Arapça isim, ṭayerān): Uçma, uçuş. 

Teatr (Fransızca isim, théatral): Tiyatro oyununa ve oyuncusuna yakışır şekilde olan. 

Tebessüm (Arapça isim, besm “gülümsemek”ten tebessum): Gülümseme. 

Tecdîd (Arapça isim, ciddet “yeni olmak”tan tecdіd): Yenileme, yenilenme. 

Tedârik (Arapça isim, derk> idrāk “elde etmek, anlamak, yetişmek”ten tedāruk): 

Edinme, sağlama, hazır etme, hazır bulundurma, araştırıp elde etme. 

Teessürât (Arapça isim, eѕer “iz, belirti; tesir, etki”den te’eѕѕur): Üzülme, kederlenme, 

üzüntü, keder. 

Tehzîz (Arapça isim, hezz “hareket ettirmek”ten tehzіz): Uzun uzun ve hafifçe titretme, 

harekete getirme. 

Tekmil (Arapça sıfat, kemāl “tam olmak”tan tekmіl): Bütün, eksiksiz. 

Telâş (Farsça isim, telāş “çalışma, gayret, çaba”): Belli bir sebepten meydana gelen 

heyecanla karışık acele. 

Temâşâ (Arapça isim, meşy “yürümek”ten temāşі “birlikte gitmek” > Farsça temāşā): 

Bakıp seyretme, zevkle, hayranlıkla seyretme, izleme. 

Ten (Farsça isim, ten): İnsan vücûdunun dış yüzü, cilt. 

Tenhâ (Farsça isim ve sıfat, tenhā): Issız, içinde az insan bulunan (yer). 

Terekküb (Arapça isim, rukūb > terkіb “oluşturmak, birleştirmek”ten terekkub): 

(Birkaç şeyden) Meydana gelme, birleşim. 

Terk. (Arapça isim, terk): Bırakma. 

Tesellî (Arapça isim, selv “bir acıyı unutup rahatlamak, avunmak”tan tesellі): 

Sıkıntısını ve acısını unutturmaya çalışma, avutma. 
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Teşkil (Arapça isim, şekl “şekil, sûret”ten teşkіl): Vücûda getirme, meydana getirme, 

ortaya çıkarma, oluşturma. 

Teşvîkât (Arapça isim, şevḳ “arzu etmek; heyecanlandırmak”tan teşvіḳ): Bir kimseyi bir 

şeyi yapma husûsunda cesâretlendirme, gayrete getirme, heves ve istek verme. 

Tezeyyün (Arapça isim, zeyn “süslemek”ten tezeyyun): Süslenme. 

Tıfl (Arapça isim, ṭifl): Küçük çocuk. 

Tiyatro (İtalyanca isim, teatro <Latince <Yunanca): Dram, komedi, vodvil vb. her türlü 

sahne eserini oynama sanatı.  

Tuyûr (Arapça isim, ṭayr “kuş”un çoğul şekli ṭuyūr): Kuşlar. 

Umûmiye (Arapça isim, ‘umūm’dan yapma mastar eki -iyyet ile ‘umūmiyyet): 

[Türkçe’de türetilmiştir] Umûma âit oluş, umûmîlik, genellik. 

Usûl (Arapça isim, aṣl’ın çoğul şekli uṣūl): [Dilimizde daha çok tekil anlamında 

kullanılır] Bir amaca erişmek için tâkip edilen yol, yöntem. 

Vakit (Arapça isim, vaḳt): Zaman. 

Vâlide (Arapça isim, vilādet “doğurmak”tan vālide): Anne. 

Vâsıl (Arapça isim, vaṣl): Ulaşma, birleşme. 

Vaz (Arapça isim, vaż’): Koyma, konulma. 

Vazîfe (Arapça isim, vaẓіfe): Bir kimsenin yapmak zorunda bulunduğu iş, görev, ödev. 

Vaziyet (Arapça isim, vaż’ “durum, şekil”den yapma mastar eki -iyyet ile vaż‘iyyet): 

[Türkçe’de türetilmiştir.] Durum, hal. 

Vustâ (Arapça sıfat, evsaṭ’ın müennes şekli vusṭā): Orta, ortada bulunan. 

Yes (Arapça isim, ye’s): Şiddetli üzüntü, keder. 

Zaman (Arapça isim, zemān): Olmuş ve olacak hâdiselerin birbiri ardınca cereyan 

edişinin düşüncemizde meydana getirdiği başı ve sonu belli olmayan soyut 

kavram, vakit. 
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Zâten (Arapça zarf, ẕāt’ın tenvinli şekli ẕāten): Esâsen, aslında. 

Zavallı (Arapça sıfat ve isim, zevāl “sona erme, helâk olma” ve Türk. +li ekiyle 

zevāl+li’den ses uyumuyla): Zor şartlar altında bulunup bu şartları değiştirmeye 

gücü yetmeyen, acınacak durumda olan (kimse), çâresiz, bîçâre. 

Zerrât (Arapça isim, ẕerre’nin çoğul eki -āt almış şekli ẕerrāt): Zerreler. 

Zerrîn (Farsça sıfat, zer “altın” ve -іn ekiyle zerіn > zerrіn): Altından yapılmış. 

Zihin (Arapça isim, ẕihn): İnsanın kendini ve çevresini bilmesinde rol oynayan idrak, 

tanıma, anlama, kavrama, hatırlama, sembolleştirme, muhâkeme ve soyutlama 

gibi faâliyetlerin bütünü. 

Zîr (Arapça isim, zіr): Tambur gibi sazların en ince ses veren teli. [Genellikle bem 

(bam) kelimesiyle birlikte Zîr ü bem (bam) şeklinde kullanılmıştır.] 

Zîrâ (Farsça bağlaç, zіrā): Çünkü, şundan dolayı. 

Ziyâ (Arapça isim, żiyā’): Işık. 

Ziyâde (Arapça sıfat, ziyāde): Fazla, çok. 

Zuhûr (Arapça isim, ẓuhūr): Meydana çıkma, baş gösterme, görünme. 

2.8.2 Tamlamalar 

• ‘Asr-ı münhezim: Bozguna uğramış olan asır. 

• Âlâm-ı hayât: Hayatın elemleri. 

• Âlem-i zî-bâl: Kanatlı alem. 

• Asırların zîr-i pây-ı azameti: Asırların büyüklüğünün ayakları altında. 

• Bâis-i hayât: Yaşama sebebi. 

• Bitâb-ı hayâl: Hayalden yorgun düşmüş. 

• Gubâr-ı gam-âlûd: Keder verici bir toz. 

• Haber-i mâtem: Matem haberi. 

• Hâl-i inkisâr: Kırılma, gücenme hâli. 

• Hâl-i nisyân ve metrûkiyyet: Unutulmuşluk ve terk edilmişlik hâli. 

• Hâl-i telâş u ihtirâz: Telaş ve çekinme hâli. 
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• Harekât-ı insâniye: İnsan hareketleri. 

• Hareket-i umûmiye: Ortak hareket. 

• Haremserâ-ı rûh: Ruhun gizli, yasak bölgesi. 

• Hutût-ı inhitât: Çökmüşlük çizgileri. 

• Hürmet-i dindarâne: Dindarca bir hürmet. 

• İ’lân-ı muhabbet: Aşkı ilan etmek. 

• İcrâ-ı lû’biyyât: Eğlence icra etmek. 

• İktidâr u mahâret: Yetenek ve ustalık. 

• İlâhe-i hüsn: Güzellik ilahesi, heykeli. 

• İzhâr-ı hayât: Canlılık gösterme, yaşam belirtisi. 

• Kemâl-ı hilkat: Kusursuz yaratılış. 

• Kemâl-i havf ü telâş: Büyük bir korku ve telaşla. 

• Kemâl-i neş’e: Büyük bir neşe. 

• Kemâl-i sür’atle: Büyük bir hızla. 

• Kesret-i isti’mâl: Fazlaca kullanmak. 

• Kısm-ı nûrânî: Işıklı, parlak kısım. 

• Kurûn-ı vustâ: Orta asırlar. 

• Kûşe-i nisyân: Unutma köşesi. 

• Mahrem-i her-hâl: Çok samimi olunan kimse, sırdaş. 

• Mesâ’î-i ten-fersâ: Bedeni yoran çalışma. 

• Muâmele-i mültefitâne: İltifat edici davranış. 

• Nazar-ı nüvâzişkârâne: İltifat edici bakış. 

• Sahne-i temâşâya: Gösteri sahnesi. 

• Sihrî tebessüm: Sihirli gülüş. 

• Sükûnet-i ebediyye: Ebedi bir sessizlik, durgunluk. 

• Sür’at-i tayerân: Uçuş hızı. 

• Şey’-i mechûl: Bilinmeyen şey. 

• Şükrâne-i iltifât: İltifata teşekkür etmek. 

• Tahayyülât-ı dûrâdûr: Uzun uzadıya hayal etme. 

• Takdîr-i istihzâ-âmîzine: Gülünç takdir. 
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• Teessürât-ı can-hırâş: Yürek parçalayan üzüntüler. 

• Timsâl-ı muhabbet: Sevginin işareti, sembolü. 

• Usûl-i mûsikî: Musıki tarzı. 

• Zamân-ı ye’s ü igbirâr: Ümitsizlik ve kırgınlık zamanı. 

• Zerrât-ı zerrîn-i gubâr: Altın tozların zerreleri. 

2.8.3 Yabancı Kelime Sayıları 

Arapça: 207 

Farsça: 58 

Fransızca: 3 

İtalyanca: 5 

İspanyolca: 1 

Yunanca: 3 

Moğolca: 1 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3.1 Sonuç 

Türk dili, her dilde olduğu gibi yıllar içinde başka dillerle etkileşime geçmiş bir dildir. 

Bu etkileşim sonucunda birçok dille aralarında kapsamlı alış-verişler meydana gelmiştir. 

Bu durum dilimizi gerek kelime gerek ön ek ve son ek bakımından oldukça zengin 

kılmıştır. Osmanlı dönemi boyunca özellikle Arapça ve Farsça kelimeler ve ekler dilimize 

dahil olmuştur. Yıllar boyu Osmanlı aydınları dili halkın anlayacağı bir düzeyde 

sadeleştirmeye çalışmışlardır. Günümüzde oldukça sadeleşmiş bir dil kullanıyor olsak da 

geçmiş kültürümüzü taşıyan pek çok eser harf inkılabından önce kullandığımız alfabeyle 

yazılmıştır. Bu nedenle Arapça ve Farsça kelimeler dilimizde oldukça fazla yer 

kaplamaktadır. Kültürümüzü anlamak ve devam ettirmek bizim görevimizdir. Bu tez 

çalışmasında incelenen 8 hikâyede; 1.532 Arapça, 424 Farsça, 29 Yunanca, 18 İtalyanca, 

11 Fransızca, 3 Ermenice, 2 Bulgarca, 1 İngilizce, 1 İspanyolca ve 1 tane Moğolca kelime 

tespit edilmiştir. Tespit edilen birbirinden farklı tüm yabancı kelimelerin sayısı ise toplam 

2.022’dir. Tekrar geçen birbiriyle aynı kelimeler sadece birer kez sayılmışlardır. Bu tez 

çalışmasının amacı; Türk edebiyatında ilk modern öykülerin öncüsü olarak kabul edilen 

“Küçük Şeyler” adlı hikâye kitabının içerdiği yabancı kelimeleri barındıran bir sözlük 

meydana getirerek eseri eski dile hâkim olmayanlar için daha anlaşılır bir hâle 

getirmektir.  
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