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OSMANLICADAN TÜRKÇEYE KARILIKLAR KILAVUZU

1 — Öztürkçe sözlerden gelen köklerin karsnda (T. Kö.) beldei (alâmeti)

konmutur. Bunlarn her biri hakknda sras ile uzmanlarmzn (müte -

hasss) yazlarn gazetelere vereceiz.

2 — Yeni konan karlklarn iyi ayrd edilmesi için, gereine göre, franszcalar

da yazlm, ayrca örnekler de konulmutur.
3 — Kökü türkçe olan kelimelerin bugünkü ilenmi ve kullanlan ekilleri

alnmtr: Asl ak olan hak, asl ügüm olan hüküm, türkçe "çek,, kökün-

den gelen ekil gibi.

Âb = Su

Âb hayat, âb hayvan = Bengisu

Abru Yüzak, yüzaartan

Örnek: Abruyu ulemay zaman = Zamann
bilginlerinin yüzak (yüzaartan)

Abru dökmek Yüz suyu dökmek (Bak: tezellül

^bru dökmek Yüz suyu dökmek (Bak: tezellül

etmek; (Fr.; S'humilier "Sacrifier de son

amour propre.,,

Âba Babalar

örnek: Âba ve ecdadmzdan müntakil = Ba-

balarmzdan ' ve dedelerimizden kalma.

Âbâd, abadan Bayndr (Bak: Mamur) (Fr)

Morissant et prosperc

örnek: Ankara on yldu bayndr bir ehir ol-

du Ankara est devenu en <I'x ans une ville

flori\,;ntr ot prosp\tt

Âbâdani, âbâdanlk Bayndrlk M.) Pros-

pirite "etat dc cc qui est florissant et p

örnek: Türkiymin bayndrl gittikçe •"'

maktadr La proepâritâ augmente continu-

fllcment en Turr/m-

Umuru nafa

publics

imar etmek

Abd = Kul

Bayndrlk ileri = (Fr.) Travaux

Adorateurs du

Bayndrmak

(Fr.) Serviteur, eselave

Âbid (Bak: zahit) = Tapkan
Örnek: Güne tapkanlan

soleil

ibadet Tapnç

badet etmek Tapmak, tapnmak

Mâbed Tapnak (Fr.) Temple

Abdesthane Ayakyolu

Âbgûn Mavi

Abide Ant (Fr.) Monument
örnek: Anadoltnun birçok yerlerinde Selçuk

Türklerinden k;1m; .mtlr vardr ti c.\ste

d.s phtsieurs r4gicns de fAnttolie des tnonU'

mentâ tppartenani eux Tura Seldjoucidea

Abidevî (muazzam) Antsal (Fr.) Mont-

mental, colossal, grandi

(Antsâfdeku '

/,. ince okunacaktr)



Abes = Bo, saçma = (Fr.) Absürde, vain

Örnek: Bo yere uratk Nous fimes de

vains etforts — Saçma sözler = Paroles ab-

surdes

Abus = Somurtkan

Abüsülvecih = Surat ask, ask suratl

Acaba = Acaba (T. Kö.)

Acayip (Nida) = Çokey = (Fr.) C'est etonnat!,

Tiens

!

Örnek: Çokey! Demek cevap (T. Kö.) vermek

istemedi = Tiens, alors il n'a pas voulu don-

77er une reponse

Acayip = Ayrksn = (Fr.) Excentrique

Örnek: Ayrksn bir adam = Un homme ex-

Acayip = Tansk = (Fr.) Merveille

örnek: Acayibi sebai âlem Acunun yedi

tans = Les sept merveilles du monde

Acayip — alacak = (Fr.) Etonnant

örnek : Orada alacak eyler gördük — Nous

y avons vu de choses etonnontes

Acele = Çabukluk, evedilik = (Fr.) Hâte

örnek: Bu ne çabukluk! = Çuelle hâte! - bu

i evedilik götürmez = Cette affaire ne souff-

re pas de hâte.
,

Acele = Çabuk, evedi = (Fr.) Vite! Rapidement

Acele etmek, istical etmek= Çabuk olmak, evemek
= (Fr.) Se hâter, s'empresser, se presser

Aceleye gelmek = Evediye gelmek

Aceleye getirmek = Evediye getirmek

Müstacel = Evgin

örnek : Müstacel telgraf Evgin telyaz

Müstaceliyet Gecikmezlik, evginlik

Acil = Gecikemez

Acilen, müstacelen = Tezelden, gecikmeden =
(Fr) D'urgence, ans retard

Acul Evecen

Acemi Acam (T. Kö.)

Acibei (ucubei) hilkat = Danak = (Fr.) Monstre
Aciz Eksin (Fr.) ncapable, impuissant

örnek: Eksin bir adam olduu belli! = Bu a-

dam bu ii baarmaktan eksindir.
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Âciz kalmak = Eksinmek = (Fr.) Demeurer dans

l'impuissance de..

Acz = Eksinlik

Örnek: Onun eksinlii doutandr
Aceze = Kimsesizler

Örnek: Darülaceze «= Kimsesizler yurdu
Acuze = Kocakar

Adâb (Bak: edeb) = Edevler

Örnek : Bu sözleriniz konuma edevlerine

(adab münazaa) aykr düüyor
Âdab muaeret = Yaama töreni (1) = (Fr.) Sa-

voir-vivre

Adab umumiye = Utsal törü = (Fr.) Bonnes
moeurs

Örnek: Kanun açk saçk yazlar utsal törüye

uygunsuz sayar = La loi considere les ecrits

obscenes comme contraires aux bonnes moeurs

Adâbü erkân = Yol yöntem, sra sayg = (Fr.)

Etiquette, regles, du savoir-vivre

Örnek: Bu adam yol yöntem (sra sayg) nedir

bilmez = Cet homme ne connait pas les reg-

les du savoir-vivre

Adale Kas = (Fr.) Muscle

Adalî ~ Kasl = (Fr.) Musculaire

Adavet = Yalk, dümanlk = (Fr.) Animosite,

hostilite

Adi, adalet = Tüze (2) = (Fr.) Justice

Adlî = Tüzel = (Fr.) Juridique

Adliye vekâleti = Tüze bakanl = (Fr.) Minis-

tere de la justice

Âdil = Tüzemen = (Fr.) Juste

Adu = Ya, düman

Addetmek = Saymak = (Fr.) Considerer commc.

Adem = Yokluk = (Fr.) Neant

(1) Tören, merasim karldr.
(2) Orhun antlarnda (Tüz) Âdil, (Tüzsüz)

gayri âdil demektir.



Adem = - sizlik, - mazlk = (Fr.) n.., ir.., im..

Örnek: Ademi istikrar: Dursuzluk (3) = ns-
tabilite

Ddemi mesuliyet: Sorulmazlk = rresponsa-

bilite

Ademi imkân: Olamazhk = mpossibilite

Adese = Gözgü (4; = (Fr.) Lentille

Adet = Say
Âdet = Görenek = (Fr.) Usage

Âdet (itiyat anlamna) = Alkanlk = (Fr.) Ha-

bitude

Âdet, (Taamül, örf) — Törü = (Fr.) Us et cou

tumes

Âdet edinmek Huy edinmek

Âdeta ('hayvan yürüyüü) = Orta

Âdeta = Baya = (Fr.) Tout simplement, tout

bonnement

Örnek: Sen bu hareketinle (T. Kö.) bana ba-

ya dümanlk ettin

Âdeta — Enikonu - (Fr.) Reellement, vraiment

örnek: Bugün hava enikonu souktur Au-

jourd^hui il iait vraiment (reellement) troid

Âdi Baya (Fr.) Ordinaire

\6\t, adile Çok, birçok

Af, afiv Ba (Fr.) Pardon

Affetmek Balamak (Fr.) Pardonne

Aff hususi özgü ba, küçük ba (Fr.)

Grâce

Aff umumi Tükel ba, büyük ba (Fr.)

Ammistie.

Afaki Havadan

Örnek: Bugün afaki hasbihallerle vakit geçir-

dik Bugün havadan söylemelerle vakit (T.

geçildik.

Aferide Yaratlm

Aferin Okay (Fr.) Bravo

Âfet Afat (Yakutça sihir ve efsun anlamna ge-

len "ap,, kökünden.)

Afif Sili, temiz

(3) Dururluktan kjaaJtlarak kullanlm^ ol.

m

<hnLk tözü, iatikrat demektir.

(4) Ayna türkçedir.

Afitap = Güne (Fr.) Soleil

Afiyet, (Selâmet = Esenlik = (Fr.) Bonne sante

Örnek: Esenlik dilemek <= Souhaiter bonne

sante

Afiyette (Salim) = Esenli = (Fr.) En bonne

sante

Selâm = Esen

Örnek: Selâm sana! = Esen sana!

Selâmlamak = Esenlemek = (Fr.) Saluer

Selâmlamak = Esenlemek
Agâh = Bilir, anlar, uyank
Âgaz = Balama = (Fr.) Commencement
Agate = Bulam = (Fr.) Souille

Agu = Kucak

Âhad = Birler = (Fr.) Unites

Âhad nâs (Bak: avam) = Karal

Ahar = Baka = (Fr.) Autre, autruli

Ahbap (Aina) Bildik = (Fr.) connaissance

Örnek: Buralarda hiç bildiim yok = Je n'ai

pas ici de connaissances

Ahdar - ahzar = Yeil
Âhen Demir

Âhenin - Demirden, demir gibi (Fr.) De fer,

comme du fer

Ahenk Uyum (Fr.) Harmonie
Aheste Ar, yava = (Fr.) Lent
Ahfad Torunlar = (Fr.) Posterite

Âhir Son, sonunda, en son (Fr.) A la fin, en

dernier lieu, denier

Ahiren Sonlayn (Fr.) Dernierement

Ahize Almaç (Fr.) Recepteur

Ahkâm Hükümler (T. Kö.) (Fr.) Jugements

Prescriptions

Ahker Kor (Fr.) Braise

Ahlâf Gelecekler, ardllar (Fr.) Post, i it.

Ahlâkiyat (lmi ahlâk) Etik (T. Kö.) - (Fr.)

Ethique, mor.l

Ahlâk Arlâk (T. K

Ahlâki Ahlaksal il.) Moral

(AhJâkaaTdaki son "/,, ince okunacaktr,)

Ahlâki Ahlâka uygun (m.) Moral

örnek: Hu hareketiniz .ii. h, uynu deildir.



Gayri ahlakî = Aklakszca, yadahlaksal (5) =
(Fr.) Immoral

Lâahlâkî Dahlaksal (6) = (Fr.) Anormal

Ahmak Beyinsiz = (Fr.) mbecile

Ahmal ve ekal = Arlklar = (Fr.)Chasges et

poids

Ahsen = En güzel, çok güzel

Aha = çirik = (Fr.) Visceres

Ahab = Ahap (T. Kö.)

Ahd = Ant, pakt (7) = (Fr .) Pacte

Ahd = Devir (T. Kö.) = (Fr.) Regne, periode

Ahdetmek = Andetmek

Ahrar = özgenler (Bak: hürriyet)

Ahval = Haller (T. Kö.) = (Fr.) Circonstances,

Ahval = ler "= (Fr.) Situation, les Choses

Örnek: Ahval kesbi vehamet etti = îler kö-

tületi = Les choses tournent mal. La situati-

on s'est aggravee

Ahval (vaziyet anlamna) = Durum
örnek: Ahvali ahsiye = Soysallk durumu

—Etat civil — Ahvali shhiye >= Salk du-

rumu — Etat de sante

Ahvalü erait (Halü vaziyet, zurufü ahval anlam-

na) — ler, haller == (Fr.) Circonstances

örnek: Bu ahvalü erait içinde = Bu haller-

de... — Ahvalü erait müsaid olursa — ler el-

verirse, iler uyarsa..

Ahyanen - Arasra

Ahzisâr etmek, ahzi intikam etmek = öcalmak

Ahzü girift = Yakalama

Ahzü ita = Al veri

Aidat = Verimce = (Fr.) Cotisation

örnek: Bu kulübün üyesi ylda 50 lira ve-

rimce öder.

(5) "Yad,, kelimelerin banda arabca (gayr)

mn ve ilanszca (im) in yerini tutar. Bu önek-

ler ayrca yazlacaktr.

(6) "D,, kelimelerin banda arabcann (la)

ve franszcamn (a) snn yerini tutar. Bu önek

de ayrca yazlacaktr.

(7) T. Kö. ayrca yazlacaktr.

Aidiyet (Ciheti taallûk) = liildik, ilikenlik

Aid, raci, dair müteallik = Üzerine, için, dolay,

ilikin (8) = (Fr.) Competent, concernant, ap-

partenant, ayant rapport â, relaitf, regardant, ce

qui est, sur

Aid olmak = Dümek = (Fr.) Appartenir

Örnek: Ona bu sözü söylemek size aid deil-

dir = Ona bu sözü söylemek size dümez.

(8) Osmanhcada bu kelimeler asl anlamlarn-

dan ayrlarak son zamanlarda karmakark bir

hale getirilmitir. Bu dört sözün türlü kulla-

nlarnn türkçede nasl karlanacan u
örneklerle gösteriyoruz:

I. Bu kâd iligin olduu oruna gönderi-

niz = Bu kâd aid olduu makama
gönderiniz = Ecpediez cette piece au

departement compâtent.

II. Dün akamki sözler hep benim üzerime

(bana aid) idi — Toute la conversation

<Phier soir concernait ma propre per-

sonne.

III. Bu ev kimindir? = Bu ev kime aittir? =

A qui appartiont cette maison.

IV. Bu iin bana ilikinlii (aidiyeti) yok-

tur = Ceci na aucun rapport avec moi

V. Bu i benim isimdir = Bu i bana aittir

= Cette affaire me regarde.

VI. Kayserin olan Kaysere, tanrnn olan

Tanrya veriniz (Kayserinkini Kiysere,

Tanrnnkini Tanrya veriniz)

VII. Sryasal durum üzerine bir söylev verdi

= Siyasî vaziyete dair bir nutuk irad

etti = îl a iait un discours sur la situa-

tion politique.

VIII. Bu sözler sizin için (size raci) deil -

Ces paroles ne vous concernent pas.

IX. Türkiye üzerine bir yaz = Türkiyeye

dair bir makale = Un article sur la Tur-

quie.



Aile = Arda = (Fr.) Famille

Örnek: Aile tesisi cemiyetin en kudsî vazifele-

rinden biridir = Arda kurmak sosyetesinin en

kutsal ödevlerinden biridir.

Alievî = Ardal = (Fr.) Familial

Örnek: Aralarndaki ailevî revabt = Aralarn-

daki ardal balar.

Aile evi = Ocak = (Fr.) Foyer

Aileperver = Evcimen = (Fr.) Attache â son foyer

Örnek: O, pek evcimen bir adamdr = O, pek

aileperver bir ahstr.

Akab = Arka

Örnek: Derakap = Arkasndan, hemen arkacn-

dan

Akabe (Bak: Badire) = Zorgeçit

Akamet = Ksrlk, sonuçsuzluk = (Fr.) Sterilite,

Infructuosite

Akamete uramak = Sonuysuz kalmak, sonuçsuzla-

ra uramak, sonuç vermemek

örnek : Bu i, akamete urad = î sonuçsuz

kald.

Akamete uratmak Sonuçsuz brakmak, verimsiz

brakmak (Fr.) Rendre sterile

Akim Ksr, sonuçsuz, verimsiz = (Fr.) Sterile,

Infructueux

Akim kalmak Sonu gelmemek (Fr.) Rester ans
resultat

Akdem lk, önce, önceki (Fr.) Avant, prece -

demment.

örnek: Akdemi vazailimiz - lk ödevimiz, ön-

ceki ödevimiz. — Bundan akdem sizinle görü-

mütük Bundan önce sizinle görümütük.

Akdetmek Batlamak (Fr. ) Contracter, con-

clure un aete public ou priv':

örnek: ki devlet arasnda akdedilen muahede

mucibince ki devlet arasnda batlanan arrl

1amaya göre.

Akid Batç, batlayan (Fr.) Contractant

örnek: Âkidoynin m/.aladklar (im/a: T. Ko.)

vesika Batlyanlarn imzaladkla/ btJgt

Akd = Bat = (Fr.) Acte

Örnek: zdivaç erkekle kadn birletiren bir

akidedir — Evlenme erkekle kadn birletiren

bir battr.
Âkibet (encam) = Son, sonunda, hele = (Fr.) Fin,

a la fin, enfin

Örnek: Âkibet gelebilidi = Hele gelebildi.

Akîbinde = Arkas sra, ard sra, ardnca = (Fr.)

Immediatement apres, â la süite

Akl = Akl (T. Kö.) = (Fr.) Raison

Aklî = Usal = (Fr.) Rationnel

Örnek: Mesaili akliye = Usal sorumlar

Akli selim, hissi selim = Saduyu = (Fr.) Bon sens

Örnek: Akl selim sahibi olan adam bunu yap-

maz — Saduyusu olan adam bunu yapmaz.

Âkil = Akll (T. Kö.) = (Fr.) Sage, raisonnable

Âkil = Yiyen, yiyici = (Fr.) Mangeur

Âkile = Yenirce

Akis = Yanst = (Fr.) Reflecteur

örnek : Sath derya, bir akis gibi, sahildeki eb-

niyenin zlâlini gösteriyordu = Denizin yüzü,

bir yanst gibi, kydaki yaplarn gölgelerini

gösteriyordu.

Aks = Yans = (Fr.) Reflet

örnek: Aaçlarn göle vuran yanslan = Eca-

rn göle vuran akisleri.

Aksetmek Yansmak = (Fr.) Se refleter

Aksettirmek Yanstmak (Fr.) Refleter, projete

Akraba (neseben) Hsm (Fr.) Parents (par le

sang)

Akraba ve taallükat Soysop (Fr.) Les parents

proches et eloignes.

Akran Tayda
örnek: Onlar, biribirinin taydadr Akra-

ndr.

Aksa Son, en son (Fr.)Extreme

Aksay garb Uzakbat (Fr.) Extrcnw>Occi(U t

Aksay ark Uzakdou ( l' . ) l'.xt rm< () k ut

Aksi Ters (Fr.) [ntaraitable

Aksi ada Yanku (Fr.) Bcho
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Aksi ada vermek — Yankulanmak

Örnek : O, öyle yüksek sesle hayknnca dalar,

talar yankuland (aksi ada verdi).

Aksülamel : Tepki = (Fr.) Reaction

Örnek: Her cebrü tazyik bir aksülamel tevlid

eder — Her zor ve bask bir tepki dourur.

Akur - Kuduz (Fr.) Enrage

Akurane = Kudurmucasna kuduzcasna

Ala Pek iyi - ; (Fr.) Tres bien, parfait

Alâhalihi Olduu gibi = (Fr.) Tel qu'il est

Alâimi sema Alkm — (Fr.) Arc-en-ciel

Alâka - liik, ilgi (ilgi, münasebet anlamna)

Örnek: 1 — Bu ilerin konutuumuz sorumla

bir iliii yoktur — Bu ilerin bahsettiimiz me-

sele ile bir alâkas yoktur.

2 — Bu ite bana kar göstermi olduunuz il-

giden dolay pek duygulandm — Bu ite bana

kar ibraz ettiiniz alâkadan dolay pek mü-

tehassis oldum.

Alâkabah = îlgen = (Fri) Interessant

Alâkadar = liikli, ilgili = (Fr.) Interessfe

Alâkadar olmak = lgilenmek = (Fr.) S'interesser

örnek: Bu bilim sorumlarna ilgilenmemek el-

den gelmiyor = Bu mesaili ilmiyeye alâkadar

olmamak mümkün olmuyor.

Alâka kat etmek = liik kesmek

Alâkaderilimkân = Olabildii kadar

Alâkaderilistitaa = Elden geldii kadar

Alâküllihal - öyle böyle, olduu kadar

Alâmeleinnas = Göz önünde, herkesin önünde

Alâmeratibihim, aledderecat Srasnca, sralarnca

Alâmet Beldek = (Fr.) Signal

Örnek : Bir ulusun en büyük ulusal beldei dil

birliidir = Bir milletin en büyük millî alâmeti

lisan vahdetidir.

Âlet Yaraç (Fr.) înstrument

Örnek: Söz söyleme yarac dil, iitme yarac
kulaktr = Aleti tekellüm lisan, aleti semi ku-

laktr.

Alât ve edevat = Avadanlk — (Fr.) Ustensile

Alâyi - Gösteri

Aeddevam Boyuna

Alelacayip fgarib) - Yabanc (Fr.) Etrange, bi-

zarre

Örnek: Yabans bir klkla karmza çkt =
l nous a apparu dans un accoutrement etrange.

Alelacele = Çarçabuk = (Fr.,A la hâte, prompte-

ment, avec empressement

Alelade (tabiî anlamna) = Nomal = (Fr.) Normal
Örnek: Devrimlerde ilerleme nomal bir yolda

olmaz = nklâblarda terakki alelade bir hat

takib etmez.

Gayritabiî = Dnomal — (Fr.) Anormal

Örnek: Bu çocuun bu yata bu kadar boylan-

mas dnomaldr = Bu çocuun bu yata bu ka-

dar boylanmas gayritabiî (anormal) dir.

Aelamya = Körkörüne

Alelekser, eksreiya = Çok vakit, çokluk (Fr.) Sou

vent, la plupart des fois

Alelgafle Apansz, anszn = (Fr.) Soudain, sou-

dainement

Alelhusus Hele — (Fr.) Particulierement, tout

particulierement

Örnek: Her ite, hele ulusal ilerde elden gel-

dii kadar özen göstermelidir — Her ite, alel-

husus milli ilerde alâkaderilimkân itina gös-

termelidir.

Alelinfirad = Ayr ayn, birer birer, teker teker

Aleltlak = Genel olarak — (Fr.) D'une façon abso-

lue, d'une façon generale

örnek: Bu sözüm yalnz size deil, genel ola

rak bütün imenleredir = Bu sözüm hasren size

deil aleltlak bütün memurlaradr.

Alelitlâk = Rasgele, nasl olursa olsun (Fr.) N'im
porte qui, n'importe quoi, quelconque

örnek: Rasgele bir ismen çarnz — Alelitlâk

bir memur çarnz
Alelûmum Bütün, genel olarak (Fr.) En gene-

ral, generalement

Alem = Sancak = (Fr.) Etendard
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Âlem (cihan anlamna) = Acun = (Fr.) Monde
Âlemümul (cihanümul) = Acunsal = (Fr.) Mot-

dial

Örnek: Acunsil bir ad kazanmak ne büyük o -

nurdur — Alemümul bir öhret ihraz etmek ne

büyük ereftir .

Âlem (kâinat anlamna) = Evren = (Fr.) Univers

Alemümul (kâinat anlamna) = Evrensel = (Fr.)

Üniversel

Alenen = Açktan, açktan aça, gözgö«*e

Alenî == Açk
Alesseher = Tanlayn = (Fr.) Des l'aube

Örnek: Tanlayn kra çktm = Alesseher kra

çktm
Alesseviye - Bir düzeyde (Fr.) Uniformfment

Örnek: Kazancmz aramzda bir düzeyde pay-

larz — Kârmz meyanemizde alesseviye tak-

sim ederiz.

Alettafsil Uzun uzadya

Alettahmin Aa yukar

Alettevali Arka arkaya

Alev Alev (alev-yalav'dan) (Fr.) Flamme

Aleyh Kar (Fr.) Contre

Örnek: Bu ite bize kar msnz (Fr.) Etes-

vous contre nous dans cette affaire

Aleyhte olanlar Kar olanlar

Örnek: Bu önergeye kiri olanlar ellerini kal-

drsn (önerge teklif)

Aleyhdar Karn
örnek: Ben hu ite tize karnm.

Aleyhte söylemek Kötülüüne söylemek |

Dire du mal, parler en d.-faveur

örnek: O, her vakit herkesin kötüli \ylei

= (Pr.) Tcüt ir tempail, dit du mal di

l.eh Yana (Fr.) l'our

örnek: Büt, > için 399 aylardn 250 i yana

149 u kar oy verdi Bût tnda 199 me

buatan 250 i lehte 149 u aleyhte reyverdi.

I <h t e olmak Yan; olrn;k M. t I

etre en faver

Lehdar ( taraftarj = Yanat = (Fr.) Favorable

Örnek: O, bütün Kamutay hayatnda bize ya-

natlktan ayrlmad.

Lehinde söylemek = yiliine söylemek — (Fr.)

Parler pour, parler en sa faveur

Örnek: O, her vakit senin iyiliinde söyler.

Âli = Yüce = (Tr.) Haut

Âlicenab = Ak = (Fr.) Genereux

Örnek: Aklk, ahlâk güzelliinin prlak bir

beldeidir = Âlicenablk hüsnü ahlâkn alâme-

ti bahiresidir.

Alil (âmâ anlamna) = Kör = (Fr.) Aveugle

Alil = Sakat = (Fr.) EstropiS

Alil = îcil = (Fr.) înfirme, invalide

Örnek: ci] savaçlar = Malûl gaziler

Âlim = Bilgin = (Fr.) Savant

Aliyyülâlâ .= Eneyi = (Fr.) Tres bien

Alül'âl = Enyüce (Fr.) SupSrieur

Allah Tanr = (Fr.) Dieu

Allaha smarladk Esen kal = (Fr.) Adieu

Allâme Bilge (Fr.) Savantissime

Alûde Bulak = (Fr.) Souille

Âmâ Kör (Fr.) Aveugle

Amâ Körlük

Amade Hazr (T. Kö.) (Fr.) Pret

Âmedü üd Gelim gidim (Fr.) Va et vient

Amel (fiil) , ilev (Fr.) Acte, action

örnek: Her ilev tepkisiyle eittir iler a-

rnrl .ksül.neli ile müsavidir.

Amele çi (Fr.) Ovn
Amelmande iten kalm (Fr.) invalide, inca-

|).l)l( '
;

llle

Amil Etke h i.,, beur

örnek: Sosyal ilerin etkeleri çok ve karktr
çtimai ilerin imlileri müteaddit ve mudil'

dr.

Amik Derin l Frofotld

Âminen Salkla |
I i ) Sun



Amir Ba, üst, buyurman = (Fr.) Chef, sui-

perieur, celui qui ordonne ou commande
Örnek: Üstten aldm emre göre — Âmirimden

aldm emre nazaran — Her ite bir buyurman

olmal Her ite bir âmir olmal .

- âmiz — - le kark
Örnek: Lâtifeâmiz = aka ile kark

Âm ve amil = Kapsal = (Fr.) Englobant, exten-

sif et comprehensif

Örnek: Âm ve amil hareketler = Kapsal hare-

ketler

Amm Amca = (Fr.) Oncle paternel

Amme, ammete = Hala = (Fr.) Tante paternelle

Âmme = Kamu = (Fr.) Le public

Örnek : Çalmamz kendimiz için deil, kamu
içindir == Sâyimiz nefsimiz için deil, âmme i-

çindir.

Hukuku âmme = Kamusal türe = (Fr.) Droit

public

Örnek : Özgenlik kamusal türenin en deerli hü-

kümlerinden biridir = Hürriyet ,hukuku âmme-

nin en krymetli ahkâmndan biridir.

Amûd = Dike = (Fr.) Perpendiculaire

Amudî (kaimen) = Dikel = (Fr.) Perpendicu-

lairement

Amudu fkarî = Bel kemii = (Fr.) Colonne vcr-

tebrale

Âmuz = öreten

An - - An (T.) = (Fr.) Moment

Anane = Anana (anmaktan ana ana sözünün tek-

rarlanmasdr — tekrar: T. Kö.) (Fr.)

Tradition

Ancehlin = Bilmiyerek, bilmezlikle = (Fr.) ans
savoir, ans connaissance de cause

Andelip Bülbül = (Fr.) Rossignol

Anif Sert (Fr.) Dur, severe

Ânifen == Demincek, biraz yukarda = (Fr.) Tout

â l'heure
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Anilgyap = Arkadan, kendi yokken = (Fr.) En
son absence

Örnek: 1 — Arkadan söz söylemek ayptr <=

Anilgyab söz söylemek ayptr.

2 — Kendi yokken hakknda hüküm vermek

doru mudur? = Anilgyab hakknda hüküm

vermek doru mudur?

Ankarip — Yaknda = (Fr.) Prochainement

Ankastin = Bile bile, bile isteye = (Fr.) Expres,

intentionnellement

Örnek: / — Bu ii bile bile yaptm Bu ii

ankasdin yaptm.

2 — Bile istiye bu ie giritim = Ankasdin bu

ie giritim.

Ansamimilkalb Özyürekten (Fr.) Sincerc-

ment, en toute sinoerite, du fond du coeur

Örnek: Özyürekten size sayglarm sunarm =
Ansamimülkalb size arz ihtiram ederim.

Anut = inatç (T. Kö.) = (Fr.) Tetu, entete

Ar = Ar (l) = (Fr.) Honte

Örnek: Arsz = Biâr

Ârâ = (Bak: Rey) = Oylar — (Fr.) Voix, votcs

Örnek: Bu sorumda oylar dald Bu mese-

lede ârâ teettüte urad.
- ârâ = Süsliyen, bezenen, enlendiren - (Fv.)

Qui pare, qui orne

örnek: Âlemâra = Acun süliyen (bezeyen)

Meclisârâ = Dernek enlendiren.

Ârâm = Dinlenme = (Fr.) Repos

Ârâmgâh Dinlenek = (Fr.) Lieu de repos

Örnek: O gece çay kysnda bir dinlenek tut-

tular = O gece çay sahilinde bir âramgâh itti-

haz ettiler.

(1) Lehçetüllûgat'te elifle yazlarak türkçe göste-

rilmitir. Divan lûgat-it-Türk'te "r„ ar demektir.

Bu gün Anadoluda "irsiz,, sözü vardr. RadloVta

Krgz ve Azeri lehçelerinde "ar„ ,
Kazan lehçesin-

de uer„ de bu anlamadr.

Arabca "âr„ haya demek olmayp kusur ve ayp

demektir. Bundan gelen "tâyir,, de knamak anla-

mmadr



Araste = Bezenmi = (Fr.) DecorS, orne

Ârâyi = Süs = (Fr.) Parure, ornement

Araz (Bak: alâmet) = Beldek ( "symptome,, an-

lam Terim koluna verilmitir.)

Arazi = Toprak = (Fr.) Terre, terrain

Örnek: Ekilmemi toprak = Arazii gayri mez-

rua = (Fr.) Terre non cultivee.

Arazi = Yer = (Fr.) Terre, terrain

Arbede = Patrd = (Fr.) Querrelle, tumulte, dis-

pute

Ardiye bedeli = Yer kiras = (Fr.) Droit d'entre-

pöt

Arza = Aksa = (Fr.) Entrave

Arzaya uramak = Aksaya uramak = (Fr.)

S'entraver, etre entrave

Örnek: imiz bir aksaya urad — imiz bir

arzaya urad.
Arza Engebe = (Fr.) Accident du terrain

Örnek: Bu yol üzerinde arazi arzalan pek çok-

tur Bu yol üzerinde engebeler pek çoktur.

Arzal Dalgal = (Fr.) Accidente

örnek : Dalgal arazi üzerinde yaplan tecrübe-

ler — Dalgal topraklar üzerinde yaplan dene-

meler.

Arza, takdime Sunu

örnek: Makamat âliyeye bir arza verdim

Yüksek orunlara bir sunu verdim.

Ari An (T. Kö.), yok, -sz = (Fr.) Exempt,

ans, affranchi

Örnek: ekilsiz ekilden âri = ans iorme.

Her türlü kötülükten ardr Her türlü mesa-

vi'.lcn âridir.

Arifane (harifane) Ortaklaa (Fr.) Par co-

tisation

Ariyet Ereti

Arîz ve amik Enine boyuna

Arus Gelin

Arz En, gen, genilik (Fr.) Largcur

Arz Dünya (T. 8 La t

Örnek: Dünya günein çevreâinde döner l.

terre tourne autor du Solnl.

Arzetmek (takdim anlamna) = Sunmak = (Fr.)

Offrir

Örnek : Hürmetlerimi arzederim = Sayglarmr

sunarm.

Arzetmek = Söylemek, demek, bildirmek (söz ve-

ya yaz ile), yazmak = (Fr.) Soumettre, pre-

senter, presenter par ecrit

Örnek : 1 — Müsaade buyurursanz arzedeyim

= zin verirseniz söyliyeyim.

2 — Arzettiim veçhile = Dediim gibi

3 — Arzettiim noktai nazardan — Bildirdiim

bakmdan.

4 — Geçenlerde de arzetmitim — Geçenlerde

de yazmtm.
Arz ihtiram etmek = Yükünmek

Örnek : Büyüklerimize arz ihtiram ederek =
Büyüklerimiz önünde yükünerek.

Arzu = Arzu (yarsu'dan) = (Fr.) Desir

Arzuhal (istida) = Dilekçe = (Fr.) Requete

Örnek: Arzuhalimde yazdm veçhile = Di-

lekçemde yazdm gibi.

Arzu talep Sunum ve istem = (Fr.) Offre et

demande

Örnek: Arz ve taleb, iktisadiyatn mühim bir

kanunudur — Sunum ve istem, ökonominin

önemli bir kanunudur. (Kanun - T. Kö.)

Asâ Gibi = (Fr.) Comme

Âsân = Kolay = (Fr.) Aise, facile

Asab Sinir (Fr.) Nerf

Âsâb Sinirler = (Fr.) Les Ncrfs

Asabi Sinirli (Fr.) Nerveux
Asabiyet Sinirlilik — (Fr.) Nervositc

Asabileme Sinirlenme (Fr.) Encrvcmcnt

Asabilemek Sinirlenmek (Fr.) S'cncrvcr

Asabiletirmek Sinirlendirmek (Fr.) Imkivci

Asar atika öntükler (Fr.) Antîquit£

örnek: stnnbul öntükler müzesi

Asayi (emniyet nl.mm. ) Güvenlik (Fi |

Sccurite

ömtk: Memleketin | ..iyisi yernde'l Ül-

kenin güvenlii yerindedir.
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Asayi (huzur ve sükûn anlamna) Baysallk -

(Fr.) Tranquilitc

Asayisizlik (ademi emniyet anlamna) = Güven-

sizlik = (Fr) Insecurit5

Asel Bal (Fr.) Miel

Asgarî Azay, en az, en küçük, en aa = (Fr.)

Minimum
Örnek: Bu ii bitirmek için en az (en aa)
iki ay çalmalyz = Bu ii ikmal etmek için

asgarî iki ay çalmalyz.
Asi Azyan (Fr.) Rebelle, revolte

Örnek: Âsileri tarumar ettik = Azyanlar dar-

madan ettik.

syan Az (Fr.) Rsvolte, rebellion

Örnek : Yunanistandaki son az hareketi bas-

trld - Yunanistandaki son isyan hareketi

bastrld.

syana müteallik = Az
Örnek: syana müteallik hareketleri kanun tec-

ziye eder = Az hareketleri kanun cezaland-

rr. (Czea -T. Kö.)

Asitan = Eik = (Fr.) Seuil

Asiyap Deirmen = (Fr.) Moulin

Asker = Asker (T. Kö.) «= (Fr.) Soldat

Asi Asl (T. Kö.) (Fr.) Fondement, origine,

racine, principal

Asla = Hiç bir vakit, cüda (Fr.) Jamais

Aslen Asln (Fr.) D'origine

Aslî (mümtaz) = özgül - (Fr.) Original

örnek: Mesaili asliye = Özgül sorumlar.

Asliyet (mümtaziyet) ^ özgüllük (Fr.) Ori-

ginalite

örnek: Bu eserin asliyeti azdr = Bu izerin

özgüllüü azdr.

Asr Asr (2) = (Fr) Siecle

Asude Rahat (T. Kö.)

Asuman Gök (Fr.) Ciel

Asümanî Göksel (Fr.) Cileste

Örnek: Balarna bir belâyi asuman gibi nazil

oldu Balarna göksel bir belâ gibi indi (Be-
lâ - T. Kö.)
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- ââm = çen
Örnek: Hunââm = Kan içen.

Aar = Ondalk = (Fr.) Dîmes

Âk = Ak (Aukmak - akmak'tan) = (Fr.)

Amoureux

Aikâr Açk, apaçk = (Fr.) Clair, ouvert, evi-

dent

Örnek: Bu iteki maksadmz aikârdr = Bu
iteki vargmz açktr (apaçktr).

Aina - Tan, tandk = (Fr.) Connaissance

Örnek: Tandklarmdan biri = Âinâlarmdan
biri.

Airet Oymak (Fr.) Tribu

Aiyan = Yuva, konaç = (Fr.) Nid, home

• aup = - kartrc
Örnek: Dilâup = Gönül kartrc

Atalet = Tenbellik, üenç, üengenlik, ilemezlik

<= (Fr.) înactivite

Örneik : / — Derslerinde tenbellik ediyor =

Atalet gösteriyor.

2 — Üenç, vücudu da ruhu da ezen bir hasta-

lktr = Atalet bedeni de ruhu da ezen bir has-

talktr.

3 — Ataletten ictinab ediniz — Üengenlikten

saknnz.
4 — lemezlik kadar insan ypratan bir ey
yoktur = Atalet kadar insan ypratan bir ey
yoktur.

Âtl = Tenbel, üengen, üengeç = (Fr.) Pares-

seux, indolent, inactif

Atebe (bak: asitan) Efk (Fr.) Seuil

Ateh Bunaklk (Fr.) Demence

Ateh getirmek Bunamak (Fr.) âtre dement

Ate, hararet Ate (ot, otatan) = (Fr.) Feu,

Fievre

Örnek: Hastann atei artt.

Ategede = Ateget (1) (Fr.) Temple du feu

(1) Çkacak olan "Ekler dergisi,, nde "get„

ekine baknz.



Atein = Ateten = (Fr.) De feu

Örnek : Yangn mahalleyi ateten bir çember

içine ald = L'incendie a entoure la quar-

tier d'un cercle de feu.

Atein = Ateli = (Fr.) Ardent, plein d'ardeur,

plein de feu

Örnek: Ateli sözler = Paroles ardentes

O, ateli bir yazardr = II est un ecrivain plein

d'ardeur.

O, ateli bir aykaçtr = II est un orateur plein

de feu.

Atepare = Ate parças = (Fr.) Foudre de gu-

erre, foudre d'eloquence, de feu et du flamme

Örnek : u temen savata bir ate parças ke-

sildi = Ce lieutenant devint un foudre de guerre

dans la bataille.

O, bir ate parçasdr = // est de feu et de

flamme.

Atfetmek — Üstüne atmak, yastamak = (Fr.) At>

tribuer

Örnek: / — Bunu ben yapmadm, benim üstüme

attlar = Bunu ben yapmadm, bana atfettiler.

2 — Bana yastanan sözleri ben söylemedim =
Bana atfedilen sözleri ben söylemedim.

Âti (bak: istikbal) Gelecek, at, ileri

örnek: Bu adam ilerisini (atisini) düünmez
Atiyen leride = (Fr.) a l'avenir, plus tard

Berveçhiati, berveçhizir Aada (Fr.) Com-
me il süit

Atik Eski (Fr.) Ancien

At Su&amlk, susuzluk (Fr.) Soif

örnek: 1 — lme k'jr büyük bir at vardr

Bilime kar büyük bir susaml vardr.

2 — At içinde çrpnan mecruh Susuzluk i-

çinde çrpnan yaral

Atsan Susam (Fr.) Assoiffj

(2) Kamu \r
t
usr, usur) ekillerinde

rilen hu >>/ (/.m id anlamna) gösterili

yor. Tûrkçede (gaman) irmek olun (u/) kökü-

nü "r„ eki getirilrmk yapln, türkçt tözdür.

Avam = Karal = (Fr.) Plebe, populace

Örnek: Eski tarihler Avam ve Havas mücade-

leleriyle doludur = Eski tarihler karallar ve sa-

allarm çarpmalariyle doludur.

Avampesend = Karalak = (Fr.) Demagogue
Örnek: O, avampesendâne hareketlerde bulunu-

yor = O, karalakça hareketlerde bulunuyor.

Avanproje = Öntasar (proje = tasar)

Örnek : Bu binann avan projesi yapld = Bu
yapnn öntasar yapld.

Avare = Bogezen
Av'ave = Havlama = (Fr.) Aboiement

Avaz (savt, ada) = Ses

Örnek: Sesi çkt kadar = Avaz çkt ka-

dar.

Avaz avaz = Bar bar, bangr bangr

Örnek : Bar bar bard, bangr bangr bard.
Avdet = Dönme, dönü = (Fr.) Retour

Avdette = . Dönüün
Örnek: Avdette size urarm = Dönüün size

urarm
Avene = Yardak, yardakç (Fr) Aide, auxili-

aire, acolyte

örnek: Bu âsiyi avenesile beraber derdest etti-

ler = Bu azyan yardaklariyle (yardakçlariy-

le) birlikte yakaladlar.

Avenk Salkm, hevenk (Fr.) Grappe

- âver Getirici, getiren

Örnek: Melâlâver Usanç getiren, usanç geti-

rici.

Avn Yardm (Fr.) Aide, secours

Avihte Asl, aslm (Fr.) Pendante, sus-

pendu

Avize Asman (Fr.) Lustrc

Âyâ (bak: acaba) Acaba (Fr.) Kst-tr que,

serait-ce?

Ayan Açk, apaçk, belli, besbelli (r.) Cl.i,

app.t < t, .'vident

örnek: Bu isteki maksad pek ayandr Bu i-

teki varg apaçkta < ><- bellidir)

Ayan Bayarlar (Fr.) Not.bles
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Ayan ve eraf lerigelenler = (Fr.) Les no-

tables, les notabilites

Örnek: Memleketin âyân = Ülkenin bayarlan

Ayar Ayar (aymraktan) Fr.) Reglage

Miyar Ayraç

Örnek: Hüsn ve kubhun miyar = yilikle kö-

tülüün ayrac.

Ayb = Ayp
- ayende = Gelen, gelici

Örnek: Ho âyende = Ho gelen

Ayin (Samanlarda "oyun,, âyin anlammadr. Halk

arasnda "ayn oyun,, sözü vardr) — Ayn =
(Fr.) Ceremonie

Aynen = Ayniyle (Yakutça ayn'dan) = (Fr)

tdentiquement

Ayniyet = Aynlk (T. Kö.) identite (T. Kö.) =
(Fr.) Indentite

Ayni = Ayn, identik - (Fr.) Identique

Ayyar - Dekçi -- (Fr) Fourbe

örnek : O pek ayyar bir adamdr = O pek dek-

ci bir adamdr.

Ayya = çken (Fr.) Ivrogne, grand buveur,

soulard

Âzâ (Meclis âzas anlamna) = Üye (Fr.) Mem-

bre.

Örnek : Türk Dili Tetkik Cemiyeti Umumi
Merkez Heyeti Azasndan = Türk Dili Aratr-

ma Kurumu Genel Özei Üyelerinden

Âzâ (uzuv anlamna) = ö*"ge (Fr.) Organe

Örnek: Âzâyi vücuttan her birinin bir vazifesi

vardr Beden örgelerinden her birinin bir ii

vardr.

Âzâd = Azat (Lehçet-ül-lûgat'ta ve Radlof lüga-

tinde türkçe olarak gösterilmitir.) = (Fr.)

Conge, libcration

Azamet Ululuk (Fr) Grandeur

örnek: Önümüzdeki meselenin azameti zahir-

dir - Önümüzdeki sorumun ululuu bellidir.

Azametli Ulu (Fr.) Grandiose, Majestueux

Azamet = Çalm, kurum e= (Fr.) Ostentation, or-

gueil

Azametfüru = Çalm satan, kurum satan <= (Fr.)

Poseur

örnek: O, azametiuruluktan bir türlü vaz ge-

çemez = O, kurum satclktan bir türlü vaz

geçemez.

Azametli = Kurumlu = (Fr.) Poseur

Azamet satmak Çalm satmak, böbürlenmek

Azamî = Çoay, olanca, en büyük = (Fr.) Maxi-

mum
Örnek: Azâmi gayretini sarfetti = Olanca ça-

lmasn kulland.

Azap e= Ezinç = (Fr.) Peine, tourment

Örnek: Azab içinde geçen bir gece = Ezine i-

çinde geçen bir gece

Âzâr = Azar (T. Kö.) = (Fr.) Gronderie, r~pri-

mande

Azimet ve avdet = Gidip gelme = (Fr.) Aller et

retour

Örnek: Ankara'dan îstanbula azimet ve avdet

için yatak tuttum = Ankaradan Îstanbula gidip

gelme yatak tuttum.

Aziz (eizze anlamna) = Eren === (Fr.) Saint

Örnek : Hristiyan erenlerinden (azizlerinden)

her biri için bir yortu günü özgülenmitir.

Aziz, muazzez = Sevgili — (Fr.) Cher, eheri

Azletmek - Kaldrmak, yol vermek, iinden çkar-

mak = (Fr.) Destituer, congedier

Azm = Dölen

Örnek : Yunanistandaki son az hareketi sra-

snda batakiler büyük bir dölen ve soukkan-
llk (azm ve itidali dem) gösterdiler.

Azmetmek = Dölenmek

Örnek: Baarmaa dölenmek (azmetmek) yar
baarmak demektir.

Azvetmek (Bak: atfetmek) = Üstüne atmak, yas-

tamak

Azürde = incinmi = (Fr.) Froisse, blesse
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B
Bâd = Yel

Bâdban = Yelken

Bade - = - den sonra = (Fr.) Apres

Örnek : Badelmevt = ölümden sonra.

Badehu = Sonra = (Fr.) Puis, et puis

Badi = Sebeb (T. Kö.)

Badire = Koran, zorgeçit (Bak: akabe)

örnek: Bu badireden de kurtulduk — Bu ko-

randan da kurtulduk

Bâdiye = Çöl = (Fr.) Desert)

Bagal = Koltuk

Örnek : Ziri baalde = Koltuk altnda

Bateten = Anszn
Bâi (Bak: Âsi) = Azyan = (Fr.) Revoltf, re-

belle

Örnek: Bâgîler derdest edilerek cezalarn gör-

düler - Azyanlar yakalanarak cezalarn gör-

düler.

Bâh (ehvet) Kösne (Fr.) Lascivite, erotis-

me
Baha Paha

Baha Güzellik

Bahar Bahar (1) = (Fr.) Printemps

Bâhi Kösnel - (Fr.) Erotique, pornographique

örnek: Bâhi eserler adab umumiyeye muhalif-

tir Kösnel izerler uts3 törüye uymaz.

Bahîl Cimri

Bahir (Bak: ayan) Açk, apaçk, belli, besbelli

örnek : Okuyup yazmann taammümü terakki-

nin alâmeti hahircsidir Okuyup yazmann ya-

ylmas ilerlemenin apaçk heldegidir.

Bahis tutumak, bahse girimek Ocemek
(Yr.) Parier

örnek: At yarlarnda bahis tutuanlar At

yarlarnda öceenler.

Bahr Deniz

Bahren Denizden, deniz yoliyle

(
\ ) (Burbam K.tj b 9ÖZÜ Çin'di- bil l'i:

vr Türkistan'da bu fin ad diye

tniyor; kolime Türk kaynandan .'/•medir.

Bahrî = Denizsel = (Fr.) Maritime

Örnek: Bahrî vesaiti nakliye — Denizsel ta-

t araçlar.

Bahri muhit = Okan = (Fr.) Ocean
Bahs = Ayt = (Fr.) Propos, question

Bahs (tutuulan bahis anlamna) = öce
Bahsetmek = Aytmak = (Fr.) Parier, traiter

Örnek: Son Kamutay seçimlerinden aytan ga-

zeteler = Les Journaux qui parlent des nou-

velles elections,

Bahetmek = Baetmek = (Fr.) Faire don

- bah = Veren

Örnek: Fayda veren = Faidebah
- baha = Veren

Örnek: Sevinç veren = Meserretbahâ

Bahi = Bai = (Fr.) Pourboire

Baht = Baht (T. Kö.)

Bahtiyar *== Bahtiyar (Baht yar) = (Fr.) Heu-

reux.

Bahusus = Hele, yalnz = (Fr.) Surtout, parti-

culierement

örnek: Bütün meselelerde, bahusus iktisat me-

selelerinde azamî itina lâzmdr = Bütün so-

rumlarda, hele ökonomi sorumlarnda coay ö-

zen gerektir.

Baid Uzak, rak

Bâis = Sebeb

Bâk Korku

Baka Kalm (Fr.) Perpetuite

Bakaya Kalntlar (Fr.) Les restcs, solde

Baki (Bak: Lâyemut) Kalz (Fr.) Immortel

Bakî Geri, geriye (Fr.) RettC

Örnek: / — Bakisi dürtlu binihayet Gerisi

bir sürü yalan

2 — Beten ÜÇ çkarsa baki iki k;lu Beten
m < //../; geriye iki kalr,

Baki (BÜkâ'dan) Alyan

Baki kalmak Artamak ) Suvivic

örnek: Gemi battktan snn. .nt.y.nlr -n.

tnda bulduJa Apres \e naftige on Va trou*

ve parmi les vu viva



Bakir lenmemi, el dememi, balta girme-

mi = (Fr.) Vierge

Örnek: lenmemi toprak = Tarrain non la-

boure {non cultive).

El dememi konu (mevzu) = Un sujet vierge.

Balta girmemi orman = Foret vierge.

Bakire Kz, kzolankz = (Fr.) Vierge, pu-

celle

Bakiye Artk, kalnt = (Fr.) Solde, reste

Bâl Gönül

Bâl r= Kana d

Bâlâ = Yüce, üst, yukar = (Fr.) Haut, au des-

sus

Örnek: Yüce boy = Kaddi bâlâ = Haute tailie.

Bann üstünde dolaan = Bâlâyi serinde do-

laan — Au dessus de sa fere.

Kâdn yukars (Bâlâs) = Le haut du papier.

Bâlâpervaz iken, yüksekten atan = (Fr.)

Fanfaron, presomptueux,

Örnek : 1 — O ne bâlâpervaz bir adamdr = O
ne iken bir adamdr.

2 — Öyle balâpervazlara kulak asmamal = Öy-

le yüksekten atanlara kulak asmamal

Bali (Reid) - Ergin = (Fr.) Mûr

Bali olmak Ermek, erimek, varmak (Fr.)

Atteindre, mûrir

Örnek: 1 — Sinni yirmi bee bali oldukta =

Ya yirmibee erdikte.

2 — Mesaiye baltyal beri geçen zaman iki aya

bali oldu - Çalmya bahyah geçen zaman
iki aya vard.

Balin Yastk

Bâli Yüz yast

Bam Dam, çat
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Bani = Kuran, kurucu, yapan = (Fr.) Bâtisseur

Örnek: 1 — Türkiye Cumhuriyetinin banisi,

Atatürktür = Türkiye cumurluunu kuran

Atatürktür

2 — Süleymaniyenin banisi Koca Sinandr

Süleymaniyeyi yapan Koca Sinandr.

Banliyö = Yöre = (Fr.) Banlieue

Örnek: stanbulun banliyösü pek güzel kökler-

le müzeyyendir = stanbulun yöresi pek güzel

köklerle süslenmitir.

Bap — Kap

Bap = Bölüm = (Fr.) Chapitre

Örnek: Bu eserde dört bap vardr, her biri di-

erinden mühimdir = Bu izerde dört bölüm var--

dr, her biri ötekinden önemlidir.

Bap (Husus) = i, yol, konu, sorum, ekil, yön,

bakm, için, üzerine = (Fr.) Cas, affaire, mani-

ere sujet, propos

Örnek: Bu bapta ne düünüyorsunuz? = Bu i-

te (yönde, konuda, sorumda) ne düünüyorsu-

nuz? — Bunun için (üzerine, hu i için) ne dü-

ünüyorsunuz? = Çu'est-ce que vous pensez a

ce sujet (âce propos).

2 — Size ne (hususta) yardm edebilirim? =
Size ne yolda (ne ekilde, nasl bir ite) yar-

dm edebilirim? = De quelle maniere puis-je

vous etre utile dans cette affaire

Bar = Yük
Örnek: Bu bâr girana tahammül için — Bu a-

r yüke dayanmak için..

bâr = Yadran, saçan, serpen

Örnek : Bolluk saçan — Feyzbâr

Bârân = Yamur

Bârid Souk

Berd, bürudet = Soukluk

Örnek : / — Aramzda bürûdet hasl oldu = Ara-

mza soukluk girdi

2 — Havadaki bürûdet tezayüt ediyor = Hava-

nn soukluu artyor.



Müberrid = Soutmaç
Örnek: Kesilmi koyunlarn etlerini müberrid-

de muhafaza ederler = Kesilmi koyunlarn et-

lerini soutmaçta saklarlar..

Tebrid etmek = Soutmak

Bâridâne = Soukça, souk
Örnek: Niçin bana böyle baridane muamelede

bulunuyorsunuz? = Niçin bana böyle souk (so-

ukça) davranyorsunuz?

Bariz, mütebâriz = Belirgin

Örnek: Bu iin böyle olduu belirgindir (ba-

rizdir).

Tebarüz = Belirgi

Tebarüz ettirmek = Belirtmek

tebarüz etmek = Belirmek

Bâs = Gönderme

Bas (Basü badelmevt anlamna) = Dirilme =
(Fr.) Resurrection

Basar - Göz, görme = (Fr.) Oeil, vue

Bâsrra = Gören - (Fr.) La vue

örnek: Basra havass hamsenin en mühimlerin-

den biridir = Gören, be duyunun en önem-

lilerinden biridir.

Basiret öngörü = (Fr.) Prevoyance

Örnek: Basiret, devlet adamlarna çok lüzum-

ludur Öngörü devlet adamlarna çok gerek-

lidir.

Basiretkâr öngören, öngorülü

Örnek: Siyasi âlemde basiretkâr olmak lâzm-

dr Siyasal acunda öngörür olmak gerektir.

Basit (Sade anlamna) Basit (T. Kö.) (Fr.)

Simpl-

Basit (Gayri mürekkcb anlamna) Yalnç

(Pr.) Bimpk
örnek: Basit ve mürekkûb cisimler Yalm
ve k il nr r. imler .

Bakumandan Babu (Pr.) < ime

örnek: Türk ordularnn Bakumandan, Ata
türktür Türk ordularnn : Atatürk-
tür.

Bakumandan = Bakomutan = (Fr.) Comman-

dant en ehef

Örnek: arktaki ordularn Bakumandan —
Doudaki ordularn Bakomutan.

Kumandan = Komutan

Kumanda etmek = Komutmak

Bataet = Arlk, yavalk = (Fr.) Lenteur

Örnek: Bu i bu kadar bataetle yürümez =

Bu i bu kadar yavalkla (arlrkla) yürümez.

Bataet göstermek = Yavamak, arlk göstermek

= (Fr.) Montrer de la lenteur

Örnek: lerinizde bataet göstermeyiniz = i-

lerinizde yavarmaynz (arlk göstermeyiniz)

Batî = Ar, yava = (Fr.) Lent

Bâtl = Çürük, bo = (Fr.) Faux, absürde, vide

îptal etmek = Çürütmek

Örnek: O adam, benim hakkm iptal etti = O
adam, benim hakkm çürüttü.

Bu arzuhalin pulunu iptal ediniz — Bu dilek-

çenin pulunu çürütünüz.

Bâtl itikad = Boinan = (Fr.) Fausse eroyance

Örnek: Batl itikadlara saplanp kalanlara a-

cmahdr = Boinanlara saplanp kalanlara a-

cmaldr.
Batn = Göbek, kuak

Örnek: Dördüncü batnda dedelerimiz birlei-

yor = Dördüncü göbekte (kuakta) dedeleri-

miz birleiyor.

Batn Karn (Fr.) Venter

Bâtn tçyüz = (Fr.) Interne, inte.rieur

örnek: in zahirine deil, bâtnna bakmal =
tin d yii/.iinc deil, iç yüzüne bakmal.

Bâtnî Gizdem (Fr.) Esoteriquc

Bayi Satan, satc (Fr.) Vcndcur, marehand

ömek: Alanlarla aatanlar anlatlar Los ven-

<lc\ et /es .cletes se SOM entenlus.

Bazan Arasra, arada, kimi vakit - (Fr.) Quel-

qu< foir
(
p* foii)

Baz Kimi, biraz, bir takm, bir ksm | I )

Quelqu(
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Bâzice ~ Oyuncak (Fr.) Joujou, jouet

Bâzu = Paz (Fr.) Biceps, bras

Bâzubend = Pazba = (Fr.) Amulette attachS au

bras, brassard

Becâ = Yerinde

Nâbeca (Nâbemahal) = Yersiz

Becayi = Alma = (Fr.) Permutation

Örnek: ki memurun becayii tasvib edildi

ki imenin alma onand.

Bed kötü, çirkin

Bed'endi = Kötülük düünen (Fr.) Malveil-

lant == = ==

Bedahet = Besbellilik = (Fr.) Evidence

Örnek: Bu bedahet muvacehesinde diyecek sö-

züm kalmad = Bu besbellilik önünde diyecek

sözüm kalmad .

Bedaheten (Bak: Bilbedahe) = Tasarsz, hazrlan-

madan

Bedihi Besbelli == (Fr.) Evident

Bedasl Soysuz = (Fr.) De basse origine

Bedavet Göçebelik (Fr.) Vie de nomade

Bedbaht Bahtsz, kötübaht (Fr.) Mal-

heureux

Bedbin Karamsar (Fr.) Pessimiste

Örnek: Bedbin olanlar, her eyi karanlk görür-

ler - Karamsar olanlar, her eyi karanlk görür-

ler.

Bedbini = Karamsarlk = (Fr.) Pessimisme

Örnek: Hiç bir ite bedbiniye dümemelidir

Hiç bir ite karamsarla dümemelidir.

Beddua llenç = (Fr.), Malediction, Anatheme

Örnek: Ana baba bedduas almaktan içtinap et-

meli Ana baba ilencine uramaktan korun-

mal
Bedel Karlk (Fr.) Contrevaleur

örnek: Senin verdiin ata karlk (bedel) sana

bir klç veriyorum.

Bedel (Esman anlamna) = Tutar

Mübadil Deimen
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Mübadele = Dei
Örnek: Mübadele, beynelmilel iktisadî rabta-
larn bahcalarmdan biridir = Dei, arsulu-
sal (1) ökonomik balarn bahcalarmdan biri-

dir.

Tebdil etmek Deitirmek
Tebeddül etmek = Deimek
Tebeddül = Deime
Tebdil = Deitirme
Mütebeddil = Deiken

Örnek: Bugün hava mütebeddil = Bugün hava

deiken.
Tebadül = Deiki

Örnek: (B) ile (P) harfleri arasnda her vakit

deiki olabilir.

Bedel olarak Yerine = (Fr.) A la place de, en

remplacement de

Beden = Beden (T. Kö.) = (Fr.) Gorps

Bedenî = Bedensel = (Fr.) Corporel

Örnek: Bedenî itinalarla kendini korumak yal-

nz kendi nefsine deil, bütün yurda faydal bir

itir = Bedensel özenlerle kendini korumak,

yalnz kendi özüne deil, bütün yurda faydal

bir itir.

Bed'etmek = Balamak
Bedi = Balama
Bedevi = Göçer, göçebe (Fr.) Nomade
Bedhah Kötücül (Fr.) Malveillant

Örnek : Bedhah olan insann akbeti iyi olmaz

= Kötücül olan insanin sonu iyi olmaz

Bedhahtk Kötücüllük = (Fr.) Malveillance.

Örnek: Bedhahhk eden, kendine eder = Kötü-

cüllük eden, kendine eder.

Bedhu = Huysuz, kötühuy

Bedia = Bediz = (Fr.) Merveille

Örnek : 1 — Buz deryalar üzerinde tabiatin

birçok bedialarna tesadüf olunur = Buz de-

( 1) — Franszca "inter,, önekinin dilimizde kar-l olan bu "ars,, öneki hakknda da ayrca

yazlacaktr.



nizleri üzerinde türemin birçok bedizlerine

rasgelinir.

2 — Bu çalnan parça, bir bediadr = Bu çal-

nan parça bir bedizdir.

Bedr = 1 — Bedir (T. Kö.), (2)

2 — Dolunay = (Fr.) Pleine lune

Bedreka = Klavuz = (Fr.) Guide

Bedzeban Kötüdil

Begayet = Pekçok

Örnek: Düman karsnda pek çok korkuya

düen = Muvacehei âdâda begayet duçar havi

olan

Behadir = Bahadr (3)

Behane — Bahane (4) = (Fr.) Prftexte

Behemehal, beherhal = Her halde = (Fr.) En
tout cas

Beher = Her bir, her

Behimiyet Hayvanlk (Fr.) Bestialite

Behre Pay, üle

Örnek: / — Onun lisaniyat ilminden hiç behre-

si yok Onun dil biliminden hiç ülei yok.

2 — yiliklerinizden biz de behremend olalm
yiliklerinizden biz de pay alalm .

Beht aknlk (Fr.) Etonnement

Behte uramak, mephut olmak aakalmak

Beis Zarar (T. Kö.)

örnek : Bu ii yapmanzda hiç bir zarar (beis)

görmüyorum.

Bekâr Ergen (Fr.) Celibataire

Belâ Belâ (T. Kö.)

(2) "Çehre,, anlamn olu ''bet (bedj,, ile,

\bi„ anlamn da \ (er, er, ir, ur, Ör) "

'•kinden yaplm bir t tuk I Ur. Bu
kelimenin aynen (Radlof. IV.) de "bedir,

li de v.irdir ki mecaz olarak "ziynet, tezyin. it,,

mine gelir.

(3) — Kelimenin 7 // yniyl"

(Ba^atr ) dr.

(4 ) Kelimenin 1 ü yniyle < >

>) dr.

Belagat = Uzdillik = (Fr.) Eloquence

Örnek: Bu hatip belâgatiyle hepimizi teshir et-

ti — Bu aykaç uzdilliiyle hepimizi büyüledi.

Beli = Uzdil = (Fr.) Eloquent

Örnek: Onun kadar beli adam pek az bulu-

nur — Onun kadar uzdil adam pek az bulunur.

Belâhet = Aptallk, alklk = (Fr.) Idiotie

Belde (Medine anlamna) = Site (T. Kö.) =
(Fr.) Çite

Belde (ehir anlamna) = ehir (ar'dan) —
(Fr.) Ville

Bel'etmek = Yutmak = (Fr.) Engloutir

Bül'um = Yutak

Benam = Ünlü

Örnek: Yiitliiyle ünlü = ecaatiyle benam.

Bend = Ba = (Fr.) Lien

Bend (Su bendi anlamna) = Büet

Bende = Kul, köle = (Fr.) Esclave

Bender 7 ilek iskele = (Fr.) Ville maritime,

port de commerce

Beni = Oullar (Fr.) Fils, enfans

Örnek: Beni srail = srail oullar
Ber Üzre, gibi

Berveçhi ati, berveçhi zir = Aada (Bak:

atiyen)

- ber Göüs
Örnek: Semenber Ak göüslü

- ber Alan, götüren, getiren

örnek: Dilber Gönül alan, — Peyamber

Habe getiren.

Beraber Beraber (T. Kö.)

Beraet Berilik, aklk (Fr.) Acquitterm nt

örnek: Onun her.etine bütün onu hilenlc

bttl Onun letilirine bütün onu hilenlc

tanktr..

Berat t Berilcnme ,aklann.

B etmek, BerilennMc, aklanmak (F

jn tu qui

örnek ' -t metm !>n indim A k

lanmâMindân < ok evindim.
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Beraeti zimmet mazbatas (5) = Berilik kead, ak-

lama kead

Beraet (Masumiyet anlamna) Arlk = (Fr.)

înnocence

Berakis - Tersine = (Fr.) A l'envers, par contre

örnek: Meseleyi berakis edelim = Sorumu

tersine çevirelim.

Berat = Berat (T. Kö.) (Fr.) Brevet

Beray = için

Örnek: Oraya i için gitti - Oraya berayi

maslahat gitti.

Bereket = Bereket (T. Kö.)

Berf = Kar = (Fr.) Neige

Bergüzar = Andaç = (Fr.) Souvenir

örnek: u el yaznz, müsaade ederseniz, bende

bergüzannz kalsn = u el yaznz, izin ve-

rirseniz, bende andacnz kalsn.

Bergüzide — Seçkin - (Fr.) Select

örnek: Asan bergüzidesiyle öhretiar olan —

Seçkin izerleriyle ün alan

Berhava etmek = Uçurmak = (Fr.) Faire sauter

Örnek: Ufak bir dinamit koca bir kaleyi uçur-

du (berhava etti).

Un peu de dynamite suffit a faire sauter une

grande forteresse.

Berhava olmak - Uçmak, boa gitmek — (Fr.)

Sauter

Beri (Münezzeh anlamna) — Ar, beri (T. Kö.)

= (Fr.) Exempt, affranchi

örnek: Kâffei mesaviden beridir = Her türlü

fenalktan beridir.

Beriyyüzzzimme (Beraet kazanm) = Berilenmi,

aklanm = (Fr.) Ac.quitte

Berid Ulak = (Fr.) Messager, Courrier

(5) Türkçe temiz anlamna gelen (ar) sözü

Arapça (ari) nin kökü olduu gibi Türkçe (Be-

ri) sözü de Arapça (Beraet) ten gelen (Beri) -

nin karl ve köküdür. Eskiden halk arasn-

da "Aman, u dertten beri olaym da ne olur

sa olsun,, gibi sözler yaygnd.

20

Berin = Yüksek

Beriye = Çöl = (Fr.) Desert

Berk = imek = (Fr.) Eclair

Berk = Yaprak = (Fr.) Fauille

Berkarar olmak = - de durmak = (Fr.) Se main-

tenir

Örnek: Düüncesinde duruyor = Fikrinde ber-

karardr.

Berna == Genç

Berr, Berrî = Kara

Berrak — Duru = (Fr.) Limpide

Örnek: Berrak bir sema altnda mecerede

ketügüzar etmek = Duru bir gök altnda a-

açhklarda gezip dolamak.

Berren = Karadan = (Fr.) Par terre

örnek: Oraya askeri bahren göndermekten ise

berren göndermek daha kolay olur = Oraya as-

keri denizden göndermekten ise karadan gön-

ermek daha kolay olur.

Bertaraf = Bir yana = (Fr.) â part

örnek: aka bir yana = Lâtife bertaraf

Bertaraf etmek = Ortadan kaldrmak = (Fr.)

Ecarter

Örnek : Her türlü mevanii bertaraf ederek mak-

sada doru yürüyelim = Her türlü engelleri

ortadan kaldrarak vargya doru yürüyelim.

Berter = Daha yüksek

Berzah = Kstak = (Fr.) Isthme

Örnek: Bu berzahtan nasl çkacaz, bakalm?

= Bu kstaktan nasl çkacaz bakalm?

Bes = Elverir, yeter

Besalet (Bak: ecaat) = Yiitlik, yararlk

örnek: 1 — Muharebede her bir nefer büyük

bir besalet gösterdi = Savata her bir er büyük

bir yararlk gösterdi.

2 — O mülâzim, besaletiyle büyük bir nam al-

mtr = O temen yiitliiyle büyük bir ün

almtr.
- beste — Bal

örnek: Dilbeste — Gönlü bal



Beste = Hava, ezgi, müzik, düzem = (Fr.) Air,

musique, composition

Örnekler : 1 — Köy türkülerinin besteleri pek

sevimlidir = Köy türkülerinin havalar pek

sevimlidir,.

2 — Sözlerini bir besteye uydurarak dudaklar

arasndan mrldanyor = Sözlerini bir ezgiye

uydurarak dudaklar arasndan mrldanyor.
3 — Bu operann bestesi pek üstadane — Bu
operann müzii pek ustaca.

4 — Yazmak baka, beste uydurmak bakadr =

Yazmak baka, düzem uydurmak bakadr.

Bestekâr = Düzemen = (Fr.) Compositeur

Örnek: Beynelmilel büyük bestekârlar = Ar-

sulusal büyük düzemenler.

Bearet Müjde = (Fr.) Bonne nouvelle

Beaet = Güleryüz, güleryüzlülük = (Fr.) Gaite

enjouement

örnek: Bizi büyük bir beaetle istikbal etti

= Bizi büyük bir güleryüzle karlad.

Beaet insann iç rahatlndan gelir = Güler-

yüzlülük insann iç rahatlndan gelir.

Beu Güleryüzlü = (Fr.) Gai, joyeux, sou-

riant

örnek: O, beu bir adamdr = O, güleryüzlü

h[r adamdr.

Beeri - Insel (Fr.) Humain
Örnek : Beeri duygulardan kendini kurtar-

mak pek müküldür = tnsel duygulardan ken-

dini kurtarmak pek güçtür

Beeriyet Insellik, insanlk (T. Kö.) (Fr.)

Humanite

örnek: / — Beeriyetin terakkisi uruna çal-

anlar nsanln ilerlemesi uruna çalan-
lar.

2 — Ne yapalm, beeriyet hali, o '!•> öyle nla-m No yapalm, insellik hali, o da öyle an-

lat,

Beyaban

Beyanat

örnek: Di Hakan gazetemize dünkü

Çöl, yaban

Diyev r.) Declaration

/'•/i Bakam gazetemize

di/rvleri araznda...

Beyan etmek = Söylemek, demek

Örnek: Derim ki (söylerim ki) — Beyan ede-

rim ki.

Tebli etmek (lâm etmek) = Bildirmek, bilgir-

mek

lân = Bilit

Örnek: Gazefeye bir ilân verdim = Gazeteye

bir bilit verdim.

Tebli = Bilgirit

lân etmek = Bilitmek

Örnek : Cümleye malûm olmak üzere ilân edi -

yoruz = Herkesin bilmesi için bilitiyoruz.

Beyanname = Bildiri = (Fr.) Communique
Örnek: Türk Dili Tetkik Cemiyetinin Kla-
vuzu çkarrken gazetelere verdii beyanna-

meye göre — Türk Dili Aratrma Kurumu-
nun Klavuzu çkarrken gazetelere verdii
bildirie göre.

Beyi = Satma, satm = (Fr.) Vente

Beyi ve füruht = Sat = (Fr.) Vente

Beyi ve ira = Alm satm = (Fr.) Vente ot

aehat

Beyn = Ara — (Fr.) Entre

örnek: Aramzda — Beynimizde = Entre nous

Beyne - = Ar - = (Fr.) tnter -

örnek: Arsulusal = Beynelmilel — Interna-

tional.

Arsbalkanik lnterhalcanique

Beyt Ev

(iirdeki "beyt,, in kral terim koluna bra-

klmtr).
Beytutet Geceleme

örnek: Bütün otelin lolu olduundan, bir .r-

îam evinde beytutet ettim Bütün oteller

(lolu olduundan, bi arkadasn evimle

ledim.

Beyyiv Kant (l.) Pnvc
örnek: Hu evin kem. ine .iri OdüUttU heyyi-

n.t h- ortaya çkard Bu evin kendisinin ol

duunu kantlarla mt.y. çkard,
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Beyzî Söbü = (Fr.) Oval

Örnek: Beyzî yüzünde beliren tatl bir tebes-

süm = Söbü yüzünde beliren tatl bir gülüm -

seme.

Bezletmek = Bol bol vermek = (Fr.) Prodiguer

örnek: Varn younu bol bol verir (bezleder)

l prodigue toute sa fortune.

Bezm = Dernek

Bezzaz = Bezci

Bi- = - sz

Biârâm (6) Durup dinlenmiyen = (Fr.) ans
repos

Biarü haya = Arsz, syrk = (Fr.) Ehonte
Örnek: Bunu yapabilmek için ne kadar bîârü

haya olmal = Bunu yapabilmek için ne kadar
syrk, ne kadar arsz olmal.

Bîçare = Çaresiz, zavall = (Fr.) Pauvre
Örnek: / — Burslarda pek bîçare kaldm =
Buralarda pek çaresiz kaldm.
2 — Bîçareye acmamak mümkün deil — Za-
vallya acmamak elden gelmiyor.

Bidar = Uyank (Fr.) Eveille

Bidat Türeç — (Fr.) Inncvation

Örnek: Dinler her yenilii bid'at diye ortadan

kaldrmak ister, fakat terakkinin alâmeti gene
o bid'atlardr — Dinler her yenilii türeç diye

ortadan kaldrmak ister, ancak ilerlemenin bel-

dei gene o türeçlerdir.

Bidayet Balangç, balama = (Fr.) Comm'en-

cement

Örnek: in daha bidayetinde bu mükilât söy-

lemitim = in daha balangcnda bu güçlük-

leri söylemitim.

Bidayeten = Balangçta, bata, ilkin = (Fr.) Au
commencement

Bieyyihalin = Herhalde (Fr.) Dans tous les

cas, de toute façon

Bigâh Vakitsiz

örnek: Gâhübigâh = Vakitli vakitsiz.

(6) Türkçemizde artk kullanlmyan (aram)
sözünün asl (ara m) dr.
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Bigâne = Yabanc, yad = (Fr.) Etranger, indif

ferent

Örnek : 1 — Niçin bize bu kadar bigâne davra-

nyorsunuz? = Niçin bize bu kadar yabanc.

davranyorsunuz.

2 — Bigâneler arasnda kaldm = Yadlar ara-

snda kaldm.

Bigayrihakkin = Haksz yere, hakszlkla - (Fr.)

Injustement

Bigayrikastin — rdesizce, istemiyerek - (Fr.)

învolontairement, ans aucune intention

Bigünah = Suçsuz (Fr.) înnocent

Bhaddü pâyân - Uçsuz buçsuz, uçsuz bucaksz

tükenmez = (Fr.) ,Sans terme ni limite

örnek : Önümüzdeki deryann bihaddü payan u-

zaklklan - Önümüzdeki denizin uçsuz buçsm

uzaklklar.

Bihakkin Hakkiyle = (Fr.) Justement

Bîhengâm = Vakitsiz — (Fr.) întempestif

Bihîn = Eneyi (En eyi) = (Fr.) Le meilleur

Brhude = Bo, faydasz (Fr.) Inutile, superflu

Bihu = Sersemlemi, baygn
Bihuzur = Rahatsz (T. Kö.), tedirgin = (Fr.)

ans repos, geni

Bîhüner = Hünersiz (T. Kö.) = (Fr.) ans ha-

bilete, ans talent

Bihzat = Doulu = (Fr.) Bien nS

Bikarar = Kararsz, kalmsz, rahatz (Fr.) in-

decis, instable ,agite

Bikeran Sonsuz, snrsz = (Fr.) Illimite ans

borne ni limite

Bîkes = Kimsesiz = (Fr.) Seul au monde, ans

famille

Bikir (Bekâret) = Kzlk = (Fr.) Virginite

Bilâ - sz, szn
Örnek: Düünmeksizin - Bilâteemmül

Parasz çalt — Bilâücret çalt
Bilâfasla = Arasz, artsz arasz

Örnek: Günde bilâfasla on saat çalarak "

Günde arasz on saat çalarak.

Bilâhare Sonra, sonradan = (Fr.) Apres, ulti-

rieurement, plus tard



Bilaistisna = Ayrasz (Bak: fark)

Bilâkis = Tamtersi = (Fr.) Au contraire

örnek: Ben sana bu ite dümanlk etmedim,

tamtersi (bilâkis) dostluk ettim.

Bilâvasta = Araçsz, dorudan doruya = (Fr.)

Directement

Örnek : 1 — Kendisiyle bilâvasta görümek da-

ha iyi olur — Kendisiyle dorudan doruya gö-

rümek daha iyi olur.

2 — Bilâvasta vergiler — Araçsz vergiler.

Bilvasta = Araçl, araçla = (Fr.) ndirectement,

avec intermediaire

Örnek: 1 — Halimi kendilerine bilvasta bildir-

dim — Halimi kendilerine araçla bildirdim.

2 — Bilvasta tekâlif = Araçl vergiler.

Bilbedahe (irticalen) = Tasarsz, hazrlanmadan

= (Fr.) En improvisant

Örnek: Bu yazy bilbedahe yazdm = Bu yaz-

y hazrlanmadan (tasarsz) yazdm.

Bilcümle Bütün (Fr.) Tout, toute, tous toutes

toutes

Bilfarz Tutalm ki, diyelim ki (Bak: faraza)

Bilihtiyar Dileiyle, isteiyle

Örnek: Bütün bu mükülâta bilihtiyar göüs
gerdi Bütün bu güçlüklere dileiyle (istei

ile) göüs gerdi.

Bililtizam (Bak: ankastin) Bile bile, bile istiye

Örnek : Bunu bililtizam, yaptnz, zannederim

Bunu bile hile yaptnz sanrm.

Bilitirak Ortaklaa (Fr.) Par association

Örnek: Bu ii bilitirak yapalm Bu ii or-

taklaa yapalm.

Blittifak (Müttcfikan, müttehiden) Oybirliiyle

(Pr.) A l'unanimite

örnek Aklsna (heraotinrj oybirliiyle karar

verildi.

Blittifak, (Müttcfikan, müttehiden) Elbirli-

le

örnek: Bu r>- elbirliiyle hareket edelim.

LJilkülliye Büsbütün, bütün bütüne | I

rement

I
Bilmünasebe = Sras düünce, sras gelince, sra-

snda, sra düürerek, srasn bularak, srasn ge-

tirerek == (Fr.) A propos, â l'occasion de

Örnek: 1 — Her ne kadar bu mesele ileride ay-

rca anlatlacaksa da burada bilmünasebe uras-
n söyliyelim ki... = Her ne kadar bu sorum ile-

ride aydca anlatlacaksa da, budada sras dü-

düünden (geldiinden) urasn söyliyelim ki..

2 — Bilmünasebe düündüklerimi kendisine an-

lattm = Srasn getirerek (düürerek, bularak)

düündüklerimi kendisine anlattm.

3 — Bunu bilmünasebe kendisine söyleseniz —
Bunu sras düünce (gelince) kendisine söyle-

seniz.

Bilmüahede = Görerek = (Fr.) Par voie d'obser-

vation

Bilmüvacehe Yüzyüze, yüzletirerek = (Fr.) En

confrontant, par voie de confrontation, mettant

face â face

Örnek : 1 — ahitleri bilmüvacehe dinledikten

sonra Tanklar yüzletirerek dinledikten

sonra.

2 — Düündüklerimi bilmüvacehe kendisine söy-

ledim. Düündüklerimi yüz yüze kendisine

söyledim.

Bîm Korku

Bimaz Beyinsiz (Fr.) nintelligent, iml>

çile

Bîmânâ Yavan, anlamsz ( Fr.) tnsignifi.mt,

stupide

örnek: / — Bu bimana sözleri brak Bu yavan

izleri brak

2 — Bu dediinizi bimana buluyorum Bu dc-

diinizi anlamatz buluyorum.

Bimar Hasta

Bimcr-I kap) Bitkin

bimuh >> (Bak: Bîperva) Çolrinma

bin Gören

örnek: Doyguyu gören Hakikatbtn
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Bina Ku**ag, yap = (Fr.) Batisse, batiment

Örnek: 1 — Ankarann binalar, Anaclohtda ye-

ni bahyan mamuriyetin alâmetidir. = Ankara-

nn kuralar, Anadoluda yeni balyan bayn-

drln beldeid/'r.

2 — Bu bina ne kadar zamanda biter? — Bu ya-

p ne kadar zamanda biter?

Binaberin, binaenaleyh = Bundan ötürü, Bundan

dolay, bunun üzeine = (Fr.) Par consequent

- binaen = den ötürü, - den dolay, için = (Fr.)

A cause de

Örnek: i bana gelmemesinden ötürü (dola-

y) = Vazifesine ademi devamna binaen.

Hatr için = Hatra binaen

Bint = Kz = (Fr.) Fille

Bipayan = Tükenmez, sonsuz

Biperva = Çekinmez

Birader = Erkek karde, karde

Biraderane = Kardeçe

Birinci Ferik = Orgeneral = (Fr.) General

Birsan = Varsam = (Fr.) Hallucination

Örnek: Asab o kadar sarslm ki gecesi gün-

düzü birsamlar içinde geçiyor = Sinirleri o ka-

dar sarslm ki gecesi gündüzü varsanlar için-

de geçiyor.

Binin = D, dar
Bisat = Yayg
Bîtap = Bitkin

Bittasmim Kurarak

Örnek: Bu ii bittasmim yaptnz anlalyor
Bu ii kurarak yaptnz anlalyor.

Bive Dul

Bîvaye Snaksz
Bizar Bezgin

Bizatihi -- Kendiliinden

Bizatihi müteharrik = Kendi iler

Bizzamre - ster istemez

Bizzat, binnefis Kendi, kendisi
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Buz (Bak: Adavet) = Hnç
Örnek : Bana kar besledii buzun derecesi

bu hareketinden anlalyor = Bana kar besle-

dii hncn derecesi bu hareketinden anlalyor.

Buhar Buar = (Fr.) Vapeur

Buhl = Cimrilik

Buhran = Buhran (T. Kö.) = (Fr.) Crise

Buhur = Tütsü

Buhurdan = Tütsülük

Bum — Bayku

Burç = Burç (T. Kö)

Burhan (Delil) = Kant = (Fr.) Preuve

Örnek Önümüzdeki ilerin de baa çkadlaca-

ma en iyi burhan, imdiye kadar baarlan ile-

rin büyüklüüdür — Önümüzdeki ilerin baa
çkarlacana en iyi kant, imdiye kadar baa-

rlan ilerin büyüklüüdür.

Buse = öpü — (Fr.) Baiser

Butlan = Boluk, çürüklük

Buud = ram = (Fr.) Dimension

Buy — Koku

Bühtan (ftira) =Karaç

örnek: O, herkese her zaman bühtanda bulunur

= O, herkese her zaman karaçta bulunur.

Bükâ = Alama
Bülent Yüksek

Bulû - Erginlik = (Fr.) Puberte

Bünye == Yap = (Fr.) Constitution

Örnek : îri yapl bir »dam — Un homme di

grande constitution.

Salam yapl bir adam - Un homme de forte

constitution.

Çürük yapl bir adam = Un homme de faible

constitution.

Bürehne = Çplak, yaln — (Fr.) Nu
Bürkân Yanarda, volkan (T. Kö.)

Bürkâni = Volkanik

Büruz -- Ortaya çkma, belirme

Büt (Sanem) = Put

Büzürk = Büyük, ulu



Câ = Yer

Örnek: Burasn cayi istirahat ittihaz ettim =
Burasn dinlenme yeri edindim.

Câbecâ = Yeryer

Örnek : Cabeca aaçlarla süslenmi olan bahçe-

de = Yer yer aaçlarla süslenmi olan bahçe-

de

Cadde = Cadde (T. Kö.)

Câh = Orun

Cahil = Bilmez, bilimsiz, acam, toy

Örnek: / — O adam, cahilin biridir = O adam,

bilimsizin biridir

2 — Cahillik yüzünden bu hataya dütüm =A-
camlk (toyluk) yüzünden bu hataya dütüm.
3 — Cahil ise cahilliini tansn — Bilmez ise

bilmezliini tansn.

Cehl, cehalet = Bilmezlik, bilimsizlik

Örnek: Cehalet yüzünden insann elinden neler

çkar = Bilmezlik yüzünlen insann elinden

..eler çkar.

Cahilane Bilimsizce

Tecahül etmek Bilmezlikten gelmek, bilmezlen-

mek, bilmez görünmek

Örnek : Pek iyi bildiiniz bu ite neden tecahül

ediyorsunuz Pek iyi bildiiniz bu iste neden

bilmezlikten geliyorsunuz (bilmez gödünüyor-

sunuz, hilrntzleniyorsunu/.)

Mütecahilâne Bilmezlikten gelerek, bilmezlene-

rek, bilmez görünmek

Meçhul - 1 — Bilinmedik ( Fr.) Inconnu

örnek: Bu iin bilinmedik (meçhul) taraf kul

mad l ne reste aucun cöte inconnu dûOM

cette affaire

Bilinmedik (meçhul) bir adam önümüze çkt
Un hornme inconnu apparut dev.nt no .

2 — Bilinmez, bellisiz (IV.) nconnu, incertain

örnek: Akbeti er/ul hr ie girdi Sonu

bilinmez bir e girdi l .'<
t dâOM

une affaire dont la fin est mronmie (incertaine)

3 — Tannmam = (Fr.) nconnu, ignore

Örnek: Avukatlktaki ünü bizce tannmam de-

ildir = Sa reputation d'avocat n'est pas igno-

ree (inconnue) de nous.

Meçhuiyet =1 — Bellisizlik, karanlk = (Fr.)

L'inconnu, l'obscurite

Örnek: Bellisizlik (meçhuliyet) içindeyim =
Je reste dans Pinconnu

Dört yanm karanlktr (karanlklar içindeyim)

= Je suis entoure d'obscurite

nsanln ilk çalar bellisizlik (meçhuliyet)

içindedir = Les premiers âges de Phumanite

restent dans l'obscurite

2 — Tannmazlk = (Fr.) Etre ignore, etre in-

connu

örnek: Tannmazlk içinde öldü gitti = // est

mort ignore de tout le monde

Malûm meçhul 1 — Bilinen bilinmiyen = (Fr.)

conu inconnu

örnek : Bilinen bilinmiyen birçok kimseler =
Des gens connus et inconnus.

2 — (Terim olarak) belgin yadbelgin = (Fi.)

Le connu, l'inconnu

Mehur = 1 — Ünlü = (Fr.) Celebre, celebrite

örnek : Bay ... ünlü bir yazardr M ....

est un ecrivain celebre

Edison dünyann ünlü adamlarndan biridir

Edison est une des celebrites mondiales.

2 — (Mahut anlamna) Herkesçe bilinen, hep

bildiimiz, hani u bildiimiz (Fr.) Famcux

örnek: Nusdettin Hocann herkesçe bilinen

(Hep bildiimiz, huni u bildiimiz) ttnlat

La fameuse aneedote de Nasreddin llodja.

3 — (Maruf anlamna) ( l'r.) Tonnu. bien connu

örnek: O, t mnrn hr mühendistir fi est un

ingenieur connu (bien connu)

önr< t 1 — Ün
örnek : Sel ün

nlt.ur

Büyük !>> un {öhret) kznd
mr gr.nde celebritv

( i.) Renomo > 1

rj solun Renommee

l .

25



2 — Tanmmlk = (Fr.) Reputation, renom

örnek: Bu adamn köyünde tannml eyi

deildir = // ne jouit pas d'une bonne reputa-

tion dans son village.

3 — Soyad
Suiöhret Kötü tannma, kötü tanmmlk =

(Fr.) Mauvaise reputation

Hüsnü öhret = iyi tannma, iyi tanmmlk =
(Fr.) Bonne reputation

öhreti kâzibe = Yalanc ün = (Fr.) Fausse re-

putation

tihar etmek = Tannmak, ünalmak, ünsalmak =
Etre connu, gagner de la reputation

örnek : 1 — O zat, güzel yaz yazmakla itihar

etmitir = O adam, güzel yaz yazmakla unal-

mtr (ünsalmtr).

Cahîm (cehennem) = Tamu — (Fr.) Enfer

Cahimî Tamusal = (Fr.) Infernal

Caiz = Olur, olabilir

Örnek : Yaplr eyler, yaplabilir eyler = Ya-

plmas caiz olan eyler.

Cali ;= Yapmack, yapmackl = (Fr.) Feint, si-

mule

örnek: Böyle cali hareketlerden vaz geçiniz *=

Böyle yapmackl hareketlerden (yapmacklar-

dan) vaz geçiniz.

Câliyet = yapmack

Calip çeken, çekici

örnek: Calibi nazar bid hareket = Gözü çeken

(çekici) bir hareket.

Cam Bardak, kadeh (T.)

Câme = Giyenek, geysi

Örnek : Tebdili came ile = Giyeneini (geysi-

ni) deitirerek.

Cami (cemeden anlamna) = Toplyan, kapsayan

örnek : / — Camii mehasin bir adamdr — t .

yilikleri kendinde toplayan bir adamdr.

2 — Bu eser, o mesele üzerindeki bütün malû -

mat camidir — Bu izer, o sorum üzerindeki

bütün bilgileri kapsamaktadr.

Camit = Donmu, cansz = (Fr.) Inanime
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Can »= C«n (T.)

Canhra = Gönül koparan (Bak: dilhira)

Canan = Sevgili

Cani = Kyan = (Fr.) Criminel

örnek: Caniler, beeriyetin karhalar saylsa

becadr = Kyanlar, insanln çbanlar saylsa

yeridir.

Cinayet = Kya = (Fr.) Crime

örnek: Bu öyle rasgele bir suç deil, adeta bir

cinayettir = Bu, öyle rasgele bir suç deil, ba.

ya bir kyadr.
Cinaî = Kyal

örnek : Cinaî bir harekette bulundunuz = Kyal
bir harekette bulundunuz.

Canip = Yan, taraf (T. Kö.)

Cânipdar = Yanc

örnek: Ordunun canipdan olan Liva = Ordu-

nun yancs olan tugay

Car = Bürgü, pürgü, çaraf

Câri = Akar, yürüyen, yürür, geçer = (Fr.)

Courant

örnek: Akar sular = Miyah câriye = Eaux

courantes

Yürüyen iler = Umuru câriye = Affaires cou-

rantes.

Yürür (geçer) kural = kaidei câriye = reglei

courantes

Kanunun hükümleri bu ite de caridir =
Kanunun hükümleri bu ite de yürür (geçer.)

Mahi cari = bu ay.

Cereyan Akm, yürüm, aknt, gidi, hareket

(Fr.) Courant, marche

örnek: Ökonomi akmlar = ktisat cereyanlar

= Courants economiques

lerin gidiini (cereyann) beenmiyorum =
La marche des affaires ne me plait pas

Gazetelerde bu oya kar bir hareket var =

Dans les journaux il y a un courant contre cette

opinion



Cereyan etmek = Akmak, geçmek, geçmekte ol _

mak

örnek: Cereyan eden (etmekte olan) müzakere-

ler = Aramzda geçen (geçmekte olan) söy -

1emeler

Carih = Yaralyan = (Fr.) Blesseur

Cerhetmek = Yaralamak = (Fr.) Blesser

Ceriha = Yara = (Fr.) Blessure

Mecruh = Yaral, yaralanm = (Fr.) Blesse

Casus = Çat
Casusluk = Çatlk = (Fr.) Espionnage

Casusluk etmek = Çatlamak = (Fr.) Espionner

Cavid = Bengi

Câvidanî = Bengil

örnek: Millete nafi iler görenler tarihte câvi-

danî bir nam ihraz etmi olurlar = Ulusa fav

dal iler görenler tarihte bengil bir ad kazan-m olurlar.

Câygir — Tutan, yerleen

Cazibe Sevim, sevimlilik, alm almllk, gözen

lik = (Fr.) Sympathie, charme

Cazibe kuvveti = Çekim — (Fr.) Force d'attrac-

tion

Cazibeli, cazip = Sevimli, alml, gözen = (Fr.)

Sympathique, charmant, attarayant

örnek : Ne cazip bir yüzü var = Ne gözen bi

yüzü var.

Cazibesiz Sevimsiz, almsz, yadgözen — (Fr.)

Antipathique

Câzibesizlik Sevimsizlik, almszlk, yadgözen

lik (Fr.) Antipathie

örnek: / — Bilmem nasl bir cazibesizlii var

ki, hiç yüzüne bakmak istemiyorum - Bilmem
nasl bir sevimsizlii (almszl) var ki hiç yü.

züne bakmak istemiyorum.

2 — Câzibesizlik ftrî bir eydir Yadgözen -

lik yararllktn i'oîm bir eydir.

Cebanet Korkaklk, ödleklik (Fr.) Poltronnc-

rie, pcur

Cebbar Zorba

Cebin = Korkak, ödlek = (Fr.) Poltron, peureux

Cebin = Aln

Cebr = Zor, zorlama = (Fr.) Force, contrainte

Örnek: Demokraside zorlama (cebr) yoktur.

=Dans la democratie il n'y a pas de contrainte.

Zor ve bask (cebrü tazyik) altnda i görmek

= Travailler sous la contrainte.

Cebren = Zorla

örnek: Onu zorla (cebren) getirdim = Je l'ai

amene par force.

Mecbur olmak = Zorunda kalmak, zorunu duy-

mak, zoru altnda kalmak

Örnek: Bu ii yapmak zorunu neden duydunuz?

(Neden mecbur oldunuz) — Dün akam Ankara-

dan yola çkmak zorunda kaldm (mecbur ol -

dum)

Mecburen = Zorun, zor altnda

Örnek: Bu ii zorun (mecburen) yaptm

Mecburî = Yükümsel, yükümü altnda = (Fr.)

Obligatoire

Örnek: Kanuna riayet etmek bütün vatandalar

için mecburidir — Bütün yurttalar kanunu say-

mak yükümü altndadr. = Kanunu saymak bü-

tün yurttalar için yükümseldir. (Dileksel = ih-

tiyarî)

Mecburiyet Zor, yüküm

örnek: Bu ii yapmaa ne zorum (mecburiye-

tim var?)

Ne zorun vard ki dün öyle davrandm?

Vergi vermek yurttalk yükümlerindemlir.

Cebretmek, icbar etmek Zorlamak (Fr.) For-

cer

örnek: Kendini zorlamak Cehri nefset

-

mt-k 'efforcer.

Beni bunu zorlad (icbar etti) l
n'. fol

Cebrî Zorlama, zor altnda (Fr.) D'uu BM

forcee, sous la contrainte

örnek: Zorlama, (cebrî) yürüyü Marcba

forcâe
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Zor altnda (cebrî) yaplan ilerde sorav yok-

tur — On n'est pas responsable des actes ac-

complis sous la contrainte

Ced = Büyük baba, dede = (Fr.) Grand pere

Ceddanî = Atayik = (Fr.) Atavique

Ceddaniyet = Atayiklik = (Fr.) Atavisme

Cedde = Büyük ana, nine = (Fr.) Grand'mere

Ceddialâ >= Soy kökü = (Fr.) Souche

Cedit = Yeni

Cefa ('eza) == Özgü

örnek: Bana ettiiniz bu cefann sebebi nedir

= Bana verdiiniz bu üzgünün sebebi nedir?

Cehd = Dürü, çete (1) = (Fr.) Tâche, effort

(Bak: gayret, sây)

Cehdetmek = Dürümek, çalmak, uramak,

çabalamak = (Fr.) S'efforcer, tâcher

Cehren = Yüksek sesle

Celâdet = Bahadrlk

Celbetmek = Getirtmek = (Fr.) Mander, faire

venir

örnek: Onu buraya getirttik (ceibettik) =

Nous l'avons fait venir ici

Celbetmek = Çekmek = (Fr.) Attirer, faire com-

paraitre

Celi (Bak: aikârJ = Açk, apaçk = (Fr.) Clair,

ouvert, evident

Celpname = Geldiri

örnek: Bir celbname ile çarlan her vatanda-

n çarld makama gitmesi vazifedir = Bir

geldiri ile çarlan her yurddan çarld o.

runa gitmesi borçtur.

(1) Radlof, Yakutça, Krgzca "çete,, sözünü

"cehd,, anlamna diye göstermektedir. Gene

Radlof'da utam olgunluk, kuvvetin en iyi ça-

, insann erikinlik hali,, anlamna alnan

"cet,, sözü de vardr. Bu "cet,, ve "çete,, söz-

leri Arapçada asl cehd anlamna gelen "ciddi-

yet,, in de kökleridir.

Celse = Oturum = (Fr.) Seance

örnek: Bugün Büyük Millet Meclisi iki celse

yapt = Bugün Kamutay iki oturum yap-

t.

Cemadat = Canszlar = (Fr.) Corps inanimes

Cemaat (Mâer) = Örnek = (Fr.) Multitude

communaute, foule

Örnek: 1 — Beyruttaki Ermeni örnei

2 — Köylüler ömek halinde geldiler

3 — Büyük örnekler karsnda söylev vermek

4 — Maerî hareketler — Ömeksel hareketler

Cemi = Çoul = (Fr.) Pluriel

Örnek : Türkçe bir söz arap kuraliyle çouîlan-

maz.

Cemetmek = Cumlamak, toplamak — (Fr.) Ad_

ditionner

Örnek: Birbirine benzemiyen eyler cumlan-

maz.

Ceman = Cumlayn, cümleyin = (Fr.) En tout

Cemiyet = Sosyete (T. Kö.) (2) = (Fr.) Societe

örnek: nsan sosyetesi = Cemiyeti beeriye

Cemiyet = Birleit = (Fr.) Association

Örnek: Avrupadaki içi birleitleri = Avru-

padaki amele cemiyetleri

çtimai = Sosyal = (Fr.) Social

Örnek: çtimaî ilerde iki gidi vardr; bunla,

rn birine inklâb, dierine tekâmül derler

Sosyal ilerde iki gidi vardr, bunlarn birine

devrim ,ötekine evrim derler.

Cemile = Hatr holuu

Cenah — Kanat

Cenini sakt = Düüt

Cenk — Cenk (T. Kö.)

Cengâver = Vurukan

örnek: Büyük cengâverlerin adlar tarihe ge

çer = Büyük vurukanlarn adlar tarihe ge

çer.

(2) Asl en eski Türk köklerine dayanan bu ke-

lime hakknda ayrca yazlacaktr.
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Cenup = Güney

örnek: Avrupamn cenubundaki iphi cezireler

= Avrupamn güneyindeki yarmadalar.

Cephane = Cebe

Cephanelik = Cebelik

Cephe = Aln, yüz, yüzel = (Fr.) Front, façade

Örnek: Evin yüzü denize kardr.
Yüzel fotoraf, yanal fotoraf

Cephe = Yöney = (Fr.) Front

Örnek: 1 — Ordularmzn ark cephesinde bir

tebeddül yoktur = Ordularmzn dou yöne-

yinde bir deiiklik yoktur.

2 — Muharebe cephesi — Savaboyu

3 — Ate cephesi = Ateboyu

Cerahat = irin

Cerbeze = Çeçenlik

örnek: Onun cerbezesi önünde birden bire a -

aladm = Onun Çeçenlii önünde birdenbire

aaladm.
Cerbezeli = Çeçen

örnek: Cerbezeli adamlar, kendilerini oldukla-

rndan daha parlak gösterebilirler = Çeçen a .

damlar, kendilerini olduklarndan daha parlak

gösterebilirler.

Ceres - Çan, çngrak

Cerretmek —= Çekmek

Cesamet - - Büyüklük, irilik

yürek, küstahlk

örnek: — Onun yiitliine söz yoktur — l
n'y a pas a dire pour son courage

Bunu yapmaa yürek (cesaret) ister.

Ne cesaret! (cüret anlamna) Bu ne küstah-

lk!

Muharebede büyük bir cesaret gösterdi -- Sa-

vata büyük bir yüreklilik gösterdi.

Onun hu kadar kabalk ittikten sonra gene DM-
dinize gelmesi dorusu büyük cesarettir O-

nun hu kadar kabalk ettikten sonra gene yan-

nza gelmesi dorusu büyük bir çekinne/.liktir.

Cesaret (3) = Yiitlik, yüreklilik çekinmezlik,

Cesaret etmek = Göze almak, korkmamak — (Fr.)

Avoir le courage, oser

Örnek: Söylemeyi göze alamad (cesaret ede-

medi) = l n'a pas eu le courage de parler

Geceleri sokaa çkmaa korkar (cesaret ede-

mez) = îl n'a pas le courage de sortir pendant

la nuit.

Cesaretlendirmek = Yüreklendirmek

Cesaretlenmek = Yüreklenmek, göze aldrmak =
(Fr.) S'encourager

Ceset = Ceset (T. Kö.) = (Fr.) Corps, (cadav.

re)

Cesur = Yiit, yürekli = (Fr.) Courageux

Cesurane = Yiitçe, yiiteesine, yüreklicesine =
(Fr.) Courageusement

Cetvel (kanal ani.) = Ark = (Fr.) Canal

Cetvel (liste ani.) = Çizelge = (Fr.) Table, tab-

leau

Cetvel tahtas = Çizgeç = (Fr.) Regle

Cev = Kav

Örnek: Cevvi havada = Hava kavnda.

Cevap = Cavap

Cevaz = izin (T. Kö.)

Örnek: Kanunda buna izin yoktur = Cevaz

yoktur.

Cevaz istihdam karar = Atanabilmek karan

örnek: Aça çkarlan o memur hakknda ce-

vaz istihdam karar verildi = Aça çkarlan

o ismen hakknda atanablimek karan verildi.

Cevelân = Dolama

Cevf — iç, kof, oyuk

Cevher Evin (kimya ve felsefe terimi olarak),

maya, öz = (Fr.) Substance

örnek : Mayas (cevheri) bozuk bir adam =
Un homme de mauvaise substance

özlü (cevherli) bir adan ~ Un homme de

honne (forte) substance

(3) Cesaret iyi .nlamlannda (ecaat) a, kötü

anlamlarnda, cüretin küstahlk anlamna do'
ru kayar
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Cevr (Bak: Cefa) = Uzgü

örnek: Bu kadar çevre tahammül mümkün ol.

myor = Bu kadar üzgüye dayanmak elden gel-

miyor.

Cey ?= Asker (T. Kö.)

Ceza = Ceza (T. Kö.) = (Fr.) Peine

Cezaî = Cezel = (Fr.) Penal

Cezaen = Ceza olarak

Cezai nakti = Para cezas

Cezbetmek =1 — Göz almak, 2— çekmek = (Fr.)

Attirer

örnek: 1 — Yüzünün parlakl insan cezbe-

diyor = Yüzünün parlakl insann gözünü a-

hyor.

2 — Bilmem nasl bir his beni yannza cezbet-

ti = Bilmem nasl bir duygu beni yannza çek-

ti.

Cezire = Ada = (Fr.) île

iphi cezire = Yarmada = (Fr.) Prespu'île i

Cezm (azm ani.) = Dölen = (Fr.) Action de se

determiner

Cezr = Kök = (Fr.) Racine

örnek: 1 — Aacn cezri, yer altnda bulunan

ksmdr = Aacn kökü, yer altnda bulunan

ksmdrr.
2 — Lisaniyatta kelime cezirlerinin ehemmiye-

ti büyüktür = Dil biliminde söz köklerinin

önemi büyüktür.

Cezri = Köknel = (Fr.) Radical

örnek: nklâb ilerinde cezri hareket etmeli-

dir = Devrim ilerinde köknel hareket etmeli-

dir.

Cibayet = Toplamak

örnek: Vergi cibayeti = Vergi toplamas

Cibillet = Yaradl, yapl
örnek: nsann cibilleti naslsa öyle kalr, onu

tebdil etmek pek müküldür = nsann yarad-

l naslsa öyle kalr, onu deitirmek pek

güçtür.
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Cbl Ie t siz = Südü bozuk, soysuz = (Fr.) De bas.

se naissance, mal ne

örnek
:
O, pek cibilletsiz bir adamdr = O, pek

südü bozuk (soysuz) bir adamdr.
Cibillî = Dounsal

örnek: Cibillî huylar insann içine kök salm
gibidir = Dounsal huylar insann içine kök
salm gibidir.

Cidal (mücadele) = Ura = (Fr.) Lutte

Örnek: / — Cidali hayat, hepimizi birer tarafa

sürükledi = Hayat ura, hepimizi birer yana

sürükledi.

2 — Gazetelerde bu mesele üzerinde bir cidal

balad = Gazetelerde bu sorum üzerinde bir

ura balad.

Mücadil = Urakan
Cidalcû = Dalakan

örnek: O, pek cidalcû bir muharrirdir = O,

pek dalakan bir yazardr.

Ciddiyet = Ciddilik (T. Kö.)

Ciddî = Ciddi

Cidden = Cidden (1), gerçekten

Cife = öle = (Fr.) îmmondice

Ciban = Evren = (Fr.) Univers

Cihan = Acun = (Fr.) Monde

Cihan = Dünya = (Fr.) Terre

Cihangir (fatih) = Alpay

örnek: Tarihin namm ilâ ettii cihangirler

arasnda.... — Tarihin adn yükselttii alpay-

lar arasnda..

Cihannüma = Görülük

örnek : Eski evlerin üstlerine birer cihannüma

yaparlard = Eski evlerin üstlerine birer görü-

lük yaparlard.

Cihanümul = Evrensel = (Fr.) Üniversel

Cihanümul = Acunsal = (Fr.) Mondial

Cihaz = Takm = (Fr.) Appareil

örnek: Elektrik cihaz = Elektrik takm
Cihet = Yan, yön

Cihat erbaa = Dörtyön

Ciheti taalluk = liiktik, ilikenlik. (Bak: aidiyet)



Cila = Açk
Örnek: Döemelerin cilâs bozulmutu = Döe-
melerin açkrsr bozulmutu.

Cild = Deri, kap, tom (T. Kö.)

örnek: Cild hastalklar = Deri hastalklar,

kitabn kab (cildi) — Türk tarihinin üçüncü

cildinde = Türk tarihinin üçüncü tomunda

Cildlemek, teclid etmek = Kaplamak

Cildletmek, teclid ettirmek — Kaplatmak

örnek: 1 — Bu kitablar cildletmeden (teclid

ettirmeden) göndermeyin — Bu kitablar kap-

latmadan göndermeyin.

2 — Kitablarm cildlettim (teclid ettirdim)

= Kitablarm kaplattm.

Miicelled = Kapl

Cilve = Krtma = (Fr.) Coquetterie

Cilveli — Krtkan
Cilve ve ive = Bayla (Bak: Eda)

Cin = Cin (T. Kö.)

Cinnet — Çlgnlk, delilik = (Fr.) Folie

Örnek: Kendisinde cinnet halleri görüldü =
Kendisinde delilik (çlgnlk) halleri görüldü.

Cins Cins (T. Kö.)

Cinsî - - Cinsel = (Fr.) Sexuel

Cinsî evki tabii Cinsel içgüdü

Cirm = Oylum - (Fr.) Volume

örnek: Ate olsan oylumunca (cirmin kadar)

yer yakarsn

Cirm — Cisim (T. Kö.) = (Fr.) Corps

Örnek: Göksel cisimler — Ecram semaviye =

Corps câlestes

Cism = Cisim (T. Kö.) = (Fr.) Corps

C i »manî — Cismel «= (Fr.) Corporel

örnek: Cismanî noksanlar Cismel eksiklik-

ler.

Civan Genç

Civar =a Yöre (Fr.) Knvirons

örnek : Köyün civarnda Köyün yoresindr

Ciyadet Temizlik, tazelik

Cûd — Cömertlik

Cû = Coma, kaynama

Cûa gelmek = Comak

Cumhur = Cumur (T. Kö.) = (Fr.) Public

Cümhurî = Cumursal — (Fr.) Republicain

Cümhuriyetperver = Cumurcu = (Fr.) Republi-

cain

Cumhuriyet = Cumuriyet = (Fr.) La republique

Örnek: Türkiye Cumhuriyeti = Türkiye Cu-

muriyeti

Cemahir = Cumuriyetler = (Fr.) Republiques

örnek: Amerika Cemahir1 Müttehidesi = A-

merika Birleik Cumuriyetleri

Cümle = Cümle (T. Kö.)

Cümleten = Hep, bütün

Cümudiye = Donak = (Fr.) Glacier

Cünd = Asker = (Fr.) Soldat

Cür'a = Yudum
Cüret - Atlganlk, gözüpeklik, ataklk, küstah-

lk = (Fr.) Audace

Cüretkâr = Atlgan, gözüpek, küstah, atak -•

(Fr.) Audacieux

Cürüm = Suç = (Fr.) Delit

örnek : Onun böyle bir cürüm iliyeceini ümit

etmezdim = Onun böyle bir suç iliyeceini um-

mazdm.

Cüsse Beden

Cüsseli = Iriyan

örnek : Cüsseli bir adam = riyar bir ada>m.

Cüzü Tike — (Fr.) Partie

örnek: Kol ve ayak bedenin eczasndandr

Kol ve ayak bedenin tikelerindendir.

Cüzî Tikel, pek az, azck (Fr.) Partiel

örnek: Cüz'/ hr s.)y h Imm bitirebilirsiniz =
Pek az (azck) bir çalma ile bunu bitirebilir-

ini/.

Cü/.'i hükümler Tikel hükümler (Terim)
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Çâh = Kuyu

Çâker = Kul, köle

Çâlâk = Çevik

Çare = Çare (T. Kö.)

Çar naçar = ister istemez, çaresiz

Çehre = Çehre (T. Kö.), yüz, bet

Çemenzar = Çimenlik

Çin = Kvrm, büklüm, buruukluk, çatklk

Örnek: Aln buruuu = Çini cebin. Ka ça-

tkl = Çîni ebru

Dâ = Hastalk (T. Kö.)

Dâd = Tüze = (Fr.) Justice

(Bak: Adi, adalet)

Dâd =5 Vergi = (Fr.) Don

örnek : Dad Huda = Tam vergisi

Dâd = Veri, sat = (Fr.) Vente

Örnek: Dâdü sited = Alveri

Dâd = Yanp yaklma

Dade = Verilmi

Dader = Karde

Dâdküster = Tüzemen

(Bak = Âdil).

Dadaa = Gürültü

Dadar = Yaral

Örnek: Yüreim firkat acsiyle dadar iken

bir de ..= Yüreim ayrlk acsiyle yaral iken

bir de..

Dahamet = rilik, kocamanlk

Dâhi Öke = (Fr.) Genie

Dâhil = îç, içeri, içinde = (Fr.) înterieur

örnek: Binann dâhili = Kuran içi (içerisi)

Listeye dahil deil = Çizelge içinde deil.

Dâhilen = içeriden

örnek: Bu ilâc dâhilen almak lâzmdr = Bu
ilâc içerden almaldr.
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Dahilî = içeri, içsel = (Fr.) înterieur

Örnek: Emraz dahiliye = îçsel hastalklar

Bir evin umuru dahiliyesi = Bir evin içeri i-

leri.

Dahiliye vekâleti == iç bakanl = (Fr.) Ministere

de l'Interieur

Dâhil olmak = Girmek — (Fr.) Entrer

örnek: Heyete dâhil olan bütün âzâ == Kurula

giren bütün üyeler.

Dahîl = Snan, snm
Dahiye = Karabun = (Fr.) Cataclysme

Dahalet etmek = Snmak = (Fr.) Se refugier

Örnek: Yunan askerlerinin bir ksm bulgarla-

ra dahalet ettiler = Yunan askerlerinin bir ks.

m bulgarlara sndlar.

Dahi = Knama
örnek : Dinimizi knayan — Dinimize dahleden

Dahi (Dahlü tesir anlamna) = Karma = (Fr.)

Action de se meler

Dahmc = 1 — Topfiek, 2 — (Bak: mezar, türbe)

Daima = Her vakit, bir düzüye = (Fr.) Toujous

Örnek: Daima bizi iimizden alkor = Her va-

kit bizi iimizden alkor.

Bakalarn dinlemez, daima kendi söyler =
Bakalarm dinlemez, birdüzüye kendi söyler.

Daimî = Devaml (T. Kö.), Sürel = (Fr.) Conti-

r.uel

örnek: Daimî bir ba ars = Devaml bir ba
ars.

Dair = Üzerine, için, dolay (Bak: aid)

Daire = Dere = (Fr.) Cercle

örnek: Daire eklinde bir masa = Dere ek-

linde bir masa.

Onun dairei muhabbetine giremedi = Onun

sevgi deresine giremedi.

Dairenmadar = Çepçevre, çepeçevre

örnek: Düman ordusunu dâirenmâdâr ihata

ettik = Düman ordusunu çepeçevre sardk.



Dairevî = Deirmi = (Fr.) Circulaire

Örnek: Dairevî bir sini = Deirmi bir sini.

Dalâlet = Sapnç = (Fr.) Egarement, aberration

Örnek: Akl, insanlar dalâletten kurtarr ==

Akl, insanlar sapnçtan kurtarr.

Dalâlete dümek = Azmak, sapmak, saptmak =
S'egarer, tomber dans l'aberration

Örnek- Dalâlete düen milletlere, onlarn bü-

yükleri doru yolu gösterir = Saptan (doru

yoldan sapan, azan) uluslara, onlarn büyükleri

doru yolu gösterir.

Dâm = Tuzak

Örnek: Dâmi ifaline düürdüü = Aldatma

tuzana düürdüü.

Dâmad = Güveyi = (Fr.) Gendre, beau-fils

Dâmân = Etek

Dânâ = Bilen

Dani = Bilgi

Danimend = Bilgili

Dâr = Ev, yer, yurd

örnek: Dar dünya = Dünya evi.

Daraban = Çarpma, çarpnt

Örnek: Daraban kalb = Yürek çarpnts (çar-

pnt)

Dârât (Debdebe) = Görkem

Darbe - Çarp, vuru = (Fr.) Coup

örnek : Bir darbede yere serdi = Bir vuruta

yere serdi.

Darbetmek — Dömek

Darb ""sel = Atalar sözü

Darülaceze Kimsesizler yurdu

Dastan Destan (T. Kö.) Epope (T. Kö.)

Dastani Epik (Fr.) Kpiquc

Daüssla Yurtsama (Fr.) Nostalgie

örnek -.Maskat resinden cüda kalnca daüssla-

ya urad ^ Doduu yerden ayn kalnca

yurtsamaya urad.

Daüsslaya uramak Yurtsamak

Daya = Dilev = (Fr.) Proces
Örnek: Borcunu ödemedii için aleyhine dava
açtm = Borcunu ödemedii için ona kar di-

lev açtm.

Dava = Sava = (Fr.) Cause
Örnek: Davasn büyük bir belâgatle anlatt =
Savasn büyük bir uzdillikle anlatt.

Davac = Dilevci

Dava etmek = Dilev açmak = (Fr.) ntenter un
proces

Davet = Çan = (Fr.) învitation

Davet etmek = Çarmak = (Fr.) nviter
Örnek

: Bu akamki toplantya sizi de davet et-

tim = Bu akamki toplantya sizi de çardm.
Davetiye = Çarlk = (Fr.) Lettre d'invitation

örnek: Onun davetiyesi gönderilmemi =^ O-
nun çarl gönderilmemi.

Dâyin = Alacakl

örnek: Dâyinler vekili = Alacakllar yekesi

De'b = Törü = (Fr.) Usage

Deba = Sepici

Debagat = Sepicilik

Debagat etmek = Sepilemek

Debahane = Sepile

Debdebe (ve dârât) = Görkem
Defa Kere (T. Kö.) kez

örnek : Size bunu kaç defa söylemek lâzm? =
Size bunu kaç kere söylemeli?

Son defa kusurunu affediyorum — Son kez su-

çunu balyorum.

Defaten Birden, bir kezin, bir kerede

örnek: Defaten yüz lira borcunu çkarp veri-

yordu Bir kezin (bir kerede) yü.: lira borcu-

nu çkarp veriyordu.

)f fttmek Savmak, itmek (Fr.) Kxpls,
f.ire cloigncr

örnek: Belây s.vdn (defettim) — Cisimler

hiribirlerti eekerh ve iterler (cezp ve defe .

derler ) A ttraction et replsion des coips.

Defin*- Gömü M | I i <-sor
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Defnetmek = Gömmek
Defter = Defter (T. Kö.) = (Fr.) Cahier.

Dehan = Az
Dehr (Bak: Cihan, âlem) = Acun, dünya (T. Kö.)

Dehet = Ylg = (Fr.) Terreur

örnek : Saika düünce halk dehet içinde kald

= Yldrm düünce halk ylg içinde kald.

Dehetü inhizam = Snglk = (Fr.) Epouvante,

örnek: Âsiler son hücumlarnda, dehetü inhi-

zaman uradlar = Azyanlar, son hücumlarnda

sngla uradlar.

Dehetü inhizama uramak = Snmak = (Fr.)

S'epouvanter

Dehetü inhizama uratmak = Sndrmak = (Fr.)

Epouvanter.

Delâlet etmek = Göstermek = (Fr.) Signifier.

indiquer

örnek: Bu sözler onun kötü yürekliliine de-

lâlet eder = Bu sözler onun kötü yürekliliini

gösterir.

Delâlet etmek = Yol göstermek, klavuzlamak =
^Fr.) Guider, montrer le ehemin

örnek : Köylüler delâlet ettiler de yolu öyle bu-

labildim = Köylüler yol gösterdiler de (kla-

vuzluk ettiler de) yolu öyle bulabildim.

Delil (Burhan anlamna) = Kant = (Fr.) Argu-

ment

örnek: Delilsiz davaya kimse inanmaz = Ka-

ntsz diîeve kimse inanmaz.

Delil (Vesika anlamna) = Belge — (Fr) Docu -

nent

örnek: Tarihî deliller (vesikalar) = Tarihsel

belgeler.

Delil (Beyyine anlamna) = Tant = (Fr.) Preuve
Delil (Yol gösteren anlamna) = Klavuz = (Fr.)

Guide

Dem = Kan

Dem = Dem (zaman anlamna) (T. Kö.)

Demevî = Kanl, kansal

Demgüzâr olmak = Vakit geçirmek
Denaet = Alçaklk = (Fr.) Lâchete
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Denaetkâran e = Alçakça = (Fr.) Lâchement

Örnek: Denaetkârane bir hile ile onu öldürdü
= Alçakça bir dekle onu öldürdü.

Deni = Alçak = (Fr.) Lâche
örnek: Denî! — Alçak!

Dendan = Di
Der — Kap

örnek : Deri devlet — Devlet kaps.

der _ = - de, içinde

Deragu = Kucaklama
Deragu etmek = Kucaklamak
Derbeder = Dank, salpak

örnek: Derbeder bir adamdr = Dank (sal-

pak) bir adamdr.

Derbend = Boaz, dargeçit

Dere — Derç (T. Kö.)

Derd = Dert (T. Kö.)

Derdest = Yakalama == (Fr.) Arrestation, attraper

Örnek: Polisler hrszlan derdeste çalmakta-

drlar = Polisler, hrszlar yakalamaya çal-
maktadrlar.

Derdest etmek = Yakalamak = (Fr.) Arreter

Derece = Derece = (Fr.) Degre

Dereke =» Dereke

Dergâh = Derge

Derhal = Hemen

Derk, idrak — An, anlama = (Fr.) Comprehen-

sion

Derkenar — Çkma
örnek : Bu evrak bir derkenar yazldktan son-

ra yerine gönderiniz = Bu kâd bir çkma
yazldktan sonra yerine gönderiniz.

Derketmek, idrak etmek = Anlamak = (Fr.) Com-
prendre

örnek: Bu iin güçlüünü idrak edemedi =
Bu iin güçlüünü anhyamad.

Derman = Derman (T. Kö.)

Dermeyan etmek = Ortaya koymak, öne sürmek

örnek : Bu fikri dermeyan eden sizdiniz = Bu
düünceyi ortaya koyan (öne süren) sizdiniz.



Derpi etmek = Göz önünde tutmak

örnek: Evvelâ bu ii derpi etmelidir = Önce

bu ii göz önünde tutmaldr.

Ders = Ders (T.) = (Fr.) Leçon, cours

Deruhte etmek = Üstüne almak, yüklenmek =
(Fr.) Se charger

Örnek: Bir vazifeyi deruhte etmek = Bir öde-

vi üstüne almak.

Denin = ç
örnek: Derununda nüfus tezkeresi bulunan bir

çanta = çinde doum kâd bulunan bir çan-

ta.

Derunî = Içkel

Örnek : Derunî bir meserret — Içkel bir sevinç

Derya = Deniz

Desise = Dek, oyun, aldaç = (Fr.) Ruse, intri -

gue, fourberie

Dessas = Dekçi, oyuncu, aldatc = (Fr.) Ruse,

intriguant

Dest = El

Destar = Sark

Deste = Takm, demet

Örnek: Bir takm oyun kâd, bir demet çiçek

Destgir - Yardmc, elinden tutan

Detres olmak = Ele geçirmek, elde etmek eri -

mek (Fr.) Obtenir, acquerir

Dest = Bozkr, çöl

Deva = Em, ilâç (T. Kö.) = (Fr.) Remede
örnek: Bu hastaln devasn bulamadlar =
Bu hastaln ilâcn (emini) bulamadlar.

Devam - Devam (T. Kö.) — (Fr.) Continuation,

frcquentation

Deveran — Dola
örnek: Deveran dem — Kan dolast

Deveran etmek - Dolamak
örnek : Deveran eden haberlere göre = Dola-

an duyulara göre.

Devlet Devlet (T. Kö.) e (Fr.) Etat

Devr Devir (T. Kö.;

Devran = Evren

Örnek: Âlem gene ol âlem, devran gene ol dev-

ran.. = Acun gene o acun, evren gene o evren..

Devre = Devre (T.)

Devriye = Gezek

Örnek: Geceleri jandarmalar devriyeye çk-
yorlar = Geceleri jandarmalar gezee çkyor-
lar.

Deyn = Borç

Dîcûr = Karanlk

Didar = Yüz, çehre (T. Kö.)

Dide = Göz
- dide = - görmü
Dideban = Bekçi, kolcu, nöbetçi, gözcü

Digerbîn = özgecil = (Fr.) Altruiste

Örnek: Digerbîn olanlar herkes sever = Özge-

cil olanlar herkes sever.

Dikkat = Dikkat (T. Kö.) = (Fr.) Attention

Dil = Yürek, gönül

Dilara, dilrüba, dilfirib = Gönül alan, gönül oka-

yan

Dilâver = Yiit

Dilâzar = Gönül inciden, hatr kran

Dilbaz = Gönül eleyen

Dilber — Güzel

örnek: Dilber bir kz — Güzel bir kz.

Dilgir = Gücenik, krgn

Dilgir olmak Krlmak, gücenmek.

örnek: Bana sebebsiz dilgir oldunuz ™ Bana

sebebsiz gücendiniz.

Bu sözlerden dilgir oluu doru deildir Bu
sözlerinden krlmas doru deildir.

Dilgüdaz Yürek eriten

Dilhâh Gönül istei, arzu (T. Kö.)

örnek: ler dilhah üzere gitmedi ler ar.

zusu üzere (gönül istemime) gitmedi.

Dilhra (Bak: Canhra) Gönül koparan

örnek: Hu s.tduy dilhra Gönül kop.r.

bir MS
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Dilhûn olmak = içi kan alamak
Örnek: Onun bu dükün halini görünce dilhûn

oldum = Onun bu dükün halini görünce içim

kan alad.

Dilir = Yürekli

Dilküa = ç açan

örnek : Mahalli dilküa = ç açan bir yer

Dilpesend = Gönül beendi

Dilri = Yürei yaral

Dilsuz = Yürek yakc, iç yakan, ackl

Dilad = Sevinçli

Dilikeste = Gönlü krk
Dima == Beyin = (Fr.) Cerveau, cervelle

Din = Din (T.) = (Fr.) Religion

Dinî = Dinsel = (Fr.) Religieux

örnek: Dinî müesseseler = Dinsel kurumlar.

Gayridinî = Yaddinsel = (Fr.) îrreligieux

örnek: Gayridinî hareketler = Yaddinsel ha-

reketler.

Lâdinî = Ddinsel = (Fr.) Areligieux

örnek: Dinle hiç bir alâkas olmyan müessese

ve hareketlere lâdinî derler — Dinle hiç bir ili-

ii olmyan kurumlara ve hareketlere ddin-

sel derler.

Dirahan = Parlak, parlyan

Diraht = Aaç
Dirayet = Usu = (Fr.) Adresse, intelligence, ca-

pacite

örnek: Bilgisi ne kadar vüsatli olursa olsun,

dirayetsiz bir insan tuttuu ite muvaffak ola-

maz — Bilgisi ne kadar geni olursa olsun

ususuz bir insan tuttuu ii baaramaz.

Dirayetli = Usulu = (Fr.) întelligent, capable,

adroit

örnek : O, pek dirayetli hareket etti — O, pek

usulu hareket etti.

Diraz = Uzun

Diri etmek = Esirgemek

örnek: Muavenetinizi benden diri etmeyiniz =
Yardmnz benden esirgemeyiniz.
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Dîrîn, dirine = Eski

örnek: De'bi dîrîn = Eski törü.

Divane = Deli, aptal, alk

Diyar — El

Örnek: Diyar diyar dolatktan sonra buraya

geldi = El el dolatktan sona buraya geldi.

Dizdar = Kale sakman
Dost = Dost (T. Kö.) = (Fr.) Ami
Ducret (zucret) = Sknt, darlk

örnek: Son senelerim ducret içinde geçti =
Son yllarm sknt (darlk) içinde geçti.

Duçar (giriftar) = Uram, yakalanm, tutulmu

Duçar olmak (giriftar olmak) = Uramak, yaka -

lanmak, tutulmak

Örnek: / — Bir derdi devânâpezire duçar oldu

= lâc bulunmaz bir derde urad.

2 — Duçar olduu felâketten tahlisi giriban

edemedi = Tutulduu felâketten yakasn kur-

taramad.

3 — Öldürücü bir aka giriftar oldu = Öldürü-

cü bir aka yakaland.

Dûd Kurt, duman

Duhan = Duman, tütün

Duhter = Kz
Duhul = Girme, girim

Duhuliye = Girmelik

örnek: Duhuliye vermeksizin içeriye alnamaz

= Girmelik vermeksizin içeriye alnamaz.

Dûn = Aa, aalk
(Ast = madun)

örnek: Bu haly dûn bir fiatla satmak isteme-

di = Bu haly aa bir paha ile satmak iste.

medi.

Ne dûn bir ftrat var = Ne aalk bir yarad-

l var .

Dûr = Uzak

örnek: Allah kimseyi gördüünden dûr etme-

sin = Tanr kimseyi gördüünden uzak brak-

masn.



Durendi (dûrbin) = Uzgören, uzgörür = (Fr.)

Avise, clairvoyant

örnek: 1 — Devletin bana geçen adamlar du-

rendi olmaldr = Devletin bana geçen a-

damlar uzgörür olmaldr.

2 — O, durendi bir adamdr = O, uzgören bir

adamdr.

Dûrendilik (durbinlik) = Uzgörürlük

Duize (Bak: bakir) = Eldemsmi
Dümdar = Artç = (Fr.) Arriere-garde

Örnek: Dümdar kollarmz dümana hücum etti

—Artç kollarmz dümana hücum etti.

Dümû = Gözya
Dünbal = Kuyruk

Dürbün = Görgüç = (Fr.) Lorgnette, lunette

Örnek: Zabitler uza rüyet için dürbün isti-

mal ederler = Subaylar uza görmek için gör-

güç kullanrlar.

Düru = Yalan

Dürüst = Doru, düzgün, dürüst (T. Kö.) =
(Fr.) Exact, correct.

Dürüst Sert, kaba

örnek: Dürüst hareketlerile hepimizi gücen-

dirdi = Kaba (sert) hareketlerile hepimizi gü-

cendirdi.

Düstur Dütur (T. Kö.) = (Fr.) Code, regle

generale, formüle

Dünam Sövgü

örnek : Büyük ie girienler onun bunun

dünamndan korkmazlar Büyük ie girien-

ler onun bunun sövgüsünden korkmazlar.

Düvar Güç, zor

Düyun Borçlar (Fr.) Dettca

Düyunu umumiye Genel borçlar

f.ublique

Düzd Hrnz (Fr.) Volcur

(Fr.) Dcttc

Eazm = Büyükler

Örnek: Timur devri eâzmrndan = Timur dev-

ri büyüklerinden.

Eb = Baba

Eb'ad = Iramlar

Örnek : Eb'adn mesaha etmeli = îramlarm

ölçmeli.

Ebatil (Bak: batl itikad) = Boinanlar = (Fr.)

Superstitions

Örnek: Ebatile bal olanlarn aramzda yeri

yoktur = Boinanlara bal olanlarn aramzda

yeri yoktur.

Ebed, Ebediyet = Sonraszlk = (Fr.) Eternite

Örnek : Bu fâni hayat içinde ebediyet düünce-

si, bir teselliden baka bir ey deildir = Bu
ölez hayat içinde sonraszlk düüncesi bir

avunmaktan baka bir ey deildir.

Ebedî = Sonrasz = (Fr.) Eternel

Örnek: Ebedî bir huzur ve sükûna kavumak is-

tiyordu = Sonrasz bir baysalla kavumak is-

tiyordu.

Ebediyen (lelebed) = Hiç bir zaman, hiç bir va

kit, hiç bir daha = (Fr.) Eternellement, â grand

jamais

Örnek: Gözleri hiç bir daha açlmamak üzere

kapand = Ses yeux se sont fermes eternelle-

ment.

Onu hiç bir daha görmiyeceiz = Nous ne le

verrons plus jamais.

Ebeveyn Ana baba

örnek: Ebeveyne hürmet evlidlaritt ilk vazife-

sidir Ana babaya vyg çocuklarn ilk ödevi-

dir.

Ebkem Dilsiz, epsem

Ebr Bulut

Ebrar yiler, iyeiller

Ebru Ka
Ebtcr Güdük
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Ecdad =a Dedeler

örnek: Ecdadmzdan kalan eserler = Dede-

lerimizden kalan izerler.

Ecil = için, sebeb

örnek: Bu ecilden = Bunun için.

Ecir (Bak: ücret)

Eclâf = Ayak takm, baldr çplaklar

Ecnebi = Yaduyru = (Fr.) Sujet etranger

örnek : stanbuldaki yaduyrular = Les sujets

etrangers a stanbul

Eda = Ton (T. Kö.)

örnek : Söyleyiindeki özgül ton onu öteki söz-

menlerden ayryor = Söyleyiindeki aslî (ori-

ginal) eda, onu dier natuklardan ayryor.

Eda (ive, cilve anlamna) = Bayla = (Fr.) Grâ-

ce, charme

Edal = Baylan = (Fr.) Gracieux, charmant

örnek : Edal edal yürüyordu = Baylan bay-

lan yürüyordu.

Eda etmek = ödemek
örnek: Eday deyn etmek istiyordu — Borcu-

nu ödemek istiyordu.

Edeb = Edeb

Edille (Bak: delil) = Kantlar

Örnek: Dâvasn edillesiyle izah etti = Dilevi-

ni kamtlariyîe açmlad.

Edib = Yazman
Örnek: Büyük Türk edibi = Büyük Türk yaz-

man.

Efkâr umumiye = Kamusaldüün = (Fr.) Opini-

on publique

Örnek: Bir memleket efkâr umumiyesini ga-

zetelerinde görebiliriz = Bir ülkenin kamusal-

düününü gazetelerinde görebiliriz.

Reyi âm = Geneloy

örnek: Sar'da yaplan reyi âm = Sar'da yaplan

geneloy .

Efrad = Erat

örnek: Bölüe yeni gelen efrad = Bölüe ye-

ni gelen erat.
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• efraz = Kaldran, yükselten

örnek: Alemefrâz isyan = Az bayran kal-

dran.

• efruz = Parlatan, aydnlatan, tututuran

örnek: Dilefrûz = Gönül aydnlatan, gönül

tututuran.

Efsâne = Masal

Efsun = Afsun >

örnek: Bu asrda efsuna kim inanr? = Bu
asrda afsuna kim inanr?

Efsus = Yazk
örnek: Efsus, sadhezâr efsus! = Yazk, yüz

bin yazk!

efân = Saçan, datan, silken, serpen

Örnek: Dürefân = nci saçan.

Etrafa ziya efân olmakta = Her yanak da-

tmakta.

- efzâ = Artran, çoaltan

örnek: Meserret efzâ = Sevinç arttran, (ço-

altan.)

Efzâyi = Artma, çoalma

Efzûn = Çok, artk, yukar

Örnek : Sinni 25 ten dûn, 35 ten efzûn olmyan-

lar = Ya 25 ten aa, 35 ten yukar olmyan-

lar.

Ehadiyet = Birlik

Ehali, Ahali = Elgün

Örnek: Ehaliye kar = Elgüne kar.

Ehemmiyet - önem = (Fr.) împortance

Örnek : Bu iin ehemmiyetini anlamaldr =

Bu iin önemini anlamaldr.

Ehemmiyetli (mühim) = önemli = (Fr.) Impor-

tant

Örnek: Bu ehemmiyetli fikirleri ilk önce ondan

iittim — Bu önemli düünceleri ilk önce on-

dan iittim.



Ehemmiyet vermek = Önemek, önem vermek
(Fr.) Attacher de l'importance, donner de l'im-

portance

örnek: Sözlerine ehemmiyet vermediler = Söz-

lerine önem vermediler, sözlerini önemediler.

Ehlî = Evcil

örnek: Ehlî hayvanlar = Evcil hayvanlar.

Ehlîletirmek = Evcilletirmek

örnek: Yrtc hayvanlar bile ehlîletirmee

çalyorlar = Yrtc hayvanlar bile evcille-

tirmee çalyorlar.

Ehli vukuf, ehli hibre = Ayrtman

örnek: Ehli vukufun verdii raporda = Ayrt-

manlarn verdii raporda.

Ehliyet = Erdik

örnek: Ehliyetsiz adamlara i vermemelidir =
Erdiksiz adamlara i vermemelidir.

Ehven = Ucuz

Örnek: Bunun fiatn ehven bulmadnz m? =

Bunun pahasn ucuz bulmadnz m?
Eizze (Bak: aziz) Erenler

Ekabir = Büyükler

örnek: Ekâbiri Kurey = Kurey büyükleri.

Ekal = En az, en aa
örnek: Ekalii mücazat = Cezalarn en az

Ekalli üç saatte oraya vâsl olabilir, ondan evel

gidemez = Enaz üç saatte oraya varabilir, on-

dan önce gidemez.

Ekalliyet Aznlk (Fr.) Minoritc

Örnek: Kamutayda aznlk partileri yoktur, ba-

nsz saylavlarmz vardr - Büyük Millet

Meclisinde akalliyet frkalar yoktur, müstakil

mebuslarmz vardr II n'y a pas de partie de

minorite a la Chambre, mais il ex mde-

pcrrlants.

Ekseriya Çoun, çok vakit, çokluk (B;k : akl-

ekscr)

örnek: Ekseriya iine vaktinde gelmez Ço-

ine vaktinde gelme/.

Ekseriya onu çalrken görürdüm Çok vakit

onu çalrken görürdüm.

Ekseriyet = Çounluk = (Fr.) Majorite

örnek: Önergeniz çounlukla kabul olunmu-
tur = Teklifiniz büyük bir ekseriyetle kabul

olunmutur = Votre proposition est acceptee

â une grande majorite

Eksibe = Kumul

Ekanimi selâse = Uç örkümler

Örnek: Ekanimi selâse, hristiyanlk itikadla-

rmn esasdr = Üç örkümler, hristiyanlk

inanlarnn temelidir.

Ekber = Ulu

Ekûl = Obur

El'an = Daha, henüz,

Örnek: Gönderdiim adam eVan gelmedi =
Gönderdiim adam daha (henüz) gelmedi.

Elâstikî = Esnek = (Fr.) Elastique

örnek : Elâstikî cisimler = Esnek cisimler.

Elastikiyet = Esneklik = (Fr.) Elasticite

örnek: Bu cismin elastikiyeti azalm = Bu
cismin esneklii azalm.

Elbet, elbette = Kesin olarak, üzkes

Örnek: Elbet (elbette) onun dedii olacak =
Üzkes onun dedii olacak.

Elbise = Giyim, uruba

Örnek : Elbiselerini çkard = Giyimlerini ç-

kard.

Elbise dolab - Uruba dolab.

Elhak Dorusu
örnek : Elhak, sesi pek güzeldi — Dorusu, se-

si pek güzeldi.

Elhâletü hâzihi Bugün, bugünkü günde, imdi
Örnek: Elhâletü hâzihi Ortu Asya'da Samanl*

itikad eden Türkler vardr Bugünkü gün-

de. Orta Asya'da Samanla inanan Türkler

vardr.

Elhâsl Sözün ksas
ömek: Elhasl, hu gidi otum felâketini hasr-

lamaktadn Sösün ksas, bu gidi onun fe-

lâketini hu/n l:nkt;i(lr.
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Elyevm = Bugün, imdi

örnek: Elyevm Konya'da mukim = Bugün
Konya'da oturan

Em'a = Barsaklar = (Fr.) Entrailles, intestins.

Örnek: Em'ada görülen emraz = Barsakta
görülen hastalklar.

Em'ai galiza = Kaln barsaklar

Em'ai rakika — nce barsaklar

Eman = Aman
Emanet = inam

Örnek: A laha emanet = Tanrya inam!

Emanet etmek = namlamak
Örnek: Bu paray ona emanet ettim = Bu pa-

ray ona inamladm.

Emaneten = namlama

Örnek: ç Bakanl Ankaradaki son karakollar

inamlama yaptrmtr.

thale ^ Üsterme

örnek: halesi el'an yaplamad — Ustermesi

henüz yaplamad.

thaleten = Usterleme

Örnek: Bu i, ihâleten yaptrlacak = Bu i
usterleme yaptrlacak.

hale etmek = Ustermek

örnek: Alm satm komisyonu bunu size ihale

etti = Alm satm komisyonu bunu size üster-

di.

Müteahhid = Ustenci

Örnek: Mütaahhid Bay Hasan Gültekin = Üs.

tenci Bay Hasan Gültekin.

Taahhüd etmek (iltizam) = Üstenmek

Örnek: Bu ii taahhüd edemedi = Bu ii üs.

tenemedi.

Emare imge, ipucu = (Fr.) indice

örnek: Yapt taharriyat neticesinde ancak

küçük bir emare bulabildi = Yapt aratrma

sonucunda ancak küçük bir imge bulabildi.

Polisler bir emare bulmak için çok çaltlar =
Polisler bir ipucu bulmak için çok çaltlar.
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Emaret = Beylik

Örnek: Selçuk imparatorluu, on bir emarete

bölündü = Selçuk imparatorluu^ on bir beylie

bölündü.

îsfendiyar emiri kötürüm Beyazd Timura ilti-

ca etti = Îsfendiyar beyi kötürüm Beyazd Ti-

mura snd.
Emir — Bey

Emel = Umay

Örnek: Emelsiz gönül, günesiz göke benzer =
Umaysz gönül, günesiz göke benzer.

Emin (mutemedi = inal

Örnek: O benim eminimdir; ona itimad ede-

bilirsiniz = O benim inalimdir ; ona güvenebi.

lirsiniz.

Emlâk (mülk) = özelge = (Fr.) Propriete

Mülkiyet hakk = Özelgelik hakk = (Fr.) Droit

de propriete

Örnek: Demokraside mülkiyet hakk tannm,
tr = Demokraside özelgelik hakk tannm-
tr.

Emniyet (âsâyi anlamna) = Güvenlik = (Fr.)

Securite

Örnek : Vatanmzn haricî ve dahilî emniyeti-

ni ordumuza medyunuz = Yurdumuzun dsal

ve içsel güvenliini ordumuza borçluyuz.

Emniyeti umumiye = Genel güvenlik

Ademi emniyet = Güvensizlik, yadgüven = (Fr.)

tnsecurite

örnek: Ademi emniyet içinde kalan bir mem-

lekette huzur ve âsâyi bulunamaz = Güvensiz

lik içinde kalan bir ülkede baysallk buluna,

maz.

Emniyet (îtimad anlamna) = inan = (Fr.) Con-

fiance



Emniyet etmek = inanmak, güvenmek = (Fr.)

Confier

Örnek: Bu adama i inanlmaz — On ne peut

pas lui confier une aiiaire.

Çocuu sana inanyorum = Je te confie cet en-

fant.

Bu ad*ma güvenemiyorum — Je ne puis pas

avoir de confiance a cet homme

Emr — Emir (T. Kö.) = (Fr). Ordre

Emirname (Bak: ferman) = Buyrultu

Örnek: Gönderilen emirnamede yeni vazifesi

ayrca zikredilmiti = Gönderilen buyrultuda

yeni ödevi ayrca yazlmt.

Emsal = E, eler

Örnek: Emsali görülmedik bir cesaretle düman

üzerine atld = Ei görülmedik bir yiitlikle

düman üzerine atld.

Misil = Kat, e
Örnek: Misli ve menendi bulunmayan bir a-

damd = Ei ve benzeri bulunmayan bir adamd.

Bein üç misli on be eder = Bein üç kat on

be eder.

Üç kat ceza = Üç misli ceza

Nazîr (misil, mesîl) = E
Müabih Benze

Örnek: Aynn bulamaynca müabihini alaym

dedim — Aynn bulamaynca benzeini alaym

dedim.

Müabehet Benzelik

Örnek: Baba ile oul arasnda büyük bir müa-

behet var — Baba ile oul arasnda büyük bi

benzelik var.

ebih Benzer

örnek: Bir hüsnü h' ebih Ben/ersi/ bir gü-

zellik.

rebih etmek Benzetmek

örnek: Kudema, maukalarnn kaddu serve

tebih ederlerd iler sevgililerinin boyu.

nu serviye benzetirlerdi.

Taklid = Benzet

Örnek : Maymunlarn taklid hassas hayvanat

saireye faiktir = Maymunlarn benzet özgülü,

ü öbür hayvanlardan üstündür.

Taklid etmek = Benzetlemek

Örnek: Çocuklar, büyükleri taklid eder = Ço-

cuklar, büyükleri benzetler.

Mukallid — Benzetçi

Örnek: O, mukallidin biridir — O, benzetçinin

biridir.

Emtia = Mal = (Fr.) Marchandise

Örnek: Avrupadan gelen emtia arasnda =
Avrupadan gelen mallar arasnda

Emvali menkule = Tatl mallar = (Fr.) Biens

mobiliers

Örnek: Tekmil emvali menkulesini Himayei

Etial Cemiyetine verdi — Bütün tatl malla-

rn Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi.

Emvali gayri menkule= Tatsz mallar = (Fr.)

Biens immobiliers

Örnek: Emvali gayrimenkulesinin kymeti, em-

vali menkulesininkinden daha çoktu = Tatsz
mallarnn deeri, tatl mallarnmkinden daha

çoktu.

Nakletmek Tamak, anlatmak = (Fr.) Trans-

porter

örnek: Bu kocaman ta oradan buraya naklet-

mek için iki manda kâfi deildir — Bu koca.

man ta oradan buraya tamak için iki manda
yetmez.

Bu masal bana anne annem nakletmiti Bu
masal bana anne annem anlatmt

.

Nakliyat Tama (Fr.) Transport

örnek : Hi/le nakliyat bahriye gittikçe terakki

etmektedir Bizde denizsel t.ma, gittikçe

ilerlemektedir.

Vesaiti nakliye Tama araçlar (Fr.) Moyns
de transport

örnek: Vesaiti nakliyenin en yenisi tayyaredir

I. ninni en yenisi nekudur.
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Encam (Bak: âkibet) = Son

örnek: Encam kâr kaleyi dümana teslim etti

= in sonu, kaleyi dümana verdi.

Encümen = Komisyon = (Fr.) Commission

örnek: Askomisyon = Sous — Commission

Encümeni dâni = Akademi (T. Kö.) = (Fr.)

Academie

Heyet, meclis - Kurul = (Fr.) Assemblee, Con-

6eil

Heyeti umumiye = Genkurul = (Fr.) Assemblee

generale

Heyeti Vekile = Bakanlar kurulu = (Fr.) Conseil

des ministres

Kongre = Kurultay = Congres

Müavir = Danman = (Fr.) Conseiller

Örnek : Müavirlerinin fikirlerini anlamadan i
yapmad = Danmanlarnn düüncelerini an-

lamadan i yapmad.

ûra = Dant = (Fr.) Conseil

örnek : Maarif ûras = Kültür dant.
ûrâyi devlet = Dantay = (Fr.) Conseil d'Etat

Endaht = At
Endam = Tay, boybos

örnek: Endaml bir genç = Boyboslu bir genç.

Giydii elbise endamna uygun dümemi =
Giydii uruba, tayna uygun dümemi.

Endam mevzun, mütenasibülendam, kameti mev-

zun sahibi = Taylan

- endaz = Atan, atc, atm
örnek: Tir endaz = Ok atan.

Lenger endaz = Demir atm.
Ender = Azrak

Örnek: Ender olarak bize gelir = Azrak ola-

rak bize gelir.

Endie = Kayg
örnek: Hayatnn son günlerini büyük endie-
ler içinde geçirmiti = Hayatnn son günlerini
büyük kayglar içinde geçirmiti.

Enin =s inilti

Örnek: Enini yürekleri parçalyordu = nilti,
si yürekleri parçalyordu.
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Enkaz = Yknt
Örnek: Enkaz altnda kalanlarn adedi bini te
cavüz etmiti - Yknt altnda kalanlarn sa-ys bini amt.

Enmûzeç = Kip = (Fr.) Type
Örnek: O, bir enmuzeci edebdi = O, bir edeb
kipi idi.

Ensal = Nesiller (T. Kö.), ürenler
Örnek: Ensal atiyeye enmuzeç olacak hareket-
ler = Gelecek ürenlere kip olacak hareketler.

Nesi Nesil, üren, döl

Örnek: Nesli atî = At üren
Kimin neslindendir? = Kimin dölündendir?

Eracif == Uydurmalar, düzmeler

Örnek: Bu eracife ehemmiyet vermedik = Bu
uydurmalara (düzmelere) önem vermedik.

Ürcûfe = Uydurma, düzme, yalan dolan
Erâmil = Dullar

örnek
:
tam ve eramil maalar = Öksüz ve dul

aylklar.

Erazil = Syrklar, yüzsüzler

Örnek
:
Erazili nasdan = Budunun yüzsüslerin-

den.

Erazil takmndan = Syrklar takmndan
Erbab (ehl anlamna) = Er, erdikli

örnek: Bay M.... iinin eridir (erbabdr)
Bay M.... yap iinde erdiklidir (erbabtr).

Erbab mesâlih = ii olanlar

Erbain = Karak
Örnek: Erbain krk gün sürer = Karak krk
gün sürer.

Erkân (Rüesa anlamna) = Baman
Örnek

:
Erkân devlet = Devlet bamanlar

Erkân askeriye = Generaller

Erkân harbiye = Kurmay = (Fr.) Etat-major
Erkân harbiyei umumiye - Genel kurmay = (Fr.)

Etat - majör general

Erkân harb zabiti = Kurmay subay = (Fr.) Ör-
fi c/er d'etat-major

Erz = Pirinç

Erzak =s Azk



Örnek: Burada çalan amele, erzakn köyle.

Tinden getiriyorlar = Burada çalan içiler,

azklarn köylerinden getiriyorlar.

Erzan = Yakr, yarar

Esalet = Asallk, asalet, asillik, aksoyluk, tözünlük

Asil =1 — Asall, asil, aksoy, tözün

2 — (Vekil kart) Esi

Örnek: Bu ite esaleten bulunuyorum = Bu
ite esi olarak bulunuyorum.

Esaret = Kulluk = (Fr.) Servitude

örnek: Türk milleti esarete tahammül edemez
= Türk ulusu kullua dayanamaz.

Esaret (Ülke ve uluslarn yabanclara mahkûmiye-

ti anlamna) = Kölemenlik = (Fr.) Esclavage

Örnek: Hindliler asrlarca esaret hayat geçir-

diler — Hindliler asrlarca kölemenlik hayat

geçirdiler.

Esaret (Harb esirlii anlamna) = Tutsaklk

Örnek: Düman ordusunun bakumandan da

esarete dümütü = Düman ordusunun ba-
komutan da tutsakla dümütü.

Esir Tutsak, tutkun

örnek: Son muharebede dümandan on binlerce

esir aldk = Son savata, dümandan on binler,

ce tutsak aldk.

Hüsnünün esiri olmutu = Güzelliinin tutku-

nu olmutu.

Esirâne Kulca, kölece

Örnek: Onun yannda esirane çalmtm —
Onun yannda kulca, kölece çalmtm.

£sas Ana (Fr.) Fondamental

örnek: Ana kurallar Esas kaideler

üsas Asl (Fr.) Fond

örnek: Aslsz bilgilet EsSMMtz havadisler

i*a% Dip (Fr.) Fond

örnek: Dipsiz, tözle h-r

:tas Temel fl-rj Fondemcnt, base

örnek: Temel koyma Va/ <

Esasen = Temelinden, aslndan = (Fr.) Au fond

Örnek: Esasen ben bu iin böyle olacan da-

ha evvel sezmitim = Aslndan ben bu iin
böyle olacan daha önce sezmitim.

Esas = Anasal, köksel = (Fr.) Constitutionnei

Örnek: Köksel türeler = Hukuku esasiye =
Droits constitutionnels.

Anasal kanun = Kanunu esasî = Loi constitu-

tionnelle

Esasî = Enbal, balca, ban = (Fr.) Fonda-

mental, essentiel, principal

örnek: Büdce devletin en bal (balca, ban)
ilerindendir.

Esatir = Mit (T. Kö.)

Örnek: Ouz destannda Türk esatirine aid pek

mühim izler vardr = Ouz epopesinde Türk

mitine ilikin pek önemli izler vardr.

Esbab = Sebebler

Örnek: Esbabn hazrlamadan

ebbüs etmemeli = Sebeblerini

hiç bir ie girimemeli.

Esed = Aslan

Esef = Esef

Müessif = Esefli

Örnek: Onun bu müessif haline yalnz ben de.

il, herkes acd = Onun bu esefli haline yal.

nz ben deil, herkes acd.

Teessüf etmek = Esef etmek, eseflenmek

örnek: Size teessüf ederim = Size esef ederim.

Uradnz felâkete pek çok teessüf ettim =
Uradnz felâkete pek çok eseftendim.

Eser Izer = (Fr.) Ocuvre

örnek : Hayatnda çok eser vermek istiyenler,

çok ve özlü çalmaldr Hayatnda çok i/cr

vermek istiyrlcr, çok ve o/n (almaldr. .

Eskis Taslak (Fr.) E£tquitM

örnek: Müzeci ilimdi Beyin hn eskisini bin

liraya satn aldlar Mu/a i Hay Ilamdi'nin bir

';n bin liraya satn aldlar.

hiç bir ie te-

hazrlamadan
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Eslâf = Geçmiler, önceller

örnek: Nesli hazr, ahlâfa yalnz eslâfin eser-

lerini deil, kendi yarattklarn da ulatrr --

Bugünkü üren, geleceklere yalnz geçmilerin

eserlerini deil, kendi yarattklarn da ula-

trr.

Biz, eslâf ve ahlâfa numune olmalyz = Biz,

önceler ve ardllara örnek olmalyz.

Esman, esman bâlia (Bak: bedel) = Tutar

örnek : Esman baligas bin liradr — Tutar bin

liradr.

Esna = Sra

örnek : Bu esnada dört kii birden üstüne atl-

d — Bu srada dört kii birden üstüne atld.

Esnasnda = Srasnda

Örnek : Cebrî yürüyü esnasnda fazla mola ver.

mezler = Zorlama yürüyü srasnda çok mola

vermezler.

Esrar — 1 — Sr (T. Kö.) = (Fr.) Mystere

2 — Giz = (Fr.) Secret

Esrarengiz = Srl

Ester = Katr

Ehas = Kiiler

örnek : Ehas mühimme = Önemli kiiler.

Eia (ua) = uva
nia etmek = Savmak

Eirrâ (erir) = Azllar

Örnek: Eirrann melcei = Azllarn sma.
Ek = Göz ya
Ekâl = ekiller

Ekiya (aki,) = Haydutlar

örnek : Bu dalar, bir zamanlar ekiya yata
olmutu = Bu dalar, bir vakitler haydutlar

yata olmutu.

Esna (eni) = Yrtlaz

enaat = Yrtlazlk

Eraf (ve âyân) = ileri gelenler

örnek: Kastamonu erafndan = Kastamonu
ileri gelenlerinden.

Eya - Eya (T. Kö.)

Evba = Ayaktakm
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Eve = Uç, yüce

Evlâd = Çocuklar, oullar

Evvel = önce

Örnek: Bundan evvel = Bundan önce.

Evvelâ = ilkin

Örnek: Evvelâ unu söyliyeyim — Önce unu
söyliyeyim.

Evvelü âhr = Eninde sonunda

örnek: Evvelü âhr bu borcu ödiyecektir =
Eninde sonunda bu borcu ödiyecektir.

Eyyam bahur = Kzl
Eza (Bak. cefâ) = Eza (T. Kö.) Uzgü, üzü

örnek: Çok eza çekti = Çok üzgü çekti.

Ezel = Uzel, öncesizlik

Ezelî = öncesiz

örnek: Ölüm, insanlar için ezelî bir endiedir

= Ölüm insanlar için öncesiz bir kaygdr.
Eziyet = Eziyet

örnek: Çektii eziyetleri ben bilirim = Çekti.

i eziyetleri ben bilirim.

Faal = Içen, içimen

Örnek : Faal bir adam = çen bir adam,

O, pek faaldir = O, pek içimendir.

Faaliyet = Içenlik, içimenlik

örnek: Bu hususta gösterilen faaliyet, iyi ne.

tiçeler vermitir = Bu ide gösterilen içenlik,

iyi sonuçlar vermitir.

Onun faaliyetine diyecek yoktur = Onun içi-

menliine diyecek yoktur.

Facia = Acn
örnek : Bu aile bu yl üstüste facialar geçirdi -=

Bu arda bu yl üstüste acnlar geçirdi.

Fecî = Ackl, acnl

Fecaat = Ackllk, acnllk

örnek: Giritiiniz iin fecaatini ihata edebili-

yor musunuz? = Giridiiniz iin ackhîm
(acnllm) kavryabiliyor musunuz?



Fahi = Ar
Örnek: Bu pek fahi bir teklif = Bu pek ar
bir önerge.

Fuhu = Utsuzluk

Örnek: Gençleri fuha sürükliyenleri kanun

tecziye eder = Gençleri utsuzlua sürükliyen.

îeri kanun cezalandm.

Fahr, iftihar = Kvanç

Örnek: Memleketimizin her tarafndaki terak.

ki numuneleri, yüreklere iftihar veriyor = Ül-

kemizin her yanndaki ilerleme örnekleri yü-

reklere kvanç veriyor.

Fahri = Onursal

Örnek: O, bu vazifeyi fahrî olarak deruhde et-

ti = O, bu ii onursal olarak üstüne ald.

Fahretmek, ftihar etmek = Kvanmak

örnek: Garp matbuatnn Türkiye hakkndaki

makaleleriyle insan iftihar ediyor = Bat ba.

snlarnn Türkiye hakkndaki yazlaryla insan

kvanyor.

Faide = Fayda (T. Kö)

istifade etmek = Fayda görmek, faydalanmak —
(Fr.) Profiter

örnek: Bu yl adann havasndan çok fayda

gördüm (istifade gördüm, istifade ettim) —
Ceffe annee j'ai beaucoup profitâ de la cure que

fai faite aux Iles.

stifade etmek Aslanmak = (Fr.) Profiter

örnek: Bu frsattan aslanarak (istifade ede-

rek) size unu da söylemek isterim ki = Prof i-

tant de cette occasion je voudrais vous dire que..

Miifid Faydal

Müstefid Faydalanm

Menfaat 1 - Aii, 2 - Çkar (Fr). interet,

profit

örnek:/ — Bu iten ben hiç bir §Mt (menfaat)

beklemiyorum Je n'attends aucun interet

(profit) de cette affaire.

2 — Yalnz kendi çkarn (menfaatini) düü-
nür l ne pense qu*a son interet (profit).

Faik, Mütefevvik = Üstün

Örnek^ O, her ite akranna faik olmaya çal-

r = O, her ite taydalarna üstün olmaya ça-

lr.
Faikiyet, tefevvuk = Üstünlük

örnek: Müsademede dümanlarn adedce fai.

kiyeti bile ileri yürüyüümüzü durduramad —

Çarpmada dümanlarn sayca üstünlüü bile

ileri yürüyüümüzü durduramad.

Tefevvuk etmek = Üsgelmek, üstolmak

örnek: nsan daima emsaline tefevvuk etmek

arzusuyla hareket eder = nsan, her zaman ben-

zerlerine üstolmak (üstgelmek) arzusuyla ha-

reket eder.

Fail = ileyen = (Fr.) Auteur

örnek: Bu suçu iliyen = Bu cürmün faili.

Fiil = i
Filen = ile, iiyle, gerçekten

örnek : leri sürdüü düüncenin kabili icra o/-

duunu filen ispat etti — leri sürdüü düün-

cenin yaplabilirliini ile tantlad.

Filî = Inel

örnek: Yalnz düünüp tasavvur etmek yetmez,

filî olarak da harekete geçmelidir = Yalnz
düünüp tasarlamak yetmez, inel olarak da ha.

rekete geçmelidir.

Faiz = Ürem
örnek: Bugünkü günde para ancak yüzde üç

faiz getiriyor = Bugünkü günde para ancak

yüzde üç ürem getiriyor.

Faizi basit = Düz ürem

Faizi mürekkep - Katnç ürem

Fakat Ancak, yalnz, u vur ki, u kadar var ki

örnek : / — Seri, fakat itinal bir sa*yile as Ça-

buk, yalnz özenli bir çalma ile.

2 — Hakknz var. fakat duracak zamanmz
yoktur mm Hakknz var, yalnz duracak zama-

nmz yoktur.

3 — Bu ii baaçkarmak sizin elinizden gelir,

fakat baka ilerinizi brakmanz lâzmdr = Bu
ii baaçkarmak sizin elinizden gelir, u var ki

(u kadar var ki) baka ilerinizi brakmalsnz.
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Fakir = Yoksul, zavall

Fakr = Yoksulluk

örnek: Bütün hayat fakr içinde geçti = Bütün

hayat yoksulluk içinde geçti.

Fali hayr = Yüm, Uur
Örnek : Bu ilerin ilerlemesini yarnki düünce-

lerimizin de olacana fali hayr addederim =
Bu ilerin ilerlemesini, yarnki düüncelerimi,

zin de olacana yüm sayarm.

Fam = Renk

Fâni = ölez

örnek: Her insan fânidir, fakat insanla bira.

kaça yüksek bilgiler bakidir = Her insan ölez-

dir, ancak insanla brakaca yüksek bilgile

kahzdr.

Fena = 1 - Kötü, 2 - Tüken (zeval anlamna)

Örnek: 1 — Fena bir i = Kötü bir i.

2 — Bu âlem bir âlemi fenadr = Bu acun bir

tüken acunudur.

Faraza (bilfarz) = Tutalm ki, diyelim ki

örnek: Faraza dediinizin doru olduunu ka-

bul etsek bile = Diyelim ki (tutalm ki) dedi-

iniz dorudur, ancak...

Farazi = Astözel = (Fr.) Hypothetique

Örnek: Felsefe ilmin farazi bir istitalesidir =
Filozofi bilimin astözel bir uzatmdr. = La

philosophie est le prolongement hypothetique

de la science

Faraziye = Astöz = (Fr.) Hypothese

örnek: lim ve faraziye = lim ve astöz = La

science et Phypothese

Müddea = Töz = (Fr.) These

örnek: Müddeasn iyi izah etti = Tözünü iyi

anlatt = 11 a bien explique sa these

Aksi müddea = Yanttöz = (Fr.) Antithese

örnek : Müddea ve aksi müddea = Töz ve yan-

ttöz = These et antithese

Farzetmek = Tutmak, saymak

örnek: Sizin de benim kadar bu ile alâkadar

olduunuzu farzetmek isterim = Sizi de benim

kadar bu ile ilgili saymak (tutmak) isterim.

Fariza (vecibe,) = Düerge
Örnek: nklâb urunda bütün varlmz ver.

mek millî farizamzdr = Devrim urunda bü.

tün varlmz vermek ulusal düergemizdir.
Fark (temyiz) = Ayrm, ayrt

örnek: Bu iki söz arasnda büyük bir fark var

= Bu iki söz arasnda büyük bir ayrm (ayrt)

var.

Farketmek (temyiz etmek) = Ayrtlamak, ayrdet-

mek

Farika = Ayrmaç
Örnek: lmin en büyük farikas, bir nizam da-

iresinde çalmaktr = Bilimin en büyük ayr-

mac, bir düzen içinde çalmaktr.

istisna etmek = Ayramak = (Fr.) Excepter

örnek: Bu kaideden yalnz bir kelimeyi istisna

etmelidir = Bu kuraldan yalnz bir sözü ayra-

ma 1idir.

istisnaî = Ayral = (Fr.) Exceptionnel

Örnek: stisnaî vaziyetlerde tutulacak yollar

= Ayral durumlarda tutulacak yollar.

ttisna = Ayra = (Fr.) Exception

Örnek: Vatandalar arasnda hiç bir bakmdan

istisna yoktur = Yurddalar arasnda hiç bir

bakmdan ayra yoktur.

Bilaistisna = Ayrasz = (Fr.) ans exception

örnek : Her vatandan hakkn bilaistisna sya-

net etmek vazifemizdir = Her yurddan hak-

kn ayrasz korumak borcumuzdur.

stisnaiye t = Ayralk

Müteferrik =Ayrk = (Fr.) Divers

Örnek: Müteferrik havadisler — Ayrk büet-

ler.

Tefrik =Ayrt
örnek: Ayrt (tefrik) kabul etmez.

Tefrik etmek = Ayrmak

Tefrika (nifak anlamna) = Ayrga = (Fr.) Dis -

corde, desunion

örnek: Vatandalar arasna tefrika sokmama -

ldr = Yurddalar arasna ayrga sokmamal-

ldr.
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Tefrika (gazete terimi) = Bclem = (Fr.) Feuille-

ton

Örnek: Gazetemiz yarn yeni bir tefrikaya ba-
lyor = Gazetemiz yarn yeni bir böleme bal-
yor.

Fart, frat = Ar, arlk, akn, aknlk
Örnek: 1 — Fart muhabbet = Arr (akn)
sevgi

2 — Muhabbette ifrat = Sevgide arhk (a -

knlk)

ifrat etmek = Ar gitmek

Örnek: Hiç bir eyde ifrat etmemelidir = Hiç
bir eyde ar gitmemelidir.

Fasahat = Uzdiyem

Örnek : Bu makalenizin fasahatine diyecek yok.

tur = Bu yaznzn uzdiyemine diyecek yoktur.

fade = Diyem, anlatm = (Fr.) Elocution, deposi-

tion

Örnek: fadesi bozuk = Diyemi bozuk,

fade vermek, ifade almak = Diyem vermek,

diyem almak.

Tarz telaffuz = Deyi = (Fr.) Prononciation

Örnek: Her yerin kendine göre bir tarz telaf.

fuzu vardr — Her yerin kendine göre bir deyi-

i vardr.

Tabir - Deyim (Fr.) Terme, expression

örnek: Bu hareketinizi anlatmak için nasl bir

ifade bulacam bilemiyorum = Bu hareketinizi

anlatmak için nasl bir deyim bulacam bile -

miyorum = Je ne puis pas trouver d'expres -

sion pour çualifier votre conduite

Fasl Ayrç

örnek: Bu eserin dört fasl var ki her biri die.
rine faiktr = Bu izerin dört ayrc var ki her

biri ötekinden üstündür.

Fasl Bölüm (Bak: Bab)

Fanla Ara, aralk

Fasit Bozuk

örnek : Zamiri fasid l^i bozuk

Fesat = Bozut

Örnek: Memlekette fesat çkarmak istiyenlere

kar bütün millet müteyakkzdr = Ülkede bo-

zut çkarmak istiyenlere kar bütün ulus uya-

nktr.

fsad etmek (Fitne anlamna) = Bozutmak —
(Fr.) Corrompre

Örnek: Gençliin ahlâkn ifsad etmek istiyen.

lere aman yoktur = Gençliin ahlâkn bozut-

mak istiyenlere aman yoktur.

fsad etmek (nifak sokmak anlamna) = Araboz -

mak = (Fr.) Mettre la discordance

Müfsid (münafk anlamna) 1 — Arabozan = (Fr.)

perturbateur, seditieux

2 — Bozutcu

Örnek : O, müfsid bir adamdr = O, bozutcu bir

adamdr.

Müfsid (münafk anlamna) = Arabozan = (Fr.)

Corrupteur

Örnek: Yine bir müfsitlik ederek onu bana kar-

kkrtt = Yine bir arabozanlk ederek onu

bana kar kkrtt.
Fâetmek (ifa etmek) = Dile vermek, aça vur -

mak, açmak = (Fr.) Divulguer

Örnek: Srrm faetti = Srrn dile verdi

(aça vurdu) = l a divulgue" son secret

ifaat = Gizaç = (Fr.) Divulgation, revelation

örnek : ngiliz Hariciye Nazr, Paris müzake-

releri hakknda baz ifaatta bulunmutur = n-
giliz d bakan, Paris söylemeleri hakknda bir

takm gizaçlarda bulunmutur.

Fatih (Bak: cihangir) =a Alpay

örnek: Tarih büyük fatihlerin adlarn hürmet-

le anar " Tarih büyük aipaylarm adlarn sy-

g ile anar.

Fethetmek Açmak, almak = (Fr.) Conquerir

örnek : stanbul'u Mrfmcd II. ald (fethetti)

Fatiha Balangç
örnek: in (klvt (iltibasnda iken büyük mü-
küller kendini gösterdi in daha balani -

çnda iken büyük güçlükler kendini gösterdi.
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Faza = Uza

örnek : Fazay nâmahdud içine serpilmi olan

yldz kümeleri = Uçsuz bucsuz uza içine ser -

pilmi olan yldz kümelen.

Fazahat (Bak: denaet) = Alçaklk

Örnek: Bu harekete fazahatten baka bir nd

bulamyorum = Bu harekete alçaklktan bak
bir ad bulamyorum.

Fazilet = Erdem

örnek: Fazilet insan yüksekliinin alâmetidir

= Erdem insan yüceliinin beldeidir.

Fazla = Artk, çok, ileri

örnek: / — Bu klavuzu yüzbinden fazla bas

trmal = Bu klavuzu yüzbinden çok (artk)

bastrmal.

2 — Fazla gidiyorsun = Çok oluyorsun (ileri

gidiyorsun.)

Fecr = Tan

örnek: Fecrin ilk klar ufka yaylrken —
Tann ilk klar ufka yaylrken.

Feda etmek = Vermek, uruna vermek

örnek : Vatan için canmz feda ederiz = Yurd

için canmz veririz. Yurd urunda üç çocuu
nu verdi (feda etti)

Fedakâr = özveren

Fedakârlk = özveri

örnek: Yaptnz fedakârl hiç unutmam ~
Yaptnz özveriyi hiç unutmam.

Fehmetmek (idrâk etmek) = Anlamak

Mefhûm = öklem

örnek : Her mefhumun kendine göre bir ma -

na vardr =Her öklemin kendine göre bir an .

lam vardr.

Fek = Ayrma, açma, koparma

örnek: Fekki mühür = Mührü koparma.

Fekketmek = Ayrmak, açmak

nfikâk etmek = Ayrlmak
örnek: Bu srada Ankaradan infikâk etmek be-

nim için pek güçtür = Bu srada Ankaradan ay.

nlmak benim için pek güçtür.
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Felah — Onum
örnek: Vatan borcunu ödemiyenlere felah yok-
tur = Yurd borcunu ödemiyenlere onum yoktur

Felâket = Felâket

Felç = nme, salk

Felce uramak = nmeye uramak
Mefluç = inmeli

Felek = Gök, çn
Fem = Az
Fen (tatbikî ilim yerinde) = Fen (T. Kö.)

Fer =Fer
örnek: Gözümde fer kalmad.

Fera = Geçirim

örnek: Bu evin size fera için vergisini öde -

meniz lâzmdr = Bu evin size geçirimi için

vergisini ödemelisiniz.

Fera etmek = Üstüne geçirmek, üstüne çevirmek

Feragat = özgeci

örnek: Millî ilerde feragat göstermek lâzm -

dr = Ulusal ilerde özgeci göstermelidir.

Feragat etmek = Brakmak, çekilmek, vazgeçmek,

elçekmek

örnek: / — Gelin, bu iten feragat edin = Ge-

lin, bu ii brakn = Gelin bu iten vazgeçin =
Gelin bu iten elçekin.

2 — Kralhktan feragat etti = Kralhktan çe-

kildi.

Feragat sahibi = özgeçen

örnek: Bu genç gerçekten feragat sahibi bir

adamm = Bu genç gerçekten özgeçen bir

adamm.

Menfaatperest = Ascl
örnek : Menfaatperest olanlardan, vatana hayr
gelmez = Ascl olanlardan yurda hayr gel.

mez.

Ferah = Ferah

Feraset = Yalgörü

örnek: Büyük siyasî ilere girienlere en Jâ -

zm olan ey, ferasettir = Büyük siyasal ilere

girienlere en gerekli olan ey, yalgörüdür.



Ferasetli = Yalgörür

örnek : Ferasetli adam, en gizli ve karanlk ey-

leri de önceden görür = Yalgörür adam, en

gizli ve karanlk eyleri de önceden görür.

Ferd = Ferd (T. Kö.) = (Fr.) Individu

FerJî = Ferdi = (Fr.) Individuel

Ferdiyet = Ferdiyet = (Fr.) Individualite

Ferdi aferide = Hiç kimse

Feri — Dal, ayrnt

Örnek: 1 — Bu meselenin dört ier'i vardr =

2 — in aslna bakalm, ferileri bir yana dur

Bu sorumun dört dal vardr,

sun = îin aslna bakalm, ayrntlar bir yana

dursun.

F'üru, teferruat = Ayrntlar

Füru (arda terimi) = nenler

Jsul (arda terimi) = Aanlar

Ferid = Tek, esiz

ferma — - buyuran, süren, emreden

örnek: Hükümfermâ = Hüküm süren

:erman (Bak: emirname) = Buyurultu

"ermanferma = Hükmeden

fersâ = - bitiren, brakmyan

örnek: Taketfersâ =Güç bitiren

Tahammülfersâ = Dayank brakmyan
rersude - Eski, yrtk, ypranm
7eretmek Yaymak, döemek

Vlefru Döeli

Mefruat - Döeme

refri etmek Döemek

reryad Haykr

örnek: Gecenin karanl içinde bir ieryad du-

yuldu — Gecenin karanl içinde bir haykr

duyuldu.

"eryad etmek Haykrmak, barmak, çarmak

örnek: Neye feryad ediyorsunuz. Ne hayki

ryorsunuz (Neye barp çaryorsunuz)
7erzend Oul

Fesh = Bozma- datma (Parlrmentolar terimi)

Örnek: 1 — Aramzdaki mukaveleyi fesh ede-

lim = Aaramzdaki sözlemeyi bozalm.

2 — Fransz kabinesinin parlamentoyu feshi

üzerine = Fransz kabinesinin parlamentoyu da.

tmas üzerine.

Feshetmek = Bozmak, datmak (Parlamentolar

terimi)

Örnek: 1 — Almanyann askerlii yeniden kur-

mas, Versay muahedesini fesh etmektedir. =
Almanyann askerlii yeniden kurmas, Versay

andlamasm bozmaktadr.

2 — Fransz kabinesi parlamentoyu feshetmek

istedi — Fransz kabinesi parlamentoyu dat-
mak istedi.

nfisah = Bozulma, dalma
örnek: 1 — Aramzdaki anlamann infisah

yüzünden = Aramzdaki anlamann bozulmas

yüzünden.

2 — ngilterede parlamentonun infisah = n -

gilterede parlamentonun dalmas.
Mütefessih = Bozulmu, çürümü, kokmu

Örnek: Mütefessih bir cemiyet = Bozulmu
(çürümü) bir sosyete — Mütefessih etlerden

yemek yapmamal = Kokmu etlerden yemek

yapmamal.

Tefessüh etmek = Bozulmak, çürümek, kokmak

Fetret (faslai saltanat anlamna) = Kargaa dev-

ri (Fr.) Anarchie, interregne

Fettan » Oynak

Fevc = Bölük, takm
örnek : Fevc fevc — Bölük, bölük, takm takm

Feveran Fkrma
Fevvare Fkrk, döner fskiye

Fevk =a (Jst

örnek : Ksm fevkani Üst ksm
Fevkani tahtan Altl üstlü

Fevt 1 — Kaybetmek, kaçrmak, elden çkarmak

2 — ölüm.

örnek: / — Frsat fevt eden sonra dövünür ~

Frsat kaçran (elden çkaran) sonra dövünir.
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Fevza (Bak: fetret) = Kargaa = (Fr.) Anarchie

Feyezan = Tama
Feyz = Gürlük

Feyzdar = Uregen

Feyz bulmak, feyzdar olmak = Gürelmek

Feyyaz = Gür, bereketli

Fezleke (Bak: icmal, hulâsa).

Fkra = Bölek = (Fr.) Paragraphe

örnek: Yaznzn üçüncü böleinde (fkrasn-

da = Dans le troisieme paragraphe de votre

artide

Fkra = Anlatk = (Fr.) Anecdote

örnek: Nasreddin hocann anlat (fkras) =
Uanecdote de Nasreddin Hodja

Fkra (terim) = Boum = (Fr.) Vertebre

Frka = Parti (T. Kö.)

Frka (askerlik terimi) = Tümen = (Fr.) Division

Frka kumandam = Tümkomutan = (Fr.) Com -

mandant de division

Frka kumandan miriliva = Tümgeneral

Frka erkân harbiyesi = Tüm kurmay = (Fr.)

Etat-major de division

Frsat - Frsat (T. Kö.)

Ftrat (Hilkat, cibillet) = Yaradl
Ftrî (hilkî, cibillî) = Dounsal

(Dounsal'in sonundaki "1,, ince okunur)

Örnek: Kendisindeki anlay ve çabuk kavra-

y sonradan olma deil, ftrîdir = Kendisinde-

ki anlay ve çabuk kavray sonradan olma de-

il, dounsaldir..

Fiat = Paha, eder

örnek : Bu defterin fiat kaç paradr — Bu def.

terin ederi kaç paradr.

Fidyei necat = Kurtulmalk

örnek: Haydutlar yakaladklar zenginden bü-

yük bir fidyei necat istediler = Haydutlar ya -

kaladklar zenginden büyük bir kurtulmalk is-

tediler.

Figan (Bak: feryad) = Haykr
- figâr — - yaral

örnek : Dilfigâr = Yürei yaral
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Fihrist = Bulmaç

Fikdan — Yokluk, bulunmazlk

Fikr = Fikir (T. Kö.) = (Fr.) Pe nsee

Fikr = Düünce = (Fr.) Avis

Örnek: Bu ite benim fikrim udur = Bu ite

benim düüncem udur.

Fikr = ide (Yakutça) = (Fr.) îdee

Örnek : Fikir, diman ilemesinden doar «=

de diman ilemesinden doar.

Fikrî = Düünsel, ideyel, fikri

örnek: 1 — Fikrî mesainin verdii yorgunluk

= Düünsel çalmalarn verdii yorgunluk.

2 — insanlarn fikrî kudreti — nsanlarn fik-

ri erki.

Fikri takib = Güderge

örnek: O, fikri takib ile hareket eder bir genç-

tir. = O, güderge ile hareket eder bir gençtir.

Filhakika = Gerçekten

Firamu etmek = Unutmak
Firar = Kaçma

Firar etmek = Kaçmak

Firarî = Kaçak

Fira = Döenek, döek

Firak, firkat (iftirak) = Ayrlk
Fitade = Dümü
Fitne (fesad anlamna) = Bozut = (Fr.) Corrup-

tion, sedition, perturbation

Örnek : Ortaklkta fitne alâmetleri görülüyor-

du = Ortaklkta bozut beldekleri görülüyordu.

Fitne (nifak anlamna) = Arabozma

örnek: Aramza fitne soktu = Aramz bozdu.

Fitnecu (bak: müfsit) = Bozutçu

örnek: Bilmezsiniz, o ne fitnecu bir adamdr =
Bilmezsiniz, o ne bozutcu bir adamdr.

Fuzuli = Bouna, haksz, yersiz

örnek: 1 — Bu konumaya fuzulî müdahale et-

menize ne demeli? = Bu konumaya bouna
(yersiz) karmanza ne demeli?

2 — Bu paray fuzulî olarak aldlar = Bu pa-

ray haksz olarak aldlar.



Füceten = Anszn, birdenbire

örnek: Füceten vefat etti — Anszn (birden-

bire) öldü.

Fürce = Aralk, delik

Füru = Aa
>erfüru etmek = Baeimek
Füruht = Satma, satm

Fürumaye = Alçak soylu

Füru = Satan

Örnek : Malûmat füru = Bilgi satan

"üshat = Genilik

Fesih = Gen, geni

""ütur = Bezginlik

örnek : Görüyorum ki fütura uramsnz =
Görüyorum ki bezginlie uramsnz.

-ütüvvet = Aklk, cömertlik
7üzun = Çok, artk

jabavet = Kaln kafallk, mankafalk

Örnek : Tembellie çare bulunur, gabavete bu.

lunmaz = Tembellie çare bulunur, kaln kafa-

lla (mankafala) bulunmaz.

jabi Kaln kafal, mankafa = (Fr.) Balourd

örnek: Bu çocuk okuduunu anlayamyan bi
kaln kafaldr = Cet enfant est un balourd qui

ne comprend pas ce qu'l lit.

\z bgab Gd
^abni fahi -- Ar aldatma

örnek: Bu satta gabni fahi vardr m Bu sa.

tsta ar aldatma vardr.

jadr Yazk
örnek: Bu ite bana gadroldu — Bu ite bana

yazk oldu.

Gadretmek Yazk etmek

örnek : O adama neden hu kadar gadrettiler =
O adama neden bu kadar yazk ettiler.

>drolmak Yazk olmak

Gaddar, zalim = Gücemen

Örnek : Bu gaddarn elinden neler çektiimi ben

bilirim — Bu gücemenin elinden neler çektii-

mi ben bilirim.

Zulm = Zulm (T. Kö.)

Gaflet — Dalgnlk, bo bulunma

Gaflet etmek = Dalgnla gelmek, bo bulunmak

Gafil = Aymaz, dalgn, bo
örnek: Gafil bulundum = Bo bulundum.

Gafil avlamak = Dalgnla getirmek

örnek: Bizi bu ite gafil avladnz = Bizi bu

ite dalgnla getirdiniz.

Gafil avlanmak = Dalgnla getirilmek

Tegafül etmek = Anlamazlktan gelmek, anlamaz

görünmek

örnek : Pek eyi bildiiniz bir iten niçin tega.

fül ediyorsunuz = Pek eyi bildiiniz bir ite

niçin anlamazlktan geliyorsunuz (anlamaz gö-

rünüyorsunuz)?

Gah, gâhi, geh, gehi = Arasra

örnek: Gâhi gelir, bizi sevindirirdiniz, imdi-

lerde gelmez oldunuz = Arasra gelir, bizi se-

vindirirdiniz, imdilerde gelmez oldunuz.

Gâh, gâhi, geh, gehi = Kimi

örnek: Gâh gelir, gâhi gelmez — Kimi gelir

kimi gelmez.

Nagâh =» Anszn, apansz

örnek: Ormanda dolarken, nagâh karma iki

adam çkt = Ormanda dolarken, anszn
(apanszn) karma iki adam çkt.

Gaib etmek Kaybetmek (T. Kö.)

Gaib olmak, tagayyüp etmek Kaybolmak
Gaile Dert (T. Kö.), Sknt

örnek: Basmdaki gaile yetmiyor gibi, oda
bir baka gaile tahmil etti Basmdaki sknt
yetmiyor gibi, o da bir baka dert yükletti.

Gala Pahallk

örnek: Kalt ve gâi yllarnda çok ü/.üldük =
Ktlk ve pahallk yllarnda çok üzüldük.
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Gali = Yüksek

örnek: Bu fiat bana pek gali görünüyor = Bu
eder bana pek yüksek görünüyor.

Galat = Yanlma, yanl
Örnek: Galat söz = Yanl söz,

Galat basar = Göz yanlmas.

Bu benim istasiyonda görülmekliimden galat-

tr = Bu benim istasiyonda görülmekliimden

yanlmadr.

Galebe = Yen, yenme

Örnek: Galebenin yars kendine güvenmekten

gelir = Yenmenin yars kendine güvenmekten

gelir.

Galebe etmek = Yenmek

Örnek : Dümanlara galebe etmek için ilk önce

kendi kudretine güvenmek lâzmdr = Düman,
lan yenmek için ilkönce kendi erkine güven,

melidir.

Galib = Yenen

örnek : Bu muharebede galib gelen ordu, bütün

erefi kazanm olur = Bu savata yenen ordu,

bütün onuru kazanm olur.

Galiba = Belki, görünüe göre, - a benzer

örnek : Böyle olacaa benzer = Galiba böyle

olacak.

Galeyan - Kaynama, kaynama
örnek : / — Suyun galeyan = Suyun kaynamas
2 — Halk arasnda galeyan uyandracak sözler

= Halk arasnda kaynama uyandracak sözler.

Galeyan etmek = Kaynamak, kaynamak
Galiz = Kaba

örnek: Aza alnmyacak galiz sözler söyledi

= Aza alnmyacak kaba sözler söyledi.

Glzet — Kabalk

örnek: Sözlerinde ve duruunda öyle bir gl-

zet var ki... = Sözlerinde ve duruunda öyle bir

kabalk var ki....

Gam = Tasa

Mamum — Tasal, pusark (hava için)

örnek: Mamum adam = Tasal adam.

Mamum hava = Pusark hava.

52

Gammaz = Kovcu, fitçi

örnek: 1 — O ne gammaz adamdr, bilseniz,

herkesi biribirine katar. = O ne kovcu adamdr,

bilseniz, herkesi biribirine katar.

2 — Gammazlk onda sanki ftrî bir hal = Fit.

çilik onda sanki dounsal bir hal.

Gamze = Süzgün bak

Ganem = Koyun

Gani = Bol, zengin, varlkl

Ganimet = Alg
örnek: Muharebede alnan ganimet, eski za.

manlarda galip ordular doyurmaa kifayet

ederdi = Savata ele geçen alg, eski zamanlar-

da yenen ordular doyurmaa yeterdi.

Garabet (Bak: acayiplik, tuhaflk) = Yabanslk

örnek: Bu adamn fikirlerinde hiç bir garabet

görmiyorum = Bu adamn fikirlerinde hiç bir

yabanslk görmiyorum.

tstirab etmek = Yabansmak
örnek: Onun böyle hareket etmi olmasna hiç

de istirab etmedim = Onun böyle hareket et-

mi olmasn hiç de yabansmadm.
Garaz (öteki anlam için, bak: maksat) = öcük
örnek: Yüreinde besledii garazn had ve pa-

yan yok = Yüreinde besledii öcüün ucu

bucu yok.

Garazkâr = öçmen
örnek: Hiddetli adamdan deil, garazkâr adam-

dan korkmal = Kzan adamdan deil, öçmen

adamdan korkmal.

intikam = öç
örnek: çimde ona kar öyle bir intikam hissi

var ki = çimde ona kar öyle bir öç duygusu

var ki.

ntikam almak = öcalmak

örnek: Dümanndan intikam almak için bütün

varln ortaya koydu = Dümanndan öcalmak

için bütün varln ortaya koydu.

lntikamcu = öçgüder

örnek: O, intikamcu bir adamdr = O, öçgüder

bir adamdr.



Garb = Bat
Örnek: Garb devletleri = Bat devletleri.

Garet = Yama, talan, çapul

Garib = Zavall, kimsesiz

Örnek: u garibe merhamet ediniz — u zaval.

lya (kimsesize) acynz.

Garib (Bak: acayib, tuhaf) = Yabans

Örnek: Garib bir kyafetle ortaya çkt — Ya.

bans bir klkla ortaya çtk.

Garib (Gurbetzede anlamna) = Elgin

Örnek : Yerinden yurdundan uzakta elgin (ga-

rib) kald.

Garize (evki tabiî) = içgüdü = (Fr.) înstinct

örnek: nsanlar akllarna, hayvanlar evki ta-

biilerine tabidirler — nsanlar akllarna, hay.

vanlar içgüdülerine uyrukturlar = Les hom-

mes agissent par leur intelligence et les ani-

maux par leur instinct.

nsiyaki — çgüdel = (Fr.) înstinctif.

Örnek: nsanlarn da insiyaki hareketleri var-

dr — nsanlarn da içgüdel hareketleri vardr

= Les hommes aussi ont des actes instinctifs.

Gark ^ Batma

örnek: Geminin gark, yalnz içindekilere de.

il, onlarn akraba ve taallûkatna da büyük bir

felâket oldu = Geminin batmas, yalnz içinde,

kilere deil, onlarn soyuna sopuna da büyük

bir felâket oldu.

jarketmek Batrmak

Ltarkolmak — Batmak

Vlüstaark, maruk Batm, batk

stirak Dalm
örnek: Hali istirakta ne yaptn bilmiyor

Dalm halinde ne yaptn bilmiyor.

arsetmck Dikmek

Üaseyan etmek - Kusmak
iasl Yunu

örnek: îslâmiycttc mevta bâdeJgMSl drfnolut

slâmlkta ölü yunudan sonra gömülür.

fasletmek -- Yumak

Gasp = Kapaç

Örnek: Eski zamanlarda derebeyleri için gasp

bir hak saylrd = Eski zamanlarda derebey-

leri için kapaç bir hak saylrd.

Gasp = Kapman
Gaspetmek = Kapmak, zorla almak

Masup = Kapik

Örnek: Masup, kimin elinde bulunursa bulun-

sun istirdad edilir = Kapik kimin elinde bulu-

nursa geri alnr.

Gayetmek = Kendinden geçirmek

Örnek: Gurubun bu güzel klan beni gayetti

= Gün batsnn bu güzel klar beni kendim-

den geçirdi.

Gayolmak = Kendinden geçmek

Gay içinde = Kendinden geçerek

Gatsetmek = Daldrmak

Gavr = Dip

Gavvas = Dalgç

Gaybubetinde = Yokken

Örnek : Onun gaybubetinde ilerine kim baka-

cak? — O yokken ilerine kim bakacak?

Gaye = Erek = (Fr.) But

Örnek: Bütün Türk çocuklarn okutmak bal-

ca gayemizdir = Bütün Türk çocuklarn okut.

mak balca ereimizdir = Nötre but principal

est d'instruire tous les enfants Turcs.

Hedef = Amaç (Fr.) But

örnek: Ordular! lk hedefiniz Akdenizdir =
Ordular! lk amacnz Akdenizdir -'- Soldats!

Votre premier but est la Meditcrrannee

Maksat Varg (Fr.) întention

örnek: Ankara'ya gelmekten maksadm si/inle

görümektir Ankaraya gelmekteki vargm si-

zinle görümektir SZ görmek vargs ile

(maksad ile) Atk.n.y. yeldim C'cst dans

fintentioh de voua reocontret (de ceuset avec

vos) <jur fe auia veou i Ankete,
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Matlub = Alacak = (Fr.) Credit, avoir, creance

Örnek: Ondan yüz lira matlubum var — Ondan

yüz lira alacam var.

Matlub = stek = (Fr.) Desir

Örnek : Matlubunuzu is'af edemiyeceim = s-

teinizi yerine getiremiyeceim = Je ne pour-

rai pas accomplir votre desir.

Mefkure = Ülkü, ideyel = (Fr.) ideal)

Temenni = Dilek = (Fr.) Souhait, voeu, deman-

de, sollicitude

Örnek : Sizden temennim odur ki = Sizden di.

leim odur ki

Temenni etmek = Dilemek

Gayet = Pek, pekçok

Gayret (Bak: cehd, sây) = Çalma, çabalama,

dürüme
Gayrete gelmek = Davranmak, canlanmak

Gayrete getirmek = Davrandrmak, canlandrmak

Gayretke = Yardakç

örnek: Arkadalk iyi eydir, gayretkelik kö-

tüdür = Arkadalk eyi eydir, yardakçlk kö-

tüdür.

Gayr = Özge

Örnek: Gayrendi = Özgecil

Gayri - = Yad -, - sz, - maz

Örnek: Cazip == Gözen; gayri cazip = yadgözen

• millî = Ulusal ; gayri millî = yadulusaL

Gayri muvafk = Uygunsuz

Gayri kabili icra = Yaplamaz.

Gayriahlâkî (Bak: ahlâk takm) = Yadahlâksal

("L„ ince okunur), ahlâkszca

Gayrielâstiki = Esnemez

Gayriiradî, gayriihtiyarî, — rdesizce, istemeksizin

örnek : 1 — Gayri iradî hareketler için kanun

cezay tahfif eder = rdesizce hareketler için

kanun cezay azaltr.

2 — Gayri ihtiyarî olarak hatrnz krdm =

stemeksizin hatrnz krdm.
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Gayri kabili afiv = Balanmaz
örnek: Bu kusurunuz gayri kabili afiv netayiç

tevlit etmitir — Bu suçunuz balanmaz so-

nuçlar dourmutur.
Gayri kabili inhina = Bükülmez

Örnek: Onun gayri kabili inhina bir yaradl
vardr. = Onun bükülmez bir yaradl var-

dr.

Gayri kabili itiraz = Sözgötürmez

Örnek: Bu, gayri kabili itiraz bir bedahettir =
Bu, sözgötürmez bir besbelliktir.

Gayri kabili kyas = Bambaka, esiz

Örnek: O, akraniyle gayri kabili kyas bir ço.

cuktur — O, taydalarndan bambaka bir çocuk-

tur.

Gayri kabili ifa = Onulmaz, savumaz
Örnek: Bu hastalk gayri kabili ifadr = Bu
hastalk onulmaz (savumaz) bir hastalktr.

Gayri kabili tahammül = Çekilmez

Örnek : Onun asabiyeti artk gayri kabili taham.

mül bir dereceye geldi = Onun sinirlilii artk

çekilmez bir dereceye geldi.

Gayri kabili telâfi = Yerine konmaz

Örnek: Bu, bütün beeriyet için gayri kabili te-

lâfi bir ziya olur = Bu, bütün insanlk için ye-

rine konmaz bir kayp olur.

Gayri kabili tezelzül = Sarslmaz, yerinden oyna-

maz

örnek : Türklüün terakki edeceine gayri ka-

bili tezelzül bir imanmz vardr — Türklüün
ilerliyeceine sarslmaz bir inanmz vardr.

Gayri kat'î — Kesimsiz, kestirilemez

Gayri mahdut = Snrsz, çevrilmemi

örnek: 1 — çimizdeki çalma hevesi gayri

mahduttur = çimizdeki çalma istei snrsz,

dr.

2 — Gayri mahdut arazi = Çevrilmemi toprak-

lar



Gayri mahsus = Belli belirsiz, duyulur duyulmaz,

duyulmyacak kadar

örnek: Ondaki tebeddül, henüz gayri mahsus

bir haldedir = Ondaki deiki, henüz belli be.

lirsiz (duyulur duyulmaz) bir haldedir.

Gayri malûm (Bak: meçhul) = Bilinmedik, bilin-

mez

örnek: 1 — Ortada gayri malûm bir ey kalma-

mtr. — Ortada bilinmedik bir ey kalmam-

tr.

2 — Bu iin akibeti nereye varaca gayri ma-

lûmdur = Bu iin sonu nereye varaca bilin,

mez.

layri mamur = enliksiz, yadbayndr

Gayri memul = Umulmadk
Örnek: En gayri memul bir srada karma ç-

kverdi = En umulmadk bir srada karma ç-

kverdi.

Gayri menus = Allmam, snlmam

Gayri meskûn = Bo, ssz

örnek : Gayri meskûn bir ada = Issz bir ada.

Gayri meskûn bir ev = Bo bir ev.

Gayri mesul = Yükümsüz

Örnek : Gayri mesul makamlarn müdahalesi =
Yükümsüz orunlarn karmas.

Gayri muhtemel Olamaz, olasz

Örnek: Gayri muhtemeldir — Olamaz, olasz-

dr.

htimal Olabilirlik, olaslk, olasal, iktimal (T.)

örnek: Bu ite kazanmak olaslm (iktimali)

göremiyorum. — îktimaldr — O! hilir, olasdr.

htimali Olask, iktimali

örnek: Bu kadar ihtimali bir ey üzerine hare-

kete geçmek doru mudur? Bu kadar ikti-

mali hr .ry üzerine harekete geçmek do^ru

mudur?

\demiihtimal Olamazlk, olaszlk

Gayri mutabk = Uymaz, uyumaz
örnek: Kanuna gayri mutabk bir hareket =
Kanuna uymaz bir hareket = Kanunla uyumaz
bir hareket.

Gayri muti = Dikba
Gayri mümkün = imkânsz
Mümkün = Imkânl

mkân = imkân (T. Kö.)

Ademiimkân = imkânszlk

Gayri münasib = Uygunsuz

Örnek: Gayri münasip hareketlerde bulunanlar

ceza görürler = Uygunsuz hareketlerde bulu-

nanlar ceza görürler.

Gayri münbit — Çorak

Örnek: Gayri münbit arazi = Çorak topraklar.

Gayri müsmir = Verimsiz

Örnek : Gayri müsmir mesai = Verimsiz çal-

malar.

Gayri müstakar = Dursuz

Örnek: Siyasî vaziyet henüz gayri müstakar gö-

rünüyor = Siyasal durum henüz dursuz görünü,

yor.

Gayri tabiî = Dnomal = (Fr.) Anormal

"Dnomal,, deki son "1„ ince okunacaktr.)

Örnek: Bu çocuun bu yata bu kadar boylan-

mas gayri tabiîdir = Bu çocuun bu yata bu

kadar boylanmas dnomaldir.

Gayritabiî Yanç = (Fr.) Contre-nature

örnek: Gayri tabiî yollardan gidilerek özlü

bir i yaplamaz — Yanç yollardan gidilerek

özlü bir i yaplamaz.

Gayz Hnç

örnek: Gayz ile hareket edenler ekseriyetle

haksizin,. doru yürümü olurhr Hnç ile

hareket edenler eok kee hakszla doru yü-

rümü olur Lir.

Gazab Kzgnlk
örnek: Gezâbâ urad Kzgnla uradr,

Gazab etmek Kzmak
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Hiddet = öfke

örnek : Hiddetle kalkan ziyanla oturur — Öfke

ile kalkan ziyanla oturur.

Hiddet etmek = Öfkelenmek

Örnek: O kadar hiddetlendim ki kendimi tuta-

myarak kaba kaba söylendim — O kadar öfke-

lendim ki kendimi tutamyarak kaba kaba söy-

lendim.

Gazûb Kzgan, kzgn
örnek: Gazup çehresinin neler anlattn ben

bilirim = Kzgn çehresinin neler anlattn
ben bilirim.

Gazal = Ceylan

Gazanfer =± Aslan

Geda = Dilenci, yoksul

Gehvare = Beik

Gencine = Gömü, hazne (T. Kö.)

Gerdan = Boyun

Gerdune = Araba

Germ = Scak, ss

Germi = Hz
örnek: Aralarmaki dostlua bir kat daha germi

vermek için = Aralarndaki dostlua bir kat

daha hz vermek için.

Getü güzar = Gidip dolama, gezip tozma

Gbta = mren
Örnek: îmren (gbta) bir ahlâk eksii deildir,

saknlacak olan ey günü (hased) dür.

Gbta etmek = imrenmek

Örnek: Öyle güzel bir eser yazm ki okuyunca

âdeta gbta ettim = Öyle güzel bir eser yazm
ki okuyunca baya imrendim.

Hased — Kskançlk, günü

Hased etmek Kskanmak, günülemek

Hasûd - Kskanç, günücü

Gda — Besin

Örnek: Gdasz vücut, yava yava ypranr =

Besinsiz beden, yava yava ypranr.

Mugaddi Besinli, besleyici
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Gayri mugaddi = Besinsiz

Örnek: Baz yemekler vardr ki pek lezzetlidir,

fakat gayri mugaddidir = Bir takm yemekler

vardr ki pek tatldr, ancak besinsizdir.

Gilâf = Kn, klf
Gina, istina = Doysalk, bkknlk, naz (T. Kö.)

Örnek: Ayni yemekleri yemekten gna geldi =

Ayni yemekleri yemekten bkknlk geldi. — Bu
adam, istina nedir bilmez = Bu adam doysalk

nedir bilmez.

Gna getirmek = Doysamak, bkmak
Müstani = Doyuk
Gîrîv = Çlk
Ga = Zar

Gybet = Çekitirme

Gybet etmek = Çekitirmek

Giran = Ar
Giranbaha = Deeri çok

Giran gelmek = Arsmmak
Örnek: Onun bu vaziyeti bana çok giran geldi =
Onun bu durumunu çok arsmdm.

Girdab = Çevrinti

Girdibad = Kasrga

Girift = Girinç

Örnek -.Önümüzdeki mesele çok girift bir idir

= Önümüzdeki sorum çok girinç bir itir.

Giriftar olmak (musab ve duçar olmak) = Tutul-

mak, yakalanmak

Girive = Çkmaz
örnek: Onun bu giriveden nasl kurtulacan

bilmiyorum = Onun bu çkmazdan nasl kurtu-

lacan bilmiyorum.

Girye = Alama
Grup = Grup (T. Kö.)

Gubar = Toz

Gudde = Bez

Gudruf = Kkrdak
Gulgule = Çlt

Örnek: Derken bir gulgule koptu = Derken

bir çlt koptu.

Gulüv = Üüntü



julüv (kyam anlamna) = Ayaklanma

jurab = Karga, kuzgun

jurbet = Yadel

Örnek: Gurbette kaldm = Yadelde kaldm.

jurubu ems = Gürbatm
Örnek: Gurubu ems srasnda — Günbatm s-

rasnda

jurubu kamer = Aybatm
rulûu ems = Gündoumu
rulûu kamer = Aydoumu
jurur = Gurur

Marur = Gururlu

jürz = Topuz

üusn = Dal

jussa (bak: gam) = Tasa

jûya = Sanki, diyelim ki

îüfte (terim) = Deyi
jüftügû = Dedikodu

jüruh = Alay, takm
jüzaf = Bo söz

Güzergâh = Geçek

Üüzide = Seçkin

H
Hâb = Uyku

Hâbide = Uykuda
Höbâset - Kötülük, pislik, alçaklk = (Fr.) Me-
:hancete, sceleratesse

Ervah habise = Kötü ruhlar (Ruh: T. Kö.)
Habbe = Tane

Haber - Haber (T. Kö.)

Mesmuat = Duyuklar

Havadis = Bilget

örnek: Bu havadisi kimden aldnz — Bu bü-
eti kimden aldnz?

Habib = Sevgili

Hacalet - Utay

Hacet (Bak: htiyaç, zaruret)

Haciz Ayran

Hâcle = Gerdek

Kaceri semavî = Gökta, betil (terim)

Hacm (Bak: cirm) = Oylum = (Fr.) Volume
Örnek : Bu cismin hacmini mesaha etti — Bu
cismin oylumunu ölçtü.

Ate olsa cirmi kada yer yakar = Ate olsa oy-

lumunca yer yakar.

Hacmi istiâbi = Syg
Örnek: Bu geminin hacmi istiâbis 3 bin ton-

dur = Bu geminin sygs üç bin tondur.

Hâd = Keskin = (Fr.) Aigu

Örnek: ktisadî buhran hâd bir devreye girdi =
Ökonomik buhran keskin bir devreye girdi.

Hadaset = Küçüklük

Örnek : Hadaseti sinninden dolay askere alma-

dlar = Yann küçüklüünden dolay askere

almadlar.

Had = Derece

Örnek: Haddini bilmez bir adam = Derecesini

bilmez bir adam.

Haddi kifayet = Yeterge

Örnek: Verilen Hat haddi kifayeti bulmad —
Verilen Hat yetergesini bulmad.

Haddi lâyk = Tamdeer

Haddi vasat = Orta

Haddini amak = Derecesini amak, ar gitmek

örnek : Büyük harbta pahallk haddini am-
t — Büyük harbta pahallk derecesini am-
t (ar gitmiti)

Haddini bildirmek = Derecesini bildirmek, az-
nn payn vermek, boyunun ölçüsünü vermek,

aznn ölçüsünü vermek

Haddinden fazla Ar
örnek: Haddinden fazla bir emekle = Ar
bir emekle.

Hadsiz (Bak: Bîhad) r - Tükenmez
Hadnâinas mark, küstah, kendini bilmez

lîudut - Buç (Fr.) Limit

örnek: Edeb hududunu tfCfvfll etti = lCdcb

bucuDu
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Hudut = Snr = (Fr.) Frontiere

Örnek: Fransz — Alman hududu = Fransz —
Alman snr.

Hadaka = Göz bebei

Hadid = öfkeli

Hadika = Bahçe

Hadise = Hadise (T. Kö.)

t'.ade = Kocunma
Hafza = Hafza (T. Kö.) = (Fr.) Memoire

Hafi = Gizli = (Fr.) Secret

Örnek: Hafi bir anlama — Gizli bir anlama

= Une enterne secrete

Hafif = Hafif (T.Kö.)

Tahaffüf etmek = Hafiflemek = (Fr.) S'alleger

Tahfif etmek = Hafifletmek = (Fr.) Alleger

istihfaf etmek = Hafifsemek

Örnek: Onu istihfaf ediyordu = Onu hafifse-

yordu.

Hafifmereb = Yenik
Hafid = Torun

Hafiye = Karakulak = (Fr.) Espion

Hafretmek — Kazmak
Hafriyat = Kaz = (Fr.) Fouille

Hafta = Hafta (T. Kö.)

. hah = ister

Hah nâhâh = ster istemez

Bedhâh = Kötücül = (Fr.) Malveillant

Dilhâh = Gönül istei

örnek: Dilhâhmca hareket edemedim = Gönül

isteince hareket edemedim.

Hayrhah = lycil

Hâhi = stek = (Fr.) Appetit, desir

Hâhiker = stekli = (Fr.) Desireux

Hail = Engel =(Fr.) Obstacle

örnek: Bu hail de ortadan kalkt = Bu engel

de ortadan kalkt.

Hâil (Hevl'den) (Bak: Mahuf)

Hain = Haym (T. Kö.) = (Fr.) Traître

örnek: O hainlerin akbetini herkes bilir = O
haymlarm akbetini herkes bilir.

Hiyanet = Hayrdk
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Haiz = Tayan, -de olan, - li

Örnek: Bu i ehemmiyeti haiz eildir. =
Bu i önemli deildir.

Yüzba rütbesini haiz olan = Yüzba derece-

sinde olan.

Haizi salâhiyet = Yetkili.

Hâk = Toprak

Hâkî renk = Boz

Hakk (Terim) •= = Kazm = (Fr.) Gravüre

Hakkak — Kazman = (Fr.) Gravüre

Hakkiyât = Kazt = (Fr.) Gravüre

Hak - Hak (T. Kö.) = (Fr.) Droit

stihkak = Hak = (Fr.) Dû, ration, merite

Örnek: stihkakm alamadm = Hakkm ala-

madm.
Hakkaniyet = Hakcllk = (Fr.) Equits, justice

Hakinas — Haktanr = (Fr.) Equitable

îhkak etmek = Hakk yerine getirmek = (Fr.)

Rendi e justice

Örnek : Hâkimler ihkak hakka çalrlar =
Hükmenler hakk yerine getirmee çalrlar.

Hakikat = Hakikat = (Fr.) Verite

Hakikat (eniyet) = Gerçek, gerçeklik = (Fr.)

Realite

örnek : lim eniyetlcri aratrr = lim ger-

çekleri aratrr.

Hakikaten = Gerçekten, dorusu = (Fr.) Relle-

ment, vraiment

Hakikatgû = Dorucu, doru sözlü =(Fr.) Veri-

dique

örnek : Hakikatgû bir adam = Dorucu bir

adam.

Karibi hakikat = Hakikats = (Fr.) Vraisemblaole

örnek : Bir romann mevzuu az çok karibi haki-

kat olmaldr = Bir romann konusu az çok

hakikats olmaldr.

Muvafk hakikat = Hakikata uygun = (Fr.) Ve

ridique

örnek: Muvafk hakikat bir haber = Hakikata

uygun bir duyu.

Hakikatbîn = Doru görülü



Hakikî = Olmu = (Fr.) Reel

Örnek: Bu romanda okuduunuz eyler haki-

kîdir = Bu romanda okuduunuz eyler ol-

mutur.

Hakikî fe'nî) = Gerçek = (Fr.) Reel

Örnek: Rüyada görülen eyler hakikî deildir
— Rüyada görülen eyler gerçek deildir.

Hakikî = Asl = (Fi.) Veritable

örnek: Bu yaznn hakikî manas udur = Bu
yaznn asl anlam udur.

Hakikî = Tam = (Fr.) Veritable

Örnek: General ... hakiki bir kumandandr =
General ... tam bir komutandr.

-laklkî = Hakkatl, candan = (Fr.) Vrai, sincere

Örnek : Hakikî bir arkada = Candan bir arka-

da (hakkatli bir arkada)
rîakikî = Doru = (Fr.) Veritable

Örnek: Bu yaz vaziyetin hakikî tahlilidir —
Bu yaz durumun doru bir çözesidir.

Hlakikî Saici, hakiki (Fr.) Vrai

Örnek : Bu elmas hakikî midir, deil midir? =
Bu elmas saici midir, deil midir?

>ahih Doru

rashih etmek = Dorultmak (Fr.) Rectifier

Örnek: Bu yanl duyuu Turgud dorulttu.

rashih etmtk Düzeltmek (Fr.) Corriger

örnek: Bu yazdaki yanllar tashih ediniz =
Bu yazdaki yanllar düzeltiniz.

Muhakkak (Bak: üphesiz;

Vluhik Hakl (Fr.) Juste

fahkik, tahkikat : Gerçin (Fr.) Enquctc, ins-

truction

örnek: Suçlu hakknda tahkikat yaplyor =

Suçlu hakknda gerçin yaplyor.

rahkik etmek Gcrçinlemek (Fr.) Sinstruirc,

se livrer â une cnqucte

örnek: Polr.. hu cürmü kimin ilediini tahkik

eliyor PolM, hu .in knun
(itiliyor.

Kabili tahkik = Gerçinlenebilir = (Fr.) Verifiable

Örnek: Bu i eldeki vesikalara göre kabili tah-

kik görünmüyor = Bu i eldeki belgelere gö-
re gerçinlenebilir görünmüyor .

Ledettahkik — Gerçinlendikte = (Fr.) Apres en-

quete

Tahkikat adliye = Tüzel gerçin = (Fr.) Enquete
judiciaire

Tahkikat iptidaiye = lkel gerçin = (Fr.) En-
quete preliminaire

Tahakkuk (Bak: sabit) — Gerçekleme, kesinleme

Örnek: Vergi tahakkuku — Vergi kesinlemes.

Tahakkuk etmek (Bak: Sabit olmak) = Gerçekle-

mek — (Fr.) Se realiser

Örnek: Ümidim tahakkuk etti = Umudum ger-

çekleti.

Tahakkuk ettirmek = Kesinlemek

Örnek : Vergi tahakkuk ettirmek = Vergi ke-

sinlemek.

Tahakkuk ettimek = Gerçeklemek = (Fr.) Rea-

liser

Örnek: Bu adam bütün düüncelerini tahakkuk

ettirmitir = Bu adam bütün düüncelerini

gerçeklemitir.

Tahakkuk ettirmek = Varlatrmak = (Fr.) Re-

aliser

Örnek : Düüncelerini tahakkuk ettirmek için

her çareye ba vurdu Düündüklerini varla-

trmak için her çareye ba vurdu.

Kabili tahakkuk Gerçeklenebilir = (Fr.) Re-

alisable

örnek : Kabili tahakkuk tasavvurlar — Gerçek-

lenebilir tasarlar.

Tahakkuk memuru Kesinci, kesinleyici

Kat'î Kesin (Fr.) Dcfinitif, catcgoriquc

K..t'ilutirmek Kesinletirmek

Hukuk Türe (Fr.) Science juridique

Hukuki Türel (
l- 1. ) Juridiqu<

Hukuku âmme Kamusal haklar (Fr.) I > i < » i

l

publC

Hukuku müktesebe Edinek haklar (Fr.)

Droit cq
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Hukuku tabiiye Tabii haklar = (Fr.) Droits

naturels

Hakeza = Böylece, böyle, bunun gibi, gene

Hakem — Yargç — (Fr.) Arbitre

Hikmet = öken, gizeyp

örnek: Bu ite benim anlamadm bir hikmet

var = Bu ite benim anlamadm bir gizeyp

var.

Hakim Ökmen = (Fr.) Sage

Hâkim -- 1 — Egemen = (Fr.) Souverain

2 — Hükümen = Juge

3 — Hüküm süren = Regnant, predomi-

nant, preponderant

4 — Baat = Dominant

Öraekler: 1 — Türkiye'de millet hâkimdir =
Türkiye'de ulus egemendir — En Turquie la

Nation est souveraine.

2 — Adliye Vekâleti hâkimler için yeni bir ka-

nun hazrlamaktadr = Tüze Bakanl hükû-

menler için yeni bir kanun hazrlamaktadr =
Le Ministere de la jüstice est en train de pre-

parer un nouveau projet de loi concernant les

juges.

3 — Millet Meclisinde hâkim olan kanaate gö-

re — Kamutayda hüküm süren kanaata göre =
Selon le conviction preponderante de la G. A.

N.

4 — Ordu, bütün hâkim tepeleri zaptetti =
Ordu, bütün baat tepeleri ele geçirdi = Var-
mâe s'est emparee de tous les sommets domi-
nants.

Hükkâm = Hükümenler

Hükümran = Hükümsüren = (Fr.) Souverain,

regnant

Hâkim olmak = Baatmak = (Fr). Dominer

örnek: istiklâl duygusu köklü olan bir millete

kolay kolay hâkim olunamaz = Erkinlik duy-

gusu köklü olan bir ulus kolay kolay baatla-

maz - Une Nation qui a une conscience pro-

fonde se son independance ne peut pas etre fa-

cilement dominâe.

Hâkimiyet = Egemenlik, baatlk = (Fr.) Souve -

rainete, Domination

örnekler: 1 — Hakimiyet milletindir — Ege-

menlik ulusundur = La souverainte appartient

â la Nation.

2 — Hindistan ngilizlerin hâkimiyeti altnda-

dr = Hindistan ngilizlerin baatl altnda-

dr = Les ndes se trouvent sous la domination

Anglaise.

Mahkûm = Kölemen = (Fr.) Asservi

Örnek: Mahkûm millet = Kölemen ulus =
Nation asservie

Mahkûmiyet = Kasnlk = (Fr.) Condamnation

Mahkûm olmak = Hüküm giymek, kaanmak =

(Fr.) Etre condamne

Mahkûm etmek — Kasamak = (Fr.) Condamner

Muhakeme = 1 - ökem, 2 - Duruma = (Fr.)

1 - Raisonnement, 2 - Jugement

Muhakeme etmek = 1 - öklemek, 2 - Durumak
= (Fr.) 1 - Raisonner 2 - Juger

örnek: 1 — nsan hiç bir fikri muhakeme et-

meksizin kabul edivermemelidir = nsan hiç

bir fikri öklemeksizin kabul edivermemelidir.

2 — Alacam vermiyen adamla dün mahke-

mede muhakeme olduk = Alacam vermiyen

adamla dün hak yerinde durutuk.

Hâl = Ben = (Fr.) Grain de beaute

Hal = Hal (T. Kö.)

Hâlen = imdileyin

Hali hazr — Bugünkü (imdiki) hal

örnek: Hali hazrda = imdiki halde, bugün-

kü halde. — Hali hazrda böyle bir ie teebbüs

edemem = imdiki halde böyle bir ie girie-

mem.

Hali medenî = Soysallk hali

Hali nekahate gelmek = Dincelmek

Haleti nezi = Can çekime

Halü vaziyet (Bak: ahvalü erait) = iler, haller

Hail = Kotarma
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Hail = Eritme = (Fr.) Action de dissoudre

Örnek: ekeri suda hallettim = ekeri suda e-

rittim = J'ai dissou le suce dans l'eau.

Halletmek = Eritmek = (Fr.) Resoudre

Halletmek = Açmak = (Fr.) Denouer, deviner

Halletmek — Kotarmak = (Fr.) Solutionner

Örnek: Bu ii büyük mükülâtla halledebildim

= Bu ii büyük güçlüklerle kotarabildim =
J'ai pu solutionner cette aiîaire avec beaucoup

de difficultes.

Çarei hail = Çözge = (Fr.) Solution, arrangement,

transaction, accomodement

Örnek : Ben bugüne kadar bu iin çarei hallini

bulamadm = Ben bugüne kadar bu iin çözge-

sini bulamadm — Je n'ai pu trouver aucune

solution a cette aiiaire (probleme)

Tarz hail (sureti tesviye) = Anlat = (Fr.)

Compromis

Örnek: Tarafeyn bugüne kadar hiç bir tarz

hail (sureti tesviye) bulamad = ki taraf

bugüne kadar hiç bir anlat bulamad = Les
deux parties n'ont pu trouver aucun compro-
mis jusqu'aujourd'hui.

Tahlil Çöze = (Fr.) Analyse

Örnek: Kan tahlili = Kan çözesi = Analyse
du sang.

Tahlilî Çözel (Fr.) Analytique

örnek: Kimyai tahlilî ile meguldür = Çözel

kimya ile urayor = l s'occupe de la chimie

analytique.

Tahlil etmek Çözelemek (Fr.) Analyser

Tahallül Erime (Fr.) Dissolution

örnek: Onun tahallülü pek güç oldu - Onun
erimesi pek güç oldu Sc dissolution a 6te

tres difficile.

Münhal Erir (Fr. )8olublC

örnek : Suda münhal cisimler Suda fi ir ci-

simler.

Münhal Açk (Fr.) Vacant

Münhalât Açk yerler
| Lef placcs va-

cantes

Münhallât = Erirler = (Fr.) Matieres solubles

Gayri münhallât = Erimezler = (Fr.) Matieres

insolubles

înhilâl = Dalm, çözülüm = (Fr.) Decomposi-

tion, desagregation

Örnek :nhilâli siyasî ve içtimaî içinde bulunan

memleketler = Siyasal ve sosyal dalm için-

de bulunan ülkeler = Les pays qui se trouvent

dans la decomposition politiçue et la desag-

regation sociale.

înhilâl = Erime = (Fr.) Action de fondre

Örnek: eker su içinde inhilâl eder = Le sucre

fond dans Veau.

inhilâl = Açlma = (Fr.) Vacance

Kabili inhilâl = Erir = (Fr.) Soluble

Örnek: Bikarbonat dö sud suda kabili inhilâl

cisimlerdendir = Bikarbonat dö sud suda erir

cisimlerdendir.

Gayri kabili inhilâl = Erimez = (Fr.) Insoluble

Örnek: Demir suda gayri kabili inhilâl cisim-

lerdendir = Demir suda erimez cisimlerden-

dir = Le fer est insoluble dans l'eau.

Kabiliyeti inhilâl = Erigenlik = (Fr.) Solubilite

örnek: Kabiliyeti inhilâliyesi çok olanlar =

Erigenlii çok olanlar — Matieres qui ont une

grande solubilite.

Mahlûl Erimi = (Fr.) Resou

Mahlûl : Eril = (Fr.) Solution

örnek: Asithorik mahlüllcri Asitborik eril-

leri — Les solutions boriqu6es.

Muhalül Eritir (Fr.) Dissolvant

Mürekkep Katnç (Fr.) Composc

örnek: Mürchi ;;/<•; KûtJttÇ (isimler

= Les corps composâs.
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Terkip = Katm = (Fr.) Composition

örnek : Suyun terkibinde müvellidülma ve mü-

veliidülhumuza bulunduunu Lavvaziye kefet-

ti = Suyun katmnda idrojen ve oksijen bu-

lunduunu Lavvaziye ortaya çkard = C'est

Lavoisier qui a decouvert l'excistence de î'hy-

drogene et de l'oxygene dans la composition

de Peau.

Terkip Somtöz = (Fr.) Synthese

örnek : Kimyevî tahlil ve terkipler = imik
çöze ve somtözler = Les analyses et les syn-

theses chimiques

Terkibi = Somtözel = (Fr.) Synthetique

örnek: Terkibi hükümler = Somtözel hüküm-

ler = Les Jugements Synthetiques.

Terkib etmek = Somtözlemek = (Fr.) Synthetiser

örnek : Eski fikirleri yeni bir ekilde terkib

etti = Eski ideleri yeni bir ekilde somtözle-

di — ti a synthetise les idees anciennes dans

une forme nouvelle.

Terkib etmek = Katunlamak = (Fr.) Composer

örnek : Bu ilâc bir çok maddeleri terkib ede-

rek yaptm = Bu ilâc birçok etenleri katm-

lyarak yaptm = C'est de beaucoup de mati-

eres que j'ai compose ce medicament.

Terekküb etmek = Katmlanmak = (Fr.) Se

composer

örnek: Su müvellidülma ile müvellidülhumuza-

dan terekküb eder = Su idrojenle oksijenden

katmlanmtr = L'eau se compose de Vhydro-

gene et de Poxgyene.

Halâs — Kurtulu »kurtulma

Halâs etmek = Kurtarmak

Halâs olmak = Kurtulmak

Halaskar = Kurtarc

Halâvct Tatllk

Hale = Ayla

Halef - Ardl = (Fr.) Successeur

Halel — Bozukluk

Hali - Bo
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Halâ = Boluk
Halim = Yumuak, yava
Halis = Katksz

Örnek: Halis kahve, halis ya = Katksz kah-

ve, katksz ya
Halita = Karmaç = (Fr.) Alliage

Mahlut = Katk
Örnek : Mahlut ya = Katk ya.

Halk = Halk (T. Kö.) = (Fr.) Peuple

Halketmek = Yaratmak = (Fr.) Creer

Hilkat — Yaradl = (Fr.) Creation

Halik = Yaratan = (Fr.) Createur

Mahlûk Yaratk (Fr.) Creature

Ham = Ham
Hamakat = Beyinsizlik

Hamaili = Arkuru

Hame = Kalem (T. Kö.)

Hamz = Ekit = (Fr.) Acide

Hamil = Tayan, götüren, gebs, yüklü

Hamile = Gebe

Hamule = Yük = (Fr.) Charge

Mahmul = Yüklü

Hamul = Dayangan

Mütehammil = Dayanr, kaldrr

Örnek: Latifeye mütehammil deildir = aka

kaldrmaz. — Acya mütehammildir = Acya
dayanr.

Tahmil etmek = Yüklemek

Tahammül etmek = Dayanmak, çekmek, götür-

mek, kaldrmak

örnek: Bu kadar eziyete tahammül edilmez =

Bu kadar eziyete dayanlmaz. — Bu hayata ta-

hammül edemiyorum = Bu hayat çekemiyo-

rum. — Bu iin bu kadar müzakereye taham-

mülü yoktur = Bu i bu kadar söyleme götür-

mez (kaldrmaz).

Mukavemet = Dayank

Mukavemet etmek = Dayanmak

Mukavim, mukavemetli = Dayankl

Hamle = Atlm



Hamletmek (Bak: atfetmek) = Vermek = (Fr.)

Attribuer

Örnek : Bamn arsn souk algnlna ham-

lediyorum = Bamn arsn souk algnl-
na veriyorum

Hamrâ = Kzl
Hançere = Grtlak

Hande — Gülme

Handan = Güley

Handan olan = Giilegen

Örnek: Hande, insanda meserretin bir alâme-

tidir. Handan bir yüz, görenin de yüreine in-

bisat verir. Handan olan insanlar, her yapacak-

lar ie gönül rahatl ile el vururlar = Gül-

me, insanda sevincin bir beldeidir. Güley bir

yüz, görenin yüreine açlma verir. Gülegen

insanlar, her yapacaklar ie gönül rahatl
ile el vururlar.

Hane = Ev

Hanedan = Dinasti (T. Kö.)

Hane halk — Evgil

Hane berdu — Yersiz yurdsuz

Hanüman = Ocak, evbark
,

Hanis olmak = Antsymak = (Fr.) Violer le ser-

ment

Hapisane = Hapsevi

Haps Hapis (T. Kö.) = (Fr.) Prison

Mahpus Kapsk

Habsetmek Hapsetmek = (Fr.) Emprisonner
Mevkuf Tutsak (Fr.; Detenu

Tevkif Tutsam (Fr.) Arrestation, detention

Tevkif etmek Durdurmak, alkoymak, tutsamak

(Fr.) Arretcr, detcnir

Tevkifhane Tutsalk

Har Diken

Har Yakc, scak

Hararet Scaklk, ate (Fr.) Chaleur, fievrc

örnek: HâMtatUB harareti va
var.

Sühunet l»K (Fr.) Tempfcrature

Hararetli = Scak, ateli = (Fi.) Chaud, ardent

Örnek: Hararetli adam = Ateli adam.

Hararetlenmek = Atelenmek

Örnek: Bugünlerde siyasî konumalar pek ha-

raretlendi = Bugünlerde siyasal konumalar

pek atelendi.

Teshin etmek = Istmak

Harab = Ykk, harap (T. Kö.) = (Fr.) En ruine

Örnek : Harab bir hane — Ykk bir ev = Une

maison en ruine

Harab = Ykm, ykknlk, haraplk = (Fr.)

Ruine

Örnek : Memleket için harabiyi mucib olur =
Yurd için bir ykm (ykknlk) olur = Ce sera

la ruine pour le pays.

Harab etmek, tahrib etmek = Yklamak, harapla-

mak = (Fr.) Ruiner

Örnek: iddetli bir zelzele bütün köyü harab

(tahrib) etti — iddetli bir deprem bütün

köyü yklad = Un tremblement de terre vio-

lent a detruit tout le village.

Harabe = Yk = (Fr.) Les ruines

örnek: Balebek harabeleri = Balebek yklar
= Les ruines de Balebek.

Müsrifi harab = Kaak = (Fr.) Qui menace

ruine, delabre, ruine

Örnek: Müsrifi harab bir hane = Kaak bir

yap — Une batisse qui menace ruine (delabree,

ruinee)

Müsrifi harab olmak ~ Kaamak
Örnek : Müsrifi harab olan ebniye = Les bâtis-

ses qui menacent ruine

Tahribkâr Ykc - (Fr.) Destructeur

örnek : Tahribkâr bir tesir icra etti = Ykc
bir ctkc yapt = II a fait un effet destructeur.

Harb Harp (T. Kö.) (Fr.) Gucrrc

Harcetmck, sarfctmck Harcamak

Harç Harç

Hare Menevi

Harelemtk Mencvislcmck
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Hareli = Menevili

Hareke == Hareke

Hareket = Hareket (T. Kö.)

Hareketi arz — Deprem

Seriiilhareke = Tezgider

Muharrik (âmil anlamna) = Etke = (Fr.) Mobile

Muharrik = Eleba
örnek: syann muharrikleri = Aznn eleba-

lan.

Müteharrik — Oynar

örnek: Müteharrik sandalya = Oynar sandal-

ye-

Müteharrik = iler

örnek: Buharla müteharrik makine = Buar-
la iler makine .

Müteharrik bizatihi = Kendi iler

örnek: Müteharrik bizatihi makineler, büyük

bir terakkiye vasta olmutur = Kendi iler ma-

kineler, büyük bir ilerlemeye araç olmutur.

Gayri müteharrik = Oynamaz, kmldamaz, hare-

ketsiz

örnek : Gayr müteharrik bir cisim gibi

durdu = Kmldanmaz (oynamaz) bir cisim gi-

bi durdu.

Kuvvei muharrike = Iletge = (Fr.) Force mot-

rice

örnek: On dokuzuncu asrn kuvvei muharrike-

si buhar idi; yirminci asrn kuvvei muharrikesi

elektriktir = On dokuzuncu asrn iletgesi bu-

ar idi, yirminci asrn iletgesi elektriktir.

Tahrik Harekete getirme, kkrtma, uyandr-

ma, iletme

Tahrik etmek = letmek

örnek: Vapurun çarhn tahrik eden buhardr
- Vapurun çarkm ileten buardr.

Tahrik etmek Uyandrmak

örnek : Vatanperverlik hissiyatm tahrik etmek,

(harekete getirmek) ^ Yurdseverlik duygusu-

nu uyandrmak.
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Tahrik etmek = Kkrtmak
Örnek: Fransada mensucat amelesini tahrik e-

denler tevkif olunmutur = Fransada dokuma
içilerini kkrtanlar tutulmutur.

Tahrik etmek = Harekete getirmek = (Fr.)

Mettre en mouvement

örnek : Makineyi tahrik etti = Makineyi hare-

kete getirdi.

Tahrikâmiz s= Kkrtc
Tahrikat — Kkrtm
Harf = Harf (T. Kö.)

Harfendaz = Lafatan

Harhara = Hrlt
Hariç = D, dar
Dahil = iç

Haricî = D
Örnek: Haricî cephe — D yöney — Hariciye

vekâleti = D Bakanl
Dahilî = iç

Örnek: Dahilî cephe= lç yöney — Dahiliye Ve-

kâleti — ç Bakanl
Haricen = Dtan, dardan
Harif = Güz

Harifane (Bak: arifane) = Ortaklaa

Hârika = Tansk

Harikavî = Tansl

Harikulade (fevkalâde) = Görülmedik, iitilme -

dik, duyulmadk

Örnek: 1 — Harikulade (fevkalâde) bir basi-

retle = Görülmedik (iitilmedik) bir öngörür-

îükle = i4vec une clairvoyance extraordinaire.

2 — Görülmedik, iitilmedik ey = Une chose

inouie .

3 — (konuurken) harikulade, fevkalâde yeri-

ne: — Olur ey deil — C'est extraordinaire —
Olmaz ey = Cest merveilluex.

Harikulade (fevkalâde) = Üsnomal = (Fr.) Ex-

traordinaire, inoui, merveilleux

örnek: Harikulade bir sây = Üsnomal bir ça-

lma = Un travail extraordinaire.



Harim — Gizey, avlu = (Fr.) Sanctuaire, enceinte

sacree, enceinte

örnek: Ev, insann halimidir = Ev, insann

gizeyidir = La maison est le sanctuaire de

Phomme.

Mahrem = Gizli, özde = (Fr.) Confidentiel, in-

time

örnek: Mahrem evrak = Gizli kâdlar = Pi-

eces confidentielles.

Mahremiyet = Gizlilik, özdelik, içli dllk =
(Fr.) Confidence, intimite

Örnek: Bu dosyann mahremiyeti = Bu dos-

yann gizlilii.

ki arkada arasndaki mahremiyet = ki arka-

da arasndaki özdelik.

Mahremane = Gizli olarak = (Fr.) Confidentiel-

lement

Örnek : Bunu size mahremane soyuyorum =

Bunu size gizli olarak soyuyorum.

Mahremi esrar = Gizde = (Fr.) Confident

Harir = ipek

Harita = Harta

Has, mahsus = özgü = (Fr.) Propre â

Örnek: Onun kendine has bir yazs var = O-

nun kendine özgü bir yazs var = l a une

maniere d'ecriture propre a lui.

Tahsis etmek Özgülemek = (Fr.) Affecter,

consacrer, reserver, destiner, allouer

örnek : Bu maazann kiras vergiye tahsis e-

dilmistir. Bu maazann kiras vergiye öz ,14ü-

lenmitir Le loyer de ce magasin est affecte

â l'impöt

Hassatan, bilhassa, alelhusus Hele, yalnz

Hassa, hasiyet, hususiyet özgüllük (Fr.)

Propriete, particularite

örnek: / — Madenlerin hassas MadcnJr in

L. proprirtr de , netaux.

2 — MesaJperrerlik onun mizaetndaki hu

yelerden biri idi Çalkanlk onun özgülük-

lerinden biri idi L'.motr du t.vnl tmn.it

un des pmrtiCUMlMâ de f>n caractm

Cevher = Öz = (Fr.) Substance, essence, fond

Asliyet = Özgünlük = (Fr.) Originalite

Örnek: Bu yazda bir asliyet görünüyor = Bu
yazda bir özgünlük görünüyor = On remarque

de Yoriginalite dans cet article.

Aslî = Özgün = (Fr.) Original

Hususî, ahsî, zatî = Özel

ahsiyet = Özlük

Örnek: Bu eserdeki ahsiyet ilk nazarda göze

çarpacak derecededir = Bu izerdeki özlük ilk

bakta göze çarpacak derecededir.

Hasad = Biçme

Hasad etmek = Biçmek

Hasar = Zarar (T. Kö.)

Hasbihal = Söylei, söylemek, (Monolog anla -

mna olan söiz) söyleni

Mubahase etmek (Münakaa etmek) = Aytmak,

çatmak.
Mükâleme, muhavere = Konuu, konuma

Münakaa (Mubahasa) —Aytma
Muhabere = Haberleme, yazma
Müzakere = Görüme, görüü

Müzakere = Belletim (Okula terimi)

Müzakereci = Belletici

Müzekkere = Asbitik

Taatii efkâr = Oylama
Tezekkür etmek = Görümek
Tezkere (Tahrirat) = Bitik

Hasbeliktza (Bak: ktiza) = Lüzumundan dolay

Hasebiyle Dolay, ötürü

örnek: Böyle olmak hasebiyle =Böyle olmaktan

ötürü, böyle olmak dolaysiyle

Haseb (Bak: Neseb)

Hased etmek (Bak: Gbta) = Kskanmak, günüle-

mek

Örnek: 1 — Bana hascd edeceine sen de bir

bahaya aap olmaa çal Beni kskanacana

.m de bir baltaya sap olmaa çal.

2 — Hased etmek, gtbta etmee benzemez

Oünülemek mrenmee benzemez.

Hasud (Baki glbta) Kskanç, günücü
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Hasl olmak, husul bulmak = Olmak, Uremek
Haslat Urüt

Haslat safiye = özürüt - (Fr.) Benefice net

Haslat gayri safiye = Ham iirüt

istihsal - Üretim = (Fr.) Production

Örnek: ktisadî istihsal yolundaki terakki

ayan hayret bir derecededir — Ökonomik üre-

tim yolundaki ilerleme amaa deer bir dere-

cededir.

stihsal etmek = Üretmek =*•= (Fr.) Produire

Mahsul Ürün = (Fr.) Produit

Müstahsil = Üretmen = (Fr.) Producteur

Mütehassl = Olma, ürüme, çkan

Hasm = Hasm (T. Kö.) (Hak yerinde bir birine

karnlk anlamna)

Hasm = Düman
Husumet = Hasmlk = (Fr.) Adversite

Husumet = Dümanlk
Hasis - Cimri, baya, aa

Örnek : Hasis menfaatler = Baya (aa) as-
lar.

Hisset = Cimrilik

Haslet (Bak: Seciye) = Ira

Hasretmek = Hasretmek (T. Kö.)

örnek : Mesaisini, yalnz ilme hasretmitir =
Çalmalarn, yalnz ilme hasretmitir.

Hasren - Hasrn
Münhasran = Salt

örnek: Münhasran pederini çarm = Salt

babasn çarm.
inhisar (Monopol ) = Tekit

inhisara almak (Monopolize etmek) = Tekitlemek

Hasret, tahassür = özlem
örnek: Hasret günlerini andm = Özlem gün -

lcrini andm.

Mütehassir olmak = özlemek
örnek: Mütehassir olduum demler = Özledi-
im demler.

itiyak Göresi

örnek: Günler geçtikçe size olan itiyakm art-

maktadr Günler geçtikçe size olan göresim

artmaktadr
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Mütak olmak = Güresimek

Hasta = Hasta (T. Kö.)

Haâk = Çöp, süprüntü

Haere = Böcek

Hain = Sert, Kat
Huunet = Sertlik, Katkk

Örnek: Huunet göstermeden i yaptrmasn
bilir = Sertlik göstermeden i yaptrmasn bilir

Haiv = iirme
Haiye = Çkma
Hamet, ihtiam = Görkem

Örnek : Hametli bir yürüyüü vard — Görkem-

li bir yürüyüü vard.

Hayet = Belin

örnek : Yldrm dütüü vakit hayet içinde

kaldk — Yldrm dütüü vakit belin içinde

kaldk.

Tehai (Bak: ihtiraz) = Saknma
Örnek: Ona söz söylemekten tehai ederim —
Ona söz söylemekten saknrm.

Mütehai (Bak: Muhteriz) = Sakngan

Çizgi, 2 — Yol, 3 — Yaz, 4 HatHat = 1

(T. Kö.)

Örnek: 1 — Krmz bir hat çekti = Krmz bir

çizgi çekti.

2 — Hututu hadidiye = Demir yollar

3 — Hatt mihî — Çivi yazs.

Hatt hareket = Gidi, tutum = (Fr.) Maniere

d'agir, ligne de conduite

Örnek: Hatt hareketini beenmiyorum = Gi -

diini (tutumunu) beenmiyorum.

Hatt vâsl = Badaç

Hatâ — 1 — Yanl, yanllk, 2 — Yanlma, 3 —
(Bak: kusur) = (Fr.) Faute, erreur

örnek: 1 — Bu yazda tertip hatas (sehvi) var

= Bu yazda dizi yanl var.

2 — Bu hatt hareketinizdeki hatay anlyor

musunuz = Bu gidiinizdeki yanll anlyor

musunuz?

3 — Hatay adlî = Tüzel yanlma.



Zühul = Unutsahk = (Fr.) nadvertance

Örnek: Affediniz, zühul etmiim = Balay -

nz, unutsahk etmiim.

Hataen = Yanllkla
Örnek: Bu sözü, her halde hataen söyledi =
Bu sözü, her halde yanllkla söyledi.

Hata etmek =1 — Yanlmak, 2 — (Bak: kusur et-

mek) = (Fr.) Commettre une faute, se tromper

Örnek: Size itimad etmekle hata ettiimi anl-

yorum = Size güvenmekle yanldm anlyo -

rum.

Zühul etmek = Unutsamak

Örnek : Bu ite zühul ettim = Bu ite unutsadm
Hatr = Hatr (T. Kö.)

Hatra =1 — An, 2 — Andaç = (Fr.) Souvenir

htar etmek = Hatrlatmak = (Fr.) Rappeler

Tahattur etmek = Hatrlamak =(Fr.) Se rappeler,

se souvenir

Muhtra = Andç = (Fr.) Memoire
Yâdü tezkâr etmek = Anmak
Hatib = Aytaç

Hitabe Ayta

Hitab etmek = Aytamak
örnek: Size hitab ediyorum = Size aytayorum.

rad hitabe etmek = Ayta vermek, ayta söylemek
örnek: rad hitabe ederken sözünü kestiler =
Ayta söylerken (verirken) sözünü kestiler.

irad nutk^tmek = Söylev vermek
Örnek: B. M. Meclisinde irad nutketti = Ka-
mutayda söylev verdi.

Natuk Sözmen (Fr.) Qui a la parole facile,

beau parleur.

Nutuk Söylev (Fr.) Discours

Muhatab Aytç
Hatime Sonsöz

Hitam Son, bitim

Hatmetmek Bitirmek, sona erdirmek, tüketmek

örnek: Koca bir kitab bir gecede hatmetti =
Koca bir kitab bir goccdr bitirdi.

Hattâ Bile

örnek: Hattâ sen Sa bile

Hatve Adm

Hava = Hava (T. Kö.)

Havale = Gönderi

Örnek : Para havalesi = Para gönderisi

Havale etmek = Brakmak, üstüne brakmak, gön-

dermek fpara için)

Örnek: Bu ii ona havale ettiler = Bu ii ona

braktlar (onun üstüne braktlar)

Haval = Dolay

Örnek: stanbul havalisinde — stanbul dola -

ymda.

Etrafü havali = Yöreçevre

Örnek : Köyün etrafü havalisi hep bahçe idi —
Köyün yöreçevresi hep bahçe idi.

Havari == Yarlar

Örnek : Havariyundan Saint Paul ilk incili yaz-

d = sa'nn yarlarndan Saint Paul ilk incili

yazd.

Havas = Aal
Havas hamse = Beduyu
Havayici zaruriye = Yaatk

Örnek: eker de havayici zaruriyedendir = e-
ker de yaatklardandr.

Haver = Dou
Havf = Korku

Havfetmek = Korkmak
Haif = Korkak

Ihafe etmek = Korkutmak

Mahuf = Korkunç

Örnek: Mahuf bir frtna = Korkunç bir frtna

Hiras = Korku

Hirasan = Korkak

Havi olmak, ihtiva etmek = tçine almak, kaplamak

örnek: Bu kitabn havi olduu (ihtiva ettii)

fasllar = Bu kitabn içine ald ayrçlar .

Havza Havza (T. Kö.)

Haya Utanç

Hayasz Utanmaz

Hayaszlk Utanmazlk

Hicab Sklma

Mahcub Utangaç

örnek: Çok mehcub bir. (.ocuktur = Çok ut.

m

U f>ll "i II lif III .
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Hayal = Hayal (T. Kö.)

hayalet Görümsü
Hülya = Kuruntu

Hayat Hayat (T. Kö.)

Hayide = Bayat

örnek: Bir takm hayide sözlerle bamz i-
irdi = Bir takm bayat sözlerle bamz iirdi.

Hayflanma (Telehhüf) = Yazklanma
Hayli Hayli (T. Kö.)

Haylûlet etmek = Araya girmek, yol kapamak
örnek; Haylûlet eden manialar dolaysiyle =
Araya giren engeller dolaysiyle.

Hayr Hayr (T. Kö.)

Hayret etmek = amak — (Fr.) S'etonner
Hayran = Hayran (T. Kö.)

Hayran kalmak = Hayramak «= (Fr.) Admirer
Hayme = Çadr
ayan hayret = alacak

Örnek
: ayan hayret bir hareket = alacak

bir hareket

Mütehayyir = akn
Meftun ve mehur olmak = Tansmak = (Fr.)

S'emerveiller

Haysiyet = 1 — Onur, 2 — (Bak: keyfiyet, mahi -

yet)

Hayum Geniz

Hayt iplik, tire

Hayvan = Hayvan (T. Kö.)

Hayyen = Diri olarak, diri diri

örnek: Hayyen mi, meyyiten mi derdest edil
di? -- Diri olarak m, ölü olarak m yakaland

Hayyen meyyiten = Ölü diri

Haz = Haz (T. Kö.)

Hazan Güz
Hazfetmek = Kaldrmak, çkarmak

örnek: Bu kelimenin bir harfini hazfedince =
Bu kelimenin bir harfini kaldrnca (çkarn-
ca)

Kabilihazf Kaldrlabilir

örnek: Bir noktas bile kabilihazftr denemez
- Bir noktas bile kaldrlabilir denemez.

Hazer Çekin
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Içtinab — Kaçnma
çtinab etmek = Kaçnmak

Örnek: Her türlü fenalktan içtinab eder =
Her türlü fenalktan kaçnr.

Müctenib — Kaçngan
Tevakki = Korunma, saknma

Örnek: Büyük söz söylemekten tevakki lâzm-
dr = Büyük söz söylemekten saknma gerek-
tir.

Tevakki etmek = Korunmak, saknmak
Örnek: Herkes sarî hastalklardan tevakki et-

melidir = Herkes bulak hastalklardan ko-

runmaldr.

Gençler, yalanclktan tevakki ediniz — Genç-

ler, yalanclktan saknnz.
Mahzur = Çekinecek

Örnek: Bu iin mahzurlu bir taraf yoktur =
Bu iin çekinecek bir taraf yoktur.

htiraz = Çekinme

Örnek: Onun bu ite ihtirazna hayret ettim =
Onun bu ite çekinmesine atm.

htiraz etmek = Çekinmek

Muhteriz = Çekingen

Hazr = Hazr (T. Kö.) = (Fr.) Pret

ihzar etmek = Hazrlamak = (Fr.) Preparer

Istihzarat = Hazrlklar = (Fr.) Preparations,

preparatifs

Müstahzarat (i tbbiye) = Hazrilâçlar = (Fr.)

Specialite pharmaceutique

Örnek: Eskiden memleketimizde müstahzarat

tbbiye imal olunamazd = Eskiden yurdumuz-

da hazrilâçlar yaplamazd.

Müstahzerat (i kimyeviye) = Hazrlamalar - (Fr.)

Preparation

Hâzik (Bak: mahir) = Uzel

Örnek: O, hâzik bir tabibdir = O, uzel bir di-

çidir.

Hazakat = Uzluk

Örnek: M. hazakati ile mütehirdir = M. uzlu-

u ile tannmtr.
Hazine = Hazne (T. Kö.)



Hazm = Ezim, sinirme

Hazmetmek = Ezimek, sinirmek

Hazmi kolay = Singin

Heba = Bo, bouna
Heca = Hece

Hediye = Armaan
Hedmetmek = Ykmak
Helak olmak — Bitmek, yoalmak

Örnek: Düman ordusu açlktan helak oldu =
Düman ordusu açlktan bitti.

Bu senenin mahsulü kargalar yüzünden helak

oldu = Bu yln ürünü kargalar yüzünden yo-

ald.
istihlâk — Yoaltm

Örnek: eker istihlâki gitgide artyor = eker
yoaltm gitgide artyor.

îstihlâk etmek = Yoaltmak
Örnek: Ankara'da günde ne kadar buday is-

tihlâk edilir = Ankara'da günde ne kadar bu-
day yoaltlr?

Müstehlik = Yoaltman
Örnek: Almanya'da müstehlik kooperatifleri

çoktur = Almanya'da yoaltman kooperatifleri

çoktur.

Helecan — Çarpnt
Helezonî = Ylankavi

Hem = Hem
Heman = Hemen (T. Kö.)

Hemau = Kucak kucaa
Hemasl = Aslbir

Hemayar — Denk

örnek: Bu iki adam birbiri ile hemayar m? —
Bu iki adam birbiri ile denk mi?

Hemcins ~ Cinsibir

Hemdem = Arkada
Hemnam ' ~ Ada
Hempa Ayakta
örnek: Atilerin teMeri ve hempalar kaçt/l.n

Azyanlarm bakanlar ve ayaktalar kaçt-

lar.

Hemrah Yolda

Hemsin = Yat
Heves = stek, heves (T. Kö)

Hevl (Bak: Dehet)

Hevlnak (Bak: müdhi)
Heybet = Aybat

Heybet vermek =Aybamak
Heyelan = Kaya
Heyelan etmek = Kayamak
Heyet = ekil = (Fr.) Forme

Heyet = Kur = (Fr.) Corps

Heyet (Murahhas heyet anlamna) = Salkur =
(Fr.) Delegation

Heyet (Meclis anlamna) = Kurul = (Fr.) Asse-

mblee, conseil

Heyetiyle = Hep birden, olduu gibi, takmiyle

Heyeti umumiye = Genel kurul = (Fr.) Assemblee

generale

Hemehri = Hemeri (T. Kö.)

Örnek: Samsun'un fahrî hemehrisi = Samsu-

n'un onursal hemerisi.

Hemire = Kzkarde

Hemirezade = Yeen
Hemta = Benzer, tayda

Bihemta = Benzersiz

Hemzeban = Azbir, dilde

Örnek: Onu övmekte' cümlesi hemzeban oldu-

lar = Onu övmekte hepsi azbir (dilde) oldu-

lar.

Hemzeman (muasr) = Çada
örnek: Timur ile Yldrm Bayazid muasrdr-

lar — Timur ile Yldrm Bayazid çadatrlar.

Hengâm = Zaman

Henüz — Daha, yeni, daha yeni

Örnek: Henüz uyanmtm — Yeni uyanm-

tm, daha yeni uyanmtm.
Henu/. gelmedi — Daha gelmedi.

Her Her, tü

Her nevi Her türlü, her çeit

Haraset Çifçilik

Ziraat Tarm
Zcr'etmck Ekmek
Ziraat Vekâleti Tarm Bakanl
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Hercai Yanardöner, gelgeç

Hercü merç - Karmakar, allakbullak, altüst

Herçibâdâbâd = Ne olursa olsun

Herem Kocama, çökü
Herze - Saçma

Hesab = Hesap (T. Kö.)

Hesti Varlk

Heyhat = Yazk, ne yazk = (Fr.) Helas

Heykel Heykel (T. Kö.)

Heykeltra Heykelci

Heykeltra = Heykelcilik

Hezeyan Saçmalama, sayklama

Hezimet Bozgun, bozgunluk

nhizam = Bozgun, bozulma

Münhezim -- Bozgun

Münhezim olmak = Bozulmak, bozguna uramak
Hezl Alay

lâtife aka
Hfzetmek "1 — Saklamak, 2 — Ezberlemek

Muhafaza etmek Muhafaza etmek (T. Kö.)

Banmak, gözetmek

Hrs = Hrs (T. Kö.)

Hiyanet Haynlk
Hisse = Pay

Hissedar Payda
Hm (Bak: Gazab - hiddet)

Htta Kta (T. Kö.)

Hyaban Aaçl yol

Hizb Grup

Hibe Bahk
Hicab Utanç

örnek: Hicabndan kpkrmz oldu = Utan -

çndan kpkrmz oldu.

Mahcub Utangaç

Hiciv Yeriç, geçiv

Meccav Geçivci

örnek : Nefi, büyük bir heccavd = Nef'i, bü-

yük bir geçivci idi.

Hicran 1 — iç acs, 2 — Hicran (T. Kö.)

Hicret - Göçme
Hicret etmek = Göçmek
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Muhacir = Göçmen
Örnek: Yanya muhacirleri = Yanya göçmen-

leri.

Hicrî = Göçüm (1), göçeyl

Örnek: Hicrî 1250 senesinde — 1250 nci Gö-

çüm ylnda - 1250 nci Göçeylda.

Milâdî = Doum (1), doumyl
Örnek: Milâdî 850 senesinde = 850 nci Doum
ylnda - 850 Doumylda.

Hidayet = Uzyönüm
htida etmek — 1 — Din deitirmek, 2 — Uzyön-

mek
Hiddet = Hiddet (T. Kö.), öfke

Hiddet etmek = Hiddetlenmek, öfkelenmek

Hidmet = Hizmet (T. Kö.)

Örnek : Vatana hidmet, hepimize borçtur =
Yurda hizmet, hepimize borçtur.

Hiffet Hafiflik (T. Kö.)

Hikâye = öykü
Hikâye etmek = Anlatmak, öykülemek

Örnek : 1 — Bandan geçenleri hikâye etti =

Bandan geçenleri anlatt.

2 — Gördüklerini tam hikâye edeyim diye vak-

timizin çounu öldürdü = Gördüklerini tam

öyküleyim diye vaktimizi öldürdü.

Hilaf = Yalan

örnek: Bu sözde hilafm yoktur = Bu sözde

yalanm yoktur.

Hilaf = Kart
Örnek: Hilaf hakikat = Hakikate kart

Hilâl = Hilâl (T. Kö.)

Hil'at = Kaftan

Hile, hud'a, desise = Oyun, aldaç, düzü, dek, al.

Hilekâr = Oyuncu, aldatc, dekçi

Himaye, vikaye — Koruma

örnek: Himayei hayvanat = Hayvanlar koru-

(1) Göçüm ve Doum kelimeleri bu terim-

lerde kullanld zaman ba harfleri büyük

yazlacaktr.



Himaye etmek = Korumak

Örnek: Beni himaye etmesi için kendisine bir

telgraf çektim = Beni korumas için kendisine

bir telyazs çektim.

Himayeci = Koruycu

Himayecilik = Koruyculuk

Hami = Korur, koruyan

Mahmi = Korunuk = (Fr.) Protege

örnek: Mahmi devletler = Korunuk devletler

Himaye altnda olan yer = Koruncak = (Fr.)

Protectorat

Vaki (Vikaye'den) = Korur, koruyucu = (Fr.)

Preventif

Örnek: Çiçek as yüzde doksan be vakidir

= Çiçek as yüzde doksan be koruyucudur.

Himmet (Bak: Cehd, gayret, lûtf)

Hin Vakit

Hiram = Saln
Hraman = Salimli

Hiram etmek = Salnmak

Hire Bulanklk, donukluk

Hirelenmek - Bulanmak

Hired Akl

Hiredmend Akll

Hirre Kedi

Hirzicân Can tlsm

His His, ans (T. K<j.) .) Scntiment, sens

ihsas 1 — Duyurum (Hissettirmek anlamna)

Action de faire sentir

2 — Duygu (Fr.) Scnsation

Hissetmek Hissetmek, duymak (l
; .) S<ntn

Örnek: Elinde bir tCJ HMMetti Kimde bir

ac duydu.

filimde büyük bir yeia in.. etti Gönlünde

byiik bir umut .11/hk duydu.

Hissî = 1 -Hissi, 2-Duyal = (Fr.) Sertime»-

tal, sensoriel

Örnek: Kulak azay hissiyemizden biridir =Ku-
lak duyal üyelerimizden biridir

Hasse = Duyu = (Fr.) Sens

Örnek : nsanda be hasse vardr = nsanda

be duyu vardr.

Hassas = Hisli, duygulu = (Fr.) Sensible

Örnek: Arkadam çok hassastr = Arkada-

m çok duyguludur (hislidir)

Hassasiyet = Hislilik, duyarlk, duyganlk = (Fr.)

Sensibilite

Örnek: Hastalk ondaki hassasiyeti arttr -

mistir = Hastalk ondaki duyarl (duygan-

l, hislilii) arttrmtr.

Hissiyatperesti = Duyguculuk

Hissi kablelvuku (His kablelvuku) — Önsezi ~

(Fr.) Pressentiment

Örnek: Bir hissi kablelvuku ile oraya gitmek ism

temedim = Bir önsezi ile oraya gitmek iste -

medim.

Mütehassis olmak = Duygulanmak, hissine dokun-

mak = (Fr.) Etre touche, etre affeete

Örnek : Yllar geçtikten sonra beni hatrlama-

sndan çok mütehassis oldum = Yllar geçtik -

ten sonra beni hatrlamasndan pek duygulan-

dm.

Mahsûs surette Duyulurcasna (Fr.) Sensib-

lement

örnek: Pahallk mahsûs bir surette artt =

Pahallk duyulurcasna artt.

Gayri mahsûs (surette) Duyulmaz, belli bellisiz

= (Fr.) nscnsibh ment

Sahte hissiyat Duymack

Havass hamse Bcduyu (Fi .
I .- I ClKj
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Uzvu his = Duyak

örnek: Dimada bütün his uzuvlar toplanr =
Dimada bütün duyaklar toplanr.

intiba = Duyu = (Fr.) Impression

Kabiliyeti intiba sahibi r Duyulu = (Fr.) Im-

pressionnable

Hisar Baru (T. Kö.)

Hza = Hiza (T. Kö.)

Hod = Kendi

Hodbin Bencil = (Fr.) Egoiste

Örnek: Hodbin insan, gönül fkaras olandr

= Bencil insan, gönül yoksulu olandr.

Hodbini = Bencillik = (Fr.) Egosme
Örnek: çtimaî hastalklarn en korkuncu hod-

binidir = = Sosyal hastalklarn en korkuncu

bencilliktir.

Hodbehod == Kendi bana, kendi kendine

örnek: Hodbehod bu ie teebbüsü yanl ol -

du -~ Kendi bana bu ie girimesi yanl ol-

du.

Hoâmedi = Hogeldin

Örnek: Hoamediye gittiler = Hogeldine

gittiler.

Hububat = Tahl

Hüccet Kant (Bak: Delil, burhan)

Hücre = Odack, göz = (Fr.) Cellule

(Fen anlam terim koluna braklmtr)
Huceyre = Göze = (Fr.) Cellule

Hucrevî = Gözül = (Fr.) Cellulaire

Huda Tanr, kuday

Hudâyi nabit Kendibiten = (Fr.) Qui pousse

ans etre cultive

örnek: Hudayî nabit aaçlar— Kendi biten a -

açlar.

Hudud (Bak: Hadd) = Buç, sinir

Hudus etmek ^ Ba göstermek, çkmak, olmak =
(Fr.) Surgir

örnek: Aralarnda bir ihtilâf hudus etti =
Aralarnda bir anlamazlk ba gösterdi (çkt)

72

Hufre = Çukur

Örnek
:
Yolda bir hufreye dütü = Yolda bir

çukura dütü.

Hulâsa = Çkarma =(Fr.) Extrait

Örnek: Kna kna hulâsas = Kna kna çkar-
mas.

Hulâsa (icmal) = Özet = (Fr.) Resume
Örnek: Bir yaznn hulâsas = Bir yaznn
özeti.

Hulâsa etmek = Ksalamak, özetmek
Örnek: Bu yazy yazarken çektiim mükila-
t, hulâsa ederken çekmemitim = Bu yazy
yazarken çektiim güçlüü ksalarken çekme-
mitim.

Hulasaten = Ksaca

Örnek: Size hulâsatan söyliyeyim = Size ki -

saca söyliyeyim.

Hulfetmek = Dönmek
Örnek: Sözünüzde hulfettiniz = Sözünüzden

döndünüz.

Hulkum = Boaz

Hulul etmek = Girmek, geçmek, yanamak
Örnek : Mevsimi ita hulul etmiti = K gir-

miti.

Zenginlere hulul etmesini bilen bir adam =
Zenginlere yanamasn bilen bir adam.

Hulûs = 1 - Yaranma, 2 - (Bak: samimiyet)

örnek: Ona arz hulûs etmek istemedi — Ona

yaranma göstermek istemedi.

Hulûskârlk ^ Yaranmalk

Örnek : Hulûskârlktan hiç de holanmaz = Ya-

ranmalktan hiç de holanmaz

Humma = Stma, nöbet, ate = (Fr.) Fievre

Hunnak = Boaz

Hunin = Kanl

Örnek : Hunin bir cidal — Kanl bir kavga

Hunriz = Kandökücü

örnek: . . . hunriz bir adamd = ....

kandökücü bir adamd.



Hurafe = Sanka, arasa

örnek: Türk çocuu hurafeye kulak asmaz =
Türk çocuu samkaya (urasaya) kulak asmaz.

-îurde = Krnt, küçürek, ufak., ufarak

örnek: Hürde demir parçalan = Krnt de -

mir parçalar.

En hürde mana farklarn bile sezdi « En
ufak anlam ayrtmlarn bile sezdi.

-iurdehâ olmak = Paramparça olmak, krlp dö-

külmek

Örnek: Pencereden düerek kafa tas hürde -

ha oldu = Pencereden düerek kafa tas pa

ramparça oldu.

Eya yolda hurdeha olmu = Eya yolda k-
rlp dökülmü.

-urdehâ etmek = Krp dökmek
örnek: Otomobil bir arabaya çarparak her ta-

rafn hurdeha etti = Otomobil bir arabaya

çarparak her yann krp döktü.

iurdevat = Krk dökük, öteberi

örnek: Sokakta burdevat satan bir adam gör-

dü = Sokakta krk dökük (öteberi) satan bir

adam gördü.

luruç — Çkma, çk
Örnek: Kaleden huruç zaman gelmiti = Ka-
leden çkma (çk) zamam gelmiti.

luruc etmek = Çkmak

lurûân = Coan, çalyan

örnek: Kzd zaman huruan bir sele ben -

zerdi = Kzd zaman coan (çalyan) bir se-
le benzerdi.

lu«ran = 1 - Zarar, 2- (Bak: Mahrumiyet)
lusûf = Aytutulma

lusus (Bab anlamna) = , yol, konu, sorum, e-
kil yön, bakm, için üzerine

û| - Aki

luû (Bak: Tevazu, arz ihtiram)

ûyar = Ayk

Huur :ac Kat, nt
örnek: Huzurunuzda bulunmakla erefyabm —•

Katnzda (ktnzda) bulunmakla onurlanmak-

taym (onurlanyorum).

Huzur = Bulunma

örnek : Sizin, aramzda huzurunuzu faydal gö-

rüyoruz = Sizin, aramzda bulunmanz faydal

görüyoruz.

Huzur = (huzur ve âsâyi anlamna) = Güvenlik

örnek : Halk burada huzur içinde yayor =
Halk burada güvenlik içinde yayor.

Huzur (Huzur ve sükûn anlamna) = Baysallk

örnek : Kafasiyle çalan kimseler için huzur ve

sükûn en lâzm bir eydir ~ Kafasiyle çalan

kimseler için baysallk en lüzumlu bir eydir.

Huzur (ü kalb anlmana) == ç rahat

örnek : Bir ii muvaffakiyete erdirmek kadar in-

sana huzuru kalb veren bir ey yoktur = Bir ii

baarmak kadar insana iç rahat veren bir ey
yoktur.

Hübûb = Esin, esinti

Hübûb etmek = Esmek

örnek : Rüzgâr hübûb eder, kum savrulur — Yel

eser, kum savrulur.

Hücum = Hücum (T. Kö.)

Hûda = Uzyön = (Fr.) înspiration qui pousse

dans la voie du salut

Hükümdar = Hükümder (T. Kö.)

örnek : ngiltere Hükümdarlarndan = ngiltere

Hükümderlerinden.

Hükümet = Hükümet (T. Kö.)

Hüma =- Oma
Hüner = Hüner (T. Kö.)

Hür - Gür, özgen, özgür

Hürriyet = Hüriyet, özgenlik, özgürlük

örnek: Hürriyetimizi hiç bir eye deimeyiz =
özgenliimiz hiç bir eye deimeyiz.

Hürriyetperver = özgenel, özgürel

Hürmet — Sayg

örnek: Hürmetlerimi takdim ederim ~- Sayg-

larm sunarm.



Hürmet etmek, ihtiram göstermek = Saymak

örnek: Ben kendisine çok hürmet ederim -

Ben kendisini çok sayarm.

Hürmeten = Sayarak

örnek: htiyarlna hürmeten =» htiyarln
sayarak.

Muhterem = Sayn

Örnek : Muhterem samilerim! = Sayn dinleyici-

lerim!

Hürmetkar = Sayar

Örnek: Hürmetkarnz = Sayarnz.

Hürmete lâyk (vacibülihtiram, ayan hürmet) =
Saygdeer
Husn = Güzellik

Hüsnüân — Güzellik

Hüsnü hâlü hareket = Uzgidim

örnek: Hüsnü hâlü hareket numaras = Uzgi-

dim numaras.

Hüsnü hat = Uzyaz = (Fr.) Calligraphie

Hüsnü idare = Uzyönetim

örnek: Hüsnü idaresiyle bütün arkadalarnn

sevgisini kazanmt = Uzyönetmiyîe bütün ar

kadalarmn sevgisini kazanmt.
Hüsnü imtizaç = iyi geçinme

Örnek: Zevç ile zevce arasnda hüsnü imtizaç

lâzmdr = Kan ile koca arasnda iyi geçinme

gerektir.

Hüsnü kabul etmek = tyi karlamak
örnek: C:n hüsnü kabul etti = beni iyi kar-

lad.

Hüsnü muamele etmek = iyi davranmak

örnek : Kendisine hüsnü muamele edince -
marmaya balad = Kendisine iyi davrandkça

marmaya balad.

Hüsnü nazar sahibi = Anbakl
Örnek: Hüsnü nazar sahibidir, kimsenin kötülü-

ünü görmez = Arbakhdr, kimsenin kötülü-

ünü görmez.

Hüsnü niyet =- Eyi niyet

örnek: Hüsnü niyetle bu ie balad = Ey m
yetle bu ie balad.
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Hüsnü öhret sahibi = iyi tannm
Hüsnü tabiat sahibi = Zevkli

örnek: Hüsnü tabiat sahibi bir adam olduu gi-

yiniinden belli = Zevkli bir adam olduu giyi-

niinden belli.

Hüveyda (Bak: Aikâr, ayan)

Hüzal = Bitkinlik

Hüzün, teessür = Üzün = (Fr.) Tristesse

örnek: Gönlünüz daima hüzünle doludur =
Gönlünüz her vakit üzün doludur = Vous avez

toujours beaucoup de tristesse dans le coeur.

Llem = Elem (T. Kö.) = (Fr.) Douleur, mal

(Vlüteellim olmak = Elemlenmek, aclanmak, içi

szlamak = (Fr.) Avoir mal, se chagriner, s'affli-

ger

Yeis = Umudsuzluk = (Fr.) Desespoir

örnek: Ye'se dütüm = Umudsuzlua dütüm
= Je sus tombe dans le desespoir.

Meyus = Umudsuz = (Fr.) DesesperS

Örnek: Meyus bir adam = Umudsuz bir adam

=Un homme desesperâ.

Kclâl = Usanç = (Fr.) En avoir assez, lassitude

Örnek : Bana kelâl verdi = Bana usanç verdi —

J'en ai assez.

Mihnet = Çile = (Fr.) Penitence, epreuve

Örnek: Hayatta çok mihnet çektim = Hayatta

çok çile çektim = J'a eu beaucoup d'epreuves

dans la vie.

Matem = Yas — (Fr.) Deuil

Endie = Kayg, düünce = (Fr.) Inqui6tude, sou

ci

örnek: Büyük endie içinde idi = Büyük kayg

(düünce) içinde idi = l etait dans une gran-

de mquetude

Sam = Gam (T. Kö.) — (Fr.) Chagrin, afflicton

örnek: Gönlüm gam dolu = Mon coeu est plein

de chagrn

«veder = Keder (T. Kö.)

iussa = Tasa = (Fr.) Peine, p-'->ccup^ rion, souci

örnek: çimde tarif edilmez bir gussa var -

tçimde anlatlmaz bir tasa var.



[asavet = Bunalma, sknt — (Fr.) Suffocation,

serrement de coeu

lüteesoir — üzgün, kederli «=» (Fr,) Triste, cha-

grire, afnige"

Örnek: Ne için bu kadar müteessirsiniz? = Ne-

den bu kadar üzgünsünüz (kederlisiniz)? =

Pourquoi etes-vous tellemem triste (chagrine,

afflige)?

lüteessir olmak = Üzülmek, kederlenmek =
(Fr.) Etre touche, etre peine, s'attister, se

chagriner

örnek: Bu halinize çok müteessir oldum — B
halinize çok üzüldüm (kederlendim) = Je sus

fres touche (peine) de votre atat.

lük?dder = Kederli

örnek : Dün çok mükedderdi = Dün çok keder-

li idi.

leraret = Aclk = (Fr.) Amertume

örnek: Ruhumda çok meraret var = Ruhumda

çok aclk var = J'ai beaucoup d'amertume dans

l'âme .

ütûr = Bezginlik = (Fr.) Decouragement, deses-

poir

örnek: Fütur içine dütü = Bezginlik içine

dütü = l tomba dans le decouragement (deses-

poir)

leftur = Bezgin = (Fr.) Decourage, desespere

itrab = Göynü = (Fr.) Souffrance

Örnek: Çok kere çönü strab beden strabn*

galebe eder = Çok kere gönül göynüsü cisn

göynüsünü bastrr = Souvent les souffrances

morales sont pires que les souffrance physques

luztarib = Göynülü, göynük = (Fr.) Qui aouff

re, souffrant

örnek: Muztarib bir insan = Göynük (göynülü

)

bir adam = Un homme qu souffre

lu/tarib olmak — Göy ünm k S^uffrir

örnek: BtlgOtt çok muztarib oluyorum l:

çok göynüy o r ura Aujom
coup

Veca = Ar, sanc = (Fr.) Douleur, crampe

örnek: Mide veca = Mide sancs = Crampe

d Testomac.

Iztrar = Sknç
örnek: Iztrar içinde = Sknç içinde.

Jkde = ilinti, düüm = (Fr.) Noeud, regret

örnek: Birçok kiiye ukde oldu = 'Oldu çok

kimseye bir gizli düüm» - Yahya Kemah

I

ktifa etmek «= tzdemek

örnek: Emrinize iktifa etmek benim için hem

vazife hem de fahrd. Vmrnz tzdemek be-

nim için hem ödev hen uvançtr.

Iktifae = Uyarak

örnek: Bu emirnameye ktifaen, bundan sonra

dorudan doruya Vekâlete yazlacaktr. = Bu
buyrultuya uyarak bundan sonra dorudan do-
ruya Bakanla yazlacaktr.

Tilmiz, akirdi marifet = lzdemen

örnek: 1 — Eflatun, Sokratn tilmizidir.

= Eflatun, Sokratn izdemenidir.

2 — Bakonun akirdi marifetiyim diye temed-

düh edenler — Bakonun izdemeniyim diye

övünenler.

'rk = Uruk, rk
örnek: Irklar derilerin renklerine ve kafa tas-

larnn ekillerine göre syrlr = Uruklar (rk-

lar) derilerin renklerine ve kafa taslarnn ekil-

lerine göre ayrlr.

\rt m Irz (T. Kö.)

f'ad etmek =- Actmak
örnek: Onu bir nr-rtebei âliyeye s'ad etmek is-

terim = Onu yüce bir aamaya atmak iste-

rim.

'. saa * Döküm

alrn TSagiSl, /nmnnmzda çok terak-

f» 'loplarn dükümü, zamanmzda
'il
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taga etmek = Dökmek
örnek: Bu kada büyük çapta top saga etmek

epi mükül bu itir = Bu kada büyük çapta

top dökmek ep ç/iç bir tr.
Isdar etmek «= Çkarmak

örnek: Bu mestle üzerinde bir emirname sdar

etmek muvafk olur = Bu sorum üzerine bi

buyrultu çkarmak uygun olur.

Sudur etmek = Çkmak
Örnek: Bu i hakknda sudur eden kararname-

ye tevfikan — Bu i hakknda çkan karara uya-

rak.

Sadr = Göüs
rfirar «= Sararma

lsga etmek = Dinlemek, IcuT^ît ve- ... V, kulak as

mak

örnek: 1 — Nasayihinizi sga etmek istem
= Öütlerinizi dinlemek isterim.

2 — Sözümü sga etmyeceksen benden niye

nasihat istedin = Sözüme kulak vermyecek
sen benden niye öüt istedin.

S - O, hiç bit sözü sga etmez * O, biç bir

söze kulak Hsma?.

Iskat = Düürme, düürülme

Örnek: l — Fransz kabinesinin skat =Fran
sz kabinesinin düürülmesi.

2 — Iskat cenin büyük bir suçtur » Çocuk dü-

ürme büyük bir suçtur.

Iskat etmek = Düürmek
örnek. Kabineyi skat etmek için yaplan iler

bilâkis kabineyi mevkiinde tutmaya hadim oldu

— Kabineyi düürmek içm yaplan iler, tamter
ç/ kabmev verinde tutmaya yarad.

Sukut = Düüm, düme
Örnek / - Sukutu evrak => Yaprak düümü
2 - Bulunduu makam muallâdan sukutu --

Bulunduu yüksek orundan düümü.
I*ai< etmek — Y eritmek = (Fr.) Arranger, re"

former, am61iorer, perfeetionner
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Islah etmek = Artmak
örnek: Islah cinsi feres = Am4lioration (ou le

perfeetionnement) de la race ehevaline.

slahat = Yeritim

örnek: Osmanl imparatorluunda slahat yo

lundak mesai hep akim kalmtr = Osmanl
imparatorluunda yeritim yolundaki çalma,

larn hiç ucu gelmemitir.

slah beynetmek = Bartrmak, arabulmak

örnek: 1 — tkisi de pek sevgili dostumdur, elim-

den gelse slah beynetmek için çalmak iste -

rm mm kisi de pek sevgili dostumdur, elimden

gelse bartrmak için çalmak isterim.

2 — Islah beynetmek için elimden geleni ya

pacam. = Aralarn bulmak için elimden ge -

leni yapacam.
slah hal etmek = Uslanmak

örnek: Nasihat, tekdir, ceza hiçbiri faidebah

olmad, bir türlü slah hal etmiyor — Öüt, da-

rlma, ceza hiç biri fayda vermedi, bir türlü us

lanmyor.

'alâh = Yerim
örnek: Siyasi vaziyet salâha doru gidiyor =
Siyasal durum yerime doru gidiyor.

alâh bulmak -= Yerimek

Salih = Yarar, elverili

örnek : Buralarda çkan kömürler vapurlarda is-

timale salihtir = Buralarda çkan kömürler va-

purlarda kullanlmaa yarar,

inaatta istimale salih keresteler Yapda kul-

lanlmaa yarar keresteler.

srar = Israr (T. Kö.)

srar etmek = Israr etmek, isremek

stifa = Seçkinlenme

örnek: Tabiatn kanunlarndan biri de istifa

dr — Türemin kanunlarndan biri de seçkinlen-

medir.

istifa etmek — Seçkinlenmek

örnek: Asrlar geçtikçe insan cinsi de istifa et-

mektedir = Asrlar geçtikçe insan cinsi de seç-

kinlenmektedir.



ma etmek = Umdulamak

örnek: Ne para, ne yüksek makam, hiç bir ey
onu nma edemedi = Ne para, ne de yüksek omr.

hiç bir ey onu umdulayamad.

ama = Umdu, aç gözlülük

nab etmek = Uzatmak, söz uzatmak

örnek: Itnab kelâmdan ihtiraz et = Söz uzat-

maktan sakn.

t = Itr (T. Kö.)

trad * Biteviyelik

I
ide = Ge it

örnek: Ortada henüz bir iade ii yok = Orta-

da henüz bir gerit ii yok.

ide etmek =» Geritmek, gerivermek, geriçevir-

mek
örnek: / — Beynelmilel muahedelere göre

siyasî mücrimler iade edilmez = Arsulusal

andlamalara göre siyasal suçlular geritilmez.

2 — Aldm mektubu hemen iade ettim =
Aldm mektubu hemen geri verdim.

3 — Hediyemizin neden iade edildiini anl-

yamadm = Armaanmzn neden geri çevril-

diim anlyamadm.

deli — Geritli

örnek: adeli bir mektub aldm « Geritli bir

mektub aldm.

aahhütlü (mektub) = Batl
örnek: Taahhütlü mektubunuzu alr almaz is-

tediiniz saati hemen iade ettim = Batl
mektubunuzu alr almaz istediiniz saati he-

men geri gönderdim.

tdeli taahhütlü — Geritli batl
örnek: adeli taahhütlü mektubunuzu dün al-

dm = Geritli batl mektubunuzu dün aldm.

dei afiyet etmek Onalmak
örnek: ladci afiyet ittiiniz beareti yüre-

ime meserretbahy oldu - Onalügmz mj -

desi yüreime sevinç verdi.

îadeten takdim etmek = Gerisunmak

örnek: Gönderdiiniz mektubu, arkadamz
buradan ayrldndan iadeten takdim ediyo-

rum = Gönderdiiniz mektubu, arkadamz
buradan ayrldndan gerisunuyorum.

iane = Yardm
örnek: Himayei Etfal Cemiyeti için iane ce-

mine çalanlar = Çocuk Esirgeme Kurumu

için yardm toplamaa çalanlar.

iare etmek = Eretimek, ereti vermek

örnek: / — are etmek, kullanmak üzere bir

eyi birine ödünç vermektir = Eretimek, kul-

lanmak üzere bir eyi birine ödünç vermektir.

2 — are etmek lutfunda bulunduunuz kitab-

dan çok müstefid oldum = Ereti vermek kay-

rasnda bulunduunuz kitabdan çok faydalan-

dm.
iae = Beslev

örnek: Koca bir ailenin iaesi hamulesini o-

muzlarna alan = Koca bir ardann beslevi yü-

künü omuzlarna alan.

tae etmek s» Beslemek, geçindirmek

örnek: O zamanlarda bir aile iae etmek gayet

mükil bir iti = O zamanlarda bir arda besle-

mek {geçindirmek) çok güç bir iti.

ibadet « Tapnç (Bak: âbit)

ibadet etmek = Tapnmak (Bak: âbit)

ibate etmek = Barndrmak
Örnek: Bütün halk gelen askeri ibate etmek

arzusiyle kouuyordu = Bütün halk gelen as-

keri barndrmak arzusiyle kouuyordu.

Ibâ etmek — Geri durmak

örnek: Bu küçücük temennimi isaftan niçin

ibâ ediyorsunuz? = Bu küçücük dileimi yeri-

ne getirmekten niçin geri duruyorsunuz?

Ib'ad etmek, teb'id etmek (Bak: baid) = Iratmak,

uzaklatrmak

örnek: Bu uygunsuz hareketi üzerine, artk

onu huzurunuzdan ih'al etmekte haklsnz =
Bu uy üzerin*, artk onu kat-

mzdan uzaklatrmakta haklsnz*



Ib'at etmek = Göndermek

örnek: Nezdine bir sefir ib'as etmek istedi ^
Katna bir elçi göndermek istedi •

Meb'us = Saylav

örnek: Bütün Türk meb'uslar Türkiye Bü

yük Millet Meclisi azalandr = Bütün Türk

saylavlar Kamutay üyeleridir.

ibda = Yarat

örnek: bda, güzel sariatlarm en büyük kud-

retidir = Yarat, güzel sakatlarn en büyük

erkidir.

Ibdâ etmek = Yaratmak

Örnek: Büyük sariat eserleri ibda etmek yo-

lunda = Büyük san'at eserleri yaratmak yo -

lunda.

tbham (mübhemiyet) = örtünlük

örnek: Bu sözünüzde kesif bir ibham (müb-

hemiyet) hissediyorum = Bu sözünüzde kaln

bir örtünlük duyuyorum.

Miibhem = Örtünç

örnek: Böyle miibhem sözlerle herkesin kal-

binde sknt uyandrmak doru deildir =
Böyle örtünç sözlerle herkesin yüreinde s-

knt uyandrmak doru deildir.

\b }\ etmek (isal etmek) = Ulatrmak

örnek: Bu mesele üzerindeki düüncelerimi

size yaz ile iblâ etmek isterim = Bu sorun

üzerindeki düüncelerimi size yaz ile ulatr

mak isterim.

bra etmek (Bak: beraet) = Berilemek

örnek: Kendisinde hiç bir matlubum kalmad

ndan, ibra etmekti bir beis görmedim = Ken

diinde hiç bir alacam kalmadndan, ben

lemekte bir ziyan görmedim.

ibram etmek (ilhah etmek) = Üstüne varmak

örnek: Arzunuzu isaf etmem için bu kadar ib-

ram ve ilhah etmeniz doru mudur? = Arzu

nuzu yerine getirmem için bu kadar üstüme

varmanz doru mudur?

tbraz etmek = Göstermek

Örnek: Sözünü ispat etmek için bir vesika

ibraz etti = Sözünü kantmak için bir belge

gösterdi.

bre = ne
örnek: Pusulaln ibresi daima imali irae e-

der = Pusulann inesi her zaman kuzeyi gös-

terir.

ibret = örenek, örnek, der»

örnek: 1 — u mücrimin hali size bir ibret ol-

sun = u suçlunun hali size bir örenek (ders)

olsun.

2 — nsan, her eyden bir ibret almaldr =
nsan, her eyden bir örnek almaldr.

bn = Oul

tbtilâ = Dükünlük

örnek: ret ibtilâs, ibtilâlarm en güç yeni-

lenlerinden biridir = çki dükünlüü, dü-

künlüklerin en güç yenilenlerinden biridir.

(Vlübtelâ = Dükün
örnek: rete, kumara, envai mesaviye mübtelâ

bir adam = çkiye, kumara, türlü kötülüklere

dükün bir adam

ibtidar etmek = Balamak

örnek: Mesaiye ibtidar eder etmez önümüzde-

ki mükülâtn vahameti kendini gösterdi =

Çalmaya balar balamaz önümüzdeki güçlük-

lerin arl kendini gösterdi.

ibzal etmek = Bol bol vermek (Bak: bczletmek)

icab = Gerek, lüzum (T. Kö.)

örnek: 1 — in icab ne ise onu yapmal —

in gerei ne ise onu yapmal.

2 — cabna göre hareket ediniz = Lüzumuna

göre hareket ediniz .

îcabetmek = Gerekmek

örnek: söylediklerinize nazaran meselenin

böyle olmas icab eder = Söylediklerinize göre

sorumun böyle olmas gerekir.

'tab maslahat, icab bal = In gerei

78



ab ve kabul = Kanma
Örnek: Her bir akd icab ve kabul ile inikad

eder = Her bir bat, bir kanma ile batla-

nr.

ucibince = Yapla

Örnek: Bu emirnameyi Vekile arz ile mucibince-

sini almz = Bu buyrultuyu Bakana sunarak

yaplasm alnz.

ebet = Kabul

örnek: Davetinize icabeti bir vazife addederim

= Çarmz kabulü borç sayarm .

abet etmek = Kabul etmek

örnek : Siz bu kadar davet ettikten sonra onun

da icabet -decei aikârdr = Siz bu kadar ça-

rdktan sonra onun da kabul edecei besbel-

lidir.

ad etmek = Icad etmek (T .Kö.)

efetmek = 1 — Açmlamak, 2 — (Bak: icad)

ad ve ihtira etmek = Bulmak

örnek: Gramofonu Edison icad ve ihtira etti

= Gramofonu Edison buldu.

ad ve ihtira =- Bulu

örnek: On beinci asra bir icad ve ihtira asr

denilse sezadr = On beinci asra bir bulular

asr denilse yerindedir.

ucit, muh'v.i = Bulman, bulan

örnek: Büyük mucit ve muhterilerin isimleri

tarihde hürmetle anlr = Büyük bulmanlarn

adlar tarihde savc Ut anlr.

ar = Kira (T. Kö.)

ar etmek Kirafamak, kiraya vermek

örnek: / - Evini, ayl elli liraya icar et-

mi ~ Evini, aylC'. elli liraya kiralam.

2 — tcar etmek S > odaya henüz bir ta-

lip ' kmad = Kiralamak istediim odaya he-

nüz, bir istekli '. kmad.

arc Kira

örn'' vin icâteti Senede att yi)/. Uradr
- Bu evin kir.s ylda rlt yü/ lri'hr.

u'ir Kiralayan

örnek: Muciri ila bit türlü

ralyant ile bir türlü

Müstecir = Kirac

örnek: Mucirle müstecir arasnda tam bir iti-

lâf var = Kiralyanla kirac arasnda tam bit

anlama var.

sticar etmek = Kiralamak

Örnek: Bir oda isticar etmek istedim, bama
gelmeyen kalmad, bir türlü bulamadm = Bir

oda kiralamak istedim, bama gelmiyen kal-

mad, bir türlü bulamadm, t

t caz = Tanstma
cazet = izin

telâ = Sürme

Ic'âl = Ululama

Iclâs, ik'ad = Oturtma

cmal = Soma

örnek: Meselenin icmali u ki... = Sorumun

somas u ki. .

.

tcmal etmek = Somlamak

örnek: Meseleyi o kadar ilâk ettiniz ki im-
di onu icmal etmek bile mükül = Sorumu o

kadar kartrdnz ki imdi onu somlamak bi-

le güç..

Hülâsa = özet

örnek: îin hulâsas aranacak olursa = îin

özeti aranacak olursa.

Hülâsa etmek = özetmek

örnek: imdi müsaadenizle meseleyi bir hü-

lâsa edelim = imdi izninizle sorumu özete-

lim.

icra (tüzel terim) = Yüret

örnek: Verilen hükümlerin icras için evini

sata çkardlar = Verilen hükümlerin yüreti

i<in evini sat çkardlar.

lira etmek — Yürütmek, yapmak

örnek: / — Bir kere hükmedilen bir eyi be-

hemehal /< va etmek lâzmdr l>ir kere hükme-

dilen >ir eyi ne olura» olsun vin ütmek gerektir.

' mrinizi cra etm icm va/.ifc hem

•i
• Emrinizi yapmak bana hem ödev

I.
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lera ettirmek = ^spUfftak

örnek: Yalnz emretmek kifayet etmez, emir-

lerini icra ettirmek de lâzmdr = Yalnz em-

retmek yetmez, emirlerini yaptrma^ da gerek-

lora ve infaz Yirütüm

örnek: Hüküm icra ve infaz adaletin en mü-

him icabatmdan biridir = Hükmün yürütümü,

tüzenin en önemli gereklerinden biridir.

cray san 'at etmek, icray memuriyet etmek =

Ekzemek

örnek: 1 — Türkiyede icray san'at etmek için

ecnebiler hakknda baz ekâl ve merasimin

ifas lâzmdr «= Türkiyede ekzemek için ya-

duyrular hakknda bir takm ekillerin ve tö-

renlerin yerine getirilmesi gerektir.

2 — Bir memur için icray memuriyet etmek

vazifedir m Bir iyar için iini ekzemek bu

borçtur.

:ora dairesi = Yürütge

örnek: Elimdeki hükmü icra dairesine götü

rerek icrasn taleb edeceim = Elimdeki hük

mü yürütgeye götürerek yürütülmesini istiye

ceim.

ietisar etmek =* (Bak: cesaret)

tçtihad = özelgörü

örnek: Herkesin bir fikri olabilir, fakat içti

had sahibi olmak büyük bir vukuf ister = Her

kesin bir düünüü olabilir. Ancak özelgörü ss
nlmak büyük bit bilgi ister.

tihadî = özelgörük

örnek : çtihad meselelerde hakimler kendi-

leri kanun yapacak olsalar ne türlü bit hüküm

koyacaklarsa ona göre karar verirler = özelgö-

rük sorumlarda hükmenler, kendileri kanun

vnpacal olsala ne türlü bir hüküm koyacak-

larsa ona göre karar verirler.

içtima « Toplanma, toplant

örnek: Bu sene parlamentonun içtiman vak-

tinden evvel yapma faydal bulmular = Bu
yl parlamentonun toplanmasn vaktinden ön-

ce yapma faydal bulmular.

80

Içöma etmek — Toplanmak

örnek* Büyük Millet Meclisi 1 Mart 1934 dt

i'çtima etti = Kamutay 1 Mart 1934 de top

land.

içtimaî » Sosyal (Bak: cemiyet)

örnek: çtimaî meseleler üzerinde büyük bi

itina ile hüküm vermelidir — Sosyal sorumla,

üzerinde büyü'- bir özen ile hüküm vermelidi

Müçtemi = Toplank

örnek: Müctem bulunan heyetir bu meseli

hakknda hemen bir karar vereceim ümid ede

rim = Toplank bulunan kurulun ' torun

hakknda hemen hi karar vereceim umarn.

çtinab = Kaçnma (Bak: Hazer)

çtinab etmek = Kaçnmak (Bak: Hazer)

idam = Yoatrm
örnek: Son isyan hareketine p/va olanlarda

birinin aiben idamna karar verildi = Son az

hareketine önayak olanlardan birinin aslara,

yoattmna karar verildi.

idam etmek = Yoatmak
örnek: Bir mücrimi idam etmek, ne kadar aç

olursa olsun içtimaî bir lâzmey yerine geti

mektir «= Bir sutluyu yoatmak ne kadar ac

olursa olsun sosyal bir gereklii yerine geti

mektir.

dame etmek = Devam ettirmek

tdane — Borç verme

örnek: Zürraa idane için eskiden yaplan mi

esseselerin yerini <imdi Ziraat Banks ig,

ediyor = Çifçilere borç verme için eskide

yaplan kurumlarn yerini imdi Ziraat Bank

sx tutuyor.

idare = Tutum » (Fr.) Economie

örnek: 1 — dareli adam = Tutumlu adam

Un bomme âconome.

2 — Bu iteki idarenizi çok beendiimi sö]

Üyeyim *= Bu iteki tutumunuzu çok beend

fmi Möyliyegs



dare «= Yönetim, çevirim * (Fr.) Administra-

tion

Örnek: 1 — Devlet idaresi — Devlet yönetimi

= Administration de VEtat.

2 — Her müessesenin idaresinde bir takm

müküller olabilir = Her kurumun çevriminde

bir takm güçlükler olabilir.

dare = Yönetge = (Fr.) Administration

örnek: Posta ve telgraf idaresine gittim =

Posta ve telgraf yönetgesine gittim = Je suis

aile â T'administration des postes.

idare etmek = Yetmek = (Fr.) Suffir

örnek: Bu kadar para beni idare eder =« Bu

kadar para bana yeter = Cet argent me suffit.

idare etmek = Çevirmek = (Fr.) Diriger

örnek: Evi idare eden kadndr = Evi çevi-

ren kadndr =- C'est la femme qui diri» la

maison.

dare etmek = Yönetmek = (Fr.) Diriger, admi-

nistrer

örnek: Hükümet ilerini idare etmek = Hü-

kümet ilerini yönetmek = Diriger (adminis-

trer) les aifaires du gouvernement.

dari = Yönetsel = (Fr.) Administratif

örnek: darî meselelerde hal ve zamana göre

hareket olunur = Yönetsel sorumlarda hal ve

zamana göre hareket olunur.

darei maslahat - Oluruna balama = (Fr.)

Politique d'atermoiemcnt (d'au jour le jour)

örnek: Cumhuriyet, Osmanl imparatorluu-

nun idarei maslahat siyaseti yerine i baarmak
davasn güder - Cumuriyet, Osmanl impa-

ratorluunun oluruna balama siyasas yerine i
haan m gödet A la place de la

politujue d'atermoicment (d'au jour le jour) de

l'ancien Empirc Ot tornan la Râpublr/e Tur-

que poursuit un idraj de râalisation pratique.

Idarei akdah Tnvust -^ (Fr.) Toast

darei akdah etmek = Tavusmak

Idarei mûlkiy» — Sivil yönetim

örnek: darei mülkiye ve askeriye — Sivil ve

süel yönetim = Administration çivile et mili-

taire .

Sevk ve idare = Güdem =* (Fr.) Direction

örnek: Bu muazzam sayin sevk ve idaresini

sizin duunuza tahmil ediyoruz = Bu büyük

çalmann güdemini sizin omuzunuza yükleti-

yoruz.

Sevk ve idare etmek = Güdemek = (Fr.) Diriger

örnek: Bu kadar biribirine zd mütalaalar ara-

snda bu müzakereyi sevk ve idare etmek çok

müküldür = Bu kadar ters oylar arasnda bu

konumay güdemek çok müküldür.

Müdiran umur = Yönetmenler = (Fr.) Les di-

rigeants

örnek: Müdiran umurumuzun yüksek bilgi ve

kudretlerine güvenerek — Yönetmenlerimizin

yüksek bilgi ve erklerine güvenerek....

Umumî müdür = Genel direktör — (Fr.) Dir*c-

teur general

Müdür — Direktör = (Fr.) Directeur

vlemur = î§yar — . Fr.) Fonctionnaire

örnek: Devlet memurlarnn Ivkukunu bir ka-

nun muhafaza etmektedir Devlet iyarlarnn

haklarm bir kanun korumaktadr.

ldbar, nekbet - Bahtszlk, günsüzlük, dükünlük

örnek: 1 — Hali idbannda da vekarma halel

getirmedi = Bahtszlk halinde de arln
bozmad .

2 — tdbar da insan içindir — Günsüzlük de

insan içindir.

3 — tdbava uradm diye meyus olmamal =

Dükünlüe uradm diye umutsuzlua düme-

1i

ddia Sav

f) • ' tl?riy§ si iddia doçru dell-

müz sav doru deildir.
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îddihar etmek — Biriktirmek

örnek: Para iddihar etmek bir hüner deüdi

.

onu zamannda ve yerinde sarfetmei bilmeli

dit = Para biriktirmek bir hüner deildir, om
zamannda ve yerinde harcamay bilmelidir.

Idhal etmek = Girdirmek, sokmak, koymak

örnek: 1 — Bu esrar bilenler arama herkes,

idhal etmek muvafk olur mu? = Bu srlar b
lenler arasna herkesi girdirmek uygun olu

mu?
2 — Kendisini kabul salonuna idhal edince =
Kendisini kabul salonuna sokunca.

3 — Bu cümleyi de makalenizin içine idhal e-

delim = Bu cümleyi de yaznzn içine koya-

lm.

ldhalât = Giri = (Fr.) împortation

örnek: Bir memleket idhalâtiyle ihracat arasn-

da tevazün husulü iyi bir iktisadî alâmettir =
Bir ülkenin girileriyle çklar arasnda denk

leme olmas iyi bir ökonomik beldektir.

idhalâta aid = Girel = (Fr.) împortatif

örnek : dhalâta ait hesaplarn bu ay verdii ne

ticeye göre = Cirel hesaplarn bu ay verdii sc

nuca göre.

hracat = Çk = (Fr.) Exportation

örnek: hracat mallarmz arasnda birinci s -

ni tütün igal ediyor = Çk mallarmz arasn

da birinci sray tütün tutuyor.

ihracata aid = Çkal = (Fr.) Exportatif

örnek: hracata ait hesaplarn bu seneki veri

mini bildiriniz = Çkal hesaplarn bu ylk ve

rimini bildiriniz.

Idlâl etmek = Yoldan çkarmak, azdrmak
örnek: / — Henüz bulûa ermemi bir genci id

lâl etmek, cürümdür = Henüz erginlie varma

m bir genci yoldzn çkarmak, suçtur.

2 — Bir t3km müfsidlerin id lâl etmesi üzerine

kyam edenler = Bir takm bozutçularm azdr-

mas üzerine ayaklananlar.

idman = idman (T. Kö.)

idrak = An, anlama (Bak: Derk).

tdrak etmek = Anlamak (Bak: Derketmek, feh-

metmek)

a etmek = Yapmak, yerine getirmek

Örnek: 1 — Uhdesine te.ettüp ec»n vazifeyi ifa

etmek, namuslu bir adamn borcudur = Üstüne

düen ödevi yerine getirmek namuslu bir adamn

borcudur.

2 — Bana kar yapma deruhte ettiiniz iyili-

i ifa etmediniz = Bana kar yapma üstünü-

ze aldnz iyilii yapmadnz.

fade = Diyem, anlatm

örnek: 1 — Polis üç maznunun ifadesini ald —

Polis üç santm diyemin ald.

2 — fadenizden anlaldna göre «= Anlat •

mmzdan anlaldna göre.

ifade etmek = Demek, anlatmak

örnek: 1 — Bu, unu ifade eder = Bu, u de-

mektir.

2— fade etmek istediiniz hakikati çoktan bi-

liyorum = Anlatmak istediiniz gerçei çoktan

biliyorum.

îfakat (ifa, afiyet) bulmak = Eyi olmak

örnek: Mübtelâ olduu da devanâpezirden ifa-

katyab olamad = Urad onulmaz hastalk

tan iyi olamad.

iltiyam bulmak = Onulmak

örnek: Harpte ald ceriha iltiyam buldu =

Savata ald yara onuldu.

fate etmek = Kaçrmak, geçirmek, kaybetmek

ffet = Temizlik, sililik

örnek: Bir insann iffeti en kymetli varl -

dr = Bir insann temizlii (sililii) en deer-

li varldr.

lfham etmek = Anlatmak (Bak: fehm)

örnek: Bana ifham etmek istediiniz mütalca-

mn faidesi nedir ? = Bana anlatmak istediiniz

oyun faydas nedir?
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iflah olmak = Kurtulmak, onmak
• Örnek: / — Ebeveyninin lanetine urayanlar

iflah olmaz = Ana baba ilenci alav.lar onmaz.

2 — Bu perianlktan bir türlü itiâh olamadr =
Bu darmadamklktan bu türlikurtulamadr.

Iflâ? = Ba'k

Örnek: flâs namuslu bir insan için ölümden be-

terdir = Batk namuslu bir adam için ölümden

daha fenadr.

flâs etmek = Batm&k

örnek: Borçlarnn kesreti karsnda iflâs e

mekten baka çare bulamad = Borçlarnn çt

luu karsnda batmaktan baka çare bulanaJ

ifna etmek = Tüketmek, yok etmek

Örnek: 1 — Bütün varm kumarda ifna ett.

Bütün varn kumarda tüketti.

2 — Kendi mevcudiyetini bile ifna edercesn

çaltt = Kendi varln bile yok edercesn.

çalt.

ifra etmek = Çevirmek

örnek : Bu evi yeni bir ekle ifra etmek için

hazrlanan projeyi beendim = Bu evi yeni b.

ekle çevirmek için hazrlanan tasar beendin.

ifrat — Ar (Bak: Fart)

ifraz etmek = Salmak (Terim)

ifraz et. /»ek = Ayrmak, bölmek

Örnek: 1 — Bu topra dört erik arasnda if

raz clerek her ksmna bir bina yaptracaklar -

Bl topra dört ortak arasnda bölerek her ks

mna bir yap yaptracaklar.

2 — Bunlar arasndan ifraz edeceiniz bir ta

nesi = Bunlar arasndan ayracanz bir tane

Ifsad etmek (Nifak anlamna) = Ara bozrr.

(Pak: Fesarl;

Ifsad etmek (Fitne anlamna) = Bozutmak (Bak:

I .ad)

ifaat = Gizaç (Bak: Fa)
ifa etmek Dile vermek (Bak: Faetmek)
ftihar etmek — Kvanmak (Bak: Fahr)

iftira Kar.ç (Bak: Bühtan)

Iftirak = Ayrlmak (Bak: Firak)

Ifüras — Yrtclk
örnek: Onda bir kaplan iftiras var = Onda bir

kaplan yrtclr var.

Müfteris = Yrtc
Örnek: Kan kokusu alm müfteris bir kapla*

gibi üzerine atld = Kan kokusu alm yrtc
bir kaplan gibi üzerine atld.

Iftitah = Balama, balant

örnek : Büyük Millet Meclisinin bu seneki me.

saisinin iftitahmda = Kamutayn bu ytlki çal-

malarnn balamnda.
. tku iftitahî = Açm söylevi

Örnek: Türk Dili Kurultaynda irad ettiiniz

nutku iftitahî = Türk Dili Kurultaynda yapt-

nz açm söylevi. j

, 'ab etmek (îzab etmek) = Kzdrmak
örnek : Kimseyi igzab etmemek lâzmdr = Kim-

seyi kzdrmamaldr.
^birar = Gücen, gücenme

Örnek: Bana kar duyduunuz ibirarn se •

bebi nedir = Bana kar duyduunuz gücenin

(gücenmenin) sebebi nedir?. f
' iuber = Gücenik

örnek: Yalnz sana deil, bütün insanlara mu-
berim = Yalnz sana deil, bütün insanlara gü-

ceniim.

Muber olmak = Gücenmek

örnek: Muber olmanz hiç istemediim hal -

de ibirarnz celbettiime üzülüyorum = Gü-

cenmenizi hiç istemediim halde sizi gücendir-

diime üzülüyorum.

^fal etmek = Aldatmak, kandrmak, ayartmak

örnek: 1 — Türlü yalanlarla insanlar ifal e-

denleri affetmek mümkün deildir = Türlü ya

lanlarla insanlar aldatanlarn suçunu bala-
mak olamaz.

2 — Bir genç kz evleneceim diyerek ifal et-

mek bir cürümdür -- Bir genç kz evleneceim

diyerek kandrmak bir suçtur.

3 — Bizim hizmetçiyi ifal ile kaçrdlar Bi-

zim hizmetçiyi ayartarak kaçrdlar

L
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Tlâk etmek = Çapratrmak

örnek: Mütalaanz bir çok lüzumsuz teferru-

atla ilâk etmek muvafk deildir = Oyunu-

zu bir çok gereksiz ayrntlarla çapratrmak

uygun deildir.

Mulâk = Çaprak

örnek: Bir sürü mulâk ifadeler arasnda ne de.

mek istediinizi anlyamadm — Bir sürü çap -

rak anlatmlar arasnda ne demek istediini -

zi anlyamadm.

tmaz ayn ™ Gözyumt

örnek : Cürümlerinde suuniyet sahibi olmayan-

lar imazayn ile karlamalidir = Suçlarnda

kötücül olmyanlar gözyumu ile karlamal -

dr.

Imaz aynetmek = Gözyummak

örnek: Bazen bir cürme kar imaz aynet-

mek mücrimi tekrar cürme teci etmek olur «=

Kimi kere bir suça kar gözyummak suçluyu

bir daha suç ilemeye yüreklendirmek olur.

Müsamaha = Hogörü

örnek : Müsamaha, alicenap ruhlarn bir has-

sasdr Hogörü, ak yüreklerin bir özgüsü-

dür.

Müsamaha etmek x Hogörmek

örnek: Her cürme kar müsamaha etmek mu-

vafk olmaz = Her suça kar hogörmek uy-

gun olmaz.

tna etmek = Doyurmak

Ira etmek = Hrslandrmak, kkrtmak
örnek: Zenginlie, para kazanmaa ira et-

mekle, fenala ira etmek bir deildir = Zen-

ginlie, para kazanmaa hrslandrmakla, fena-

la kkrtmak bir deildir.

ttia = Kargaalk
örnek: Zuhur eden itia muvacehesinde bir

an bile aalamyarak =* Çkan kargaalk ö-

nünde bir an bile aalamyarak.
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Tgva etmek « Azdrmak, batan çkarmak
örnek: 1 — Gençleri tariki müstakimden inhi-

rafa iva edenler = Gençleri doru yoldan sa-

ptmaa azdranlar

2 — Bir genç kz iva ederek sonra izdivaçtan

imtina etmek cürümdür = Bir genç kz batan
çkararak sonra evlenmeden geri durmak suç-

tur.

thafe etmek = Korkutmak

örnek: Beni ihafe etmek mi istiyorsunuz ? =»

Beni korkutmak m istiyorsunuz!

(hanet *= Haynlk
hale = Usterme (Bak: Emanet)

hale etmek =* Ostermek (Bak: Emanet)

Ihaleten = Usterleme (Bak: Emanet)

ihata = Sarma, çevirme, genbili

örnek: / — Bu adamn siyasî meselelerde iha-

tas var = Bu adamn siyasal sorumlarda gen-

bilisi var.

2 — Düman ordusunu ihata çenberi içine dü-

ürdü = Düman ordusunu sarma çenberi içine

düürdü.

S — Ordumuzun yapt büyük ihata hareketi

«= Ordumuzun yapt büyük çevirme hareketi

thata etmek = Sarmak, çevirmek, almak, kavra-

rsak = (Fr.) Cerner, encercler, concevoir

örnek: I — Ordumuz düman kuvvetlerini iha-

ta etti — Ordumuz düman kuvvetlerini sard.

2 — Bahçe dvarla ihata edilmitir =» Bahçe

dvarla çevrilmitir.

3 — Gözün ihata edebildii yerler = Gözün ala-

bildii yerler,

4 — Aklm bunu ihata edemedi = Aklm bu -

nu kavrayamad .

lhatai nazar = Gengörü

Örnek: Onun ihatai nazarna itimad ederim =

Onun gengörüsüne güvenirim.

hbar etmek — Bildirmek, duydurmak, haber ver-

mek = (Fr.) Avertir, aviser

örnek: Hastaln ihbar etmedi = Hastal-
n bildirmedi (haber vermedi).

ihbariye = Bildirge



ihdas etmek = Çkarmak
örnek: Mesele ihdas etmek =» Mesele çkar-

mak.

hfa etmek = Gizlemek

örnek: Duygularm ihfa etmeye çalyordu =
Duygularm gizlemeye çalyordu.

hkak etmek = Haklandrmak, hakkm vermek

hlâl etmek = Bozmak, sakatlamak

örnek: Rahatm ihlâl etti = Rahatm bozdu

hmal = Savsa

örnek: hmalden doan yanllklar = Savsa-

dan doan yanllklar.

hmal etmek Savsamak, bolamak, bakmamak
örnek: 1 — Vazifesini ihmal etti = ödevini

savsad.

2 — Verilen ileri ihmal etti = Verilen ileri

bolad, verilen ilere bakmad.
hmalci = Savsac

örnek: O, ihmalcinin biridir *» O, savsacnn
biridir.

Aühmel = Savuk

örnek: Mühmel bir giyini = Savuk bir giyi-

ni,

hmirar = Kzart, kzllk

Knak etmek = Bomak
örnek: Osmanl tarihinde padiahlarn ihnak

ettii adamlar *= Osmanl tarihinde padiahla-

rn boduu adamlar.

hrak — Yakm, yakma

hrak etmek — Yakmak
htirak ™ Yanm

hraz etmek Kazanmak, almak

Örnek: Aranzda ihraz mevki edemedi

Aranzda yet alamad.

Bu erefi can pahasna ihraz etti ** Bu erefi

cam pahasna kazand.

bsa etmek Saymak
önek: Adedini ihsa etmek iktidarmdan ha-

riçtir = Saysn saymak erkimden dardr.
im etmek = Burmak (Terim)
b»aiyat = istatistik

ihsan (Eötüf) = Kayra

örnek: ihsanlarnn bolluu sehasm gösterir.

= Kayralarnn bolluu cömerdliini gösterir.

ihsas etmek = Sezdirmek

örnek: Doru hareket etmediini ihsas etti =
Doru hareket etmediini sezdirdi.

ihtar etmek = Hatrlatmak (Bak: Hatr)

hticaç etmek = Belgelemek

htida etmek = Din deitirmek, dönmek (Bak:

Hidayet)

Ihtifa etmek = Gizlenmek

örnek: Yakalanacan anlaynca ihtifa etti =

Yakalanacan anlaynca gizlendi.

htifal = Alay, tören (Merasim anlamna)

htikâr = Vurgunculuk

örnek: Hükümet ihtikârn önüne geçmek için

Çok çalyor = Hükümet vurgunculuun önüne

geçmek için çok çalyor.

Muhtekir = Vurguncu

örnek: Muhtekirlere göz açtrmayz — Vur-

gunculara göz açtrmayz.

htilâç = Çarpnma, seyirine

htilâf as Uymazlk
örnek: Düüncelerimiz arasnda ihtilâf var =
Düüncelerimiz arasnda uymazlk var.

ihtilâl = Devrim (nklâp anlamna), Az (îsyan

anlamna)

htilâlci = Devrimci (inklâpç), azyan (âsi)

htilas = Ar, arm
örnek: htilasnn sebebini anlyamadlar =

Armnn sebebini anlyamadlar.

Ihtilât etmek = Karmamak, görümek = (Fr.)

Se mettre en relation, se mettre en contact, se

compliquer

örnek : Su ile eker ihtilât eder — Su ile eker

karmar.

Kötü adamlarla ihtilât etmemeli = Kötü adam-

larla görümcmeli.

htimâl = Iktimal

ihtimam = Kayt, özen

örnek: îhtimamsz bir çalma a Kaytsz öir

çalma.
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htimam etmek Kaytlanmak, özenmek
örnek: Giyinmesine çok ihtimam eder — Gi-

yinmesine çok kaytlanr.

htira (Bak: cad)

htiras (Bak: Hrs)
htiraz Çekinme, saknma (Bak: Hazer, te-

hai)

htiraz etmek = Saknmak
örnek: unun bunun hakknda dedikodu et-

mekten ihtiraz ederdi — unun bunun hakkn-

da dedikodu etmekten saknrd (çekinirdi).

Muhteriz Sakngan, çekingen

örnek: Niçin böyle muhteriz duluyorsunuz? =

Niçin böyle sakngan (çekingen) duruyorsu-

nuz?

htisar etmek = Ksaltmak

örnek: Bu kitab ihtisar etmeliydiniz = Bu ki-

tab ksaltmalydnz.

Muhtasar Ksak

örnek: Muhtasar yazmak için birçok fikirleri

buraya koymadm = Ksak yazmak için birçok

fikirleri buraya koymadm.
htisas Uzu

4

örnek: Kulak hastalklarnda ihtisas vardr =

Kulak hastalklarnda uzuu vardr.

Mütehasss Uzman
örnek: statistik mütehasss = statistik uz-

man.

htiam (Bak: Debdebe) = Görkem

örnek: ihtiam içinde ilerliyen büyük bir alay

— Görkem içinde ilerliyen büyük bir alay.

htiva Kapsa

ihtiva etmek Kapsamak, alrr^k, içine almak

htiyaç - htiyaç (T. Kö.)

ihtiyar (Yal anlamna) = htiyar (Fr.) Vieux,

vieillard

uajsj aeXn4) - (Fr.) Option

htiyarî lstenel = (Fr.) Facultatif

örnek: htiyarî mevkif = lstenel durak.
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'htyar == Katlanma (Fr.) Supporter, endurer
Örnek: Ortadaki bütün mükülât ile mücadele-

yi ihtiyar ederek bu ie giritim = Ortadaki bü-

tün güçlüklerle döümee katlanarak bu ie
giritim.

thti>ar (Bak: rade) = (Fr.) Volonte

ihtiyat ^ 1 — Sakn, 2 — yedek
örnek: 1 — htiyat ile hareket ediniz = Sakn
ile hareket ediniz.

2 — Yol uzundur, ihtiyat benzin alnz = Yo
uzundur, yedek benzin alnz.

htiyatkâr = Saknl = (Fr.) Prudent

Örnek : Devlet ilerinde ihtiyatkâr bulunmak

en mühim bir hassadr = Devlet ilerinde sak-

nl bulunmak en önemli bir özgüdür.

htizaz — Titreme

;htizaz etmek = Titremek

hya etmek — Canlandrmak, diriltmek

örnekler: 1 — Bu iyiliiniz beni ihya etti =
Bu iyiliiniz beni canlandrd.

2 — Ölüleri ihya etmek mümkün deildir —

Ölüleri diriltmek mümkün deildir.

ihzar etmek Hazrlamak (Bak: Hazr)

ikame etmek = Çekmek - (Fr.) Descendre, tra-

cer

Örnek: Amud ikame etmek — Dike çekmek.

kame etmek = Koymak = (Fr.) Placer

örnek: Nöbetçi ikame etmek = Nöbetçi koy-

mak.

ikame etmek - Açmak = (Fr.) Intenter

örnek: Dava ikame etmek = Dilev açmak.

e etmek = Getirmek (Fr.) Produire, etab-

lir.

Örnek: Beyyine ikame etmek = Kant getir

mek.

kame etmek = Yerine koymak, geçirmek = (Fr.

Remplacer

örnek: Ahmedin yerine Mehmedi ikame et-

mek = Ahmedin yerine Mehmedi koymak.



amet etmek = Oturmak, elemek = (Fr.) De
meurer

örnek: 1 — Nerede ikamet ediyorsunuz =
Nerede oturuyorsunuz?

2 — Biraz zaman orada ikamet ettim = Biraz

zaman orada eletim.

ametgâh = Konut

Örnek: kametgâh ittihaz ettiiniz yerde sizi

bulamamlar = Konut edindiiniz yerde sizi

bulamamlar.
•

an = Sabili

örnek: Bu meseledeki kanaatim mertebei ikana

vasl olmutur = Bu sorumdaki kanm sa-
bili derecesine varmtr.

az etmek = Uyarmak, Uyandrmak

Örnek: Ben hiç öyle bir zanna dümemitim,
bereket versin beni ikaz ettiniz — Ben hiç öy-

le bir sanya dümemitim, bereket versin beni

uyandrdnz (uyardnz).

iiteyakkiz = Uyank, tetik

örnek: Her ite gayet müteyakkiz bulunmal-

dr = Her ite pek uyank (tetik) bulunmal-

dr.

bal —- Olcay, erge

örnek: kbale olduu gibi idbara kar da me-
tin bulunmaldr Olcaya olduu gibi dükün-
lüe kar da dayankl bulunmaldr.

lam etmek (Bak: Cehd) — Düürmek

lil = Taç

Um - klim (T. Kö.)

mal etmek Bütünlemek, tamlamak, tüm
lemck

örnek: Bu yadtlDU eser, simliye kadar ileri

sürdüünüz düünceleri ikmal ediyor — Bu

ytLzdilDIZ eser, imdiye kadar ileri iûrdüünüz
düünceleri bütünlüyor (tamlyor, tünüiyor).

îkna etmek = Kantmak, kandrmak
Örnek: 1 — Ortaya konan deliller beni bu iin

shhatine ikna etti — Ortaya konan tantlar be-

ni bu iin doruluuna kantt.

2 — Bu meselede yalnz beni ikna etmek kâfi

deildir — Bu sorumda yalnz beni kandrmak

yetmez.

krah, istikrah = Tiksinç

Örnek : Yapt mugayiri ahlâk hareketler bana

ikrah (istikrah) verdi = Yapt yantahlaksal

hareketler bana tiksinç verdi.

krah etmek, istikrah etmek ~ Tiksinmek

Örnek: Ortalkta hüküm süren ahlakszlktan

ikrah ettim — Ortalkta hüküm süren ahlaksz-

lktan tiksindim.

kram (izaz) etmek = Arlamak
Örnek: Misafiri arlamak, Türklüün hiç

kaybetmedii âlicenablklardan biridir = Ko-

nuu arlamak, Türklüün hiç kaybetmedii

aklklardan biridir.

krar etmek (Bak: itiraf) = Söylemek

Örnek: Hem kalbiyle iman, hem de lisaniyle

ikrar etti = Hem yüreiyle inand, hem de di-

liyle söyledi.

ikraz = ödünç, ödünç verme

örnek : Bana ikraz suretiyle gösterdiiniz iyilii

unutamam = Bana ödünç verme yoliyle göster-

diiniz iyilii unutamam.

ikraz etmek - ödünç vermek, borç vermek

Örnek: Size u paray bir ayda ödenmek üzere

ikraz ediyorum - Size u paray bir ayda öden-

mek üzere ödünç (borç) veriyorum.

stikraz Borç, borç alma

örnek: Bu istikraz iini baa çkarabildiniz

mi? Bu borç (borç alma) iini baa çkara-

bildiniz, mi?

iksir ksir

'ktibas etmek Almak

(ktidâ etmek Uymak
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ktidar = Erk

örnek: Bir millet için iktidarn hududu ve mi-

yar olamaz = Bir ulus için erkin snn ve öl-

çüsü olamaz.

Muktedir = Erkmen

örnek: Muktedir bu adam, eline ald ii ba-

arabilen adamdr — Erkmen bir adam, eline

ald ii baarabilen adamdr.

Mevkii iktidar = Erke

örnek : Mevkii iktidara geçen frka her eyden
evvel memleket menafiini düünebilmel = Er-

keye geçen parti, her eyden önce ülke fayda-

larn düünebilmeli.

ktifa etmek =Yetrinmek. yetsinmek yeter bulmak

örnek: Kudretimizin yetmedii ahvalde eldeki

ile iktifa etmeyi bilmeliyiz = Erkimizin yet-

medii hallerde eldeki ile yetrinmeyi (yetsin-

meyi) bilmeliyiz.

Iktiham etmek = Göüs germek, üstermek

örnek: Bin türlü mükülât iktiham ile emeli-

mize doru yürüyelim = Bin türlü güçlüe

göüs gererek umaymza doru yürüyelim =
Bin türlü güçlüü üstererek umaymza doru
yürüyelim.

iktiran etmek = Yaklamak, (karara) balanmak
itkisab = Edinç t

örnek: ktisabn birçok yolu vardrr, fakat bu

yolun muhik olmas lâzmd- - Edincin birçok

yolu vardr, ancak bu yolu. iuH.li olmas gerek-

tir.

ktisab etmek - Edinmek

örnek: Türk vatandaln iktisab etmek için

ecnebiler bir takm merasimi yerine getirmeli-

dir = Türk vatandaln edinmek için yaduy-

rular bir takm törenleri yerine getirmelidir.

Müktesebat = Edinçler

örnek: Burada ve Avrupa'daki müktesebat bu

ii baarmasna kâfidir = Burada ve Avrupa*

daki edinçleri bu ii baarmasna yeter.

tktsad (Bak: tasarruf) = Ekonomi

Ikttad etmek (Bak: tasarruf etmek)

ktisadî a> Ekonomik

ktitaf etmek = Dermek, devirmek

Örnek: Mesainizin semeratm iktitaf etmek za-

man gelmitir = Çalmalarnzn yemilerini

dermek (devirmek) zaman gelmitir.

ktiza =- Lüzum (T. Kö.)

Hasbeliktza = Lüzumundan dolay

Muktazi — Lüzumlu

lâ etmek = Yükseltmek, yüceltmek

örnek: Türkün namn ve livasn ilâ etmek

vazifemizdir = Türkün adn ve bayran yük-

seltmek (yüceltmek) borcumuzdur

lâç = laç

Tedavi etmek = Eyilemek, bakmak

örnek: Tedavi etmek vazifesini deruhte ettii-

niz hasta = Bakmak (eyilemek) ödevini üstü-

nüze aldnz hasta.

lâm = Belgim

ilâm etmek =- Bildirmek (Bak: Tebli etmek)

lân = Bilit

örnek: Gazeteye bir ilân verdim — Gazeteye

bir bilit verdim.

lân etmek = Bilitmek

örnek: Herkesçe malûm olmas için ilân edil-

mesi muktazidir = Herkesçe bilinmesi için bi-

litilmesi lüzumludur.

ilân harbetmek = Sava açmak (Bak: Harb)

ilâve = Ulama

örnek: Tarama dergisine bir ilâve yaparak

bütün tashih ve ilhaklar toplyacaz =- Tara-

ma dergisine bir ulama yaparak bütün düzelt-

me ve katmalar toplyacarz.

unu
ilâve etmek — Ulamak

örnek: unu da ilâve etmek isterim ki

da ulamak isterim ki.

Uca (Bak: cebir, sevk) = Zor, zorlama

örnek : Ucay ahval ile bu ii yaptmz söy-

lemek isterim = Hallerin zoru ile bu ii yaptr-

mz söylemek isterim.

lelebet « Hiç bir zaman (Bak: Ebediyi»)
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îga (lav) etmek = Kaldrmak

Örnek : lga edilmi olan bir kanunun artk hük-

mü olamaz = Kaldrlm olan bir kanunun ar-

tk hükmü olamaz.

lhah — (Bak: ibram, srar)

lhak etmek = Katmak

Örnek: Bu müdüriyeti de birinci müdüriyeti u-

mumiyeye ilhak etmek muvafk olur = Bu di-

rektörlüü da birinci genel direktorlua kat-

mak uygun olur.

Mülhakat = Balant
Örnek: Bu emirnamenin bütün mülhakata i'a-

rn rica ederim = Bu buyrultunun bütün ba-
lantlara bildirilmesini dilerim.

lham = Esin

Örnek : ilham, insan ruhunun ulviyat ile bir

ittisalidir = Esin, insan ruhunun yüksekliklerle

bir balanmasdr.
lham etmek = Esimek

Örnek: Bu yazdnz eser bana birçok fikirler

ilham etti — Bu yazdnz eser bana birçok fi-

kirler esidi.

Mülhem olmak Einmek
Örnek: Bu mütaleadan mülhem olarak u tek-

lifi dermeyan ettim = Bu oydan einerek u ö-

nergeyi ileri sürdüm.

lim lim (T. Kö.)

Alim = llmen

Malûmat Bilgi

Malûmatl Bilgin

Ukala Bilgiç

Marifet Bilim

Mütebahhir Bilge

i ka etmek Brakmak, atmak

Örnek: // rstiy;nl;r senrnn hr gününde ^lh
suya ilka ederler 11 ristiy.nl.r yln hu
nünde h , brakrlar (atarl.r).

lkah etmek (Baki telkih etmek) Aslamak
llet Derd

lsak etmek = Bititirmek, kavuturmak

Örnek: 1 — Bu iki varakay biribirine ilsak edi-

niz = Bu iki kead biribirine bititiriniz.

2 — ki demir yolunu ilsak etmekle büyük bir

kâr elde edilmitir = ki demir yolunu kavu-
turmakla büyük bir kazanç elde edilmitir.

lsak etmek = Yaptrmak (pul gibi eyler)

Örnek : Elden gönderilen mektuplara da posta

pulu ilsak etmek lâzmdr = Elden gönderilen

mektuplara da posta pulu yaptrmak gerektir.

ltisak etmek = Bitimek, kavumak

Örnek: 1 — Biribirine iltisak etmi bir halde

doan iki hemire = Biribirine bitimi bir hal-

de doan iki kz karde.

2 — ltisak etmi olan demiryollar = Kavu-
mu olan demiryollar.

ltisak etmek = Kaynamak (kemikler için)

ltisak hatlar = Kavt kollar

Örnek: Bu iki büyük demiryolu birçok nokta-

larndan iltisak hatlariyle biribirine rabtedil-

mitir = Bu iki büyük demiryolu birçok nok-

talarndan kavt kollariyle biribirine balan-

mtr.

ltisak noktas = Kavt noktas

örnek: Toros demiryolyle Ankara demiryolu-

nun iltisak noktas Eskiehirdir — Toros de-

miryolyle Ankara demiryolunun kavt nokta-

s Eskiehirdir.

Mülâsk Bitiik, kavuuk

örnek : Ftraten biribirine merbut deil, belki

mülâsk denilebilecek derecede = Yaradltan
biribirine bal deil, belki bitiik denilehile-

Cek derecede.

ltibas Benzeim
örnek: Arabide Hsinn ile yazlan ihtisas ile

'!,. ile yazlan ihtisas iltibaslarn refetmek

iyd A.h. id. "sn,, li htSSS ve "sat„ l

ihtisas benzeimlerini kaldrmak iyidir.
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ltica etmek Snmak
Örnek: Bu ide de afv âlinize iltica etmek iste-

rim - Bu ide de yüce balamanza snmak
isterim.

Ilticagâh, melce = Snak
örnek: lticagâhm olan sinei mader —Sna-m olan ana kuca.

Mülteci Snk
Örnek: Siyasi mültecilere en çok müsamaha gös-

teren Türkiye'dir Siyasal snklar en çok

hogören Türkiye'dir.

tttihab Yang
örnek : Yarasnn iltihab gayrkabili tahammül

aclara sebeh oldu — Yarasnn yangs dayanl-

maz aclara sebeb oldu.

ltihak etmek Katlmak

Örnek: Bu inklâb kahramanlarnn saffma ben

de iltihak etmek isterim -- Bu devrim bahadr-

larnn srasna ben de katlmak isterim.

ltifat (teveccüh) - Yönel

Örnek: ltifatnz kalbimi serar mesar eyledi

= Yönetiniz gönlümü sevinçle doldurdu.

ltifat (teveccüh) etmek = Yönelmek, yüze bakmak,

ho davranmak

lltima etmek Parldamak, yalprdamak

Örnek : 1 — Semada iltima eden bir necmi za-

hire hasr nazar ederek... — Gök yüzünde parl-

dyan parlak bir yldza gözünü dikerek...

2 — Ufk üzerinde ziyay emsin iltima ettiini

görenler... = Ufk üzerinde gün nn yalpr-

dadn görenler...

lltimaat Yalpn

örnek: îltimaat kamer, enzarm taltif ediyor-

du Ayn yalprlar, gözlerimi okuyordu.

ltimas (sahabet etmek) Kayrmak
örnek: Bu iin olmas için bana biraz iltimas

etmenizi rica ederim = Bu iin olmas için be-

ni biraz kayrmanz dilerim.

Iltiva Kvrm
örnek: Üstündeki harirî fistann Htivalar =

Üstündeki ipek fistann kvrmlar...

90

lltiyam bulmak = Onulmak

Örnek : Harbte ald ceriha iltiyam bulunca...

= Savata ald yara onulunca....

ltizam etmek = Tutmak, yan çkmak, yan olmak

Örnek : Siz beni iltizam ettikten sonra kimse-

den korkmam — Siz beni tuttuktan (Siz benden

yan çktktan) sonra kimseden korkmam.

lzam etmek = Susturmak

Örnek : Ne delil gösterdiysem cevabn verdi,

beni ilzam etti = Ne kant gösterdiysem cevab

n verdi, beni susturdu.

ma = may
Örnek: Anlyana bir küçük ima yeter = Anl-

yana bir küçük imay yeter.

ma etmek = maylamak
Örnek: ma etmek istediiniz nokta gözümden

kaçm deildir = maylamak istediiniz nokta

gözümden kaçm deildir.

mal etmek = Yapmak
Örnek : Onun imal ettii tarzda güzel koltukla-

rn emsali yoktur = Onun yapt yolda güzel

koltuklarn benzeri yoktur.

malât = Yapm
Örnek: malât hitam bulmak üzere olduu s-

rada = Yapm bitmek üzere olduu srada.

malâthane = Atölye (T. Kö.)

Mamul = Yapk
Örnek: Ceviz aacndan mamul bir dolab = Ce-

viz aacndan yapk bir dolap.

Amelî Pratik (T. Kö.)

Nazarî = Teorik (T. Kö.)

male etmek = Çevirmek, yatrmak, emek
Örnek : 1— Kalbinizi bu tarafa doru imale e-

den sebeb = Yüreinizi bu yana doru çeviren

sebeb.

2 — Birçok uratktan sonra istirhamm is'afa

imale edebildim = Birçok uratktan sonra

yalvardm yerine getirmee yatrabildim.

3 — Bir o yana, bir bu yana imale ederek beni

de arttnz = Bir o yana, bir bu yana eerek

beni de arttnz.



man = nan
Örnek: Türklüün terakki edeceine, itilâ ede-

ceine imanmz vardr = Türklüün ileri gide-

ceine, yükseleceine inanmz vardr.

mar etmek = Bayndrmak (Bak: abadan)

mdad etmek = Yardma komak
imdad = Yetime, yardma koma
imdad! = Yeti!

mha etmek = Yoketmek
Örnek: Harbin nihayetinde düman ordularn
imha eden büyük kumandan... = Savan sonun-

da düman ordularn yok eden büyük komutan...

mhal etmek = Önellemek, önel vermek

Örnek: Alacanz tediye etmek isterim; fakat

biraz imhal etmenizi rica edeceim = Alaca-
nz ödemek isterim; ancak biraz önelîemenizi

(önel vermenizi) diliyeceim.

Mühlet = önel

Örnek : Size iki ay mühlet... ondan sonra bek-

lemem == Size iki ay önel... ondan sonra bekle-

mem.

imkân mkân (T. Kö.)

Ademi imkân = mkânszlk
Adimülimkân mkânsz

Mümkün mkânl
Mümkün klmak Imkânlatrmak

Gayrimümkün mkânsz
(iayrimümkün klmak Imkânszlatrmak
mlâ mlâ (T. Kö.)

imlâ etmek Doldurmak

Örnek
:
Bu lûtfunuz kalbimi hissiyat meserret-

le imlâ eyledi Bu kayranz yüreimi sevine

duyçulariyle doldurdu.

Irr.rar etmek Geçirmek

Örnek: Gümrükten imrar edilen s;ndklur
Gümrükten geçirilen sandklar.

Mürur Geçme
ömek:/;// n yük arabalarnn müruru
memnudur Bu sokaktan yük arabalarnn
me-> yasaktr.

msak etmek = Ksnmak
Örnek: Sarfiyatta biraz imsak etmek lâzm =
Harcamada biraz ksnmak gerek.

imtidad = Uzam, boy

Örnek: 1 — Bütün yol imtidadnca mamur köy-

ler gördüm — Bütün yol uzamnca bayndr köy-

ler gördüm.

2 — Dere imtidadnca sra evler gördüm = De-

re boyunca sra evler gördüm.

mtidad etmek = Uzamak
Örnek: Bugünkü içtima dörtte hitam bulacak-

ken sekize kadar imtidad etti — Bugünkü top-

lant dörtte bitecekken sekize kadar uzad.

mtihan = Snaç
Örnek : Mekteb imtihanlar mays sonunda icra

olunuyor = Okula snaçlar mays sonunda ya-

plyor.

imtihan etmek = Snamak
Örnek : Gençleri imtihan etmek öyle ehemmi-

yetsiz bir i deildir = Gençleri snamak öyle

önemsiz bir i deildir.

ifahî imtihan Sözlü snaç

l ahriri imtihan = Yazl snaç

i ecrübe ~ Deneç

Örnek: Tecrübe, ulûmu hazirann en mühim is-

tinadgâhdr = Deneç, bugünkü ilimlerin en ö -

nemli dayanadr.
! ecrübe etmek Denemek

Örnek: Bu izam ettiiniz ii, müsaade ederse-

niz, bir de ben tecrübe edeyim — Bu büyüksedi-

iniz ii, izin verirseniz, bir de ben deneyim.

mtina Abay

Örnek: mtinaa sebeb yok, reyinizi vermelisi-

niz = Abaya sebeb yok, oyunuzu vermelisiniz.

mtina etmek Abamak
örnek: Böyle bir vazifeden imtina etmek çin
h muhikka göstermelisini* ' Böyle bir ö-

devi abamak n;m hakli sebebler göstermelisini/..

Reddetmek Reddetmek (T. Kö.)

mtisal etmek Uymak
örnek: Emrinize imtisal edeceim Emrinize

uyacam.
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imtisas etmek (mas) = Emmek
mtiyaz Brak
Örnek : Çin, hututu hadidiyesini iletmek imti

yazn bir alman kumpanyasna vermiti = Çin,

demiryollarn iletmek brakm bir alman

kumpanyasna vermiti.

imtiyaz Ayrt
örnek : Vatandalar arasnda imtiyaz düünüle-

mez = Yurddalar arasnda ayrt düünülemez.

imtizaç etmek Kaynamak
Örnek: ki düman gayet eyi imtizaç ettiler =
ki düman pek eyi kaynatlar.

imtizaç etmek = Baydamak, geçinmek, uyumak
örnek : Onunla imtizaç etmek zannedildii ka-

dar sühuletli deildir = Onunla baydamak
(geçinmek, uyumak) sanld kadar kolay de-

ildir.

mtizaçsz Geçimsiz

örnek : mtizaçsz bir adam = Geçimsiz bir a-

dam.

Ademi imtizaç Birleemezlik, geçinemezlik

Örnek: Aralarndaki ademi imtizaç yevmen fe-

yevmen tezayüd ediyor = Aralarndaki birlee-

mezlik (geçinemezlik) günden güne artyor.

imza imza (T. Kö.)

Inad nad (T. Kö.)

In'am, inayet — Kayral

nan = Dizgin

örnek : Süvari, nagihan önündeki sahai fesihada

irhay inan ile = Atl, birdenbire önündeki ge-

ni alanda dizginleri geveterek...

tnbat Bitim

Inbisat Sünüm
örnek : Cisimler hararet altnda inbisata urar-
lar Cisimler hararet altnda sünüme urarlar.

Inbisat etmek Sünmek
örnek: Her cismin inbisat etmek kabiliyeti bir

deildir = Her cismin sünmek gücü bir deil-

dir.

Incaz etmek Sözünü yerine getirmek

örnek: Merd olan verdii sözü incaz edtr =
olan verdimi sözü yerine getirir.
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Incimad etmek = Donmak
Örnek : Bürudetten incimad eden fukara == So-

uktan donan yoksullar.

Camit -~ Donuk, cansz

Örnek: 1 — Neye öyle camit bir tavr almsn
= Neye öyle donuk bir duru almsn.
2 — Camid cisimlerde hayat yoktur = Cansz
cisimlerde hayat yoktur.

ncizab etmek = Kaplmak, tutulmak

Örnek: Bu nazarfirib cemale incizab etmemek

mümkün deil = Bu göz alc güzellie kapl-

mamak (tutulmamak) elden gelmiyor.

nd = Yan, göre, - dikte

Örnek: / — Sizin indinizde bütün kudsî ey-
ler abestir = Size göre (sizin yannzda) bü -

tün kutsal eyler botur.

2 — ndelmüzakere = Konuuldukta.

indî, keyfî = Kendiz

indifa etmek = Fkrmak
Örnek : Yanarda indifa ediyor = Yanarda f-
kryor.

ndiras etmek = Batmak, kaybolmak, çökmek

Örnek: ndiras eden osmanl imparatorluu =
Batan (çöken) osmanl imparatorluu.

2 — Münderis olmu devletler = Kaybolmu
devletler.

nfak etmek — Beslemek, yedirip içirmek, geçin-

dirmek

Örnek: Bütün bir aileyi infak etmek kolay bir

vazife deildir = Bütün bir arday beslemek

(geçindirmek, yedirip içirmek) kolay bir ödev

deildir.

Nafaka = Geçimlik

Örnek: Zevcesini tatlik etti, nafakasn veriyor

= Karsn boad, geçimliini veriyor.

infaz etmek = Geçirmek, yürütmek

örnek: Dünyaya hükmünü infaz edenler bile

böyle cüretkârane hareket etmemitir = Dünya-

ya hükmünü geçirenler (yürütenler) bile böyle

küstahça hareket etmemitir.



Nüfuz = Geçme, ileme

Örnek: Yamurun iliklerime kadar nüfuzu yü-

zünden hastalandm = Yamurun iliklerime ka-

dar geçmesi (ilemesi) yüzünden hastalandm.

Nüfuz (Tesir anlamna) = Etke

Örnek: Onun nüfuzu her yerde caridir = Onun

etkesi her yerde yürür.

Nüfuz etmek = Geçmek, ilemek

Örnek: Rutubet kemiklerime kadar nüfuz etti

= Islaklk kemiklerime kadar iledi (geçti)

Nafiz = Geçen, iliyen

Örnek : Nafiz bir nazarla yüzüme bakt = le-
yen bir bakla yüzüme bakt.

Nafiz - Etker

Örnek : O kadar nafiz olsaydm neler yapardm
= O kadar etker olsaydm neler yapardm.

nfial — Küsü
Örnek : Bana kar infialinizin esbabn bir tür-

lü idrak edemiyorum = Bana kar küsünüzün

sebeblerini bir türlü anlayamyorum.

Seriülinfial Tesküser

örnek: Arkadanz ne seriülinfial bir adamm
= Arkadanz ne tesküser bir adamm.

Münfeil olmak Küsmek
örnek: Bu hareketiniz üzerine münfail olmamak

elden gelmiyor = Bu hareketiniz üzerine küs-

memek elden gelmiyor.

Infikâk etmek Ayrlmak (Bak: Fek)

nfilâk Patlama

örnek: Haydarpaa istasyonu infilâk lstanbulu

dehet içinde brakmt = Haydarpaa dura
patlamas, lstanbulu korku içinde brakmt.

infilâk etmek Patlamak, patlak vermek

Infirad I eklik, tekkalma

örnek: Hali iniTadda içiz olan insanlar, bu r
since büyük bir kudet iktisat ederin Teklik

halindi' rksn olan insanlar, birleince büyük bit

erk edinirler.

Münfcrid I ek

örnek: Hu, munted bil bâdisedil Bu, tek hu
hâdisedir

.

teker teker geli-

Münferiden = Teker teker

Örnek: Münferiden geliniz

niz.

leferrüd etmek == Teklemek
Örnek: Akran ve emsali arasnda teferrüd etti

= Taydalar ve benzerleri arasnda tekleti.

infisah = Bozulma (Bak: Feshetmek)

ir.fisal etmek = Ayrlmak, çkarlmak
inhidam = Yklma, ykhm
Maili inhidam (Bak: Müsrifi harab) = Kaak
Inhilâl = Dalm = (Fr.) Dissolution

Örnek : ktisadî sebebler bir cemiyeti inhilâle

uratabilir = Ekonomik sebebler bir sosyeteyi

dalma uratabilir.

nhilâl = Açlma = (Fr.) Vacance

Örnek: Bu vazifelerde hiç bir inhilâl olmad =
Bu ödevlerde hiç bir açlma olmad.

nhilâl (bozgunluk anlamna) = Çözüntü

Örnek: çtimaî bir müessesede görülen inhilâl

= Sosyal bir kurumda görülen çözüntü.

Kabili inhilâl maddeler = Erirler

örnek: Suda kabili inhilâl maddeler unlardr
= Suda erirler unlardr.

Münhal - - Açk = (Fr.) Vacant

Örnek: Münhal yerimiz yok = Açk yerimiz

yok.

nhimak (Bak: îptilâ) = Dükünlük

Örnek: Onda kitab okumak inhimak derecesin-

dedir = Onda kitab okumak dükünlük derece-

sindedir.

rhina Eilim, baeme
Örnek: nhina bilmez bir irade = Eilim bil-

mez bir irde.

Münhani Eriç

inhiraf Sapma

örnek: Doru yoldan inhiraf sebebiyle bu hale

dütü Doru yoldan sapmas yüzünden bu

hmle dütü.

nhiraf etmek Sapmak

nhisaf, inkiaf Tutulma

örnek: Hakikat ihis.f bilme/ hi günetir 7

Hakikât tutulma bilmez bir günetir.
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nhisar (Monopol) Tekit (Bak: Hasr)

nhisara almak (Monopolize etmek) = Tekitle

mek (Bak: Hasr)

nhitat Düüm - (Fr.) Declin, affaissement

Örnek : Zekâsndaki inhitat konumasndan bel-

li Zekâsndak düüm konumasndan belli.

nhitat ngizlik = (Fr.) Abaissement

örnek: Bu topraklardaki inhitat = Bu toprak-

lardaki ingizlik

nhitat Alçalma = (Fr.) Degradation

Münhat ngiz = (Fr.) Abaisse

örnek: Münhat olan yerler = îngiz olan yerler.

Dehetü inhizam (Bak: inkraz)

nikat 1 — Batlanma, 2 — (Meclis terimi)

nikas Yansma
örnek: Evler ve aaçlarn durgun suya inikas

çok güzel görünüyordu = Evler ve aaçlarn

durgun suya yansmas çok güzel görünüyordu.

nikas etmek - Yansmak
Örnek: Yürek temizlii insann çehresine ini -

kâs eder = Yürek temizlii insann çehresine

yansr.

nitaf etmek Çevrilmek

örnek: Nazarlar ona initaf edince = Bakla-

r ona çevrilince.

nkâr Yadsa
örnek : nkâr nedir hilmiyenin imannda ky-

met olmaz -- Yadsa nedir hilmiyenin inannda

deer olmaz.

nkâr etmek Yadsamak
örnek: Yaptklarn inkâr etmedi = Yaptkla-

rn yadtsamad.

inkbaz Büzülme

nkbaz Peklik

lnklâb Devrim

nkraz Batm

nksam Bölünme, ksmlanma

nksam etmek Bölünmek, ksmlanmak
örnek: Bu seklin dört parçaya inksam — Bu

Un dört parçaya bölünmesi.
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inkisar = Krlma, krgnlk
Örnek: Verdii netice onu inkisara uratt =
Verdii sonuç onu krlmya uratt.

Bu sözleri duyunca içimde ac bir inkisar duy-
dum — Bu sözleri duyunca içimde ac bir kr-
gnlk duydum.

nkisar hayal = Umusa
Örnek: Bu ite inkisar hayale dütüm = Bu
ite umusaya dütüm.

nkisar hayale uramak = Umusanmak
inkisar ziya — Yalkm

inkiaf etmek - Gelimek, açlmak

Örnek: Yaz yazmakta çok inkiaf etti = Yaz
yazmakta çok açld.

Çocuklarmzn bedenen de inkiafna çalma-
lyz = Çocuklarmzn bedence de gelimesine

çalmalyz.
nkta = Kesilme

inkta etmek = Kesilmek

tnkyad etmek (Tebaiyet>= Banmak, baemek
Örnek: Kendimizden daha yüksek insanlara in-

kyad edebiliriz = Kendimizden daha yüksek

insanlara baeebiliriz (banabiliriz)

tnkyad ettirmek (Tebaiyet ettirmek) = Uyurmak
Örnek: Baka milletleri emrine nkyad (teba-

iyet) ettirmek istiyordu = Baka uluslar

emrine uyurmak istiyordu.

irkza etmek — Sonalmak

nsaf, nsfet = Ekit

Örnek .nsafna snrm = Ekitine snrm.
nsaf etmek - Ekitmek

Örnek: nsaf etmez misiniz? — Ekitmez misi-

niz?

insan = nsan

nsanî nsel, insani

Örnek: nsanî hislere hürmet göstermelidir —

nsel duygulara sayg göstermelidir.

Insibab etmek — Dökülmek

Örnek: Kzlrmak, Karadenize insbab eder ~

Kzlrmak, Karadenize dökülür.



nsicam = 1 — Tutarhk, 2 — (Edebiyat terimi)

Örnek : Sözlerinde insicam yoktu = Sözlerinde

tutarhk yoktu.

lnsidad etmek = Tkanmak, kapanmak

in silâh etmek = Soyunmak, yüzülmek

Örnek: Sanki insanlktan insilâh etmiti =
Sanki insanlktan soyunmutu,

nsiyak = çgüdel

ina etmek = Yapmak

Bina etmek = Kurmak, yapmak

Örnek: Bu evi 1895 te ina etmiti = Bu evi

1895 te yapmt.
Jnia etmek = Savmak (Bak: Eia)

niab (Teaub) etmek = Dallanmak, kolsalmak

ube = Kol

Örnek :Bu yol dört ubeye ayrlr = Bu yol

dört kola ayrlr.

inikak etmek ~ Yarlmak, çatlamak, ikiye ayrl-

mak
nirah Ferahlk, iç açlma

Örnek: nirah içinde geçen bir gün — Ferah-

lk içinde geçen bir gün.

intaç etmek Sonuçlamak, bitirmek, sebeb olmak

örnek: Bu ii intc edemeden = Bu ii bitire-

meden (sonuclyamadan).

Bu hastalk ölümünü intaç etti = Bu hastalk

ölümüne sehrh oldu.

ntak etmek Söyletmek, dile getirrru'k

örnek: Feryad dalar talar intak edecekmi-

çesine Haykrs dalan talar dile getirir-

cesv ( soylrtircesne)

inta etmek Çimlenmek, yeermek

örnek: Tohumlar ntaa haindi Tohumlar

< imlenmeye (yeermeye j balad.

lnt.ba DuyufBak: his), iz ( Fr.) îm prcssion

Örnek: Onun bende bil intiba h/ç dr iyi

id ir Onun bende brakt iz hiç de iyi

deildir.

ntibak etmek Uym.k

ntifa Sönme

intifa = Faydalanma, aslanma
Örnek: Parasndan daha çok intifa fikriyle =
Parasndan daha çok faydalanmak (aslanmak)
fikriyle.

Intihab — Seci, seçme, seçim

Örnek: Mebus intihab henüz bitmedi = Saylav

seçimi henüz bitmedi.

întihab etmek = Seçmek

Örnek : kiden birini intihab etmelisiniz = ki-

den birini seçmelisiniz.

Müntahab = Seçken

Örnek: Memurlarnz meyannda en müntahab

hangisidir? — yarlarnz arasnda en seçkenî

hangisidir?

Müntahib = Seçmen

Örnek : Mebus intihabnda müntahibi saniler

rey verir — Saylav seçiminde ikinci seçmenler

oy verir.

ntihar = Ölünç

Örnek: ntihar da bir cürümdür; fakat cezas

da cürümle birlikte çekilmi olur = Ölünç de

bir suçtur, ancak cezas da suçla birlikte çekil-

mi olur.

ntihar etmek = ölünmek, kendini öldürmek

Müntehir = Ölnük

örnek: Müntehir, intihar etmezden evel yazd-

yazsnda... = Ölnük, kendini öldürmezden

önce yazd yazsnda...

ntikal Geçme

ntikal Anlay, var
Örnek: Seriülintikal bir adam = Çabuk anla-

yl (çabuk varl) bir adam.

ntikam öç

örnek: ntikam, yürei kemiren bir kurttur =
()> ;/..<: / kemiren bir kurttur.

ntikam almak Öcalmak.

örnek: 1mhm almak için onu öldürdü Öc-

almak için onu öldürdü.

Intikamcû öçgüder

örnek: O ne intikamca bil adamd -- O ne ÖÇ-

!r bil adamd.
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Intisab etmek = Kaplanmak

örnek : Zenginlere intisab etmekten baka bir

ey bilmezdi = Zenginlere kaplanmaktan ba-

ka bir ey bilmezdi.

intisab etmek — Yamanmak, Girmek

Örnek: Bir ie intisab etmek — Bir ie girmek.

ntiar etmek = Yaylmak, çkmak
örnek: Yeni bir haber intiar etti = Yeni bir

haber çkt.

intizam = Düzenlik

ntizar etmek = Beklemek, gözlemek

örnek: Vürudunuza çançem ile intizar ediyo-

rum = Gelmenizi dört gözle bekliyorum (göz-

lüyorum).

nzibat (Zapturapt) = Yasav

örnek: nzibat, bir memleketin idaresinde en

ehemmiyetli bir eydir = Yasav bir ülkenin çev-

riminde en önemli bir eydir.

nzimam etmek = Katlmak

Örnek: Önümüzdeki lâyüad mükülâta bir de

bu inzimam etti = Önümüzdeki saysz güçlük-

lere bir de bu katld.

nzivagâh = Çekilge

örnek: Bir zamanlar ehirlerin hercümercinden

el çekerek bir küçük köyü inzivagâh ittihaz et-

mitim. — Bir zamanlar ehirlerin kargaal-

ndan el çekerek bir küçük köyü çekilge edin-

mitim.

pka etmek Brakmak, alkoymak

pka kalan = Dönek

pka kalmak Dönmek, kalmak

iptal etmek Çürütmek

örnek: Taahhüdatn iptal etmek için binbir

yola ba vurdu — Batlarn çürütmek için

binbir yola ba vurdu.

ptidai Ham

ptidai lkel

örnek: Akvam iptidaiyenin malûmat da, ma-

hareti de iptidaîdir = lkel uluslarn bilgileri

uzelliçi de ilkeldir.
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ptilâ = Dükünlük
Örnek : Oyun eyi bir eydir, yalnz iptilâ derece-

sine varmamal — Oyun eyi bir eydir, yalnz

dükünlük derecesine varmamal.

Müptelâ — Dükün
Örnek: O adam irete müptelâdr = O adam
içkiye dükündür.

Müptelâ olmak — Dükün olmak, uramak, yaka.

lanmak

Örnek:! — Bilmem neden bu srada oyuna

müptelâ oldu = Bilmem neden bu srada oyuna

dükün oldu.

2 — Korkulu bir hastala müptelâ oldu =

Korkulu bir hastala urad (yakaland).

ptina etmek = Dayanmak

Iptisam etmek, tebessüm etmek = Gülümsemek

iptizal = Bayalama
Örnek: Bu yoldaki mütalealar artk iptizale u-
rad = Bu yoldaki oylar artk bayalat

irade (htiyar anlamna) - rde

rade (Kudret anlamna) — Enerji

rade etmek = Buyurmak

Örnek: Böyle yaplmasn irade ettiler — Böy-

le yaplmasn buyurdular .

* adî = rdesel

Gayri iradî — Irdesiz, irdesizce

iradeli = I »deli, enerjik

Iras etmek - Vermek

örnek: Çekirgeler topran verimliliine zarar

iras etti = Çekirgeler topran verimliliine

zarar verdi.

Irad = Gelir

örnek: radiyle geçinir bir adam = Geliriyle

geçinir bir adam.

îrad etmek = Getirmek, vermek

Örnek: / — Nutuk irad etmek = Söylev ver-

mek.

2 — Misal irad etmek = Örnek getirmek.



irad etmek = Erdirmek, uslamak, yedemek, yö-

nemek (Bak: ikaz)

Örnek : 1 — Sizi hakikate irad etmek isterim

= Sizi doruya erdirmek isterim.

2 — Bu genç, pek eelnceye daldr, onu irad et-

meli = Bu genç pek elenceye dald, onu usla-

malr.

3 — Akh ermiyenleri irad etmek vazifemizdir

= Akl ermiyenleri yedemek borcumuzdur.

4 — Yüksek bilgileriyle yalnz bizi deil bü-

tün milleti irad etti = Yüksek bilgileriyle yal-

nz bizi deil bütün ulusu yönedi.

rtibat = Balanm, balant
Örnek: Aralarndaki sk irtibata nazaran =

Aralarndaki sk balanma (balantya) göre.

rtica = Kaytaklk

Örnek: rtica hissi, inklâb hazmedemiyenler-

de doar = Kaytaklk duygusu, devrimi sindi-

remeyenlerde doar.

irticalen = Doaçtan, tasarsz, hazrlanmadan

(Bak: Bilbedahe)

örnek : rticalen bir nutuk irad etti = Doaç-

tan bir söylev verdi.

1'tidad etmek = nanndan çkmak, dönmek

rtifa Yükseklik

rtihal Göçüm
örnek: Pek kymetli bir mucidin irtihali =

Pek deerli bir bulmann göçümü.

irtisam etmek Snaylanmak, resmi dümek
örnek: Ufukta irtisam eden bir yelken =
Ufukta smaylanan bir yelken.

rtia Almsaklk
örnek: rtia bir memleketi barab eden haller-

den biridir = Almsaklk bir ülkeyi yklayan
hallerden biridir.

isabet Doruluk, yerindeiik, yanlm.z lk, isa-

bet (T. Kfi.)

örnek: Hor hr meselede görülen isabet ayan
hayretti! Her bir soruri'l. görülen doru-
luk (yanlmazlk, yenndelk, MMbet) .ylmaa
deer.

sabet etmek = Dümek, tutturmak, dügelmek,

isabet etmek

Örnek: Attrr kurun tam hedefe isabet etti =

Attrr kurun tam amaca dütü (dügeldi, ama-

c tuttu, isabet etti).

sabeti rey (vuzuhu nazar, feraset) = Yalgörü

Örnek: Devlet ricaline en çok muktazi olan bir

ey de isabeti reydir = Devlet adamlarna en

çok gerekli olan bir ey de yalgörüdür.

sabet ettirmek = Dügetirmek, isabet ettirmek

sal (ibla) etmek = Ulatrmak

ar etmek = Esirgememek, bol bol vermek (Bak:

bezletmek)

Isbat = sbat (T. Kö.)

sga etmek. = Eslemek, söz dinlemek

Örnek: Size verilen nasayihi pederaneyi isga

etmelisiniz = Size verilen babaca öüdleri e-

lemelisiniz.

sim = sim (T. Kö.), ad

skân etmek = Yurdlandrmak

Örnek: Muhacirleri iskân etmek üzere yerler

tefrik edildi = Göçmenleri yurdlandrmak üze-

re yerler ayrld.

ismet = An
örnek: smeti her türlü aibeden beri olan =
Ar her lekeden beri olan.

snad Üsnet

örnek: Bu gibi isnadat ona hiç bir zarar vere-

mez — Bu gibi üsnetler ona hiç bir zarar vere-

mez.

isnad etmek Usnemek, yasdamak, üstüne almak

örnek: Onun bir kabnlati yoktu, fakat k;b;h,-

ti Otta antd ettiler Onun bir suçu yoktu, un-

içfl ona üsnediler (yasdadlar, onun üstü-

ne .tthr).
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israf = sraf (T. Kö.)

Istib'ad etmek = Iraksamak

Örnek: Böyle hareket edeceini istib'ad etmez-

dim = Böyle hareket edeceini raksamazdm.

Istibar etmek = Müjde almak

Tebir etmek* L Müjdelemek

Örnek: Memnuniyetle tebir ederim ki = Se-

vinçle müjdelerim ki.

istical etmek Evemek, çabuk olmak (Bak: ace-

le etmek)

Isticlâb etmek = Getirmek, çekmek

Örnek : Dikkatini isticlâb etmek istiyordu =
Dikkatini çekmek istiyordu.

istida (Arzuhal) = Dilekçe

Istidad = Anklk = (Fr.) Aptitude, capacite

Örnek : ten çok düünmede gösterdii isti-

dadla tanrnmtr — ten çok düünmede gös-

terdii ankhkla tanrnmrtr.

tstidane etmek = Borç almak

stidlal etmek = Çkarmak
Örnek : Sözlerinden ne düündüünü istidlal

etmeliydiniz = Sözlerinden ne düündüünü
çkarmalydnz.

irtifa Çekilim

Örnek: stifa, her zaman hizmetten içtinab ma-

nasna gelmez = Çekilim, her zaman iten ka-

çnma anlamna gelmez.

stifa etmek = Çekilmek

örnek: Makamndan istifa ederek — Orunun-

dan çekilerek.

istifay kusur etmek = Suçdilemek

örnek: Vaktinde gelmedii için istifay kusur

etti Vaktinde gelmedii için suçdiledi.

stifade etmek - Fayda görmek, aslanmak

stina (Bak: gna)

Istirab etmek Yabansmak (Bak: garabet)

istirak Dalnç
örnek: Okuduu türküyü istirak içinde dinle-

diler Okuduu türküyü dalnç içinde dinle-

diler.
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istihale = Deiin
örnek: Her inklâb, birçok istihalelerin bir

araya gelmesiyle olur = Her devrim birçok de-

iinlerin bir araya gelmesiyle olur.

tstihlâf etmek = Yerine geçmek
stihale etmek = Deinmek

Örnek: pekböcei kelebee istihale eder =
pekböcei kelebee deinir.

stihfaf etmek = Hafifsemek

Örnek: Kuvvetli insanlar, dümanlarn istih-

faf etmezler — Kuvvetli insanlar dümanlarn
hafifsemezler

.

istihkak = Hak (Bak: Hak)

istihkar etmek = Küçüksemek

stihlak = Yoaltm
Örnek: Memlekette yerli mal istihlâki =
Yurdda yerli mal yoaltm.

stihlâk etmek = Yoaltmak

Örnek: Odun istihlâk edenler kömür istihlâk

edenlerden çoktu — Odun yoaltanlar, kömür

yoaltanlardan çoktu.

stihsal = Üretim

Örnek : Adana'da pamuk istihsali artmtr =
Adana'da pamuk üretimi artmtr.

istihsal etmek = Üretmek

Örnek: Afyon istihsal etmek için haha eker-

ler — Afyon üretmek için haha ekerler.

stihza etmek = Alay etmek, elenmek
Örnek: Kendisiyle istihza edenlere kzyordu
= Kendisiyle alay edenlere (elenenlere) kz-
yordu.

Istihzarat = Hazrlklar

stikamet = Doruluk
Örnek: stikametten ayrlmad = Doruluktan

ayrlmad.

istikamet (veçhe) — Yönet

Örnek: Bu istikamette gidersnez köyü bulur-

sunuz = Bu yönette giderseniz köyü bulursu-

nuz.

stikamet almak (Teveccüh etmek) = Yönelmek

Örnek: Bölük o tarafa istikamet ald (Tevec-

cüh etti) = Bölük o tarafa yöneldi.



stikbal = Gelecek

Örnek: stikbal için birçok düünceleri vard
— Gelecek çm birçok düünceleri vard.

stiklâl — Erkinlik

Örnek: Türk milleti istiklâlini Atatürk'e med-

yundur = Türk ulusu, erkinliini Atatürk'e

borçludur.

Istiknah etmek = Derinlemek

Örnek: Âmaki kalbimdeki düünceleri istiknah

etmek mi istiyorsunuz? — Yüreimin içindeki

düünceleri derinlemek mi istiyorsunuz?

stikrah = Tiksinti, irenme
Örnek: Suni hareketlerden istikrah ederim =
Yapma hareketlerden tiksinirim (irenirim).

stikrar == Durluk

örnek : Fransz frangnn istikrarna çok çal-

lmt — Fransz frangnn durluu içirt Ç°k

çallmt .

Istiksar etmek = Çoumsamak
Örnek Bu paray istiksar etmeyin = Bu para-

y çoumsamaym.
stikaf — Aç

Örnek: stikaf tayyaresi = Aç utkusu.

stikaf etmek = Açlamak
Örnek: Dümann vaziyetini istikaf etmek üze-

re bir kol yollad = Dümann durumunu açla-

mak üzere bir kol yollad.

istilâ Salgn

Örnek: Bu topraklar bir vakitler düman isti

lasna uramt = Bu topraklar bir vakitler

rnna uramt.
stilâda bulunmak, müstevli olmak '• Salgn et-

mek

stilâ etmek Kaplamak, basmak

Örnek: Çekirge hor tar.l istilâ etti ~ Çek

her trrrf kaplad.

Dümanlarn iatilâ ettii yerler Dü
m yerler.

stilâm etmeli Ne olduunu sormak

örnek: Net neyi tatilim ettiler Sonucun M
oldu rdular.

stilzam etmek = Lüzumlatrmak, gerektirmek

Örnek: Cezay istilzam eden bir hareket = Ce-

zay gerektiren (lüzumlatran) bir hareket.

stiman etmek = Aman dilemek

Örnek: Âsiler istiman ettiler = Azryanlar

aman dilediler.

stimhal etmek = Önel istemek

stimzaç = Yoklama
Örnek: Bu meseleyi istimzaç için size geldim

= Bu sorumu yoklama için size geldim.

stimzaç etmek = Yoklamak
Örnek: Bu meseledeki fikrini istimzaç edece-

im — Bu sorumdaki fikrini yoklyacam.

stinad etmek = Dayanmak
Örnek : Hayatnda kendinden baka kimseye

istinad etmedi = Hayatnda kendinden baka
kimseye dayanmad.

stinadgâh = Dayanç

Örnek: Bütün istinadgâhm sizsiniz — Bütün

dayancm sizsiniz.

stinas etmek = Almak

stinsah etmek - Kopye etmek

Örnek: Bu kitab istinsah etmek için yirmi li-

ra istedi = Bu kitab kopye etmek için yirmi

lira istedi.

stintak = Sorgu

Örnek: Önce onu istintaka çektiler = Önce

onu sorguya çektiler.

stintak altna almak : Sorguya çekmek

stirahat Rahatlanmak, rahat

istirahat etmek = Rahatlanmak, dinlenmek

örnek: stirahat etmek için buraya geldim =

Dinlenmek için buraya geldim.

istirham Yalvar

ömek: tatirhama lüzum yok, iinizi yaparh

Yalvarya lüzum yok, iinizi yaparlar.

stirham etmek Yalvarmak, yakarmak

örnek: îatirham ederim, cÜrmümü affediniz

Yalvarrm! §uçumu balaynz.
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Istirkab = Çekemezlik

Örnek: Âlicenab olanlar bakalarn istirkab

küçüklüünü göstermezler = Ak olanlar ba-

kalarn çekemezlik küçüklüünü göstermez-

ler.

Istisgar etmek Azmsamak
örnek: Kendisine tediye edilen mebla istis-

gar ettiine hayret ettim -- Kendisine ödenen

paray azmsadna atm.
stiskal etmek = Arsamak

Örnek : Misafiri istiskal etmek deil, ona ikram

etmek lâzmdr = Konuu arsamak deil,

arlamak gerektir.

istismar etmek = iletmek, sömürmek

Örnek: / — Bu makineleri böyle muattal b-

rakmakta bir menfaat yoktur, onlar istisma

etmeliyiz = Bu makineleri böyle ilemez b-

rakmakta bir fayda yoktur, onlar iletmeliyiz.

2 — Kendisine kar irae buyurduunuz merha-

mete istinaden sizi istismar etmek istiyor =
Kendisine kar gösterdiiniz acmaya dayana-

rak sizi sömürmek istiyor.

Müstamere ~- Sömürge

örnek: On dokuzuncu asrda Avrupa düveli

muazzamas müstamereler edinmek hevesine

dütüler = On dokuzuncu asrda Avrupa bü-

yük devletleri sömürgeler edinmek isteine dü-
tüler.

istisna = Ayra (Bak: Fark)

istisna etmek Ayramak

istisnaî Ayral

Istisnaiyet = Ayralk

istiare Dan
örnek : Mühim ilerde istiare ile hareket et-

mek dorudur Önemli ilerde danarak ha-

reket etmek dorudur.

Istimam etmek Sezinlemek

örnek : Öyle bir ey olduunu istimam edi-

yorum Öyle bir ey olduunu sezinliyorum.
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stitaat, takat = Güç

Örnek: stitaatimin en son haddine kadar =
Gücümün en son derecesine kadar.

stitale = Uzat

Örnek : Mesele, yalnz kendi hudutlar dahilin-

de kalsa gene bir ey deil, bir takm istitaleler

de oldu da = Sorum, yalnz kendi snrlar i-

çinde kalsayd gene bir ey deil, bir takm uza-

tlar da ortaya çkt da.

tstitar = örtünme

örnek: Veçhi dilâray kamer bir sehab muzlim-

le istitar etmiti = Ayn gönül süsliyen yüzü

karanlk bir bulutla örtünmütü.

îstitrad = Arasöz

Örnek: Buradabir istitrad yapacam = Bura-

ya bir arasöz koyacam.

ar etmek = Bildirmek

Örnek: 'ar ettiiniz tariki hareketi tasvib edi-

yorum = Bildirdiiniz hareket yolunu uygun

buluyorum.

aret = im, iaret (T. Kö.)

aret etmek = Göstermek, imlemek , iaret etmek

gal Tutav, igal (T. Kö.)

gal etmek = Uratrmak, kaplamak, almak, tut-

mak, ele«?eçirmek, igal etmek

thad ilmek Tanklamak
Örnek: Bu meselede herkesten evel ve herkesten

ziyade sizin kendinizi had etmek isterim

Bu sorumda herkesten önce ve herkesten çok si-

zin kendinizi tanklamak isterim.

ttihad etmek ~ Tank tutmak

tmizaz Yüz buruturma

tial = Tutuma

Örnek : tial, birdenbire olduundan bir ey
kurtarmaa imkân hasl olmad = Tutuma bir-

denbire olduundan bir ey kurtarlmad.

tial etmek = Tutumak

örnek : tial eden otlar büyük bir orman hari-

kine sebeb oldu = Tutuan otlar büyük bir or-

man yangnna sebeb oldu.



Is al etmek = Tututurmak

tigal etmek = Uramak
Örnek: tigal ettiiniz mesele çok mühimdir —
Uratnz sorum çok önemlidir.

Itiha — itah

tihar etmek = Tannmak
stika etmek = Yanlamak, szlanmak

Örnek: 1 — Bu yolda harekette devam ederse-

niz sizden istika edeceim = Bu yolda hareke-

ti sürüp götürürseniz yanllyacam.
2 — Kime istika etmeli? — Kime szlanmak

(derd yanmal)?

ikâyet etmek = Derdyanmak

ikâyet = Yan, szlt

Örnek : / — ikâyetiniz üzerine bu meseleyi

tahkike giriildi = Yannz üzerine bu sorumu

aratrmaa giriildi.

2 — ikâyete mahal vermiyerek = Szltya mey-

dan vermiyerek.

tirak Ortaklk

itirak etmek = Ortak olmak, ortaklamak

Örnek : / — Bu ikâyete ben de itirak ederim =
Bu yanya ben de ortak olurum.

2 — Bu ite sizinle itirak edelim -Bu ite si-

zinle ortaklaalm.

itiyak Göresi

örnek: Çoluk çocua teskin edilmez bir itiya-

km var mm Çoluk çocua söndürülmez bir göre-

sim var.

ive — Krtm
örnek: Birçok ivelerden sonra meramn anlat-

t Birçok kntmlardan sonra istediini an-

latt.

l',vebaz Krtkan, baylan

itaat Uyrum
örnek: Küçüün büyüe itaati lizimdn Kü-

ün büyüe uyrumu lüzumludur.

itaat etmek — Uyurmak, baemek
örnek: Devlet k.nrl.rt. itaat edelim — Dev-
let kanuni ni: Um ( uyumlun.)

Italei lisan Dil uzatm

thaf etmek = Armaanlamak
Örnek : Bu eserimi nam âlinize ithaf ediyo -

rum. = Bu eserimi yuca adnza armaanlyo-

rum.

tham etmek = Suçlamak

Örnek: Bu ite cürüm kimin olursa olsun lisan

halk sizi itham edecektir = Bu ite suç kimin

olursa olsun halkn dili sizi suçhyacaktr.

tibar ( Bak: Revaç) = Yalm, kredi (T. Kö.)

itibarî = Koyma
Örnek: Bir eyin hakikî kymeti ile itibarî ky-

meti arasnda = Bir eyin gerçek deeri ile koy-

ma deeri arasnda.

tibaren = — denberi, — den balayarak

Örnek: 1 — Bugünden itibaren = Bugünden

bahyarak

2 — O zamandan itibaren = O zamandan beri.

itidal = Aran, yavama, sinem, lm
Örnek : 1 — Her ite fazla veya noksan deil, i-

tidal ile hareket gerektir = Her ite artk veya

eksik deil, aran ile hareket gerektir.

2 — Hübub eden rüzgârn itidale doru dönme-

si = Esen yelin yavama doru dönmesi.

3 — Havann itidali = Havann lm.
tidal kesbetmek = Yavamak, yumuamak, lmak

Örnek : Dört günlük sanaktan sonra bugün hava

itidal kesbetti — Dört günlük sanaktan sonra

bugün hava yavad (yumuad, ld)
Mutedil = 0«"ta, lman, sinemli

örnek : / — Mutedil bir ekilde hareket etmek

isterim = Orta bir ekilde hareket etmek iste-

rim.

2 — Hava bugün pek mutedil = Hava bu gün

pek lman.

ltikâl Anma

itilâf Anlama, uyuma
örnek: / — Aramzda l>ir tÜâi husulü için

Aramzda bir anlama olmas için.

2 — ki devlet arasndaki itilâfa naza m tki

devirt . undaki uyumaya göre.
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Ademi itilâf = Uyumazlk, anlaamazlk
Örnek : Aramzdaki ademi itilâf o kadar mühim
deildir = Aramzdaki uyumazlk (anlasa -

mazlk) o kadar önemli deildir.

timad = Güven

timad etmek — Güvenmek
itiraf = itiraf (T. Kö.)

itiraz itiraz (T. Kö.)

itizar etmek = özür dilemek

Özür (Mazeret) = Özür (T. Kö.)

itiyat = Alkanlk
itina r özen

tmam etmek = Tümlemek, tamamlamak, bitirmek

itminan ~- Dinizlik

ittifak Balama

ttihad Birlik, birleme

ittisal etmek = Bitimek

Ityan etmek (Serdetmek) = Getirmek

Iva etmek = Barndrmak

ivaz, taviz Deiit
Ivicaç = Büksülme

izah — izah (T. Kö.)

izale etmek — Gidermek

izam etmek Büyüksemek

I/.'an Izen, izan

zaz etmek = Arlamak
zdiham = Kalabalk

izdivaç = Evlenme

izzeti nefis (Haysiyet) = Onur
eref eref (T. Kö.)

izhar etmek Göstermek, aça vurmak , izhar et-

mek (T. Kö.)

zin izin

l/.tirap Göynü
i --ti /.an etmek «= izin istemek

Kadem Ayak

Kademe = Basamak
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J
Jale = Çi

Örnek: Nesimi nevbahar jaleler saçsn — Baha-
rn esini çiler saçsn.

Jandarma = Jandarma

Jenk = Pas

Jyan = Azgn, kükremi

Örnek : iri jyan — Kükremi aslan

Jülide Dank (saç), kark

K
rvabahat = Kabahat (T. Kö.)

Kabîh = Çirkin

örnek : Bu, pek kabîh bir harekettir = Bu, pek

çirkin bir harekettir.

Kubh = Çirkinlik

Örnek : Hareketinizin hüsün ve kubhunu sizden

ziyade sizi görenler anlar = Hareketinizin gü-

zellik veya çirkinliini sizden ziyade sizi gören-

ler anlar.

Kabil = Olabilir (Bak: Mümkün) (Umumiyetle

bilmek fiiliyle tasrif edilir)

Kabil (makule) = Gibi., çeid, türlü, cins

Örnek: Bu kabil (bu makule) adamlardan hiç

holanmam = Bu gibi (bu çeit, bu türlü, bu

cins) adamlardan hiç holanmam.

Kabîl (makule) = Kategori (terim) = (Fr.) Cate-

gorie

Kabiliyet Yetenek

örnek : Kimseden kabiliyeti haricinde olan ii

istememelidir = Kimseden vetenei dnda o-

lan ii istememelidit

Kabiliyet (Istidad anlamna) = Anklk
Örnek: Onun kabiliyeti daha ziyade içtimaî sa-

hadadr — Onun ankl daha çok sosyal alan-

dadr.

Kabiliyeti intiba sahibi - Duyulu (Bak: His)

Kabiliyeti inhilal = Erigenlik (Bak: Hail)

Kabili tahkik = Gerçinlenebilir (Bak: Hakikat)



Kabili tahakkuk = Gerçeklenebilir (Bak: Hakikat)

Kabili inhina = Bükülür (Bak: Gayrikabili inhina)

Örnek: Kabili inhina olan eyler üzerinde ile-

mek daha kolaydr. = Bükülür eyler üzerinde

ilemek daha kolaydr.

Kabili inhilal = Erir (Bak: Hail)

Kabili inhilal maddeler = Erirler (Bak: înhila)

Kabili hazf = Kaldrlabilir (Bak: Hazf)

Kabili afiv = Balanl", balanabilir

Örnek: Dorusu bu cürmünüz kcJay kolay kabi-

li afiv görünmüyor. — Dorusu bu suçunuz ko-

lay kolay balanr (balanabil:: ) göriinmü-

yor.

Kabili ekil Yenebilir

Kabili izale = Giderilebilir

Önek: Bu /r«e kolayca kabili izaledir. =- Bo le-

ke kolayca ÇTCfcr»' zbilir.

Kabili itiraz = Söz götürür

Örnek: Sözünüz pek doru ise de, bir noktai

nazardan kabili itirazdr = Sözünüz pek doru
ise de, bir bakmdan söz götürür.

Gayri kabili itiraz Söz götürmez

Örnek: Gayri kabili itiraz burhanlarla sözünü

ispat etti Söz götürmez kantlarla sözünü

tantlad.

Kabile Ebe

Kabile Oymak
Kabl önce

örnek : Kablettarih « Tarihten önce.

Makabl önceki, geçen

Mabaad Sonra, sonraki

Kabr Kabir (T. K5.)

Kabul Kabul

Toevib Onam
örnek: Bu teklifi tasvibi ilinize arzediyorrn

Bu önergeyi yüksek onamanza sunuyorum.

Tasvib etmek Onamak
örnek: Bn hareketinizi candan gönülden tasvib

edenler arasndayim Bu hareketinizi candan

gönülden onayanlar arasmdaym.

Kâbus = Karabasan

Örnek: Bütün gecem mahut bir kâbus içinde

geçti = Bütün gecem korkunç bir karabasan i-

çinde geçti.

Kabza = Sap, tutak

Kabzetmek = Almak

Kaddü kamet = Boybos

Örnek : Kaddü kametinin güzelliine hayran ol-

dum = Boyunun bounun güzelliine hayra-

dm.
Kader (Mukadderat anlamna) =- Kader (T. Kö.),

keskil = (Fr.) Destin

Tali = 1 — Tali, 2 — Sur (T. Kö.) = (Fr.) Chan-

ce, ort —
Kadid == Kurada, iskelet

Kadih, seb, etm = Sövgü, sövme

Zem = Yergi, yerme

Zemmü kadih = Yergi ve sövgü

Kadîm = Bayr

Örnek: Minelkadim bu köy halk bu ormandan

ihtitab edegelmitir = Bayrdanberi bu köy hal-

k bu ormandan odun kesegelmitir.

Kdem = öncelik, bayrlk

Kdemli = Yümlü, uurlu

Kudema = Eskiler

Kadir, zikudret = Erkmen

örnek: Kadir ona derler ki hangi ie vaziyet et-

se bir encama isal eder = Erkmen ona derler ki

hangi ie el koysa bir sona götürür.

Kudret Erk

örnek : Kudreti beeriyenin bir haddi vardr. —
nsan erkinin bir ucu vardr.

Kadr Deer
Örnek : Kadrini bilselerdi ondan daha çok istifa-

de ederlerdi Deerini bilselerdi ondan daha

çok faydalnrlard.

Kadirdan, kadirinas Deerbilir

örnek: Büyüklerimiz çok kadirden ( kadirinas)

adamlarda Büyüklerimiz çok deerbil >-

demlerdir.
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Kadirnainas = Deerbilmez

Örnek: Ona kar pek kadirnainas davranld

= Ona kar pek deerbilmez davranld

Kâfi = Yeter

Örnek: Artk bu skntlar kâfi — Artk bu

skntlar yeter.

Bu kadarn kâfi görmediniz mi? -= Bu kadar-

rn yeter görmediniz mi?

Kâffe Hepsi, bütün, tükeli

Örnek: Kâffesi ayn cinstendir — Hepsi ayn

cinstendir.

Gayrikâfi Yetmez

örnek: Bu kadar sây gaynkâfidir = Bu kadar

çalma yetmez.

Gayrikâfi bulduum bu malûmat ile ona bu

mühim ii tevdi edemem = Yetmez bulduum bu

bilgi ile ona bu önemli ii veremem.

Kifayet Yeterlik

Örnek: Kifayeti dolaysyle ona bu vazifeyi ver-

diler Yeterlii dolaysyle ona bu ödevi ver-

diler.

Ademi kifayet = Yetmezlik

Örnek: Ademi kifayeti görüldüü için iten ç-

karld = Yetmezlii görüldüü için iten ç-

karld.

Kifayetli, ehliyetli = Yetkil

örnek: Çok kifayetli bir adamd = Çok yetkil

bir adamd.

Kafile Katar, takm

örnek: Muhacirler kafile kafile gidiyorlard

Göçmenler katar katar (takm takm) gidiyor-

lard.

Kâhil Krçl

Khhin Baks. rkl, bakn, falc, bakc

Kahkari Ardn ardn, gerisin ge.i

Kahr Kagir (Krgzca)

örnek : Kimin kahrna urad? Kimin ka
td?
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Kahraman = Karman (Yakutça ilâh anlamna),

Alp

Örnek : Kahraman ordumuz = Karman ordu-

muz.

^aht Ktlk
<s.air = Dip

Örnek : Kain derya — Denizin dibi.

Kaide = Kural = (Fr.) Regle

Örnek : Her kaidenin müstesnas olabilir = Her
kuraln ayram olabilir.

<*aide — Taban (Fr.) Base

Kaide = Duraç (Heykel için = (Fr.) Piedestal,

socle

Kail olmak = (Bak: raz olmak)

Kaim = Dik (Fr.) Perpendiculaire, vertical

Kaim = Ayakta (Fr.) Debout

Kaimen = Dikine = (Fr.) Perpendiculairement,

verticalement

Kaimen = Ayakta = (Fr.) Debout, etant, leve

Kaimen (Bak: Amudî) = Dikel = (Fr.) Perpendi-

culaire, vertical

Kâin = Bulunan, olan

Örnek: Aksarayda kâin bir bab hane = Aksa-

rayda bulunan bir ev.

Kâinat = Evren (Bak: Âlem), kâinat (T. Kö.)

Kâkül = Perçem

Kalb = Kalb (T. Kö.)

Kalbetmek = Çevirmek (Bak: Tahvil, tebdil)

Örnek : Bakr altna kalbetmek = Bakr alt

na çevirmek.

Kale Kale

Kalem Kalem (T. Kö.)

Kalp = Kalp

örnek : Madenleri izabe ettikten sonra kalba

dökerler = Madenleri erittikten sonra kalba

dökerler.

Kamer Ay

Kameriye = Çardak

Senei kameriye = Ayyl

Senei emsiye = Günyl

K ;met = Boy



Kameti mevzun sahibi — Taylan

Kâmil = Olgun, erikin

Örnek: O. kâmil bir insandr = O, olgun (eri-

kin) bir insandr.

Kamilen = Büsbütün, hep birden

Örnek: Borcunu kamilen ödemiti = Borcunu
büsbütün ödemiti.

Kamus = Kamus
Kân = Kaynak, ocak

Kanaat = Kanaat
Örnek: Kanaatim bu yoldadr = Kanaatm bu
yoldadr.

Kanal = Ark (Bak: Cetvel)

Kani — Kan
Örnek: Kaniim ki siz bu iin üstesinden gele-

ceksiniz = Kanm ki siz bu iin üstesinden

geleceksiniz.

Kanun = Kanun •

Kâr = i, kazanç

Kârazma, kârazmûde, = ianlar, ibilen,

Kârasna, kârdan, kâragâh, kardide, kargüzer = I-
becerir

Karabet = Hsmlk
örnek: Aramzda karabet vardr = Aramzda
hsmlk vardr.

Karar Karar (T. Kö.)

Örnek: Çok konutuk, bir karara varamadk =
Çok konutuk, bir karara varamadk.

Karha = Yara

Kari Okur

Karib Yakn
örnek: Yüze karib hatas vard = Yüze yakn
yanl vard

Kfriben Yaknda
örnek: Kurihen avdeti memuldur Y.knd.
dönmesi umulur.

Karibi hakikat Hakikatsi (Bak: hakikat)

Karin =1 da, -de, 2 — Yakn

Karine = îmkant

Örnek: Onun ne demek istediini ancak karine

ile anladk = Onun ne demek istediini ancak

imkamtla anladk.

Kam = Kurun, ça = (Fr.) Epoque

Kasaba = 1 — Kent, 2 — (Terih mânâs terim

koluna braklmtr.)
Karye = Köy
Kasavet = Tasa (Bak: gussa)

Örnek : Kasavetten kendini kurtaramad — Tasa-

dan kendini kurtaramad.

Kasem = Ant

Örnek: Size kasemle söylüyorum = Size antla

söylüyorum.

Kasretmek = Ksmak, ksaltmak

Örnek : Sözü bu kadar kasretmek anlalmasna
mani olur = Sözü bu kadar ksaltmak anlal-

masna engel olur.

Kasr basar =1 — Ksa görü, 2 — (Tb manas
terim koluna braklmtr.)

Kasr = Bodur, ksa

Örnek : Kasirülkame —
" Ksa boylu

Kast, sâi = Ulak

Kassam — Bölücü

Kasd = Kurma

Örnek: Kasd ile yaplm bir i = Kurma ile

yaplm bir i.

Kasdetmek = Kurmak

Suikast = Kynç
Kâane = Kök
Kâki - Nolayd

örnek : Kâki oraya gitmeseydi = Nolayd ora-

ya gitmeseydi.

Kat'etmek Kesmek » (Fr.) Couper, traneher

örnek: Mücadeleyi kat'etmek için = Kavgay

kesmek için.

Kat' alâka etn ek Elçckmek, elyumak, liik

kesmek (Fr.) Ccsser ses relations, rompn

örnek : Si /inle kat' alâka ettim Si/ inle ill-

imi kestim.

Bu ' il il:. ettim Hu iten elrektim.
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Kat' mesafe = Yol alma - (Fr.) Parcourir les

distances

Kat' merahil = ilerleme, yoldürme

örnek : Yava yava kat' mesafe edebildi = Ya-

va yava ilerliyebildi.

Kutta tarik = Yolkesen

Kat'î : Kesin

örnek: Kat'î olarak size söyliyorum = Kesin

olarak size söyliyorum.

Kat'iyyen = Asla, üzkes, cüda

örnek: Kat'iyyen izin veremem = Üzkes (asla)

izin veremem.

Kat'iletirmek - Kesinletirmek (Bak: hakikat)

örnek: Yevmi hareketini henüz kat'iletireme-

di ~ Harket gününü henüz kesinletiremedi.

Kati ölüt

örnek : Onun katli herkesin yüreinde derin

bir ac brakt = Onun ölütü herkesin yürein-

de derin bir ac brakt.

Katletmek = öldürmek

örnek : Katledildii vakit yannda kimse yok-

tu — Öldürüldüü vakit yannda kimse yoktu.

Katil = Ölütçü, öldüren, kanl

örnek: 1 — Katilini bulamadlar = Ölütçüsünü

bulamadlar.

2 — Onun katili dr = Onun öldüreni

dr.

Kntliâm Krm
Katre = Damla

örnek: Su musluktan katre katre akyordu =
Su musluktan damla damla akyordu.

Kavi Kuvvetli, zorlu

örnek: Kav bir irade — Kuvvetli bir irde

Kavim (millet anlamna) = Ulus

örnek : Cemiyeti akvam = Uluslar sosyetesi

Kavs Kavis (Kavu = Kemer: Radloff II)

Kay Kuu

Kayh = rin

Kaymakam (askerlikte) — Yarbay

Kayd Ba (Fr.) Lien, reserve, entrave

Kayd (Bak: ihtimam) = Kayd = (Fr.) Soin,

souci, assiduite

Örnek : Kaydsz bir adam = Kaydsz bir adam.

Kayd = Yazma, geçirme = (Fr.) Inscription, enre-

gistrement

Örnek: Bu isimlerin deftere kayd bitmedi =
Bu isimlerin deftere geçirmesi bitmedi.

Kaza = Kaza (asl: kada)

örnek: Büyük bir kaza geçirdi = Büyük bh

kaza geçirdi.

Kaza = ilçe

Örnek: Karacabey kazas = Karacabey ilçesi.

Vilâyet = l
örnek: zmir Vilâyeti — zmir ili.

Nahiye = Kamun
örnek: Bu kazada üç nahiye vardr = Bu ilçede

üç kamun vardr.

Vali = lbay •

Örnek: Adana valisi = Adana ilbay.

Kaymakam = llçebay

Örnek: Haymana kaymakam = Haymana ilçe-

bay.

Nahiye müdürü = Kamunbay

Müfetti = Ispekter

Müfettilik = Ispekterlik

Müfettii Umumilik = Genel Ispekterlik

tefti Tefti (T. Kö.)

Kâzib = Yalan, yalanc, aldaç

Ctzb = Yalan

Kebed = Karacier

Kebir = Büyük

Keder = Keder (T. Kö.)

Keenne = Sanki, sanrsn ki

Kefalet = Kefillik

Kefalet akças = Tutak

örnek : Bu ii deruhte etmek istiyenler % 10

derecesinde kefalet akças yatrmaldr = Bu ii

üstüne almak isteyenler % 10 derecesinde tutak

yatrmaldr.

Kefil — Kefil (T. Kö.)

Kefaret = Arnma
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Keffiyed etmek = Elçekmek, çekilmek

Örnek: Birkaç defa pey vurduktan sonra keffi-

yed ederek rakibine brakt = Birkaç kere pey

vurduktan sonra elçekerek (çekilerek) ii has-

mna brakt.

Kehf = Kovuk, maara
Kehkean = Gökdere, yola

Kelâl (Bak: Hüzün) = Usanç

Kelime = Kelime (T. Kö.)

Kem = Kötü, az

örnek: Kem söz, kem akça sahibinindir = Kö-

tü söz, kötü akça ssmndr.
Kemakân = Eskisi gibi, olduu gibi

Örnek: Kemakân makamnda ibkas = Eskisi

gibi orununda braklmas.

Kemend = Bouluk
Kemin = Pusu

Kemiyet = Nicelik, kemiyet (T. Kö.)

Keyfiyet = Nitelik, keyfiyet (T. Kö.)

Kenar = Kenar (T. Kö.)

Kerem = Kayra

Keremkâr = Selek

Kerhen = îstemiyerek, gönülsüz, tiksinerek

Inv'an = Istiyerek, gönülden

Tav'an ve kerhen ister istemez, istiyerek ir.-

temiyerek

örnek: Tav'an ve kerhen bu ii behemehal ifa

etmelisiniz diye verilen emre nazaran = sti-

yerek istemiyerek bu ii ne olursa olsun yap-

malsnz diye verilen emre göre.

Kerih renç, tiksindirici

Kerime - Kz
Kerre Kere

Kesafet = Sklk, koyuluk

Kesif Sk, koyu

örnek: / — Kesif bir orn-n Sk bir orman

2 — K< elerle mestur bir yol Koyu

gölgelerle örtülü bir yol.

süf etmek Sklamak, toplanmak

Teksif etmek Sklatrmak, koyulatrmak, top

lamak

Kesad = Sürümsüzlük, durgunluk

Kesbetmek = Edinmek, kazanmak
Kesbi nezaket etmek = Naziklemek
Kesbi sükûnet etmek = Sakinlemek

Kesbi suubet etmek == Zorlamak, güçlemek
Ksb — Edinç

Kisbükâr -- güç, kazanç

Kisbî = Edinsel

Örnek : nsanlarn bazsnda ftrî olan mevahibi

tabiat bazlarnda da ancak kisbî olarak tezahür

eder = nsanlarn kimisinde dounsal olan tü~

rem vergileri, kimisinde de edinsel olarak

görünür.

Kesir = Kesir (kesmekten)

Kesretmek = Krmak
Örnek: Kimsenin hatrn kesretmek istemem

= Kimsenin hatrn krmak istemem.

Küsurat = Kesirler

Kesel = Kesilme, geveklik, kesel.

Kefetmek (Bak: icad) = Açnlamak
Kef = 1 — Açn, 2 — (Bak: cad)

Örnek: Kimya en büyük keiflerini Lâvvazye'-

ye medyundur = Kimya en büyük açnlarn
Lâvvazye'ye borçludur.

<âif = Açan

keide etmek = Çekmek

Cetmetmek : Gizlemek

Cetûm = Az pek, az sk, gizer

'vPtûmiyet Gizerlik

Key = Kov, yakma, dalama
\eyetmck Dalamak, köymek

Ceyf Keyif (T. Kö.)

^eyfî (Bk: indî) Keyfi, kendiz

\'eza Böyle, böylece, bunun gibi, da, dahi, yine

<ezalik Bunun gibi, yine, öylece, idem

«idemi! yüzba önyüzba
v,hf Kafatas

i«- Boyunluk

•liikal Dedikodu

.it Okuma lektür

Kraat etmek Okumak, taktrmak laksvmak
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Kraat kitab» = Okuv = (Fr.) Livre de lecture

Ksm Ksm
Ksmet = Ksmet v

Kstas Ö»çek — (Fr.) Criterium

Kr = Kabuk

Kta - 1 Bölge, kta (T. Kö.), 2 - Büyüklük,
irilik (Bak: cesamet")

Örnek: 1 — Yeryüzü be büyük kt'aya tefrik

olunur= Yeryüzü be büyük bölgeye (ktaya)

ayrlr.

2 — Duvara talik edilebilecek kt'ada (cesamet-

te) bir harita = Duvara alabilecek büyüklük-

te bir harta.

Ktal Öldürüm

Mukatele = Öldürüme
Kvam = Tav

örnek: Bu iin tam kvamna geldii bir sra-

da = Bu iin tam tavn bulduu bir srada.

Kyafet = Kyafet (T. Kö.)

Kyam = Ayaklanma

Kyam etmek = Ayaa kalkmak, ayaklanmak, kal-

kmak
Kymet Deer, kymet (T. Kö.)

Kibar — Kibar

Kibr = Kibir

Kifâf nefs Doyumluk
Kil*. " Kireç, kireç ta
Ktlye Böbrek

Kin - Kin (T. Kö.)

Kisve = Geysi

örnek: Din rüesasmm hususî kisve giymeleri

mencelilmitir = Din ulucalarnm özel geysi

giymeleri yasak edilmitir.

Kver Ülke

Citab Kitap

Kitabe = Yazt

örnek: Orhon kitabeleri = Orhon yaztlar

Kiyaset Usu
örneA-; Bu meseleyi sizin kiyasetinize tevdi

ediyorum. = Bu sorumu sizin usuunuza bra-

kyorum.

os

Kolordu kumandan (ferik) = Korgeneral
Kolordu kumandan — Korkomutan
Kolordu erkânharbiyesi = Korkurmay
Kongre = Kurultay

Kontör, muaddid = Sayaç

Köhne = Eski, eski püskü

Örnek: Üstünde bir köhne libas ile karma
çkt = Üstünde bir eski püskü geysi ile kar-
ma çkt.

Kvoki = Taslak

<vubbe = Kubbe, kümbet

Kudsî = Kutsal

Örnek: Milletin büyük inküâblarmda piva ol-

mak ar olduu kadar da kudsî bir itir = Ulu-

sun büyük devrimlerinde önayak olmak ar
olduu kadar da kuisal bir itir.

Kumandan = Komutan

Kumanda = Komut, komuta

örnek: 1 — Askere verilen (hazrol) kumanda-

s üzerine = Askere verilen (hazrol) komutu

üzerine.

2 — Kumandas altnda bulunan livsy arka

doru ilerletti = Komutas altnda bulunan tu-

gay douya doru ilerletti.

Kur'a = Kura
Kurb = Yakn, yan

Kurban = Sunam

Kurretülayn = Göz bebei

Kurs = Kurs (T. Kö.)

Kusur = Kusur (T. Kö.)

Kuvvet = Küvet (T. Kö.)

Kuvvei inbatiye = Bitelge

Örnek: Kuvve; inbatiyesi pek ieyizdar olan

garb vilâyetleri = Bitelgesi pek gür olan bat

illeri.

Kuvvei muharrike (Bak: Hareket) = îletge

Küçük zabit = Erba
Küfretmek = Sövmek

Küfürbaz = Sövgen

Küfüv = Dende
Külfet — Yük, arlk



Kül - Tüm, bütün, hepsi, kül = (Fr.) Le tout
Küllî = Tümel, külli

Külliyet = Tümlük, külliyet = (Fr.) Totalite
Künh = öz, kök, künü
Künye = Soyad, künye
Küre = Küre (T. Kö.)

Küreyve = Kürecik, yuvarck, küreyce, küreyve
Kürsi = Kürsü (T. Kö.)

Küspe = Posa, tortu, küspe
Küstah = Küstah

- kua = Açan

Örnek: 1 — Dilküa = Gönülaçan

2 — Kiverküa = Ülkeaçan.

Küad = Açm, köat
Küayi — Açklk, ferahlk

Kütah = Ksa
Kütle — Yn, kütle

Kütübhane = Kitabsaray = (Fr.) Bibliotheque
Örnek: Beyazid kütübhanei umumisi = Beyazt
genel kitabsaray

Kütübhane = Kitabhk (Ev eyas)
Örnek: Evdeki kütübhanemde bulunan = Ev-
deki kitabhmda bulunan.

Kütübhane = Kitabev = (Fr.) Librairie

örnek: Yeni baslan hu esen her kütübhanede
bulabilirsiniz = Yeni baslan hu eseri her kitah-

evinde bulabilirsiniz.

Kütübhane fevde ayrlan ksm) Kitap odas, '

tap salonu

Hastahane Hastayurdu

f-</ahane Emget
Lâ 1 — Sz (Sonek), 2 — d (ry.

Lâalettayin G ':1i i ffüzd, kim olursa, ne olursa

Örnek: Lâalettayin bir yere koyunuz Gelii
güzel bir yere koyunuz.

lettayin birini gönderini/. Kim olursa bi-

rini gönderiniz.

kal En a/, r.n a/d,m, hiç olmazsa

örnek. L.inkal ÜÇ kii olmal ki hu \ y.p.hh-

fitti s olm,l ki hu ii y

bileyim.

Lâcerem (Bak: übh Betb-lli

Lâmekân = Orunsuz, yersiz.

Lâahlâkî = Dahlâksal
Örnek: Lâahlâkî bir hareket = Dahlâksal bir

hareket.

•âdini = Ddinsel
Lâyeraut = Kalz, ölmez

Örnek: Lâyemut bir eser = Kalz (ölmez) bir

eser.

Lâyüfna = Yokolmaz

Örnek: Muhabbet lâyüfna bir hazinedir = Sev-

gi yokolmaz bir haznedir.

Lâyenkat = Ara vermeksizin, aralksz, ard ara -

s kesilmeden, bidüziye, boyunca, aramsz
Lâyetecezza — Bölünmez

Lâyuad = Saylmaz, saysz
Örnek : Bir cümle içinde Lâyuad hatas var —

Bir cümle içinde saysz yanl var.

Lâyuhti = Yanlmaz
Örnek: Kendini lâyuhti addetmekten daha bü-

yük hata olamaz = Kendini yanlmaz saymaktan

daha büyük yanlma olmaz.

Lâyutak = Çekilmez, dayanlmaz

Lâyüsel = Sorgusuz, sorulmaz

örnek: Hiç kimse lâyüsel olduunu ileri süre-

mez = Hiç kimse sorulmaz (sorgusuz) olduu-

nu ileri süremez.

Lâbis = Giyen, giymi
Lâf s Lâf (Yakutça)

Lâfz = Lâfz (T. Kö.)

Lagar Clz
Lâv Kaldrma, kaldrlma
Lâvetmek Kaldrmak
Örnek : Bu ii çoktan lâvettiler — Bu ii çok-

tan kaldrdlar.

Lâhik 1 — imdilik (Sabk karlm) 2 — U-

lak
örnek : Trabzon valii h'liki Trabzonun im-
diki ilbay

lahika Ek
I.âhikai mütekaddimc önek

Icai müteehhîre Sonek

Lâhik olmak Ulanmak, yetmek
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Lâhime — Etçil

Lâhn = Az (Müzik terimi), lahin

Lâhd - Koy tak, lahit

Lemha Kpma, lahza

Lâkayd = Aldrsz, kaytsz
örnek: Lâkayd bir adam — Aldrsz bir adam

Lâkin An~k, yalnz, fakat

örnek : Dediinize peki, lâkin benim söy-

lediklerimi de yabana atmamalsmz = Dedii-

nize peki, ancak (yalnz) benim söylediklerimi

de yabana atmamalsmz.

Lal (Epkem) = Ebsem
Lâl Al

Lâmise — Dokunam
Lâne - Yuva

Lanet = llenç

örnek : Kötülere lanet olsun — Kötülere ilene

olsun.

Lâtif ~ Ho, gökçen

maz.

Lâtife = aka
örnek: Hiç lâtife kaldrmaz = Hiç aka kaldr-

Lâubali = Saygsz, senlibenli

Lâyk — Yarak, yarar, deimli, layk (T. Kö.)

Liyakat (Bak: Ehliyet) = Yararlk, deim.

Örenk : Çok liyakat gösterdi = Çok yararlk

gösterdi.

Leb = Dudak
Lebaleb - Azaza, silme

Örnek: Bardak, lebaleb dolu = Bardak, az -

aza dolu.

LeH^ttahkik Gerçinlendikte

Leffetmek Dürmek, sarmak

Leh Yana

örnek: Ben onun lehindeyim = Ben ondan ya-

naym.

Lehdar Yanat

örnek
: Onun bir tek lehdar yoktu = Onun bir

tek yanat yoktu.

Lehinde söylemek = iyiliine söylemek
Lehte olmak Yana olmak
Lehçe = Diyelek, lehçe (T. Kö.)
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Lehib = Alev

Leim = Alçak

Lem'a = evle, parlt

Lemean etmek = Parldamak
Örnek: Nasiyesinde zekâ lemean etmektedir =
Alnnda zekâ parldamaktadr.

Lemsetmek = Dokunmak, ellemek

Lenk = Aksak, topal

Lerze, Lerzi = Titreme, titreyi

Levazm = Gereç, yaral

Örnek: Levazm natamam bir ordu = Gereci

eksik bir ordu.

Levend = Boysan, levent

Örnek: Levend bir delikanl = Boysan bir de-

likanl.

Levha = 1- Yaz, 2- Yaprak, 3- Tabelâ

Levmetmek Knamak
Örnek: Öldükten sonra dümanlar onu lev-

metmediler = Öldükten sonra dümanlar onu

knamadlar.

Levn = Renk

Levs = Pislik

Leylî — Yatl
Leyyin = Yumuak
Lezzet = Tad

örnek: Lezzetini almadan bitti = Tadn alma-

dan bitti.

Lider = önder

örnek: Atatürk, Türk milletinin siyasî ve iç -

timaî bütün ilerinde lideridir = Atatürk, Türk

ulusunun siyasal ve sosyal bütün ilerinde ön -

deridir.

Lifafe — Sarg

Liste = Çizelge

örnek : Son çkan listede ismi yoktur = Son ç-

kan çizelgede ad yoktur.

Liva = Bayrak, sancak

Liva (Süel terim) = Tugay
Liva kumandan = Tukomutan
Liva kumandan (mirliva) = Tugeneral
Liva kumandan (miralay) = Tubay
Lihye = Sakal



Lisan (zeban) = Dil, lisan (T. Kö.)

Lugaz = Bilmece, lugaz

Lûtf = Kayra

Lûtf = Kayr
Örnek: Onun çok lûtfunu gördü = Onun çok

kayrasn gördü.

Lütfetmek = Kayramak
Lûub = Oyun, elence

Lüb = Öz, lüp (T. Kö.) = (Fr.) Pulpe

Örnek: Lübbü dima = Beyin özü — Pulpe ce-

rebrale

Lücce = Engin deniz

Lüknet = Kekeleme

Lüzucet = Yapklk, yapkanlk

Lüzucetli = Yapkan, adal
Örnek: Lüzucetli bir madde = Yapkan (ada-

l) bir madde.

Lüzum = Lüzum (T. Kö.)

M

Ma (bak: âb) = Su = (Fr.) Eau

Mai cari Akarsu = (Fr.) Eau courante

Mai rakit — Durgun su

Maa - le, bile = (Fr.) Avec

[ "Maa - „ ile balyan sözler biraz aadadr.]
Maabir Köprüler

Maada Baka

Maalesef, maatteessüf Yazk ki, esefle

örnek : 1 — Maatteessüf dediinizi yapamadm
= Yazk ki dediinizi yapamadm.

2 — Maalr lyeceim ki arzunuz yerine

getirilememitir Esefle öyliyeceim ki arzu

m/, yrrinr getirilen:

Manii Yücelik

Maaliftihar Kvançla onur bilerek, övün< I

Mm Istemiyerck

Maalmemnuniye Sevr »eve, seve istiye

Maarif = 1 — Kültür, 2 — Bilimler

Örnek: 1 — Maarif Vekâleti = Kültür Bakan-
l.
2 — Maarifin bir memlekette terakkisi = Bi-

limlerin bir ülkede ileri gitmesi.

Maa = Aylk = (Fr.) Appointement

Maaziyadetin = Artyle, çok çok, - den daha çok

Örnek : stediini maaziyadetin verdi = ste-

diini çok çok verdi.

Mabat = Arka, öte, sonra = (Fr.) Süite

Mabad var = Arkas var, sonras var

Maber = Geçit

Mabeyn = Ara, aralk

Örnek: Mabeynimizdeki dostlua güvenerek =
Aramzdaki dostlua güvenerek.

Mabihiliftihar = övünek
Örnek: Atatürk, türk tarihinin mabihiliftihar-

dr = Atatürk, türk tarihinin övüneidir.

Mabud = 1 — Tapacak (En genel anlamnda)

2 — Yaradan(Halik anlamna) = (Fr.) Createur

3 — Tanr (Allah anlamna) = (Fr.) Dieu

4 — Oan (Kadiri mutlak anlamna) = (Fr.)

Le Tout - puissant

5 — îdi (Rab anlamna)

6 — Kuday (Huda anlamna)

7 — Çalap

Mabud = Allah (müslümanlk mabudu) = (F^.)

Allah

Mabud = Yahuva (Yahudilik mabudu) = (Fr.)

Jehova

Mabud (esatir mabudu anlamna) == ilâh

(Fr.) Dieu

örnek: Mars, mitolojide harb ilâhnn addr —
Mars, mitolojide harb tanrsnn addr.

Mabude Tanriçe (Fr.) Deesse

örnek: Venüs, hüsün lihesdT Venüs, gü-

zellik tanriçeMdir.

Mabud (sanem) Put, idol (Fr.) Idolc

Ulûhiyct Tanrlk (Fr.) Divinitr

lâhi Tanrsal (Fr.) Divin

örnek: lâhi bir hüsün Tanrsal bir güzellik.
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Mülhid = Tanrsz = (Fr.) Athe

llhad = Tanrszlk = (Fr.) Atheisme

Telih etmek = Tanrsamak = (Fr.) Deifier

Örnek: Eski insanlar ahcar ve ecan telih e-

derlerdi = Eski insanlar talar ve aaçlar tan-

rsarlard.

Telih = Tanrlatrma (Fr.) Apotheose

Macera, sergüzet = Serüven = (Fr.) Aventure

Örnek: Maceral bir hayat geçirdi = Serüvenli

bir hayat geçirdi.

Madame = Oldukça

örnek: Madanelhayat = Hayatta oldukça

Mademki — De, da

Örnek: Mademki böyle yapacaktn, niye baka

türlü söz verdin? — Böyle yapacaktn da, niye

baka türlü söz verdin.

Madde = Madde (T. Kö.) = (Fr.) Matiere, article

Maddî = Maddi = (Fr.) Materiel

Madelet (Bak: adalet)

Mâden = Maden
Mader, valide = Anne, ana

Madrub (mazrub) — Doulmu, damgalanm
Madud — Sayl
Madum — Yok
Madun = Ast

Mafevk = Üst

Mafsal " Oynak, oynak yeri

Mafilbal Gönüldeki

Mafizzamir Kalpdeki

Mafüv - Bal, balanm
Magar Kovuk, maara
Mabun Aldank

Mabut — mrence
örnek: Rüfekasnn mabutu oldu — Arkada-

larnn imrencesi oldu.

Madur, mazlum = Hakszla urayan, kyt
Mafiret etmek = Yarhamak
Malûb Yenik, yenilen = (Fr.) Vaincu

Malûbiyet Yenilme, yenilim (Fr.) Defaite

Mamum = Kapank, skntl, üzgün, gaml —
(Fr.) Triste, sombre

örnek: 1 — Mamum hava = Kapank (skn-
tl) hava.

2 — Mamum insan = Gaml (üzgün) insan

Marib = Bat
Maruk (Bak: gark) = Batm, boulmu, batik

= (Fr.) Naufrage, noye

Marur = Gururlu (Bak: gurur)

Marur olmak = Gururlanmak

Masub = Kapik (Bak: gasb)

Örnek: Mali masub = Kapik mal

Mau = Kark = (Fr.) Melange, falsifie

Örnek : Mau ya — Kark ya
Maz = Beyin

Mah — Ay

Mahabet = Aybarlk

Örnek: Ordumuzun mahabeti düman yldrd
= Ordumuzun aybarl düman yldrd.

Mahal = Yer

Mahalle = Uram

Mahallî, mevziî = Yersel = (Fr.) Local

Örnek : Mahallî âdetler = Yersel törüler

Mahalli tahaffuz = Korunak

Maharet = Becerik, uzel == (Fr.) Adresse, habnVte

Örnek: El ilerinde çok mahareti var = El i-

lerinde çok becerii (uzellii) var.

Mahasin = Güzellikler, gökçelikler

Mahbes (Bak: hapishane) = Hapsevi

Mahbub, mahbube --= Sevgili, yavuklu

Vlahbus (Bak: hapis) = Kapsk

Örnek: Mahbesten iki mahbus firar etti = Ha-

psevinden iki kapsk kaçt.

Mahcub (Bak: hicab) = Utangaç = (Fr.) Timide

Mahcub etmek = Utandrmak = (Fr.) Confondre

Mahcubiyet — Skdganhk, utangaçlk = (Fr.)

Timidite

Mahcub olmak = Utanmak
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Mahdud = Buçlu, sayl, snrl, çevrilmi, dar

(Fr.) Limite

Örnekler: 1 — Verdii mahdud bir iki kitab

bir hazine mi sanm? = Verdii sayl bir iki

kitab bir hazne mi sanm?
2 — Bu tarlann sa taraf bir çay ile mahdud-
dur = Bu tarlann sa yan bir çayla çevrilmi-

tir (snrldr).

3 — Mahdud bir saha içinde = Dar (buçlu) bir

alan içinde.

Mahdudülfikir = Darkafah = (Fr.) Borne
Mahdum = Oul
Mahfaza = Kutu, saklak, kab

Mahfi (Bak: hafi) = Gizli

Mahfil = 1 — Derge, 2 — Klub, 3 — (Bak : muhit)

Mahfuz = Sakl

Mahir = Becerikli, uz, uzelli = (Fr.) Habile, adroit

örnek: Mahir bir doramac = Uzelli bir do
ramac.

Mahiyet r~ Nelik, içyüz

örnek: Mahiyeti meçhul bir hastalk = Neli
bilinmiyen bir hastalk

Mahkeme = Hakyeri

Mahkûke, kitabe Kazt = (Fr.) Inscription, q»
taphe

Mahkûm = Kasank = (Fr.) Condamne
örnek: Mahkûmlara hüsnü muamele ettiler —
Kasanklara kar iyi davrandlar

Mahkûm Kölemen = (Fr.) Asservi

örnek : Mahkûm millet = Kölemen ulus

Mahkûm etmr:k Kasamak - (Fi.) Condamner
örnek: Mahkeme ... i iki seneye mahkûm etti

Hakyeri .... / iki yla kasad.

Mahkûmiyet Kasrdk (Fr.) Condamnation

Mahkûmiyet, esaret Kölelik (Fr.) Esclavagc,

servitu

Mahkûm olmak (hüküm giymek; Kaanmak
Mahlûk C Bak: halk) Yaratk Crc-atun

Mahlûl Erimi, eril

Mahlut Katk, (Bak: balis) (Fr.) Mclange

örnek: Mahlut ya Katk .

Mahmi (Bak: himaye) = Korunuk = (Fr.) Pro-

tege

Örnek: Bu çocuk benim mahmimdir = Bu ço-

cuk benim korunuumdur.

Mahmul = Yüklü

Mahmur = Baygn, süzgün = (Fr.) Langoureux

Mahreç = Çkt, sürüt = (Fr.) Sortie

Örnekler: 1 — Bu binann sokaa mahreci arka

tarafmdadr = Bu yapnn sokaa çktr arka-

sndadr.

2 — zmir üzüm ve incirlerinin balca mahre-

ci Amerikadr = zmir üzüm ve incirlerinin

balca sürütü Amerikadr.

Mahrek = Yörüncü, yürüncü, dönge == (Fr.) Tra-

jectoire

Mahrem = Özde, içli dl, gizli = (Fr.) întime

Mahremane = Gizli olarak

Mahremi esrar, mahremi râz = Gizde = (Fr.)

Confident.

Mahremiyet = çli dllk, özdelik, gizlilik

Mahrukat = Yakacak

Mahrum = Yoksun

Örnek: Rahattan mahrum kalm bir adam =
Rahattan yoksun kalm bir adam.

Mahrum etmek = Yoksundurmak

Örnek: Sizi hiç bir eyden mahrum etmek is-

temem = Sizi hiç bir eyden yoksundurmak

istemem.

Mahrumiyet, hüsran = Yoksunma, yoksuntu

Mahrum olmak = Yoksunmak

Mahsuben = Tuta

örnek: Deynime mahsuben u paray lütfen ka-

bul ediniz = Borcuma tuta u paray kayrahn

kabul ediniz.

Mahsub etmek Saymak, tutmak

Mahsul Ürün

örnek : Mahsul, bu sene daha iyidir = Ürün bu

yl daha iyidir.

Mahsuldar V«rimli, bitek

örnek : Mahsuldar topraklar Verimli topr.k-
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Mahsuldar olmyan = Verimsiz

Mahsuldarlk — Verimlilik

Mahsur = Kuank, kuatlm
Örnek: Düman ordusu orada mahsur kald =.

Düman ordusu orada kuank (kuatlm)
kald.

Mahsus, hâs = özgü (Fr.) Propre â

örnek: Çocuklara has bir gülüü vard — Ço-

cuklara özgü bir gülüü vard.

Mahsûs = Sezilmi, duyulmu = (Fr.) Sensible

Örnek: Onun büyük bir adam olaca daha ço-

cukluunda mahsûs olmutu (sezilmiti).

Mahsûs ve namahsûs = Belli belirsiz

Mahsûs surette — Duyulurcasna = (Fr.) Sensib-

lement

Maher, izdiham = Ylm = (Fr.) Grande afüu.

ence

Mahuf, mehip — Korkunç = (Fr.) Terrible

Mahud (Mehur anlamna) = Herkesçe bilinen, hep

bildiimiz, hani u bildiimiz

örnek: (....) in mahut kitabnda da yazld gi-

bi — (...) in herkesçe bilinen (hep bildiimiz) ki-

tabnda da yazld gibi

Mahv = Yokolma
Mahvetmek Bitirmek, kületmek, yoketmek

Mahviyet Silginlik, alçak gönüllülük

Mahvolmak Bitmek, külolmak, yokolmak

örnek: O mahvolmu bir adamdr = O bitmi

(külolmu) bir adamdr.

Mahz Salt, som
Mahza Yalnz, ancak

Mahzen — Kav
Mahzuf - Çkarlm, kaldrlm
Mahzur Çekinecek, saknca — (Fr.) nconve.

nicnt

örnek: Bunda ne mahzur görüyorsunuz ? =
Bunda çekinecek ne görüyorsunuz? = Bunda ne

saknca görüyorsunuz?

Mahzuz olmak = Hazlanmak

örnek: Pek mahzuz oldu = Pek hazland.

Maide — Sofra

Mail = Eik
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Örnek: Bu direk maildir = Bu direk eiktir.

Maili inhidam (Müsrifi harab) = Yklmak üzere,

ykkn
Maiet — Geçim = (Fr.) Subsistane

örnek: Maieti güçlüe uramt = Geçimi
güçlüe uramt.

Medar maiet = Geçinecek

Maiyet = Süder = (Fr.) Süite

Maiyetinde = Yannda
Makabl = önce, öncesi

örnek: in makablini bilmiyordu = in önce-

sini bilmiyordu.

Makale = Betke = (Fr.) Article

Makam memuriyet = Orun
Makarr hükümet, makarr idare, payitaht = Bae-

hir = (Fr.) Capitale

Makar, merkez = Bakent
Makam vilâyet = l basken di

Merkezi kaza = lçe bakendi

Nahiye merkezi — Kamun bakendi

Makbul (Bak: muteber)

Makbuz = Alt = (Fr.) Reçu

Makbuzat = Giren (Banka terimi)

Maklûb = Çevrik, çevrilmi

Maksad = Varg, erge

Örnek : Maksad para kazanmakt = Ergesi pa-

ra kazanmakt.

Maksem = 1 — Böleç, 2 — Savak, maslak

Maksud (Bak: meram)

Makta = Kesit = (Fr.) Coupe

Maktu - Kesme
Maktu ücret = Kesenek

Makul = Usalr, beenik

örnek: Makul hareket etmedi= Usalr (beenik)

hareket etmedi.

Gayrimakul — Usalmaz

Örnek : Gayrimakul bir düünce = Usalmaz bir

düünce.

Makuliyet = Usalma

örnek : Sözde ve ite makuliyetten dar çk -

mamal = Sözde ve ite usalmadan dar çk -

mamal v



Makul olmak = Usalmak

Makule = Türlü, takm, kategori (terim olarak)

Makûs = Ters

Örnek : Netice makûs çkt — Sonuç ters çkt.
Mal = Mal (T. Kö.)

Malâmal = Dopdolu

Mâlâyanî = Bo söz

Malikâne = Yetil, (malikane) (T. Kö.) = (Fr.)

Domaine

Malûl, alil = cil = (Fr.) nfirme

Malûl gariler = Icil savaçlar = (Fr.) Invalidet

de guerre

Malûm = Öyle, belli, bilinen

Malûm meçhul = Bilinen bilinmeyen

Malûmat ~ Bilgi = (Fr.) Connaissances

Malûmatfuru — Bilgiç = (Fr.) Pedant

Malûmatl Bilgin = (Fr.) Instruit

Malzeme - Gereç = (Fr.) Materiel

Maamafih, maazalik, maahaza = Bununla beraber,

bovle ise de, böyle iken, u var ki

Mumelek Nesi varsa, var you
Örnek: Bütün mamelekini maarif ilerine brak-

t — Nesi varsa (varn younu) kültür ilerine

brakt.

^Mamul Yapk, yap
Örnek: Bu fabrikann mamulât salamliyle

tannmtr. Hu fabrikann yapklar salam-

liyle tannmtr.

Mamur Bayndr

Mânâ Anlam

Ananasz Yavan, bo, anlamsz

n^nd Gibi, benze

Man Tincl ) Immatericl

Örnek: Bu kitab hor okudukça yeni bir mânevi

hav. duyarn Bu kitab he okudukça yeni bi

tn'- haz duyarm*

Mani, mania Engel, önge

Menkabe 1 - Destan, 2 . (Bak: hikâye)

Mantk = Lojik (T. Kö.) (1) = (Fr.) Logique

Hakim, feylesof = Filozof = (Fr.) Philosophe

Felsefe = Filozofi = (Fr.) Philosophie

Filolog = Filolog = (Fr.) Philologue

Filoloji = Filoloji = (Fr.) Philologie

Hayatiyat = Biyoloji = (Fr.) Biologie

Atîkyat, ilmi aari atîka = Arkeoloji = (Fr.) Ar-

cheologie

Mebhasülbeer = Antropoloji = (Fr.) Anthropo -

logie

Grafoloji = Grafoloji = (Fr.) Graphologie

lahiyat = Teoloji = (Fr.) Theologie

Telgraf = Telgraf = (Fr.) Telegraphe

Fotoloji = Fotoloji = (Fr.) Photologie

I imi nücum = Astroloji = (Fr.) Astrologie

Nekroloji = Nekroloji = (Fr.) Necrologie

Bakteriyoloji — Bakteriyoloji = (Fr.) Bacteriolo-

gie

îimülarz = Jeoloji = (Fr.) Geologie

.hgantoloji = Jigantoloji — (Fr.) Gigantologie

Haloloj» = Haloloji = (Fr.) Hallologie

îpoloji = Ibipoloji, ispoloji = (Fr.) Hippologie

Manzara, tablo = Görey = (Fr.) Paysage

Örnek: Sergide hiçbir güzel tablo yoktu = Ser-

gide hiçbir güzel görey yoktu.

Manzara, nezaret = Görü = (Fr.) Vue

örnek: Bu evin manzarasna (nezaretine) doyul-

maz = Bu evin görüsüne doyulmaz.

Manzume = Dizge

Maraz = Hastalk

Maraz müstevli — Salgn = (Fr.) Epidemie

Maraz mühliki müstevli = Kran = (Fr.) Epide-

mie mortelle

Mariz Hasta

Marcke Vuruak, uruak (Fr.) Champ de ba-

baille

Marifet Bilgi (Fr.) Connaissance

Maruf Tannm, angn (Fr.) Connu

(l) Bu aöt ile aJtnd» gelen terimle için

.lyrtca yâZIMCâktlT.
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Maruz kalmak = Uramak
Masal (mesel) = Masal (T. Kö.)

Masebak Geçmi (Fr.) Precedent

Maske, nikap = Yüzlük

Maslahat = i = (Fr.) Affaire

cab maslahat = iin gerei

Örnek: Onun makamndan kaldrlmas icab

maslahat idi : Onun orunundan kaldrlmas
iin gerei idi.

Masraf 1 . Harç, 2 - Saypa

Sarfetmek Saypamak, harcamak

Masru, saral = Tutarakl

Massetmek = Emmek
Masum, bigünah = Ar, suçsuz

Masumiyet = Suçsuzluk, arlk

Masun = Dokunulmaz

Masuniyet Dokunulmazlk = (Fr.) Immunite

Örnek: Masuniyeti mesakin — Evlerin dokunul-

mazl.
Maer (Bak: Cemaat) = örnek

Mark = Dou
Mauka, mauk = Sevgili

Matbaa — Bask evi, basm evi

Matbaac — Basan

Matbaaclk, tabaat

Matbu — Basma

Bas

Matbua — Basl

Matbuat = Basn

Matem (Bak: Hüzn) = Yas

Matlab = Dilek = (Fr.) Demande

Matlub - 1 — Alacak = (Fr.) A recevoir

2 — stek = (Fr.) But

Matmah nazar = Gözdikei = (Fr.) Convoitise

Matuh Bunak = (Fr.) Dement

Mavera Ar, öte = (Fr.) L'au delâ

Mavi Mavi

Mayho Ekimsi

Maye = Maya

Mayi = Suyuk » (Fr.) Liquide
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Mazannei sû = Karal = (Fr.) Suspect

Örnek : Polis mazannei sû erbabndan olanlar

topluyor. = Polis karallar topluyor.

Mazbut = Derlitoplu = (Fr.) Arrange, comme il

faut

Mazeret (Bak: tizar) = özür

Ma-»har, nail = Ermi
Mazhar itibar olmak = Elüstü tutulmak

Mazhariyet, nailiyet = Ergi

Mazhar olmak, nail olmak = Ermek

Mazi = Geçmi
Mazlum, madur = Kyk = (Fr.) Persecute

Mazmun = Anlam

Maznun = Sank

Mazur = Özürlü

Mebde — Ba, balant, balangç.

Mebhut olmak, behte uramak = aakalmak

Meblâ, esman balia = Tutar

..e mebni = ...den ötürü

Örnek: Buna mebnidir ki = Bandan ötürüdür

ki

Mebus = Saylav

Mebzul = Bol

Mebzuliyet - Bolluk

rtecal (Bak: Takat)

Mecburen (Bak: Cebr) - Zorun = (Fr.) Par con-

trainte, forcement

Örnek: Bu ii gönül isteiyle deil mecburen

yaptm = Bu ii gönül isteiyle deil zorun

yaptm.

Mecburî (Bak: Cebr) - Yükümsel (Fr.) Obli-

gatoire

Örnek: Bu vazifeyi ne kadar vahim olursa olsun,

ifa etmek mecburîdir = Bu ödevi ne kadar ar

olursa olsun yerine getirmek yükümseldir.

VJecburiyet (Bak: cebr) = Yüküm, zor == (Fr.)

Obligation

Vlecbur olmak = Zorunu duymak zo*"u altnda

kalmak, zorunda kalmak
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Meccanen = Parasz, caba = (Fr.) Gratis, gratui-

tement

Meclis, heyet = Kurul = (Fr.) Assamblee, conse;

Örnek: Dil Heyeti dün topland. = Dil kurulu

dün topland.

Meclûb = Tutkun

Meclûb olmak = Tutulmak

Meclûbiyet = Tutkunluk

Mecma = Ynak
örnek: O gün ehrin meydan bir köylü mecma
oldu = O gün ehrin meydan bir köylü y-
na oldu .

Mecmu = Top, tümel

Mecmua = Dergi

Mecnun = Çlgn, deli

Mec«"a = Yatak, aka
Mecruh = Yaral

Mecur = Kiralk

Meczup — Sapk, saptkan, çalk

Meçhul = Bellisiz, belirsiz, bilinmedik, tannmam,;;

bilinmez = (Fr.) înconnu

Örnek: 1 — lim meçhulü arar = lim bilinmedi-

i arar.

2 — zi meçhul kald — zi bellisiz kald.

Meçhuliyet — Belirsizlik, bilinmezlik, tannmam
lk

Medar flstinadgâh anlamna) = Söyke

Medar (Terim) = Döngül

Medar maiet = Geçinecek

Meddü cezir Yayn çekin

Medenî = Soysal

Medfen Kabir

Medfun — Gömük
Medh (meth) övgü (Fr.) Eloge

Medhal Girit

Medhar Yla (Fr.) Entrepdt

Medhul Ayp, aypl

Mcdhuü nünhezim, muzmahil Sngn
Medid Uzun, sürekli

Medine, belde Site

Med'üv = Çark, çarl
Medyun = Borçlu, verecekli

Mefer, mahalli firar = Kaçt
Mefharet (Bak: iftihar)

Mefhum = Öklem, kavram

Mefkure = Ülkü, ideyel (T. Kö.) = (Fr.) deal
Mefkûrevî klma = deyelletirme

Mefkûrevî klmak = tdeyelletirmek

Mefluç = Kötürüm, inmeli

Mefkud = Yok, yitik

Mefru = Döeli

Mefruat = Döeme
tViefsedet (Bak: Fesad)

Meftun = Tutkun

Meftun ve mehur olmak = Tansmak = (Fr.) Etre

charme

Meftur = Bezgin, bkkn
Mehabet, heybet = Aybat

Meharet = Uzluk = (Fr.) Adresse

Mehaz = Kaynak

Mehcur = Ayr, rak, uzak braklm, atlm
Mehuzat = Alnç, giren (Banka terimi) = (Fr.)

Entree

Medfuat = Verinç, çkan (Banka terimi) = (Fr.)

Sortie

Mehd = Beik

Melfuf = Dürülü = (Fr.) Inclus, ci-joint

Mehib --- Aybar

örnek: Mehib bir asker = -4yöar bir asker

Mehtab = Ay aydnl, ay, baykr

Mekâri Yüket, yük hayvan

Meks Elenme
Mekteb Okula (Mektep "T. Kö.„) = (Fr.) E-

Mckûlât Yiyecek

Mel'abe Oyuncak

IVf< l.\h.t Sevimlilik, güzellik

Melâz Snak - (Fr.) Asile, rcfuge

Mclbusat : Giyecek

Melce Snak
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Meleke, rüsuh = Yordam, meleke (T. Kö.)

Örnek: Onun yaz ilerinde büyük melekesi var.

= Onun yaz ilerinde büyük yordam var.

Meluf = Alk
Mekân Yer

Meknuz = Gizli, gömülü, sakl

Mekr (Bak: Hile)

Mekûf = Açk

Memduh - öet

Memer Geçit, geçek

Memen (Bak: Melâz) = Snak
Memlâha — Tuzla

Memleket Ülke, memleket (T. Kö.) = (Fr.)

Pays

Memlû = Dolu

Memlûk = Karaba

Memnu = Yasak

Memnun = Honud

Memul = Umulur

Memur = yar
Menaat - Sarphk

Menam = Uyku

Menba = Kaynak

Menetmek = Yasak etmek, alkoymak, önüne geç.

mek, engel olmak.

Menfa - Sürgün

Menfi 1 — Sürgün = (Fr.) Exile 2 — Menfi

(Fr.) Negatif

Menfaat As, çkar, fayda

Menfaatperest = Ascl
Menfez Az, düden

Menfur, müstekreh — renç, tiksinç

Menhus, me'um = Uursuz
Menku Halama
Menkûb Dümü
Menkûbiyet, nekbet Dükü
Menkul - Tatl = (Fr.) Mobilier, meuble
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Mensi = Unutulmu
Mensubiyet = Soyundan gelme, kaplanmlk, gir.

milik ,yamanmhk.
Örnek: 1 — Onun Evrenos sülâlesine mensubi-
yeti vardr. = O, Evrenos soyundan gelmedir.

2 — Size mensubiyetle müftehirim = Size kap-
lanm olmakla kvanyorum.

Mensucat = Dokuma = (Fr.) Tissu

Mene = Çka, köken

Menus = Isnk, alkn
Menzil = Konak

Mephas = Sözba = (Fr.) Chapitre

Mephut =-= akn
Mepsutan — Düzce, düz = (Fr.) Simplement

Mer'a = Otlak

Merak = Merak (T. Kö)

Merkep (Rükup'tan) — Binit

Meram = Meram (T. Kö.)

Meraret = Aclk
Merasim = Tören

Merasim (Ekâl anlamna) = ekiller

Merbut = Bal
Merbutiyet = Ballk

Mercii aid = Bavurak

Örnek: Her i mercii aidinde görülebilir.

= Her i kendi bavuramda görülebilir.

Merd = Er

Merdane (Yaraç ad) = Yuvgu

Merdümgiriz = Yalkz

Meremmet (Bak: Tamir)

Mergup, muteber = Geçkil

Merhale = 1 - Konak, 2 . Yürüm

Merhamet = Acma

Merhamet etmek = Acmak

Merhametli = Acr

Merhametsiz = Acmaz

Merhem = Sürgüç

Merhun = Tutuk, tutulu

Rehn = Tutu



Merkad = Türbe (T. Kö.)

Merkez = Merkez (T. Kö.)

Mer'i = Yürür

Mer'iyet = Yürürlük

Mermi = Atç
Mersa = Koy, liman

Mersiye = At
Mersus = Berk

Mertebe = Aama
ivlesadet (Bak: Saadet)

Mesafe = Iraklk = (Fr.) Distance

Mesaha = Ölçüm

Mesaha etmek = ölçmek

Mesai - i, çalma
Mesame = Gözenek, delçe

Mesdud — Kapal

Misal = imsel (imselmek'ten), misal, örnek

Meselâ = Nitekim, örnei, mesela

Mesele = Sorum, i, mesele

Meserret — Sevinç

Mehur — Büyülenmi

Mesil, nazir, ebih, müabih = Benzer

Mesire = Gezek

Mesken (Bak: Hane, ikametgâh) = Otru, konut

= (Fr.) Habitation, domicile, demeure

Meskenet Uyuntuluk

Meskût geçmek = Sus geçmek

Meslek Ertik = (Fr) Carriere

Mesmu 1 — Duyuk, 2 — Dinlenir

örnek : / — Mesmuata nazaran = Duyuklara

göre . ? '' f
2 — Sözü mesmu olaca derkârdr — Sözü din-

lenecei bellidir.

Mcsned, destek Dayanak

Mestur örtülü

Mesul Soruk, soravl yükümlü (V\.) Ret

ponsable

Mesuliyet Sorav

Mesuliyetü (i) Soravl

Mesut = Mutlu, bahtiyar (baht yar) = (Fr.)

Heureux

Meale = Imak
Mecer, mecere = Aaçlk
Megale = , i güç

Megul etmek = Oyalamak

Megul olmak, itigal etmek = Uramak
Meher = Sergi = (Fr.) Exposition

Mehun = Dolu

Mehur = Ünlü, tannm, belgin, angn = (Fr.)

Celebre

Meime = Dölyata
Mereb = Gidi

Merubat = çecek

Merut = artl

Me'um, menhus = Uursuz, om
Meveret = Danm
Mey = Yürüme

Meta = Mal

Metanet = Pekinlik, berki, direnim, salamlk —

(Fr.) Solidite, resistance

Metin = Berk, pekin = (Fr.) Solide, resistant

Methetmek —ömek
Metot, usul = Yöntem, usul = (Fr.) Methode

Meva = Barnak

Meveddet = Dostluk

Mevai = Davar

Mevç, mevce - Dalga

Mevcud b- Olan, var

Mevcudiyet = Varlk

Ademimevcudiyet = Yokluk = (Fr.) Non-existance

Mevduat, tevdiat = Konum

Mevhibe = Vergi

Mev'idi mülakat Bulcay

Mev'za = öüt
Mevki Yer, orun

Mevkii iktidar — Erke — (Fr.) Pouvoir

Mevkif Durak, urak
Mevkuf Tutak

Mrvkut Devrcl, çalk
Mevlid Doum yeri



Mevsuk = Doru, belgin

Mevt = Ölüm
Mevta = ölü

Mevzu = Konu = (Fr.) Sujet, objet

Mevzun = Tartl, ölçülü

Meyelân, temayül, meyi = Eilim
Meyletmek = Eilmek, akmmak
Meymenet, yümün = Yüm, uur
Meyus, naümit, nevmit = Umutsuz

Meyyal — Egin
Mezak = Damak, zevk

Mezar, kabr, medfen = Kabir, sin

Mezbaha, salhane = Kesmelik, kanara

Mezbuh = Boazlanm
Mezbuhane Boazlanrcasna

Mezbele = Çöplük, süprüntülük

Mezcetmek = Katmak, kartrmak
Mezemmet (Bak: zem)

Mezkûr = Ad geçen, aytlan

Mezmum = Çirkin, kötü

Mezraa = Ekelge

Mezruat = Ekin, ekinler

Mezun =1 — izinli, 2 — Çkm
Örnekler: / — Üç gün mezunsunuz. = Üç gün

i/.inlisiniz.

2 — Galatasaraydan mezun bir genç = Galatasa-

raydan çkm bir genç.

Mntaka = Kursak, çevrek, manay, bölge

Mifer — Balk, tulga, bölge.

Miad = Vakit

Mifer = Balk, tulga

Mihman = Konuk
Mihnet - Çile

Mihr = Güne
Mikyas = ölçet, kyastk
Milâdî = Doum, doumyl
Millet = Ulus

Mingayri kasdin, bigayri kasdin = tstemiyerek, ir-

desizce

Minkar = Gaga

Minnet = Minnet (T. Kö.)

12ü

Minval = Gidi (Bak: Vecih, tarz)

Miras - Kal
r8 = irs (T. Kö.)

(rsî = Irsi

Miralay = Albay = (Fr.) Colonel

Mir'at = Ayna
Mirfak = Dirsek

Mirî = Beylik

Mirsad = Bakt
Misafir = Konuk
Misak = Pakt (T. Kö.)

Misal a= örnek

Mis'ara = Skmaç
Misk = Itr

Miskab = Burgu

Miskin = Uyuntu

Misi == E, kat

Misma = iittik

Mismar = Çivi

Mistara = Çizgiç

Mivar (Bak: minval)

Miyan = Ara

Miyar — Ayraç

Mizaç — Huy, doa

Mizah = Mizah (T. Kö.), gülenek

Mizan = Tartaç, terazi

Mizmar = Düdük

Muabbir = Yorac

Muacciz, müz'iç = Srnak, skc = (Fr.) împor-

tun

Muadat = Dümanlk = (Fr.) înimitie

Muaddel = Deilek = (Fr.) Modifie

örnek: skân kanununun muaddel maddesi =

Yurdlatrma kanununun deilek maddesi

Muaddid (hesab makinesi, kontör) = Sayaç

Muaddil = Deiliyen = (Fr.) Modificateur

Muadil = Dende = (Fr.) Equivalent

örnek: Bu sözünüz bence itaba muadildir =
Bu sözünüz bence darlmaya dendetir.



Muaf = Bak = (Fr.) Exempt

örnek: Gümrükten muaf = Gümrükten ba-
k.

Muafiyet = Baklk
Muahaze = Çkma = (Fr.) Reproche

Muahaze etmek = Çkmak
Muahede = Andlama
Muahhar = Sonra = (Fr.) Posterieur

Mualece = lâç

Muallâk = Braklm, asda = (Fr.) En suspens

Muallâkta brakmak = Asda brakmak
(Vluallim, müderris = öretmen
Muallim mektebi -öretmen okuals

Drta muallim Mektebi = Orta öretmen okulas

^ uksek muallim mektebi = Yüksek öretmen o

kulas

Muamele = 1 — Eylem, 2 — davranma, hareket,

3 — i, alveri

örnek: / — Gümrük muamelâtn sadeletir-

meliyiz = Gümrük eylemlerim sadeletirmeli-

yiz

2 — Bana kar iyi muamele etmedi = Bana
kar iyi davranmad (iyi hareket etmedi).

3 — Borsa muamelât = Borsa alverisi.

Muamma Bilmece - (Fr.) Enigme, devinette

Muanaka - Sarmama = (Fr.) Accolade

Muannid (anud) = tnadc = (Fi.) Tetu
Muaraza = Çekime - (Fr.) Dispute

Muarefe — Bilime, tanma = (Fr.) Connaissanct

Muareke = Tepeleme
Muarz = Karn, kartç = (Fr.) Opposant
Muarra -- An, beri

Muasr, hemzeman = Çada -- (Fr.) Contcmpo

rain

Muattal Batl, ilemez - (Fr.) Inactif

Muattar Itrl (\'r.) Parfumö

Muava/a Dei toku

Muavenet <»mek Yardm etmek

Muavin Yar, yardmc
Muavveç Iri bu ;rü, erik, dolambaç, erim

(Fr.) Courbe

Muayene = Bak = (Fr.) Examen
luayyen = Belli = (Fi.) Determine

luayyeniyet = Bellik

luazzam = Antsal, ulu

'uazzez, aziz = Sevgili

Mübarek = Kutsal

/Iucibince = Gereince, yapla

Mucib olmak = Gerektirmek

Ilucid = Bulman = (Fr.) Inventeur

I lucir = Kirahyan

(Mucize = Tans
îludarebe = Döü
Mudarebe etmek = Döümek = (Fr.) Se battre

ivludhik = Gülünç = (Fr.) Comique

Mudil = Çaprak =(Fr.) Difficile

Mugaddi = Besleyici, besinli

Mugalata — artmaca, yanltmaca

Muganni = akyan, Sayran

1 eganni = ak j Sayra

Tegonni etmek = akmak, Sayramak

Mugayir = Uymaz, kart = (Fr.) Contraire

Vugayeret = Uymazlk, kartlk = (Fr.) Contra-

diction

Muber = Gücenik = (Fr.) Fâche, contrarie

Mulâk «= Çaprak = (Fr.) Obscur, complique

Muhabbet (ak, sevda) = Sevgi, ak

Muhabere = Duyuklama, yazma — (Fr.) Cor-

respondance

Muhabir - Aytar = (Fr.) Correspondant

I luhacerne Üüme, öcüme = (Fr.) Attaque

I luhacir = Göçmen

•luhadenet Dostluk

luhafaza etmek = Gözemek, saklamak, banmak,

korumak, gözetmek - = (Fr.) Garder, conser -

ver, proteger

Muhafazai sükût etmek Susup durmak, susmak

Muhafz SbUMII, bekçi, muhafz (Bak: mfu
fa/a) = (Fr.) Garde, gardl

Muhakeme 1 — ökem - (Fr.) Raisonncment

2 — Duruma ( Fr.) Jugcmcnt
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Muhakeme etmek öklemek, durumak = (Fr )

Juger

Muhakkak — Besbelli, bayk

Muhal = mkânsz, olmaz

Muhalâsat (Bak: Hulûs)

Muahelefet = Ayr = (Fr.) Opposition

Muhalefet etmek = Ayrmak = (Fr.) S'opposer

Muhalif = Ayrk = (Fr.) Oppose

Muhalled = Kakt

Muhallil <= Eritir = (Fr.) Dissolvant

Muhammin = Oranc = (Fr.) Expert

Muharrer -<= Yazl
Muharrik = Eleba, itki = (Fr.) Promoteur, mo-

teur

Muharrir = Yazar, yazman

Sermuharrir — Bayazar

Muharri — Trmalayc, azdrc = (Fr.) Irritant

Muhasame = Yalk = (Fr.) Hostilite

Muhasara = Kuatma = (Fr.) Siege

Muhasara etmek — Kuatmak = Assieger

Muhasebe = Hesablama, sa
Muhasebeci = Saman
Muhasede = Güniileme

Muhat = Çevrili ,çevrik = (Fr.) Entoure, encercle

Muhatab = Aytç, aytnc = (Fr.) înterlocuteur

Muhataba = Aytma = (Fr.) Conversation

Muhatara (Girive) = At = (Fr.) Peril, impasse

Muhavere = Konuma
Muhayyile = Sanay = (Fr.) îmagination

örnek: Muhayyilesi vâsi bir muharrir = Sana-

yi geni bir yazman

Muhayyirül'ukul (Bak: Harikulade)

Muhbir — Duymaç

Muhib = Sevdik, dost

Muhik = Hakl

Muhit = Çeven

Muhkem = Berkem

Muhnik —i Boucu
Muhrik — Yakc = (Fr.) Caustique

Muhtaç - Muhtaç (T. Kö.)

Muhtasar = Ksa, ksk = (Fr.) Resume

Muhtasaran (icmalen, hulâsatan) = Ksaca

(Fr.) En resume

Muhtazir = Can çekien = (Fr.) Agonisant

Muhtelit = Karma = (Fr.) Mixte

Muhtefi = Sakl, gizlenmi

Muhtekir = Vurguncu

Muhtel = Bozuk = (Fr.) Derange

Muhtelif = Türlü

Muhtelliuur = Akl bozuk = (Fr.) Alien6

Muhtemel = ktimalli, olas, olsa gerek

Muhterem = Sayn
Muhteri = Bulman

Muhteris = Yarsl, hrsl = (Fr.) Ambitieu*

Muhteriz = Çekingen, sakngan — (Fr.) Reserve"

Muhteem (Bak: Debdebeli) — Görkemli = (Fr.)

Pompeux
Muhtevi = Kavryan, kaplyan

Muhtra = Andç
Muhti = Kabahatli

Muin = Yardmc
Mukaar = Çukurlak

Mukabele = Karlk, karlatrma — (Fr.) Re -

ponse, confrontement

Bilmukabele = Karlk olarak = (Fr.) Recipo-

quement

Mukabil = Kar = (Fr.) Reciproque

Mukaddem = önce

Mukadder - Keskil = (Fr.) Destinee

Mukadderat (Bak: Nasib, tali) = (Fr.) Destin

Mukaddes = Kutsal

Mukaddime = Balangç, önsöz

Mukallid = Benzetici = (Fr.) îmitateur

Mukannen = Kesimli

Mukarenet = Yanaklk = (Fr.) Rapprochement

Mukarin = Yanak
Mukarrib = Yakn = (Fr.) întime

örnek: Mukarriblerinden biri - Yaknlarn-

dan biri.

Mukaseme etmek = Ülemek, paylamak, bölü-

mek
Mukassi = Bunaltc, skntl
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/lukataa = Kesim = (Fr.) Affermage

rlukatele (ktal) = öldürüme = (Fr.) Tuerie

/lukavele = Sözleme, sözba
/lukavemet (Tahammül) = Dayanm, dayank =

(Fr.) Resistance

rlukavernet etmek = Dayanmak = (Fr.) Resister

/lukavim, mütehammil = Dayanml, dayankl =
(Fr.) Resistant

îukavves = Emel, kavisli = (Fr.) Courbe

/lukavvi = Kuvvetlendirici = (Fr.) Fortifiant

îukayese = Denetirme = (Fr.) Comparaison

Mukayese etmek = Denetirmek, kyaslamak =
(Fr.) Comparer

flukayyed = Bal = (Fr.) Lie

lukbii = Gözde = (Fr.) Favori

lukdim = Çalkan
lukim olmak (Sakin olmak, ikamet etmek) =
Kalmak

lukni = Kantkan = (Fr.) Convaincant

luktazi =s Gerekli, lüzumlu

luktazi olmak Gerektirmek

Muktedir = Erkmen
luktesid = 1 — Tutumlu, ekonom, 2 — Ekono-

mist

luktetefat = Dermeç

luktezasnca Gereince

lunfasl Ayrk
lunis Alk, insancl, canayakn

lunkati olmak (inkta etmek) — Kesilmek

lunsab olmak Dökülmek

lunsif Hakcl == (Fr.) Equitable

luntabk Uyuk (Fr.) Conforme

luntafi Sönük, sönmü (Fr.) Efface, etcim

luntazam - Düzenli

KlteMur Beklenen (Fr.) Attendu

luntazr Bekliyen

lunzam Ustcv (Fr.) Supplemcntaire
lurahhas Salgt, dilee, delege

1ur;kabc Tefti, kontrol

lurdia (Murzia) Südnc

Musab (Duçar, giriftar) = Tutulmu, yakalanm
= (Fr.) Atteint

Musab olmak (Duçar olmak, giriftar olmak) = Tu-

tulmak, yakalanmak

Musaddak = Onayl

Musafaha = Elskma
Musaffa =Süzüiük, duru

Musahhih = Düzeltiç

Musalâha, sulh = Bar
Musallat = Yapkan, aslgan

Musanna = Uydurma, düzme

Musaraa = Güleme
Musattah = Düz, yüzeyli

Kürei musattaha = Yüzeyküre

Kürei mücesseme = Yuvarküre

Mesahai sathiye = Yüzölçe

iath = Yüzey, üzer

Musibet = Ykm, ykn = (Fr.) Malheur, fleau

Musib =» Yerinde, doru
Musir (Bak: Israr)

Muslih = Arabulan, bartran = (Fr.) Concilia -

teur

Muikaf = Klyaran, titiz = (Fr.) Minutieux, me-

ticuleux

Mut = Yumruk
Mutabakat = Uyuma = (Fr.) Conformifce

Ademi mutabakat Uyumazlk = (Fr.) No -

conformitj

Mutabk = Uygun = (Fr.) Conforme

Mutad sa Belli, allm
Mutavaat (Bak: înkyad)

Mutavasst - Arac - (Fr.) întermediaire

Muteber Sayl, saylr, ilerigelen, geçer

Mutebcran (Vücuh, eraf, âyân) — Ilerigelenler,

ilerigelirler

Mutedil Orta, lman, sinemli = (Fr.) Modere,

tempere

Mutckid inanl

Mutemcd, emin inal

Mutlak — Saltk = (Fr.) Absolu

Mutlaka m Uzkcs, ille (Fr.) Absolumcnt
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Mutmain = Diniz = (Fr.) Convaincu

Mutrb = Çalgc
Mubdi, halik = Yaratc, yaratan — (Fr.) Createu:

Muttarid = Biteviye

Muttasl = Bitiik, birdüzüye

Muvafakat etmek (Raz olmak) = Oydamak **

(Fr.) Consentir

Muvaffakiyet = Baark = (Fr.) Succes

Muvaffak 'mak = Baarmak = (Fr.) Reussir

Muvafk ^= Oydak, onay, yerinde, uygun = (Fi )

Conforme

Muvafk hakikat = Hakikata uygun

Muvakkat = Süreksiz, geçici, gelip geçici, vakit-

sel, ereti (Bak: Mevkut)

Muvakkaten = imdilik, bir zaman için, bir vaki

için

Muvasalat (vusul) =-^ Ulama
Muvasalat etmek (vasl olmak) = Ulamak
Muvasale hatlar = Ulatrma kollar

Muvazebet (Bak: Devam)

Muvazene = Denklik, denge (Bak: Mukayese) ==

(Fr.) Equilibre

örnek : 1 — Muvazenesini kaybederek dütü =
Dengesini kaybederek dütü.

2 — Aralarnda muvazene var = Aralarnda

denklik var.

Tevazün ettirmek = Denkletirmek, dengetirmek

= (Fr.) Equilibrer

Muveç — Büksül

Muzaaf = ki kat = (Fr.) Double

Muzaffer -= Yener, Utkan

Muzaharet etmek = Arkalamak «= (Fr.) Assister

Müzahir (hami) ^= Arka = (Fr.) Appui

Müzayaka = Darlk, sknt, bun = (Fr.) Gene

Muzi = In =» (Fr.) Lumineux

Muzir = Zararl

Muzlim Karanlk = (Fr.) Obscur

Muzmehil (Medhuü münhezim) = Sngn
Muzmer Güdge

Muztar (Bak: Mecbur) = Darda, skk = (Fr.)

Contraint

Muztar kalmak = Zora gelmek = (Fr.) Etre con-

traint

Muztarib = Göynülü, göynük = (Fr.) înquiet

Muztarib olmak = Göynümek
Mübadele = Dei = (Fr.) Echange

«lübaderet = Davranmak

Mübadil = Deimen
Mübahase etmek = Aytmak, çatmak = (Fr.)

Discuter

Mübahi (Bak: Müftahir) = övünür, övünçlü

Mübalâa etmek = Abartmak, obarmak

Mübalât (Bak: îtina) = Sayg
Mübalâtsz — Saygsz
Laubali = Senli benli, saygsz

Mübareze etmek = Vurumak — (Fr.) Se battre

Vlübayeat = Satmalm

Mübayenet = 1 — Ayrlk, = (Fr.) Difference

2 — Tutmazhk - (Fr.) Contraste

3 — (Bak: Tezad)

Müberrid = Soutmaç

Mübeer = Müjdelenmi

Mübtedi = Toy, acam

Mübeir = Müjdeleyici

Mübteni (Bak: Müstenid)

Mücadele, cidal = Ura — (Fr.) Lutte

Mücadil = Urac, urakan,

Mücahede = Dürüme, çeteleme

Mücavir = komu
Mücedded = Yeni

Müceddid = Yeniletiren

Mücerreb = Denenmi = (Fr.) Eprouve

Mücerred = Soyut

Mücessem = 1 — Som, 2 — Cisimlenmi, ahs

lanm
Mücrim = Suçlu

Mücrimiyet karar = Suçlandrma karar

Müctehid = Ayman

vlüçtemi = Toplank

Müçtenib = Kaçngan

Müdafaa = Müdafaa (T. Kö.), savga

Müdafaa etmek = Savgamak
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redafüî = Savgal, savgalk

Müdahale = Karmak = (Fr.) Intervention

Müdahale etmek = Karmak = (Fr.) Intervenir

Müdârâ =1 — Yüzegülme — (Fr.) Cajolerie

2 — (Bak: Minnet) = (Fr.) Reconnaissance

Müdavat = Emdeme, bakm
Müdavelei efkâr (Taatii efkâr) = Oylama =

(Fr.) Echange d'idees

Müddet (imtidat, temadi) = Süre, uzar, vakit, ?a

man
Müdekkik, mütetebbi, müteharri = rdelmen

Müderris, muallim = öretmen
Müdevven = Dergin

örnek: emseddin Sami'nin Kamus müdevve-

nat çok kymetlidir = emseddin Sami'nin

Kamus derginleri çok deerlidir.

Müdevver =1 — Yuvarlak = (Fr.) Rond

2 — Devrolunmu = (Fr.) Transmis

Müdhi = Korkunç, yavuz

Müdür = Direktör

Müdiran: umur = Yönetmenler

Müdrike = Anlak

Müeddeb = Edebli, uslu

Müessese = Kurum = (Fr.) înstitution

Müessif = Esefli

Müessir = Dokunakl, etkin = (Fr.) TouchanV

efficace

Müessirat = Etkinler

/lüessis — Kurucu = (Fr.) Fondateur

Müeyyide (kuvvei -) = Berkite —
(Fr.) Sanctior,

örnek: Bu kanunun kuvvei müeyyidesi — /?>

kanunun berkitesi ( Bertil %e 'den)

reyid e*mek — Berkitmek, salamak (Fr.) Af

firmer

Müfar^kat Ayrlma

Iflfifettif Ispekter

Müfit, nâfi Faydal, asl
Müflis Batkn

rtüfred Tekil

llüfrez Bohk

Müfrit Açkn, asn = (Fr.) Exagere\ extrav.v

Müfsit = (münafk) Arabozan = (Fr.) Perturba-

teur

MüfsitÜk, münafklk = Bozutçuluk, arabozanlk

Mufteris = Yrtc
Müh°yya = Hazr
Mühim = önemli

Mühimmat = Cebe

/lühlet = Önel = (Fr.) Delai

Mühmel = Savuk, yüzüstü = (Fr.) Neglige

Mühtedi, mürted — Dönme
Mühür = Mühür

lüjde (bearet) = Mutu, müjde

Mükâfat = öden, öndül

Mükâfat görmek = Ödenlenmek

Mükâfat vermek = Ödenlemek

Mükâleme = Konuu, konuma = (Fr.) Conver-

sation

lükâleme odas = Konuma odas = (Fr.) Parloir

Mükedder = Gaml = (Fr.) Triste

Mükedder olmak — Gamlanmak, kederlenmek

Mükellef = Ar, yüklü, yükümlü = (Fr.) mpose

charge

Mükellefiyet = Yüküm = (Fr.) împosition, charge

Mükemmel = Tükel

Müktesebat = Edinçler

Mülâhaza = Düün
Mülâhham = iman, etleç

Mülakat - Görüme = (Fr.) Entrevue

Mülâki olmak (telâki etmek) = Bulumak, kavu

mak
Mülâvk Riti^ik. yapk
Mülâtafe = akalama (Fr.) Plaisanterie

Mülâyemet - Yumuaklk
Mülayim Uygun, yumuak

Mülâzim (ikinci mülfzim anlamna) = Astcp.men

Mülâzimi evvel —
- Temen

Mülemma Bulak

Mülevven Boyal, boyank

IMii'cvvrs Pis, mundar

Müleyyin Yumuatc (Fr.) Laxatf, t-mollimt

Müljja Kaldrlm
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Mülhak = Ulama, eklenik, bal = (Fr.) Annexe

örnek: Mülhak bütçeler = Ulama bütçeler

Mülhakat = Balant = (Fr.) Dependances

Mülhem = Esinli = (Fr.) Inspire

Mülhem olmak = Einmek
Mülhim = Esin veren

Mülk — Mülk (T. Kö.) = (Fr.) La propriete

Mülkiyet = Mülkiyet = (Fr.) La propriete

Mülteci = Snk = (Fr.) Refugie

Mülteka Kavuak = (Fr.) Confluent

Mültemes = Arkal, kayrk = (Fr.) Sollicite

Mümanaat ve muhalefet etmek = Dayatmak

Mümaselet = Benzerlik, elik

Mümasil •» Benzer, e = (Fr.) Semblable

Mümeyyiz = Ayrtman

Mümkün = îmkânl

Mümkün klmak = tmkânlatrmak

Gayrimümkün = îmkânsz

Mümsik = Sk, eli sk
Mümtaz (Aslî) = özgül = (Fr.) Orijinal

Mümtaz (müntehap, güzide) = Seçkin = (Fr.)

Distingu6

Mümtaziyet (asliyet) = özgünlük = (Fr.) Origi-

nalit6

Mümtaziyet (güzidelik) = Seçkinlik = (Fr.) Dis-

tinction

Mümteni = imkânsz

Mümtezic — Uvukan = (Fr.) Accomodant

Münacat = Yakar
Münadi = Undeci

Münaferet — Sevimezlik, soukluk = (Fr.) Froi-

deur

Münafk, müfsit = Arabozan

Münafklk, müfsitlik = Arabozanlk

Münakaa =Eksiltim =» (Fr.) Adjudication

Münakaa «= Çatma, atma = (Fr.) Discussion

Mün'akis = Yanst = (Fr.) Reflete

Mün'akit b= Batl, batlanm — (Fr.) Conclu

contract6

Münakkah = An
Münasafeten — Yanyanya
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Münasebet = 1 <-•• Uyarlk, uygunluk = (Fr.) Ne-

cessite 2 — lgi = (Fr.) Relation, rapport =
3 — Sra, yer = (Fr.) Tour

örnek: / — Bu teklifin burada hiç münasebeti

yok «= Bu önergenin burada hiç uyarl (uy

gunluu) yok.

2 — Beynelmilel münasebat noktai nazarndan

= Arsulusal ilgiler bakmndan.

3 — Münasebeti gelince bu ricanz söylerim =
Sras (yeri) gelince bu dileinizi söylerim.

Münasebet almak — Sras gelmek, yakk almr.k

uygun dümek, elvermek

Münasebetli münasebetsiz = Yerli yersiz, sral s-

rasz, uyar uymaz = (Fr.) A tout propos

Münasebetsiz = Uygunsuz, yakksz, aykr, bi-

çimsiz, densiz = (Fr.) Mal â propos

Kat' münasebet etmek = Bozumak, ilgi kesmek

= Rompre les relations

Münasib, muvafk = Uygun, yerinde

Münasebet getirmek = Srasn düürmek, srasn

getirmek

Münasebetiyle = Dolaysiyle, .... den ötürü = (Fr )

A propos

Münasib surette = Yolu ile = (Fr.) D'une façrn

convenable

Münavebe = Sralama = (Fr.) Alternation

Münavebeten — Sra ile = (Fr.) A tour de role

Münazaa, niza = Kavga, çekime = (Fr.) Dispute

Münazaa etmek = Kavga etmek = (Fr.) Se dispu-

ter

Münbit. mahsuldar — Bitek = (Fr.) Fertile

Gayrrmünbit = Çorak = (Fr.) Improductif, sterile

Müncemid = Donmu
Müncer olmak = Varmak

Mündericat = çindekiler

Münebbih = Uyatç

Müneccim = Yldzbakan

Münevver = Aydn = (Fr.) Eclaire"

Münezzeh = An, beri

Münfail olmak = Küsmek

Münfek = Kopmu, ayrlm



Münferid = Tek, ayr, yalnz = (Fr.) îsole

Münferiden = Ayr ayr, birer birer, kendi ban?
tek bana, yalnzca, teker teker = (Fr.) îsole-

ment

Münhal, münhallât = Açk = (Fr.) Vacant, vacan-

ces

Münhal, münhallât = Erirler = (Fr.) Solubles

Gayrimünhallât = Erimezler = (Fr.) însolubles

Münhani = Eriç

Münhasran (hasren) = Salt = (Fr.) Exclusive-

ment

Münhat = îngiz, çökek, bask

Münhedim = Yklm
Münhezim = Bozgun = (Fr.) Mise en deroute

Münhezim etmek = Bozguna uratmak, bozmak =
(Fr.) Mettre en deroute

Münhezim olmak = Bozulmak, bozguna uramak

Münkad (Bak: înkyad)

Münkazi olmak = Bitmek, günü gelmek

Münkesir = Krgn, krk = (Fr.) Afflige, brise

Müntahab = Seçkin = (Fr.) Elu. choisi

Müntahib = Seçmen = (Fr.) Electeur

Müntakil — Geçen, kalan = (Fr.) Transmis

Münteha = Uç

Müntehi olmak = Bitmek, çkmak

Müntehir = ölük

Müntekim —= öcalan

Müntesip — Çatkn

Münteir Yaygn

Müphem m örtünç — (Fr.) Vague

Müphcmivet örtünçlük

Müptedi — Acam
Müptelâ Dükün — (Fr.) Epris

Müptelâ olmak =«- Dükün olmak, uramak, yaka

lanmak • (Pf ) BtTC 6pris

Müptezel Ortnmal, aalk

Müracaat etmek = Bavurmak = (Fr.) S'adresser

Murafaa = Duruma

Mürahik =* Eriik

Mürai (riyakâr) = ikiyüzlü = (Fr.) Hypocrite

Mürailik (riya, riyakârlk) = kiyüzlülük = (Fi.)

Hypocrisie

Mürebbi = Eitmen

Müreffeh = Genli = (Fr.) Aise

Mürekkep = Katmç = (Fr.) Compose

Mürettep = Dankl, uydurma (bak: Tertip)

Mürettib = Dizmen

Mürevviç = Güden

Vlürevviciefkâr = önürtge

örnek: Tan gazetesi siyaseti hariciyede Fran-

sa hükümetinin mürevviciefkârdr = Tan ga-

zetesi d siyasada Fransa hükümetinin önürt -

gesidir.

Vlürsel = Gönderilen

Vlürsil = Gönderen

Vlürit *= Yönder

Vlürteci — Kaytak

vlürted — Dönme

v^ühtedi = Uzyönen

4ürtefi - Yüksek

/Iürtei n» Almsak

/lürur — Geçi, geçme

/lüruriye Geçmelik

lürüvvet Kiilik

/Iüsaade — zin

/lüsabak Yar, yar « (Fr.) Concour

lüsabaka etmek Yarmak
lüsademc Çatma, çarpmn (Fr.) Collision

Müsademe etmek Çarpmak
lüsadcre Alanç (Fr.) Confiscation

4ü»adcre etmek Alancetmek
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Müaid -» Elverili, uygun, yeter, egin = (Fr.)

Convenable, suffisant

örnekler: 1 - Oturduum yer çalmaa mü
said deildir — Oturduum yer çalmaa elve

r ;li d?ildir.

2 — Henüz müsaid bir cevap almadm = /Je/jü'.

uygun bir cevap almadm.

3 - Bu aiamn ayl böyle ev tutmaa müsait,

deildir - Bu adamn ayl böyle ev tutmaa

yetmez.

4 — Tem°nn''me müsaid göründü = Dileime

egin göründü.

Müspkkafat Dam
Müsalâha Barma
Sulh = Bar
S«''

u
'i müsalemet = Bar ve baysallk

Müsamaha = Hogörü hogörme, hogörülük, göz-

yumma = (Fr.) Tolerance

Müsamaha etmek = Hogörmek = (Fr.) Tolerer

Müsamahakâr = Hogörür = (Fr.) Tolerant

Müa'a = Parlak, uval
Müsavat = Eitlik

Müsavi = Eit, de (terim)

Müsbet = Müsbet, pozitif

Müsekkin = Yattrc = (Fr.) Calmant

Müselsel = Ardardna, biribirine bal
Müshil = Sürgüt

Müsmir (semeredar) = Yemili, verimli

Müsrif = Savurgan

Müstacel = Evgin —= (Fr.) Urgent

Müstacelen = Tezelden, gecikmeden

Müstaceliyet = Evginlik, gecikmezlik — (Fr.)

Urgence

Müstani = Doyuk

Müstasrak = Batm, batk

Müstahkir «= Küçükser

Müstahsil Üretmen = (Fr.) Producteur

Müstahzarat = Hazrilâçlar (tbbî), hazrlamala»

(kimyevî)

Müstaid (kabiliyetli) = Ank, yetenekli

Müstakar Durlu

Müstakil = Erkin, bansz = (Fr.) Independant

Müstamere = Sömürge
lüstantik -= Sorman

v

lüstecir = Kirac

Müstefid — Faydalanm

Müstehlik = Yoaltman = (Fr.) Consommateur
Müstekreh == renç = (Fr.) Degoutant

Müstekreh, menfur = Tiksinç = (Fr.) Deteste

Müstemlike = Sömürge

Müstenid = Dayanan

Müsterih (asude) == Rahat

Müstesna (istisnaî) = Ayram
Müstesna tutmak (istisna etmek) = Ayr tutmak

Müstear = Asbakan

Müstevî == Düz

Müstevli = Salgnc

Müstevli olmak = Salgn etmek

Müabehet = Benzeme, benzelik = (Fr.) Res-

semblance

Müabih = Benze

Müahede = Görüm

Müahhas = Somut = (Fr.) Concret

Müahid sa Görmen = (Fr.) Spectateur

Müareket = Birlik, ortaklk = (Fr.) Association

Müatsme = Sövüme = (Fr.) S'injurier

Müavere = Danma = (Fr.) Consultation

Müavir = Danman = (Fr.) Conseiller

Müekkel = Gösterili, iriyar

Müevve = Kark, karmakark

Müevvik = önayak = (Fr.) Provocateur

Müfik = Sevgen

efkat = Sevenginlik

Müir = Mareal

Mükil = Zor, güç, çetin, çaprak, engel

Mükilât = Güçlük, güçlükler, zorluk, zorluklar

Mükülâtla = Zorlukla

Mükilpesend = Güçbeenir

Müsrifi harab (maili inhidam) = Kaak
Müsrifi harab olmak = Kaamak
Mütail = Tutuan = (Fr.) Inflammable
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Aütak olmak = Göresimek

-lütemilât = Ekitler = (Fr.) Dependances

flüterek « 1 - Ortak, 2 - Birge (önek) (1)

1 — Menfaati mütereke = Birgas.

2 — Birgedüzen = Coordonnance

1üsteri = Alc
lüteallik (Bak: Dair, aid, raci) = Dolay, için,

üzerine

lütalea = 1 . Düünce (Bak: Fikir), 2 - Irdel

(Bak: Tetebbu), 3 - (Bak: Kraat) = (Fr.) 1 -

Opinion, 2 - Etüde, 3 - Lecture

lütalebe = Isteyi ,isteni

lütareke = Brakma
Mütareke etmek = Brakmak
lüteahhid = Ustenci

Jüteahhidlik = Üstencilik

lüteakiben = Ardnca
"üteassir = Çetin, güç

lüteazzm = Uluksar

lütebahhir = Bilge = (Fr.) Erudit

lütebaki (bükâdan) = Alamsk
lütebariz = Belirgin

iütebeddil = Deiken
'ütebessim = Gülümser

liitecahil = Bilmezlenen

lütecahilâne — Bilmezlikten gelerek

Mütecanis = Bicins

ayrimütecanis = Yadbicins

lütecasir = Küstah = (Fr.) Audacieux

lütecaviz, tecavüzkâr = Saldrgan, satakan ~

(Fr.) Agressif

lütedahil = Gerikalan

lütedavil sermaye — Dönerge

lütedehhi = Ylgn = (Fr.) Terrorise

lütecllim olmak — Elemlenmek aclanmak, içi

szlamak

lüteessir = üzgün

(1 ) Franszca u
co-„ öneki dilimizde kum "/

önekiyle kimi de "-//^y,, sonckiylc kMriMBtt

(Ertikda = Meslekda - Colligue) t'.''"

Müteessir olmak = Üzülmek

Müteezzi = Ezgin

Müteferrik = Ayrk
Vîütefessih = Bozulmu
Mütefevvik = Üstgelen, üstün

Vlütegallip = Zorba

Mütehammil, mukavim = Dayanr, kaldrr

Müteharri, müdekkik, mütetebbi = Irdelmen, ara-

trc
Müteharrik = ler, oynar

Müteharrik bizatihi = Kendiiler

Mütehassl = Olma, üreme, çkan

Mütehassir olmak = özlemek

Mütehasss = Uzman = (Fr.) Specialiste

Mütehai = Sakngan

Mütehavvil = Deiken, deiik

Mütehayyir = akn
Mütehevvir = öfkeli

v4ütfkabil — Karlkl
Mütekaddim = öngelen

Mütekait = Emekli

lekaüd etmek = Emekliye ayrmak

Tekaüd maa = Emeklik, emekli ayl
Mütekat = Çapraz

V^ütelevvin = Alaca

Mütemadi ~ Sürekli, devaml

Mütemadiyen = Ardsz arasz

Mütemayil = Egin
Mütemekkin = Oturan, yerleik

Mütemellik = Yaltak = (Fr.) Flatteur

tfütemevviç Dalgalanan, dalgal

lütemevvil — Zengin, varl

ütemmim = Tamamlayan, tümleyen

'ütenahi — Sonlu

ahiyet Sonluluk

Mütenasib Uygun (Bir lurlc iyle — )

• luM-nasibiilcndam Taylan

v.!ut>na/r Uykaz (uyu!

I cna/.ur Uyka
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Mütenekkiren = Tanmsz olacak

örnek: Mütenekkiren Fransaya giden îngilt e

Kiral *= Tanmsz olarak Fransaya giden ngil-

tere Kiral.

Mütenevvi = Çeit çeit, çeitli, türlü, türlü türlü

Müteradif Çemde
Müterakki = ileri

Müterakkib olmak = Kollamak = (Fr.) Guetto

l'occasion

örnek: Müterakkibi frsat = Frsat kollayan

Mütercim = Çevirmen

Tercüme etmek = Çevirmek

Mütereddi = Yoz

Mütereih = Szan

Müterettib - Düen
Mütesallib = Katlaan

Mütesavver = Tasarlanan

Müteselsil Sra, zencirleme

Müteebbis = Giriken

Mütevakkf = Bal
Mütevali = Arasz, aralksz, birdüzüye

Mütevasst = 1 - Arac, 2 . Orta, ortaç, 2 - Arabu-

lan = (Fr.) Intermediaire, moyen

örnekler: 1 — Bu ite siz mütevasstlk ederse

niz = Bu ite siz araclk ederseniz.

2 — Mutavasst derecede malûmat — Orta (or-

taç) derecede bilgi.

3 — Mutavasst olarak ie müdahale *« Arabulan

olarak ie karma.

Mütevattn = Yerlemi

Mütevaz — Alçak gönüllü, gösterisiz = (Fr.)

Modeste

örnek: 1 — O, pek mütevazi bir adamdr = O,

pek alçak gönüllü bir adamdr.

2 — Mütevaz bir hayat imrar eder = Gösteri-

siz bi hayat sürer .

Mütevazin — Denk, dengeik

Müteveffa = ölge, göçkün

Mütevehbim = Kuruntulu

Müteyakkz = Uyank, tetik
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Müteyakkz bulunmak, müteyakkz olmak = U-
yank bulunmak

Müteyemmen — Kutlu, yümlü

VJütezad = Kart
Vîütezayid = Artml
Müttehid = Birlikle, birlik olarak — (Fr.) Uni

Müttehiden = Elbirliiyle

Müttefik = Balak = (Fr.) Allie

Müttefikan = Oybirliiyle

Müttehem = Suçlanm
Müttekâ = Dayanaç

Muvacehe = Yüzletirme

Muvacehe etmek = Yüzletirmek

Muvazene = Dengelme

Muvazi = Aral
Müvesvis = Kukulu, alngan

Müvezzi = Datmaç
Müyesser = Baarlmak, ele geçmek, kolay bu

lunmak

"üzahrefat = Süprüntü

Müzakere = Görüme, görüü

Müzakere (Okula terimi) = Belletim = (Fr.) Re

petition

Müzakereci (Okula terimi) = Belletici = (Fr.;

Repetiteur

Müzayede = Artrm
Müzebzeb = Karmakark

Müzehheb = Yaldzl

Müzekkere = Asbitik

Müzeyyen = Süslü

lüz'iç, müacciz = Bunaltc, skc, srnak

Müzmin = Süreen

N
Nnbeca = Yersiz

Nabedid olmak = Kaybolmak, görünmez olmak

gözden kaybolmak

Nabehengâm = Srasz, vakitsiz

Nabekâr = Bo, haylaz = (Fr.) Vaurien



Nabemahal (Bak: Nabeca) = Yersiz = (Fr.)

Inopportun

Nahemvar = Yolsuz, uygunsuz = (Fr.) Indecem

Nalâyk = Yaramaz, yaraksz, yakmaz, yak
ksz = (Fr.) Inconvenable

Namalûb = Yenilmez

Namahdud = Uçsuz, bucaksz, snrsz
Namerd = Alçak

Namer'i = Görünmez

Namizaç = Keyifsiz

Namubarek = Kutsuz

Namuvafk = Uygunsuz

Namünasib = Yakksz
Namüsaid ~ Elverisiz

Namütenahi = Sonsuz

Napâk " Pis ,kirli

Napuhte = Ham, çi, pimemi
Nareva (Bak: Nalâyk)

Nasavab ~ Yanl
Nasaz = Bozuk, düzensiz

Naseza (Bak: nalâyik)

Naekib = Sabrsz

Natüvan = Halsiz

Naümit = Umutsuz

Nabit olmak — Bitmek

Nabud (Bak: mahv)

Nabz = Nabz (T. KS.)

Naçar Çaresiz

Çar naçar "= ister istemez

Nadide (Bak: Ender) = Az bulunur, az görünü

Nadim Piman

Nadir Seyrek, az, az bulunur

Nadiren Arasra, pek az, tektük

Naehl CBak: Kabiliyetsiz) Beceriksiz (Ft.)

Incapable

Nafaka Geçimlik

Nafi Faydal

Nafile Bo, faydasz (Fr.) înutile

Nafiz Sözü geçer, etger (Fr.) Influent

Nafiz (Bak: înfaz) = Geçen, ileyen = (Fr.) Pe-

netrant

Nagihan, bateten = Anszn
Name = Ezgi

Nahif = Zayf, çelimsiz, clz

Nahiye = Kamun = (Fr.) Commune
Nahiye müdürü = Kamunbay
Nahiye merkezi = Kamun bakendi

Nahiye (Mmtaka anlamna) = Bölge = (Fr.) Zone

N ahiyevî = Bölgel

Naht = Oyu, oyma = (Fr.) Sculpture

Nahtetmek = Oymak
Nahhat = Oyman = (Fr.) Sculpteur

Nahvet = Benbenlik = (Fr.) Orgueil, presomp^ion

Nail olmak = Esmek, kazanmak

Nâka = Deve

N akabil = imkânsz

Nakahat = Eyiselik

Nakarat = Kavutak = (Fr.) Refrain

Nakd = Akça, para

Nakdî ceza = Para cezas

Naksa = Kusur

Nâkil = Geçirge, götürge

Nakl, nakliyat = Tama
Nakletmek = 1 - Almak (ktibas anlamna) =

Extraire, 2 = Anlatmak (hikâye anlamna) =
(Fr.) Kaconter, 3 - Götürmek, tamak = (Fr.)

Transporter, 4 - Aktarmak = (Fr.) Tansmettre,

5 - Göçmek = (Fr.) Demenager

Vastai nakliye = Tat, tama = (Fr.) Moyens

de transport

Nakkare = Dümbelek

Nakka — Bezekçi = (Fr.) Decorateur

Nak = Bezek = (Fr.) Decoration

NaDT ~ 1 - Kakma, 2 - Kalemisi, 3 - Kabartma

Nakus -~ Çan

N.-kzrtmcU Symak, bozmak (Dr-) Casaer

Nakz ahdetmek - Antsymak, antbozmak (Fr.)

nr< r, violer son serm< nt

Nalc inilti
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Nara » Ad, isim, ün

Namdar = Ünlü, adl sanl

Namzed = 1 - Aday = (Fr.) Candidat, 2 - Yavuk
lu, sözlü = (Fr.) Fiance

Narin = Narn
Nâs = Kamu, halk

Nasbetmek = 1 . Dikmek = (Fr.) Fixer, 2 - Ata

raak (tayin anlamna) = (Fr.) Nommer

Nasib = Pay, ksmet, düerge

Nâsih = öütçen
Nasihat — öüt
Nasiye = Aln

Nass = Norma

Nâ = ölü

Nai = ötürü, dolay

Nainide = Iidilmemi, Duyulmadk = (Fr.) înoiii

Nair = Çkaran

Natuk = Sözmen

Naz = Naz

Nazafet = Temizlik

Nazar = Bak
Nazaran — Gö»"e

Nazarî = Teorik

Nazariye = Teori

Amelî = Pratik

Nazar dikkate almak = Gözümsemek, saynsamak

= (Fr.) Prendre en consideration

Nazar dikkati celbetmek = Göze çarpmak, dikkate

çarpmak — (Fr.) Attirer l'attention

Nazar isabet etmek = Gözdemek = (Fr.) Attirer

le mauvais oeuil

Nazarrüba = Gözalc
Nazenin = Baylan

Nazm = Dizin

Nazr = Bakan

Nazir = Benzer

Nazire = Benzeri

Nazik Nezaketli

Nazil olmak = tnmek

iNebean — Kaynama, çkma
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Nebat = Bitki

^ebazan = Vurma, atma

>!ebi = Yalvaç

^ebze = Biraz, bifazck, çitin -- (Fr.) Un peu

Örnek: Bir nebze de u meseleden bahsedelim

= Bir çitin de u sorumdan aytahm.

Necabet (Bak: Esalet)

>iecat (Bak: Halâs)

'<ecip (Bak: Asîl)

Neci = Oul
Necm = Yldz
mi nücum = Astroloji

Nedamet = Pimanlk
Nedret = Azlk, azbulunurluk

Jefer = Er

Nefes = Nefes (T. Kö.), Soluk

Nefh = Ufürme

Nefir = Boru

Nefiri âm = Tokuca = (Fr.) Levee en masse

Nefret etmek = renmek, tiksinmek

Nefs = Nefis (T. Kö.)

Binnefis = Kendi, kendinde, nefsi, nefsinde

Nefsaniyet (Bak: Garaz)

Nefyetmek = Sürmek

Nehafet = Zayflk, çelimsizlik, clzlk

Nehbü garet = Çapul, yama

Nehr --- Nehir (T. Kö.)

Nehyetmek (Bak: Men'etmek) = Yasamak

Nekbet, menkûbiyet = Dükü

Nekroloji = Nekroloji

Nem = Yalk

Nemmam (Bak: gammaz)

Nerm = Yumuak

Nesak = Tarz (T. Kö.)

Yeknesak = Birton, birtarz = (Fr.) Monotone

Meru = 1 — Törümlü = (Fr.) Legitime

2 — Kanunlu, yollu — (Fr.) Legal

Gayrimeru = Törümsüz, kannunsuz, yolsuz =
(Fr.) îllegitime, illegal



Kuvvei teriiye = Törütgen kuvvet = (Fr.) Le

pouvoir executif

Kuvvei icraiye = Yürütgen kuvvet = (Fr.) Le

pouvoir legislatif

Kuvvei adliye = Tüzetgen kuvvet = (Fr.) Le pou-

voir juridique

Teri' etmek = Yasamak, kanun koymak = (Fr.)

Legiferer

Mütefekkir = Düünür, idemen

Nesç = Doku, örü (terim)

Mensucat = Dokuma

Neseb = Soy

Nesim = Esin

Nesir = Serpin

Nesi = Üren, nesil (T .Kö.)

Neat = Sevinç, evk (T. Kö.)

Ne'e = Keyif

Neet = Çkma
Neretmek = Yaymak, çkarmak = (Fr.) Propager,

publier

Nevü nema = Serpilme, gelime, büyüme

Netice = Sonuç, bitim, son

Nevale — Yiyecek

Nevazi = Okama
Nevbet - Nöbet (T. Kö.)

Nevi - Türlü, çeit

Nevin — Yeni

Nevcivan - Delikanl

Nevha = At
Nevzad = Yenidoan

Neylgûn = Gökçül

Nezahet, safvet \nlk .temzilik

Nezaket Naziklik

Nezaret 1 - Bakanlk (Fr.) Ministerc. 2

zet = (Fr.) Surveillancc, 3 - (Bak: Manzara;

(Fr.) Vue

Nezd Yan, kat, kt

Nez'etmek Almak, elinden almak, ayrmak, çe-

kip koparmak, çekip almak, kaldrmak

Öter, arracher, cnlevcr

...

Nezf = Kanama
Nezih = Akman, temiz

Nezr = Adak

Nezretmek = Adamak
Nsf = Yan, yarm
Nsfet (Bak: însaf) = Ekit

Nsfet göstermek = Ekitmek

Nida = Bar, ünde, seslenme

Nida etmek = Barmak, ümdemek, seslenmek

Nifak = Arabozukluu

Nifaku ikak (Bak: Fesad, tefrika)

Mgehban = Gözcü

Nihal = Dal

Nihan: (Bak: Hafi)

Nharî = Yatsz
Niharî mektep = Yatsz mektep

Nihayet = Son, sonunda

Nihayet bulmak = Bitmek, sona ermek

ÎSkab = Yüzlük

<ikâh = Balama
Nikbin = Akmsar = (Fr.) Optimiste

Nikü bed = iyi kötü

Nim = Yarm
Bednam — Kemad, kemsan

Name = Mektup

Namus = Namus (T. Kö.)

Nîmmuzlim = Yarkaranlk

Nîmzulmet — Alacakaranlk

Nimet = iyilik, erinç

Nimetinas = lyilikbilir

Nimetnâinas = lyilikbilmez

Nisab : : Yetri

-nisar = Saçan

örnek: Lem'a nisar -- Ik saçan

Nisbet = Nisbet (T. Kö.)

Nisb - Nisbi

Nisyan Unutum

Niter Kana
Niyaz Yakarma

Niyet Niyet (T. Kö.)
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Niza = Kavya, bozuma, çekime

Nizam = Düzen

Nizamname = Tüzük

Nize = Karg
Noksan = Eksiklik

Naks «= 1 - Eksik, 2 - Ekse (Terim)

Örnek: Be naks üç müsavi iki = Be ekse üç

de iki.

Zait = 1 - Artk, 2 - Arta (Terim)

Örnek :^Be zair üç müsavi sekiz = Be arta üç

de sekiz

Nokta = Nokta (T. Kö.)

Noktai nazar = Görü

Normal — Nomal

Nüfus kâad = özbelek = (Fr.) Acte de naissance

Nüfuz (Bak: infaz) = Etgerlik = (Fr.) nfluence

Nüfuz (Bak: infaz) = Geçme, ileme = (Fr.) Pe-

netration

Nüfuz etmek = Geçmek, ilemek

Nuhâ = Akilik as (Fr.) Moelle

Nuhas = Bakr

Nuhuset = Uursuzluk

Nur = Yaltrk

Nusret = Yardm

Nutk = Söylev

Nutku iftitahi (Bak: Iftitah) = Açm söylevi

Nübüvvet = Yalvaçlk

Nüks — Üsteleme =a (F.) Rechute

Nükte — Nükte (T. Kö.) = (Fr.) Esprit

Nükûl etmek = Caymak

Nümayan = Görünen

Nümayi = Gösteri

Numune — Göstermelik = (Sr.) Echantillon

Nümunei imtisal — Uyas = (Fr.) Exemple

Nüsg = özsu = (Fr.) Seve

Nüve = özek, çekirdek

Nüzul = inme
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O
)kyanus = Okan
Ordu erkâmharbiyesi = Orkurmay
)rdu kumandan = Orkomutan

O
Omr = Ömür (T. Kö.)

3rf (Bak Âdet) = Törü

Or = Ondalk

>zr = Özür

(Frr.) Coutume, usagf"

Pâ, pay = Ayak

âbend = Ayakba
Pâk = Ak, temiz

Pâkdamen = Namuslu

Pakize = Lekesiz, tertemiz,

Pâmal = Çinenmi
Panik = Urkü

Papyebüvar = Sünger kâd
pa = - serpen

Pâyan = Son, uç

Paye (Bak Mesned, mertebe) = Aama = (Fr.)

Grade

Payidar (Bak: Baki) = Süreli, süreen = (Fr.)

Constant, durable

Payitaht = Baehir

Paymal olmak = Çinenmek, ayak altnda kalmak

-= (Fr.) Etre foule

Pedal = Ayaklk, basark

Peder = Baba, ata

<aynpeder = Kaynata

Pejmürde = Eskipüskü, yrtkprtk, örselenmi —
(Fr.) Chiffonn6

Pelâspâre = Çul, çulçuval, paçavra = (Fr.) Hail

lon

Pelenk = Kaplan



enah = 1 Snak (bak: melce) = (Fr.) Refuge

2 Arka = (Fr.) Appui

end = öüd
er = Kanat

erakende = 1 . Dank = (Fr.) DispeS?

2 Parça (Ticaret terimi) = (Fr.)

En d<ftail

örnek: 1 — Bu perakende kitablar toplaynz

= Bu dank kitabar toplaynz.

2 — Peraken le sat = Parça sat
erende = Takla

erendebaz = Taklaban

perest = Tapan, tapnan

eresti = Tapnç

eresti (Taabbüd) etmek = Tapnmak, tapmak

eri = Peri (T. Kö.)

erian = Darmadan, dank
erran = Uçan, uçucu

ertev = Ik, prlt

ertevsuz = Büyüteç

erva — Korku, çekin

perva = Çekinsiz

ervaz = Uçma

pervaz = Uçan, uçucu

perver = Besliyen, besleyici, sever, yetitiren,

çimen, - cil

örnek : 1 — Fkaraperver — Yoksul besliyen

2 — Vatanperver = Yurdsever

3 — Hayrperver — Hayrcil

4 _ / 'rprrvr r — Evcimen

crverde — Besleme, yetitirme

erveriyab olmak - : Yetimek

es = Geri, a>"ka

es — mdi
pesent — - beenir, - beenen

örnek: Mûkülpeseod Güçbeeni

Mükütpe •n'Uik 'irlik

rscndide = Beenilmi, bcenik

est = Alçak aa, yava

esmande Artk, artm, gen kalm

Peiman = Piman

Pey = 1 - Arka, ard, iz = (Fr.) Derriere

Pey akçesi = Pey akçesi.

Peyam = Haber, duyuk

Peyapey, peyderpey = Birbiri ardnca, birbiri

arkasndan

Peyda etmek = Çkarmak, ortaya koymak

Peyda olmak = Görünmek, belirmek, çkmak, tü-

remek

Peyda oluvermek = Görünüvermek, çkvermek,

çkagelmek

Peyday karabet etmek = Hsmlamak
Peyday shriyet etmek = Dünürlemek, dünür

olmak

Peyderpey = Arka arkaya, birbiri ardnca

Peygamber = Yalvaç

Peygân = Temren

Peyk ^= Ardaç

Peyker = Yüz, çehre (T. Kö.), surat (T. Kö.)

Peyman = And

Peymane = Kadeh

Poyrev = îzdemen

Peyvent = Ulama

Peyveste = Ulam, ulama, ulak

pezir — - alan, - bulan

Pinhan = Gizli, sakl

Pr = Koca, ihtiyar

pîrâ = Bezeyen, donatan

Prahen, pirehen = Gömlek

Piramen — Etek

Praye — Süs .donat

Pister = Döek
Pi - ön, ileri

Pidar = Cncü

Pike Armaan
Pva önder

I' Yaya

Piyalc Aya
J u»' PottMV

,
'.of. I Yanal
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Proje = Tasar

Puhte = Pimi, pikin

pû = Giyen, giyinmi

Puide = örtü

Puyan = Dalm, koan
Pür = Dolu

Pürgû = akrak, konukan

Püser = Oul, çocuk, olan

Püte = Bayr, tepe

R
Rabta = Ba, ballk = (Fr.) Lien

Rabtal = Düzgün, tutumlu, tavr yerinde -

(Fr.) Comme il faut

R.vbtetmek = Balamak

Rabtiye = Balaç

Râci (Bak: Aid)

Râcib = Üstün, ye, yein

Recil = Yaya

Râd = Gök gürlemesi, gökgür

Radde = Kerte, derece

Rabet = 1 istek, beeni 2- (Bak: revaç)

Ramen = Aldrmadan,, aldrmyarak, bakmyarak,

bununla beraber

Rahat = Rahat (T. Kö.)

Rahib = Papa»

Rahibe = Papas - kadn

Rahim (Müfik) = Sevecen, sevegen

Rahne = Gedik, yark

Rahan = Parlak

Rai = Çoban

Râyetmek = Gütmek, otlatmak

Rakaba = Boyun

Rakam = Rakam (T. Kö.)

Rakib = önürde = (Fr.) Concurrent

Rakabet etmek — önüdemek
Râkid = Durgun = (Fr.) Stagnant

Rakkas = Salngaç

Ram (Bak: Münkad)
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Randman = Verim = (Fr.) Rendement
tasad = Göyüm
Rasadhane = Göyet

Râsd = Göymen
larassud etmek = Göylemek
Rasîn (Muhkem) = Bekem
^âan = Titrek, ürpek

Râe = Ur. î, ürperme = (Fr.) Frisson

Ratbü yabis = Ya, kuru

Râtib = Yasak = (Fr.) Humide
Yâbis = Kurak = (Fr.) Sec

Râyet = Bayrak, tu
Rayiç = Geçer = (Fr.) Courant

Rayiha = Koku
Râz = Giz, sr

Raz olmak = Onamak, gönülsemek, gönlü olmak

kabul etmek = (Fr.) Consentir

Rzayi tarafeyn = Onama — (Fr.) Consentemen

reciproque

Rebi = Bahar

Reca = Rica (T. Kö.)

Recm = Talama = (Fr.) Lapidation

Recmetmek = Talamak, taa tutmak

iecül - Er, erkek

<ed = Red (T. Kö.)

iee = Akcier

'ef'etmek = Kaldrmak

<efah = Genlik, einç

Refakat = Arkadalk, yoldalk = (Fr.) Accom

pagnement

Refiki mesai — Yarda, emekda = (Fr.) Colli

borateur

<etakatinde = Bileince

<eftar = Yürüyü, gidi

tefte refte = Gide gide, gitgide, yava yava

fehâ = Kurtulu

Rehavet == Geveklik = (Fr.) Relâchement

lehber = Klavuz = (Fr.) Guide

vehberlik etmek = Klavuzlamak = (Fr.) Guid<

Rehgüzar = Uruk
<ehn = Tutu



Rehnüma = Yolgösteren

Kehzen = Yolkesen

Reis = Bakan
Rekâket — Kekelik, kekemelik, pepelik = (Fr.)

Begayement

Pekk = Kekeme

Rekzetmek = Dikmek

Remad = Kül

Remak kalmak = Az kalmak, - yazmak

Örnek : Dümesine remak kald = Az kald dü-

üyordu, düeyazd.

Remmal — Falc

Remz = mge
Rencide = Krgn
Renk = Renk (T. Kö.)

Rengârenk = Renk renk

Resi kâr = iba = (Fr.) Pouvoir

Resm = Resim (T. Kö.)

Resmi geçid = Geçid alay

Resmi = Ulusal

Reâe -= Çisenti

Reha Sznt
Keid — Ergin

Rek = Kskanma
Reva (Bak: lâyik)

Rtvaç = Geçerlik, sürüm

Revan = Akar, gider

Revi -- Gidi, yürüyü

Revnak = Yalkn, örüng

Rey = Oy
Rcyül'ayn - Gözgöre

Rezil Yüzsüz, ayrk

Riayet etmek — Saymak, gözetmek, arlamak
Ribka -- Boyunsa

Rical Büyükler

Ricat Çekilme, çekilim = (Fr.) Retraite

Ric'at etnv k Çekilmek

Rida — Bürgü

Rihlet Güç

Rikâb — Üzengi

Risale = Cönk = (Fr.) Brochure

Rte = plik, tire

Serrite = pucu
Rivayet = 1 - Söylenti = (Fr.) Bruit

2 - (Bak: Hikâye)

Riya — kiyüzlülük

Riyakâr = kiyüzlü

Rzk = Azk
Ruam = Mankafa

Rububiyet = dilik, izilik =«= (Fr.) Divinite

Ruh = Ruh (T. Kö.)

Ruhsar = Yanak

U'hsat = izin

Rutubet = Yaakhk
Ruy = Yüz
Ruyu zemin = Yeryüzü

Rüchan = Üstünlük, yelik

Rücu = Dönme, cayma

Rükn = örkün

Rükûb vastas = Binit

Rüya = Rüya (T. Kö.), dü
Rüsub = Tortu, çökenti

Rüsuh (Meleke) = Yordam, pratik = (Fr.) Habi-

lete

Rüsum = Baçlar

Rud — Erginlik, erikenlik

Rütbe = Erece

Saadet = Mut, bahtiyarlk

Saadete nail olmak, mesud olmak = Gönenmek,

bahtiyar olmak

Saat Saat (T. Kö.)

Sâb Çetin, zor, güç

Sabah Sabah (T. Kö.)

S.tbahat (I'.. h: Hüsün, letafet)

S.b. Tanyeli

Sabav t Çocukluk

»h Yü/en, yüzer

örnek: Sibih havuz = Yüzer havuz
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Sabr = Sabr (T. Kö.), beklim

ada = Ku, ses

Sadaka = Sadaka (T. Kö.)

Sadakat — Bayrlk
Sadk = Bayr
Sade = Sade = (Fr.) Simple

Sadr olmak = Çkmak
Sadme = Çarp, toku = (Fr.) Choc

Sadr = Göüs, sine

Saf = An, duru = (Fr.) Clair, limpide, pur

Saf = Dizi = (Fr.) Rang

Safderun = Bön

Safiken = Sökmen

Safha = 1 - Yüz = (Fr.) Face

2 - Evre = (Fr.) Phase

örnek: Dil iinin en Heri safhasnda bulunuyo-

ruz = Dil iinin en Heri evresinde bulunuyoruz.

Safir — Islk

Safsata = 1 - Saçma = (Fr.) Paroles futiles, baii-

vernes

2 - Sofizm = (Fr.) Sophisme

Saha = Alan

Sahai intiar = Yaylam
Sahabet = Kayrmak, korumak = (Fr.) Proteger

soutenir

Sahi = Cömerd

Sahib = îye = (Fr.) Proprietaire

Sahih çkmak, tesahup etmek = Benimsemek =
(Fr.) S'approprier, appuyer

Sahibi devlet = dikut

Sahife = Sayfa

Sahih = Doru, sa
Sahil = Ky, yaka

Sahra = Kr, ova, çöl

Sahre = Kaya

Saht = Kat

Sahte — Uydurma, düzme, takma, yapma = (Fr.)

Faux

Sahtekâr — Düzücü

Sahte tavr = Yapmack
Sahte hissiyat (Bak: His) = Duymack

Sahtiyan = Gön
Sâi (Bak: Kast) = Ulak

Saik = Itke

Sair — Baka, öbürü, öteki

Ve saire = Ve bakalar (V. B.)

Sak = Sap

Sakat = Sakat (T. Kö.)

Sakf = Çat

Sakt = Dümü, düük
Sukut (Bak: Iskat) = Düüm
Sakil = Ar, çirkin, kaba

Sakin = 1 - Dingin, sekin ("seknimek,, ten) =

(Fr.) Tranquille, paisible

2 - Oturan, yerleen = (Fr.) Habitant

Sakin olmak (Bak: Mukim olmak) = Kalmak =
(Fr.) Habiter

Sükûn = Sükûn (T. Kö.), dinginlik, sekinlik

Teskin etmek = Yattrmak, sakinletirmek, din

dirmek, sükûn vermek = (Fr.) Tranquiliser,

apaiser, calmer

Sâkit = Sessiz, susmu
Sükût = Sükût (T. Kö.), susma, sessizlik

Sükût etmek = Susmak

Sükût geçmek = Susgeçmek

Sükuti (Bak: Hamu§) = Suskun

Salâbet = Salamlk

Sâl = Yl
Salâbet = Salamlk, katlk

Salbetmek = Asmak

Salâh (Bak: Islah) = Yerem = (Fr.) Ameliora

tion

örnek: Siyasi vaziyet salaha doru gidiyor -

Siyasal durum yereme doru gidiyor.

Salâh bulmak (Bak: Islah) = Yeremek = (Fr.)

S'ameliorer

Salâhiyet = Yetke

Salhane = Kanara

Salih (Bak: Islah; = iyi, elverili, yarar = (Fr.)

Capable

Salim = Sa, salam

Salisen = Üçün
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Sam = Isyel

Sami = Dinleyici

Samimî = içten = (Fr.) Sincere

Samimiyet = çtenlik

Samt = Sükût, susma

Sanat (Meslek ve hrfet anlamna) = Ertik

Sanat = Sanat

Sanatkâr = Artist

Sanem = binam, put

Sani' = Yaradan

Sanîa (Bak: Hile, hud'a) — Düzenlik = (Fr.) Ruse

Saniha (Bak: lham) = Doaç — (Fr.) Inspiration

Sâr = Öç, öcüt

Sara = Tutarak

'jarfetmek = Harcamak, saypamak = (Fr.) De-

penser

Masraf — Harç, harca, gider

Sarf nazar etmek = Vazgeçmek

Sari = Bulak, bulakan, geçen

Sarih = Apaçk
Sarahaten = Açkça, açktan aça
Sârim = Kesici, keskin •

Sarraf = Krma
Sarsar — Bora

Sath (Bak: Musattah) = Yüzey, üzer, endek

Sathi = 1 Ustünkörü, 2 - Yüzlük = (Fr.) Super-

ficiel

Sath mail Aklan

Satr Satr (T. Kö.)

Satvet (Bak: Kudret)

Savab = Doru
Nasavah Yanl

Savlet Hücum, atl, saldr, saldrma = (Fr.)

Attaque

Savt Ses

Say Çalma, i, emek, çaba

Saye Gölge, güzey

Sayfiye Yazlk, yazlam \.) VHtgUturC

örnek: Büyükadadak sayfiyemi/. Buy

rl daki yarlmz

;ayfiyeye çkmak, gitmek = Yazlamak, yazla
çkmak
örnek: Geçen yl Büyükadaya sayfiyeye gittik

= Geçen yl Büyükadada yazladk.

iayha = Çlk
3ayd = Av
Sayyad = Avc
iayd mahal'i = Avlak

ieb = Sövgü, sövü, sövme

Sebbstmek = Sövmek

Sebat = Dura

Sebeb = Sebep (T. Kö.)

sebilini tahliye etmek = Azatlamak

ieddetmek = Kapamak
Seciye = Ira

ieddade = Kapaç

Sedye = Teskere

Sefahet = ayga, yiyincilik

Sefalet = Yoksu, sefillik

Sefid = Ak, beyaz

Sefil = Sefil (T. Kö.)

Sefer = Sefer (T. Kö.)

Sefine = Gemi

Sefir = Elçi

Sehab = Bulut

Seher ~ Tan

Sehl = Kolay, akkn
Sehpa = Üçayak

Sehv = Yanl, yanl, süreç = (Fr.) Faute, erreur

Sekte Durgu, ket

Scktedar etmek Ketvurmak

Selâm Esen

ulamak Esenlemek

met Sam = (Fr.) Salut

örnek: Vatann saadet ve selâmetine — Yurdun

mutluutli ve samna..

M Akknlk
Selis Akkn
..Ih Çele

S«lb«»mk Çclcmck
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Selef = öncel

Sema = Gök

Semahat = Cömerdlik, eli açklk

Semavî — Göksel, gökçe

Semavî kudret = Tannkut

Semen = Semizlik, ya
Semen = Karlk
Semere = Yemi, ürün, verim

Semeredar (Bak: Müsmir) = Yemili, verimli

Sena (Bak: Medh)

Sene = Yl
Senevi = Yllk

Senei kameriye (Bak: Kamer) = Ayyl
Senei emsiye (Bak: Kamer) = Günyl
Sened = Belgit

Serab — Yalgn

Serapa = Batan aa, batan ayaa, batan baa,

boydan boya, tepeden trnaa

Serazad (Bak: Hür) = özgür

Serbest (Bak: Hür) = özgen

Serbest brakmak = Boarmak
Serbest serbest = Seleserpe

Serdar = Babu = (Fr.) Generalissime

Serdetmek (Delil irad anlamna) = Getirmek

Serfüru = Baeim
Sergerdan = Ba dönük, dönükba

Sergüzet (Bak: Macera) = Serüven

Serhad = Uç, ucel

Serke = Dikba
Serlevha (Sername) = Balk
Sernügûn = Baaa, tepe aa, tepesi üstü

Sernüvit = Aln yazs, yazm

Serpu = Balk
Sersem = Afal, alk, seme

Seseri = Bogezen, saltaba

Serî = Hzl, çabuk, süratli

Serian — Çabucak

Seriülinfial (Bak: nfial) = Darlgan, tezküser

Seriülhareke (Bak: hareket) = Yörük, yör üen,

tezgider

Scriülintikal = Varl
Seriütteessür = Tezduyar

jürat = Sürat (T. Kö.), tezlik, hz

Sürat treni = Tezkatar

erir = Tür

Serma = K
iermaye = Kapital (T. Kö.)

servet = Var, varl.k, zenginlik

Serzeni — Kaknç, baa kakma

ietretmek — Örtmek, kapamak

vlestur — örtülü

ievda = Sevgi, ak
jeviye — Düzey

ievk = Sevk (T. Kö.)

Sevk ve idare (Bak: idare) = Güdem = (Fr.) Di-

reetion

Sevk ve idare etmek (Bak: dare) = Güdemek —

(Fr.) Diriger

Seyahat = Gezi

ieyyah = Gezmen

Seyelân — Aknt, akma

Seyyal = Akc, akz

ieyyale = Ak
Seyr = Seyir (T.Kö.)

Seyran = Gezinti

Seyrangâh = Seyirlik

Seyyar = Gezgin

Seyyar satc = Gezinci

Seyyibe = Dul

Seyyie = Kötülük, yaz
Seyyid = Sayt

Sezavar (Bak: Lâyk)

Sdk (Bak: Sadakat)

Sfat - Sfat (T. Kö.)

Sfr = Sfr (T. Kö.)

Shhat = 1 - Shat (T. Kö.), salk = (Fr.) Sant

2 Gerçeklik (vüsuk anlamna) = (F:

Authenticite

Shhî = Shi, sahsal
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Shr = Dünür

Shriyet = Dünürlük

Sklet = Arlk
Snf = Snf (T. Kö.)

Srat = Yol

Srf = Salt

Syanet = Kayrma, koruma

Syt = Ad, ün

Sia = Genilik

Sicil = Kütük

Sicilli nüfus = Soysallk kütüü
Sihan = Kalnlk, çap

Sihir = Ba, gözba, büyü

Sihirbaz = Bac, gözbac, büyücü -

Sehhar = Büyücü, büyüleyici

Sikke = Akça

Silâh = Silah (T. Kö.)

Silindir = Yuvu

Silk (Bak: Meslek) = Dizi, sra, takm, yol

Silsile = Kol, zincir, soysop

Sima = Beniz, bet, çehre, surat, yüz, cray, sray

Sin = Ya
Sine = Bar, göüs
Sipari = Ismarlama

Siper = Siper (T. Kö.)

Siperi saika = Yldrmlk
Siraç — Ik, yala, kandil

Sirayet etmek = Bulamak, geçmek, svamak

Sitare = Yldz

Sitayi (Bak: Medh)

Sitem = Gücem

Siyak — 1 - Tevi, 2 - Geli (siynku sibak)

örnek: Bu siyakta Bu tovide

Sohbet Konuu, konu, söyleme

Sudur etmek (Bak: Sadr olmak)

Sühunet (Bak: Hararet) = Is, isilik, s
Sui kasd Yanç
Sulb Kat

Sulh h Bar
Sulhpever Barçl

Sulhu müsalemet (Bak: Müsaleha) = Bar ve

baysallk

Sun'î = Yapma, takma

Sur = Kale

Suret = Sray, suret (T. Kö.)

Suubet = Güçlük, zorluk, çetinlik

Suud = Am, yükseli

Sual = Soru

Suhulet = Kolaylk

Sülale (Bak: Hanedan, silsile)

Sülük etmek = Girmek, tutmak

Sünbüle = Baak
Süreyya = Ülker

Sürud (Bak - Name)
Sürür = Sevinç

Süst = Gevsek, sölpük

Sütre = örtü

Sütun = Diki. direk, dirkeç, bölme (gazete terimi)

Süvari = Atl, ispahi, binici

âb = Genç

Sâd. a^an, aderâm. sadman = Sevinçli

Sâdetmek = Sevindirmek

Sâ dolmak, adan olmak = Sevinmek

Sadi = Sevinç

afak = Tan

afak sökmpk ~ Tan atmak, tan aarmak
Safi — îvilestirici. onultucu

ifa = tvileme. onulma

Si*a bulmak sifavab olmak ~ îvilemek. onulmak

ifa verr^'k ifahahs olmak, tefiye etmek = tyi

lostirmok. onultmak

Sah. sahsar — Dal

Sahid - Tamk — (Fr ^ Temoin

(fohfl'fot sahiplik ~~ Tamk'k

ahadet etmek Tanklk etmek

Safna te tânetmek, ahidi cerhetmek = Tayndr-

mak

ahika D :kmrn (Fr.) Sommet

Doruk (Fr.) Cime
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ahm = içya
ahs = 1 Kii, kimse, 2 -ahs (T. Kö.) = (Fr.^

Personne

örnekler: 1 — Üç ahs geldi = Üç kii geldi.

2 — Tanmadm bir ahstr = Tanmadm
bir kimsedir.

3 — ahsna hürmet ederim = ahsn sayarm,

ahsî = özel, ahsi = (Fr.) Personnel

ahsiyet - özlük = (Fr.) Personnalite

ahsiyet = ahsiyet, uzkii

örnek : O mühim bir ahsiyettir = O önemli bir

uzkiidir.

ahsen = Kendi, kendince = (Fr.) Personnelle

ment

örnekler: 1 — ahsen oraya gitti = Kendi ora-

ya gitti.

2 — ahsen bu meselede mütalâam udur =
Kendimce bu sorumda oyum udur.

aibe =~ Bulak, leke

air = air (T. Kö.)

iir = iir (T. Kö.)

ak = Yark, yarma, çatlak

akketmek = Yarmak, yrtmak

akk efe etmek = Az açmak

aki = Kasak, haydut

akavet — Kasalk, haydutluk

akîka — Yarm ba ars
akird = 1 - Izdemen (Tilmiz anlamna) = (Fr.)

Disciple, 2 - Okulal (mektepli anlamna) ~

(Fr.) Ecolier, 3 - îrdemen (üniversite talebesi

= (Fr.) Etudiant

akul = avul

âm = Akam
âmil = Kapsal — (Fr.) Qui embrasse

âmil olmak - Kapsamak = (Fr.) Embrasse^

s'ctendre â

ümul = Kapsama

amme -- Koklam

Semim, emme = Koku

emmetmek = Koklamak

an = an
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anl = Sanl

öhret = Un
öhretli, mehur, mütehir = Ünlü

ane = Tarak

âpâ = Alk
ark — Dou
ark rüzgâr = Dou yeli

Garb = Bat

imal = Kuzey

Cenub = Güney

art = art (T. Kö.)

Vaa — Parlt

atr — en
ataret = enlik

athiyat = aka, alay

ayan = Yarar, yakr, deer

ayan hayret = alacak, alr
ayan ihtiram = Saygdeer

ayan hürmet = Saylr, saylacak

ayan itimad = Güvenilir, güvenilecek

ayan merhamet = Acnacak

ayan takdir = Beenilir, beendeer

ayeste (Bak: ayan)

ayet = Eer, ise, -se

ây = Yaylm = (Fr.) Repandu

ayia = Yaynt = (Fr.) Bruit

Sâyi olmak, üyu bulmak = Yaylmak

üyu = Yaylma

az (Bak: Müstesna) = Ayram

eair (Bak: iar)

eamet = Uursuzluk, yümsüzlük

Me'um = Uursuz, yümsüz

eb — Gece

Sebab, ebabet = Gençlik

ebhun = Gece baskn

ebeke = A
ebih — Benzer

ebnem (Bak: Jale) = Çi
ebpere = Yarasa

ebtab =• Yldz böcei



ecaat = Yiitlik

jeci = Yiit

ecer = Aaç
ecere = Kütük

edid = Sert, çetin

iddet = Sertlik, çetinlik

ef = önder

efaat = ötün

efaat etmek = ötünmek = (Fr.) înterceder

efe = Dudak

effaf = Saydam

efkat = Sevgenlik

efik (Bak: Müfik) = Sevgen

efkat göstermek = Sevgenmek

ehab = Aan, ama
ehadetname = Diploma

ehamet (Bak: ecaat) = Yiitlik

ehbal = Kanad

jehka = Hçkmk
iehlevend = Boylu boslu, taylan

»ehper = Kanad

>ehr = ehir

ehirci = ehirci, ürbanist (Terim)

ehircilik = Sehircilk. ürhanizm

ehircilie müteallik =» Urbanik

Belediye = arbaylk

Belediye reisi = arbay

ehrah = Anayol

ehrnyin = Donanma

»ehrî, ehriye = Aylk

lehvet = Kösne

rereddüH etmek Duruksamak

»eki ekil

rereddüd ta Dumksa

fek = ikil, üphe
ferif = erefli

>elâle = Çaglyan

fem'adan Çrakman

email 1 - Klk, 2 - (Bak: Seciye)

fematet — Gürültü, patrd

ems = Güne
Siperi ems = Günelik

emsâbâd = Güneli

enaat = Alçaklk

eni — Alçak

eref = eref

er = Kötülük, er
er' = eriat, yol, noma

erh = Genit = (Fr.) Commentaire

erhetmek = Genitmek = (Fr.) Commenter

erha = Dilim

erik = Ortak = (Fr.) Associe

irket = Ortaklk, sosyete = (Fr.) Association

erir = Kötügen

Serm (Bak: Hava), = Utanç

Sermsar, ermnâk, sermende = Utangaç

Setm (seb, kadri) — Sövme, sövgü

evk = evk (T. Kö.)

evket (Bak: azamet, kudret)

Sey = ey (T. Kö.)

Sevda = Çlgn
Sevh = 1 - Koca, ihtiyar. 2 - Baba (tekkede)

Seyhuhat = Kocalk, ihtiyarlk

Sevn (Bak: avb)

Sevtan = evtan

eytanet = eytanlk

iar = Uvak

S'^ahî imtihan = Sözlü smaç

ik^f ta Yar,k

- sfkâf ts Yaran
crUak (Bak: Nifak) — Ayrlk, ara bozukluu

"vkrr Av

S'kârgâh = Avlak

S'k'yrt, ekva Yan, szlt

.
Q ikem Karn

ikemperver Obur

ikeste Krk
1 - Aslan, 2 Süd

Alm
• Yelken
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irare — Kvlcm, çakn

ray yemanî = Yldrak

irin = Tatl, sevimli

ita = k
itab == Koma, atlma

itab etmek = Komak, atlmak

ive = Az, iyve

ive (Bak: ive, cilve) = Bayla

ivekâr = Baylan

ua = uva
ube = Kol, ube
'zbede = Hokkabazlk

ubedebaz = Hokkabaz

uh Oynak, en

ule = le (T. Kö.) alev

um = om
ura = Dant
uray devlet = Dantay = (Fr.) Conseil d'Etat

uri = Kargaa

ürû =o Balama

ürû etmek = Balamak

uur = uur (T. Kö.)»

uurî = uurel

Tahteuur = Asuur,

Gayriuurî = uursuzca, yaduurel

üceyre = Aaççk, boduraaç

ükûfe — Çiçek

üphe = üphe (T. Kö.)

Taabbüd = Tapnma
Taaccüb = ama = (Fr.) Etonnement

Taaddi (Bak: Tecavüz)

Taaddüd etmek = Çoalmak, says artmak

Taaffün = Koksa

Taaffün etmek = Kokumak, pis kokmak
Taahhüd = Yüken = (Fr.) Engagement
Taahhüd etmek = Yükenmek = (Fr.) S'engager
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Taahhüdlü (mektub) = Batl = (Fr.) Recom-

mande

Taakub etmek = Terkimek, ard arda gelmek =
(Fr.) Se succeder, se poursuivre

Taakkul etmek = Anlamak, akl etmek

Taallûk etmek = Ilimek = (Fr.) Se apporter â..,

avoir rapport â..

Taallül etmek = Kaçnsamak, ayak sürümek

Taammüd (Bak: tasavvur, tasmim)

Taammüm etmek = Yaylmak, genellemek =
(Fr.) Se propager, se generaliser

Taarruz = Sürsal, salm, saldrm = (Fr.) Atta-

que, offense, offensive

Taarruz etmek — Sürsalmak, salmak, saldrmak

= (Fr.) Attaquer, offenser, offensif

Taarruzî — Sürsalk — (Fr.) Offensif

Taassub = Banazlk = (Fr.) Fanatisme

Müteassb = Banaz = (Fr.) Fanatique

Taatii efkâr (Bak: Hasbihal) = Oylama = (Fr )

Echançe d'idees

Taatii efkâr etmek (Bak: Hasbihal) = Oylamak
Efkâr umumiye = Kamoy = (Fr.) Opinion p'ib-

lique

Reyi âm = Genoy = (Fr.) Plebiscite

Taayyün = 1 - Atanma, 2 - Belit

Taayyün etmek = Belimek, belli olmak

Tayin etmek = 1 — Atamak (Nasb anlamna) --

(Fr.) Nommer
2 — Belirtmek = (Fr.) Designer

Muayyen = Belli

Taayyü etmek = Geçinmek

Taazzum göstermek = Uluksanmak, uluksunmak

Müteazzm = Uluksar, bencik = (Fr.) Orgue

illeux

Tâb = 1 — Güç, (Takat anlamna)

2 — Parlaklk (Revnak anlamna)

3 — Tazelik (Taravet anlamna)

4 — Saç kvrm
Tabaat (Matbaaclk anlamna) = Bas

Tab'etmek = Basmak

Tab = 1 — Bask, 2 — Basm



Matbu = Basma

Matbua = Basl = (Fr.) împrime

Matbuat = Basn

Tabaka = Tabaka (T. Kö.)

Tabakatülarz ilmi = Jeoloji

Taban = Parlak

Tabasbus -= Yaltaklk, yaltaklanma — (Fr.) Flat-

terie

Mütebasbs = Yaltak = (Fr.) Flatteur

Tâbende = Parlayan

Tâbi, menut, muallâk, vabeste = Banl = (Fr.)

Dependant

Tâbi = Uyruk

örnek: îskoçya îngiltereye tâbidir = tskoçya

îrriltere'ye uyruktur.

Tâbi klmak, tabt tâbiivete almak, münkad eyle

mek = Uyrutmak = (Fr.) Assuiettir

Tâbi olmak, tebaiyet etmek = Uyramak

Tabii vet, menutiyet = Bamç, uyruluk — (Fr.)

Dependance

Metbu = Uyraç

örnek: t^kocyahlarm uvrac ngiltere'dir.

Tpbaa = Uvru = (Fr.") Suiet

Gavritâbi, müstakil = Bamsz = (Fr.) îndepen

dant

Ademi tâbüvpt. i**îklâl — Yadbamç

Tâb : iveti mütekab ;1e, men'iriveti mütekabile =
Arsba^mc = (Fr.) înterdependance

T^at — TaMat
T^bîb ~~ Hekim

T^bîî - Tabiim

Tabir — Devim = CFr.) Fxpre«?sion

örnek: Faska bir tnbirle Rr ki bir deyimi"

Tabir (Tefsir) = Yoru

Tabir (Teftir) etmek Yormak, yorumak

Tabi* - Parlama

Tahrv-k Parlak

TahivP Tabve

Tabi Kö», davul

Tabut - Tabut

Tac = Taç

Tacil etmek = Tezletirmek, hzlatrmak, acele-

letirmek, evdirmek = (Fr.) Accelerer, hâter

Tacir = Tecimen

Ticaret = Tecim

Taciz etmek = Baartmak, skmak = (Fr.)

Ennuyer

Tada-1 = Savma, say
Tadil = Deike
Tadil etmek = 1 — Desirmek = (Fr.) Modifier

2 — Azaltmak = (Fr.) Diminuer

Tafrafüru = Bolavurt = (Fr.) Charlatan

Tafsil etmek = Aynnlamak, uzatmak = (Fr.^

Detailler

Tafsilât, teferruat = Aynn, ayrnt, uzat = (Fr.)

Detail

Tafsilâtivle = Uzun uzadva, ayrnlariyle, ayrn-

tlarivle = (Fr.) En detail

Tagaddi etmek = Beslenmek

Ta<rallüb = Zorbalk

Taaanni ("Bak: Muganni) = Sakt?

Tapranni etmek = akmak, sayramak

Oma = Savra. ark
Ta^avvüb etmek = Kavbolmak, kayblai"a kar -

mak. ortadan kavbolmak

Tasra^vür etmek = Bakalamak. öz«»ermek, bo-

zulmak = (Fr.) Changer, se corrompre

T-'Jrvir — özgerti

TaX«; s etmek — Kartrn bozmak

Ta^Kt etmek — Yanltmak, artmak r- (Fr.)

Tn^uîre en erreur

T»h*ccfir efmek = Talamak, ta olmak = (Fr.)

8e rvetrîfîcr

TVaffn/ ötmek — Korunmak, barmmak

T-,u-,ffjf r>fr>v|< — M^fîn^T^k, vef»->Jlesmek

T' •' c '( pfrnok H-^îH^tmek ve^nîletmek

' U •]< Gerçekleme, kesinleme = (Fr.)

; fimtion

kkuk etmek C-rn-klemek

Itkk •Itlrmcll Kosinlemck, Rerçcklctirmck

varlatrmak
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Kesinci, kesinleyici

une

Tahakkuk memuru
Tahkik = Gerçin

Tahkik etmek = Gerçinlemek = (Fr.) Faire

enquete

Tahk kat adliye = Tüzel gerçin = (Fr.) Enquete
judiciaire

Tahkikat iptidaiye = ilkel gerçin = (Fr.) Enqu-
ete preliminaire

Tahakküm etmek = Baatlanmak = (Fr.) S'im-

poser

Tahalli - - Bezenme, süslenme, donanma
Tahallûk etmek = Ahlaklanmak, klklanmak
Tahallül = Erime

Tahlil = Çöze,

Tahlilî = Çözel

Tahlil etmek = Çözelemek

Tahammuz etmek = Ekitlemek »- (Fr.) Oxyda-
tion

Tahammül <= Dayan, katlant

Tahammül etmek = Dayanmak, katlanmak, kal

drmak, çekmek, götürmek = (Fr.) Supporter,

porter

Tahammür etmek = Ekimek, acmak —
Fermenter

Taharri etmek = Aramak,

Chercher

Taharrii âsân atika = Aramaç
Tahattur etmek = Hatrlamak
Tahavvül (Tebeddül) etmek = Deimek,
mek

Tahayyül etmek = Sanaymak, hayal

(Fr.) îmaginer

Tahavvür etmek = aalamak, armak — (Fr.>

S'etonner

Tahayyüz etmek = Seçilmek, yer tutmak = (Fr.)

Se distinguer

Tahdid etmek =, Snrlamak, buçlamak, daraltmak
= (Fr.) Limiter

Tahdi etmek = Bulandrmak, kartrmak =
(Fr.) Troubler

Tahkim etmek = Berkitmek — (Fr.) Fortifier
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(Fr.)

aratrmak = (Fr.)

dön-

etmek —

Tahlil etmek = Andiçirmek

Tahlis etmek = Kurtarmak

Tahlisiye = Cankurtaran

Tahlisi giriban etmek = Yakay kurtarmak, yaka

yi syrmak
Tahlit etmek = Kattrmak
Tahliye etmek = 1 — Boaltmak, boarmak

2 — Brakmak = (Fr.) Quitter

Tahmil etmek = Yüklemek

Tahmin etmek = Oranlamak, tasmlamak

Tahmin = Oran, tasn

Tahnetmek = övütmek

Tahnit etmek = Mumyalamak, tütsülemek

Tahrib etmek = Yklamak, haraplamak

Tahribkâr (Bak: Harab) = Ykc = (Fr.) Des-

tructeur

Tahrik = Harekete getirme, kkrtma, uvandr-

ma. iletme = (Fr.) Mettre en mouvemcnt,

actionner. provoquer

Tahrik etmek = letmek
Tahrik etmek = Uyandrmak
Tahrik etmek = Kkrtmak
Tahrik etmek = Harekete getirmek

Tahrik etmek (Tüzel anlam terim koluna brakl-

mtr)
Tahrikâmiz = Kkrtc = (Fr.) Provor.ant

Tahrikat = Kkrtm = (Fr.) Provocation

Tahrirat, tezkere = Biti, beti

Tahriren — Yaz ile

Tahrirî imtihan = Yazl snaç

Tahri etmek = Trmalamak, azdrmak = (Fr.)

Gratter. irriter

Tahsil = 1 — örenim = (Fr.) Etüde, 2 — Alm,
al = (Fr.) Perception

Tahsil etmek = örenmek, elde etmek, edinmek

almak = (Fr.) Etudier, s'enqu6rir, percevoir

Tahsildar = Almc = (Fr.) Percepteur

Tahsilat = Alnç

Tahsis etmek = özgülemek = (Fr.) Affecter, des-

tiner, assigner

Taht - Oma = (Fr.) Tröne



'aht = Alt

"ahtelarz = Yeralt

"aht himayede olan yer = Koruncak = (Fr.) Pro-

tectorat

"aht tasarrufa almak = lelenmek = (Fr.) S'ap-

proprier

"ahtie etmek = Suçbulmak, kusurfamak

'ahvif etmek = Korkutmak

"ahvil etmek = Deitirmek, çevirmek, döndürmek

"ahzir etmek = Sakndrmak, çekindirmek — (Fr.)

Prevenir

"akaddüm = öngelme, önün

'akaddüm etmek = öngelmek

'akallûs etmek = Kaslmak

"akarrüb etmek = Yaklamak, yanamak

"akarrür etmek' = Kararlamak

"akaür etmek = Kabuklanmak, kabuk balamak

"akat = (Kudret anlamna) Enerji, (istitaat an-

lamna), güç

Pakattur etmek — Damlamak, dammak

rakbih etmek = Çirkinsemek, çirkinlemek, çirkin

görmek = (Fr.) Blâmer

rakbil etmek = öpmek
rakdim etmek = 1 - Sunmak = (Fr.) Presenter

2 - Tantmak,

3 - Heri tutmak, öntutmak, öneltmek =

(Fr.) Preceder, accorder la priorite

rakdim ve tehir = Altüsleme

rakdime Sunu

rakdir etmek = Beenmek, deerlemek, deer biç-

mek

) takdirde öyle ise, öyle olunca, öyle olursa

(Fr.) Dans cc cas, alors

r'akdis etmek Kutsamak

rakib etmek Kovalamak, izlemek, gütmek, pe

sini tutmak, peine dümek, ardna dümek, ar

kasndan gitm< k, arkasndan gelmek, terkim' k

= (Fr.) Poursuivre

r&klib etmek 1 - Altüst etmek, 2 - devinin k

raklid -- Benzet

faklid etmek Benzctlemck

Takrib etmek = Yaklatrmak, yanatrmak
Takriben = Aa yukar

Takrir (Kamutay terimi) = Dilerge

Takrir etmek (ders için) = Anlatmak

Taksim = Üleç

Taksim etmek = Ületirmek, bölmek, ayrmak, bö-

lümek, paylamak = (Fr.) Partager, diviser

inksam etmek = Damlamak, bölünmek

Taksir etmek = 1 - Ksmak, ksaltmak, 7. • (Bak:

Kusur)

Taksit = Bolü

Takt sahibi = Denli

Taktir etmek = Çekmek, damtmak

Takvim = 1 - Takvim (T. Kö.), 2 - Almanak (T.

Kö.)

Takviye etmek = Kuvvetlendirmek, berkitmek, pe-

kitirmek

Kesbi kuvvet etmek = Berkinmek

Takyid etmek = Kaytlamak

Takayyüd etmek = Kaytlanmak

Talâk = Boama, boanma
T?lâkat = Uzdillik

Taleb = îstek

Talebe = 1 - örenci, 2 - Yetitirme, 3 - Irdemen

4 - Talbe (Yakutça "Talba,, dan)

Tali = 1 - Tali, 2 - Sur = (Fr.) Chance, ort

Talia - leri kol, önkol

Talik etmek — Asmak, brakmak, irtelemek =
(Fr.) Suspendre, remettre

Talim = öretim

T>lim etmek = öretmek

Talimatname örenek = (Fr.) Instruction

Taltif etmek Gönül almak, okamak, kayramak

Tama Açgözlülük, doymazlk, umdu, umsu

Tama etmek Göz dikmek, umsunmak

ikâr Açgözlü, doymaz

Tamam Tam, tüm, bütün, tükel

.m etmek Balamak, bitirmek

rn tamamna Baaba
T.mamiyct Bütünlük, tamlk, tümlük

Tamik etmek Derinlcmek, derinletirmek
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Tamim = Genelge = (Fr.) Circulaire

Tamim etmek = Yaymak, genellemek

Tamir = Onarm, onarma

Tamir etmek = Onarmak

Tampon = Baskurut, kurutmaç

Tane (dane) = Tane (T. Kö.)

Tânetmek = Knamak = (Fr.) Blâmer

Tannan = Tnl, tnan, tnlyan

Tansif etmek — ikiye bölmek

Tanzim etmek = Düzenlemek, düzeltmek, düzen

vermek, yoluna koymak = (Fr.) Arranger

Tnnzir etmek = Elemek, benzerini yapmak

Tar = 1 - iplik, a, 2 - Karanlk

Tarab = enlik, sevinç

Taraç = Yama, talan, çapul

Taraf = Taraf (T. Kö.)

Tarafgir = Yantaz

Bitaraf = Tarafsz, nötür = (Fr.) împartial

Bitaraflk = Nötürlük

Tarassud etmek = Gözlemek

Taravet = Tazelik, körpelik

Tardetmek = Komak, püskürtmek

Tarhetmek = 1 - Çkarmak, indirmek = (Fr.) Sou-

straire

2 - Salmak (vergi tarh) = (Fr.) Imposer

Tarif = Tanm
Tarif etmek = Tanlamak, tanmlamak

Tarih = Tarih (T. Kö.)

Tarihî = Tarihi

Tarik = Yol

Tariz etmek = Dokundurmak, taklmak, ta atmak

= (Fr.) Insinuer

Tarsin etmek = Bekitmek

Tarumar = Dank, darmadan
Tarz = Tarz (T. Kö.)

Tarz hail = Anlat

Tarziye = Onarsa = (Fr.) Reparation

Tarziye vermek = Onarsamak

Tasaddi etmek = Kalkmak
Tasallut = Sarkntlk

Tasallut etmek = Satamak, sarkntlk etmek, sal

tamak (Yakutça)

Tasannu = Yapmack

Tasarruf = 1 - Esilik, sahiplik = (Fr.) Possession

2 - Tutum = (Fr.) Economie

Tasarruf etmek = 1 - Esilenmek, 2 - Biriktirmek,

artrmak

'tasavvur = Tasar

Tasavvur etmek = Tasarlamak

Tasdik etmek = Onaylamak = (Fr.) Ratifier

T&sfiye = Arlama, artma, süzme = (Fr.) Liqui-

dation, epuration

Tasfiye etmek = Anlamak, artmak, süzmek

Tashih etmek = Dorulamak, düzeltmek

Tasir etmek = Skmak suyunu çkarmak

Taslit etmek = Üürmek, baa sarmak

Tasmim etmek = Kurmak
Tasni etmek = Uydurmak düzmek

Tasnif etm^k = Snflamak, snflara ayrmak

Tasrif = Çekit

Tasrif etmek = Çekmek

Tasrih etmek = Açklamak

Tasvib (Bak: Kabul) = Onam
Tasvîb etmek (Bak: Kabul etmek) = Onamak

Tasvir = Snay
Tasvir etmek = Snaylamak

Tatbik = 1 - Uvcut, tanlama = (Fr.) Anplicuer

2 - Yeritim (Bak: icra ve infaz) = (Fr.)

Execution

Tatbik etmek = 1 - Uv«Tutlamak, taptamak

2 - Yeritmek (Bak: cra ve infa;

etmek)

Tatil s= Azat

Tatmin etmek = Kandrmak, dinizlemek

T^tvil etmek = Uzatmak

Tavaf = Çevrin

Tavaf etmek = Çevrinmek

Tav'an (Bak: Kerhen) = steyerek, gönülden

Tav'an kerhen (Bak: Kerhen) = ster istemez, is

teyerek istemiyerek

Tavassut = Aarachk
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Tavassut etmek = Arabulmak, araya girmek

Tavattun etmek = Yerlemek, vatan edinmek

Tavik = Asnt
Tavik etmek = Oyalandrmak, asntya brakmak

Taviz = Deiit

Tavk = Boyunduruk, tasma

Tavr = Tavr (T. Kö.)

Tavsiye = Tavsiye (T. Kö.)

Tavzif etmek = Odeviendirmek, i§ vermek

Tavzih etmek = zahlamak

Tayf - 1 - (Bak: Hayalet) 2 - (Fizik anlam teri*

koluna braklmtr)
1 ayib etmek = Ayplamak

layeran — Uçu
Tayyare = Uçak

Tayyareci = Uçman

layyetmek = 1 - Gitmek, dürmek, 2 - Çkarmak

Tazallüm etmek = Szlanmak, yanp yaklmak

Tazammun etmek (Bak: htiva etmek)

Tazarru (münacat) = Yakar

Tazarru (niyaz) = Yakar

Tazarru ve niyaz etmek = Yakarmak

Tazib etmek = Rahatsz etmek, azab vermek

Taz'if etmek — ki kat etmek, ikitlemek

Tazim etmek = Büyüklemek, ululamak

Tazir etmek = Azarlamak

Taziye Basa
Taziye etmek - Basalamak

Tazmin etmek ödemek, tölemek

Tazminat = ödek, tölek

Tazyik Basnç

Tazyik etmek -- Sktrmak, basmak

Teadül etmek Dcngemck <! r.) l>)uivaloir

Teahhür etmek Gccikm< k, arMklamak, geç kal

mak

Teali etmek Yükselmek, yücclmek

I .Nüm etmek örenmek
Teami - Görme/1 kt<n gelme

Teamül (Bak: âdet, örf; Törü - (Fr.) Mocurs

Teati = Alp vermek, verimek = (Fr.) Echange

Teavün = Yardmlama = (Fr.) Aide mutuel

1 ebaiyet etmek = Uyurmak

lebaki etmek = Alamsamak = (Fr.) Pleurnicher

Tebarüz etmek = Belirmek

Tebarüz ettirmek = Belirtmek

febaud etmek = Uzaklamak = (Fr.) S'eloigner

Tebdil etmek = Deitirmek
ebeddül = Deiim

Tebeddül etmek = Deimek = (Fr.) Se changer,

se modifier

Becayi = Yerdeime — (Fr.) Permutation

Tebellür etmek = Belirmek, billûrlanmak = (Fr)

Se cristalliser

lebenni etmek = Oul edinmek, oullanmak =
(Fr.) Adopter

Teber = Teber (T. Kö.)

Teberri etmek = Aklanmak, berilenmek = (Fr.)

Etre acquitte

Tebriye etmek = Aklamak, berilemek == (Fr.) Ac-

quitter

Teberru = Verit = (Fr.) Don

Teberru etmek = Veritte bulunmak = (Fr.) Faire

un don

Tebessüm etmek = Gülümsemek

febeyyün etmek = Belgirmek

Tebeyyün ettirmek = Belgirtmek = (Fr.) Etablir,

prouver

Tebhir etmek = Buulamak

Tebid etmek = Bengiletirmek = (Fr.) Eterniser

Ebedî Bengi = (Fr.) Etcrnel

I. b'id etmek = Sürmek, raklamak

Tebli Bildiri - (Fr.) Communique

Tebligat Bilgirit = (Fr.) Instruction

Tftbrd < tmek = Soutmak (Fr.) Rcfroidir

Tebrik etmek Kutlamak < I
. ) I'Ylictn

I. <ti(k Müjdelemek

, ,. !,u] b» 1< li.lu. /I. nnck (m IVdrc

Tcca. .1/ aarruz)

Tecavüz etmek Amak, geçmek, dokunmak
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Mütecaviz, tecavüzkâr = Saldrgan = (Fr.) Agres-

seur, agressif

Tecdid etmek = Yenilemek — (Fr.) Renouveler

Teceddüd = Yenileme — (Fr.) Renouvellement

Tecelli etmek (Bak: zuhur etmek)

lecellüd göstermek — Batrlanmak, batrsmak

Tecemmu = Toplant, birikil

Tecemmu etmek = Toplanmak, birikmek, ylmak
Tecennün etmek = Çldrmak, delirmek

\acerrüd etmek = Yalnmak, elçekmek, soyutlan-

mak = (Fr.) S'isoler

Tecrid etmek = Ayrmak, soyutlamak = (Fr.)

Isoler, denuder

tecessüs etmek = Gözetmek, çatlamak = (Fr.)

Ebpionner

Tecezzi etmek = Cüzlenmek, tikelenmek

Tecil = Sonratm = (Fr.) Ajournement

Tecil etmek = Sonratmak == (Fr.) Ajourner, re-

mettre

Tecrim etmek = Suçlandrmak

Tecrübe = Deneç = (Fr.) Essai

Tecrübe etmke = Denemek = (Fr.) Essayer

Tecviz etmek = Onamak, izin vermek

örnek: Ben hareketinizi onamyorum (tecviz

etmiyorum) — Kanun böyle hareketlere izin ver-

mez (tecviz etmez.)

Tecziye etmek = Cezalandrmak = (Fr.) Punir

Teçhiz etmek - Donatmak = (Fr.) Armer, equipe r

Teçhizat = Donat

örnek : Süel donat = Teçhizat askeriye.

Tedahül = Girinç, geri kalan

örnek: Geri kalan aylklar = Tedahülde kalan

maalar.

Tedarik etmek = Edinmek, hazrlamak

Tedavi etmek = Satmak, bakmak, eyilemek

(Fr.) Soigner

Tedavül etmek = Geçmek, dönmek, dolamak

T°dbir Tedbir (T. Kö.)

Tedhi etmek — Ürkütmek, yldrmak = (Fr.) Ef-

frayer,

Tedehhü = Ylnn, ylgnlk = (Fr.) Epouvanter

Tedehhü etmek = Ylmak
Tedenni etmek = Alçalmak, gerilemek = (Fr.)

Baisser, diminuer, etre en decadence

Tedeyyün = Borçlanma = (Fr.) S'endetter

Tedfin etrnek = Gömmek = (Fr.) Ensevelir, en-

terrer

Tedfin merasimi = Gömme alay = (Fr.) Enterre-

ment

Tedib etmek = Uslandrmak, yola getirmek

Tediye = ödeme
Tediye etmek = ödemek, borcunu vermek = (Fr.)

Payer

Tedkik etmek (Bak: Tetebbu) = incelemek, ince-

den inceye aramak — (Fr.) Etudier, examiner

minutieusement

Tedmir etmek = Sndrmak, tepelemek

Tedrici = Derecel = (Fr.) Graduel, progressif

Tedricen = Azar azar, derece derece = (Fr.) Gra-

duellement

Tedvin etmek = Dergimek = (Fr.) Codifier, for-

mer un recueil

Tedvir etmek = Çevirmek, döndürmek = (,Fr.)

Diriger, tourner

Teeddüb etmek = Utanmak, edeblenmek

Teehhül etmek = Evlenmek

Teellüm etmek — Acnmak, demlenmek = (Fr.)

Se chagriner

Teemmül etmek = Düünmek, düünüp tanmak

= (Fr.) Reflechir, mediter

Teenni etmek = 1 - Ar davranmak = (Fr.) A gir

avec precaution

2 - (Bak: îhtivaO

Teessüf etmek = Eseflenmek

Teessür (Bak: hüzün) = Üzün

Teessüs etmek = Kurulmak, yerlemek

Teeyyüd etmek = Doru çkmak, gerçeklemek =

(Fr.) Se confirmer

Tefahur = övünç — (Fr.) Vantardise

Tefahur etmek = öünmek = (Fr.) Se vanter

Tefahhus etmek = Aratrmak
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Tefehhüm = Anlama

Tefekkür = Düünmek = (Fr.) Reflexion

Teferruat = Ayrntlar = (Fr.) Details

Teferrüç (Bak: Tenezzüh)

Teferrüd etmek = î eklemek, tek olmak, birin -

cilemek = (Fr.) Se dstinguer

1 eferrüs etmek = 1 - Sezinlemek, 2 - (Bak: feraset)

Tahassür etmek — Göresimek, Özlemek

Tefessüh etmek = Bozulmak, çürümek, kokmak --

(Fr.) Se corrompre

Tefe'ül etmek = Uursamak, fal açmak = (Fr.)

Augurer, presager

I efevvuk = Üstünlük

"I efevvuk etmek = Ustclmak

Tefevvüh = Dil uzatma

Tefevvüh etmek = Aza almak, az bozmak =
(Fr.) Proferer

Tefrik — Ayrma
Tefrik etmek = Ayrmak
Tefrika (Bak: fesad)

Tefri etmek = Döemek — (Fr.) Meubler

Tefsir = Yora = (Fr.) Commentaire

Tefsir etmek = Yormak, yoramak - (Fr.) Com-

menter

Tefti etmek — Tefti etmek = (Fr.) Inspecter

Tegafül etmek = Anlamazlktan gelmek, anlama?

görünmek = (Fr.) Feindre de ne pas comprendrt

Tehacüm etmek Üümek, toplamak (Fr.)

Assaillir

Tehalüf = Uyumazlk

Teharrük etmek Kmlrl inak harekete gelmek

Tchassun etmek Snmak, puslanmak, kapan

mak (Fr.) Se refugier

Tehai (Bak: hayet, ihtiraz) Saknma

Tehaüd etmek Birikmek, ylmak
Tehcir etmek ~ Göçürmtk

Tehdid Hötlem, gözda (Fr.) Menace

Tehdid etmek = Hötlemck, yumdurmak
|

Menacer

Tehevvür etmek = Kzmak, köpürmek, hiddet et-

mek = (Fr.) S'emporter

l eheyyüç etmek = Heyecanlanmak

fehi = Bo
Tehe etmek = Hazrlamak

l ehlike = Tehlüke (T. Kö.)

Tehvin etmek = Kolaylatrmak, hafifletmek =
(Fr.) Faciliter, alleger

fehyic etmek = Heyecanlandrmak

fehzib etmek = Düzeltmek, temizlemek = (Fr.)

Edifier

Tehziz etmek = Titretmek

i t kabul etmek = Karlk olmak, karlamak, kar-

lamak
Tekâlif = Vergiler = (Fr.) Impots

Tekâmül = Evrim = (Fr.) Evolution

Tekâmül etmek = Evrinmek = (Fr.) Evoluer

Tekâpu (Bak: Tezellül, tabasbus)

Tekasüf etmek (Bak: Kesafet) = Sklamak, top-

lanmak = (Fr.) S'epaissir

Tekâsül = Üenme, geveklik, erinme = (Fr.) Ne-

gligence, manque de soin

Tekâsül göstermek = Üenmek, erinmek

Tekatu etmek = Çapramak, kesimek = (Fr.) Se

eroiser, se couper

Tekatu noktas = Çatak — (Fr.) Point de rene.

ontre

Mütekat — Çaprak, çatk
Tekaüd etmek (Bak: Mütekaid) = Emekliye ayr-

mak = (Fr.) Mettre en retraite

Tekaüd maa (Bak: Mütekaid) = Emeklik, emek-

li ayl
Tekaüd olmak Emekliye ayrlmak

Trkavvüs etmek -• Kavislcnmek

i ekayyüd etmek Kayflnnmak

lekayyüh etmek rinlenmek, irin balamak

I iicUr etmek Çkmak azarlamak, paylamak «

(Fr.) Faire des reprochcs, reprimander

F' kt-ffül etmek Kefil olmak, üstüne almak

Ti k-IIüf Yapnt, gösteri, özeni
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Tekemmül etmek = Erginlemek, yetkinlemek,

tamlamak, tükellenmek

lekerrür etmek = Tekrarlanmak, tekrenmek -

(Fr.) Se repeter

Tekessür etmek = Artmak, çoalmak = (Fi.,»

S'augmenter

1 ekevvün etmek = Olmak, olumak, var olmak,

klnmak
Tekid = Pekit

1 ekid etmek = Pekitmek, tazelemek

leklif = Önerge = (Fr.) Proposition

Teklif etmek (Bak: Tekellüf) = 1 - Önergemek

2 - Öne sürmek, 3 - yüklemek, 4 - ileri sürmek

Teklifsiz = içli dl — (Fr.) Familier

Teklis etmek = Kireçletirmek

Tekmil etmek — Tamamlamak, tükellemek, bitir-

mek = (Fr.) Achever, fmr

Tekrar = Tekrar (T. Kö.)

Tekrim etmek = Yüceltmek

Teksif etmek = Sklatrmak, koyulatrmak, top

lamak

Teksir etmek = Çoaltmak

Tekvin etmek = Var etmek, yaratmak, klmak —
(Fr.) Creer

Tekzib etmek = Yalanlamak = (Fr.) Dementir

Telaffuz = Lâfza

Telâffuz etmek = Söylemek, lâfzamak = (Tr.)

Prononcer

Telâki etmek = Bulumak, kavumak
Telâkki = Anlay
Telâkki etmek = Almak, saymak

Hüsnü telâkki etmek = yiye almak

Sui telâkki = Kötüye almak

Telâ = Telâ (T. Kö.) = (Fr.) Hâte, empresse-

ment

Te'.âtum = Çalkant = (Fr.) Ondulation

Telâtum etmek — Çalkanmak, dalgalanmak

Telebbüs etmek — Giyinmek = (Fr.) Se vetir

s'habiller

Telef etmek = öldürmek, yoketmek, bitirmek =

(Fr.) Tuer, dilapider, aneantir

Telehhüf etmek = 1 - (Bak: Teessür, iztrab),

2 - Yanmak, yanp yaklmak = (Fr.

Se lamenter

Televvün = Alacalk = (Fr.) Versatilite, incons

tance

Televvün etmek = Alacalanmak

Mütelevvin = Alaca, dönek = (Fr.) Versatile, ir

constant

Teleyyün = Yumuama, sulanma = (Fr.) Amol

lissement

1 eiezzüz etmek — Tadalmak, tadlanmak = (Fr.

Goûter, se delecter

Telgraf = Telgraf

Posta ve telgraf = Posta ve telgraf ve telefon (I

T.T.j

Telh = Ac
Telhis etmek (Bak: Hülâsa etmek)

Telif etmek = Badamak = (Fr.) Concilier

Telifibeyn etmek = Arabulmak = (Fr.) Reconc

lier

Telih (Bak: Mabud) = Tanrlatrma = (Fr.) D«

ification

Telih etmek (Bak : Mabud) = Tanrsamak = (Fr

Deifier

Telin etmek = lemek = (Fr.) Maudire

Telkih etmek = Alamak = (Fr.) Inoculer, va

ciner

Telkin = Oydam = (Fr.) Suggestion

Telkin etmek = Oydamak = (Fr.) Suggerer

Tellâl = Çartmaç = (Fr.) Courtier, crieur pul

lic

Telmih etmek (Bak: ima etmek) = (Fr.) Laisse

entendre, faire un allusion

Telvin etmek' = Boyamak = (Fr.) Colorer, col

rier

Telvis etmek = Kirletmek = (Fr.) Salir

Temadi etmek = Uzamak, sürmek = (Fr.) !

prolonger, durer
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remas = Deet

Temas etmek = Dokunmak, demek = (Fr.) Toa-

cher

Temasta bulunmak = Deette bulunmak = (Fr.)

Etre en contact

Temasa = Seyir = (Fr.) Contempler

Temayül = 1 - Elim (mey, meyelân) 2 - Eginlik

= (Fr.) înclination, penchant

Temayül etmek = Eyilmek, einmek, yatmak =
(Fr.) S'incliner, se pencher

Temayüz etmek = Seçkilenmek, kendini göstermek

= (Fr.) Se distinguer

Temdid etmek = Uzatmak = (Fr.) Prolonger

Temekkün etmek - Yerlemek = (Fr.) S'etabli.

se fixer

fmellûk etmek " Yaltaklanmak, yüze gülmek —

(Fr.) Flatter

Temenni etmek z Dilemek, umunmak = (Fr.)

Souhaiter

Temerküz etmek = Merkezlemek = (Fr.) Se con

centrer

i cmerrüd - Direnç — (Fr.) Entetement

Temerrüd etmek = Direnmek (Fr.) S'enteter

Mütemerrid Direngen, direnik

1 emessük etmek Tutunmak, yapmak (Fr.)

Se referer â ...

Temessül etmek Benzemek, sinmek = (Fr.)

S'assimiler

I emettu Kazanç, kar (Fi.) Profit, gain

Temevvüç etmek Dalgalanmak (Fr.) Ondulet

Temeyyu etmek Suyumak, sulamak ~ (Fr.,

Se liquefie r

Temeyyüz etmek (Bak: 1 cmayüz)

T«mhir etmek Mühürlemek Seciler

cacheter

mat nanca .afantic

i akças Tutak (Fr.) Cutionncment.

garantie

Temin etmek nçlamak inan vermek, sal;

mak, elde etmek (Fr.) Aaurcr, gara;

Temkin = Ar ballk = (Fr.) Ûignite

Temkinli = Arbal
Temrin = Yumu = (Fr.) Exexcice

Temyiz = Ayird = (Fr.) Distinction

Temyiz etmek = Ayrdetmek, ayrrtlamak, seçmek

== (Fr.) Dinstinguer

Mahkemei temyiz — Yargutay — (Fr) Cour de

cassation

Divan temyizi askerî = Süel Yargutay

Divan muhasebat = Sakur = (Fr.) Cour des

comptes

Tenakus etmek = Azalmak, eksilmek

Tenakuz = Tutmazlk . .^ ^^

Tenasüh = Tondeiimi = (Fr.) Metempsychoac

Tenasüh = Uygu, yakk, nisbetleme = (Fr.)

Cunavenance, proprortion

Tenasül = Dölerme = (Fr.) Procreation, genera-

tion

Tenazur (Bak: Mütenazr) = Uyka = (Fr.)

SymStrie

Tenbd etmek = 1 - Uyarmak, uyandrmak, 2

(Bak: ihtar)

Tendürüst — Salam = (Fr.) Robuste

I enebbüt etmek = Bitmek, çimlenmek = (Fr.) Ve-

geter, pousaer

Teneffür etmek = irenmek, soumak
Teneffüs etmek - Nefes almak. Solumak, nefeslen -

mek
Tenevvü etmek = Çeidlenmek, türlenmek — (Fr.)

Varier

Tenevvür etmek ~ Aydnlanmak, mak
Münevver (entellektüel anlamna) (demen ~

(Fr.) întellectuel

Fenezzüh Gezinti, seyran * (Fr.) Promenad-,

cxcurtion

Tmz/.ül etmek 1 - inmek, dümek, alçalmak

2 .... a kadar alçalmak, .... a kadar inmek, .... e

kadar dümek ~ (Fr.) S'abaiser, daigner

Ademi tenezzül Beenmezlik (Fr.) Dedan
T » nfit « tmek Soutmak, irendirmek (Fr.)

Dcgoûter
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Tenk = Dar

Tenkid etmek = Tenkid etmek (T. Kö.)

Vukih etmek = Ayklamak, iurpmak = (Fr.)

Nettoyer, diminuer

Tenkil etmek - Tepelemek = (Fr.) Reprimer.

châtier

lenmiye etmek — Büyütmek, yetitirmek, ürele-

mek
Tensib etmek = Beenmek, onamak = (Fr.) Ap-

prouver

Tensik etmek = Tevilemek = (Fr.) Reformer

Tenvim etmek = Uyutmak = (Fr.) Endormir

Münevvim = Uyutucu = (Fr.) Soporifique, en-

nuyeux

Tenvir etmek = Aydnlatmak, stmak = (Fr.)

Eclairer, eclaircir

Tenz etmek = indirmek, aa düürmek, azalt.

mak, çkarmak = (Fr.) Abaisser, soustraire

Terahi (Bak: Tekâsül)

Terakki = lerleme = (Fr.) Progres

Terakki etmek = lerlemek = (Fr.) Progresser,

faire des progres

I erakkiperver = lerci, ilercil — (Fr.) Pogressis-

te

Terakkub (Bak: ntizar)

Teraküm etmek — Birikmek = (Fr.) S' accumuler

Terane = 1 - Ötü, 2- (Bak: Name) = (Fr.)

Chant

Terazi tarafeyn = Onama
Terbiye = Eitim, yetiki = (Fr.) Education,

dressage

Terbiye etmek = Eitmek, yetitirmek = (Fr.)

Eduquer, elever

Tercih — Usterim, öneyle = (Fr.) Preference

Tercih etmek = Ustermek, üstün tutmak, been-

mek, öneylemek = (Fr.) Preferer

Tercüman = Dilmaç

Tercüme etmek (Bak: Mütercim) = Çevirmek =
(Fr.) Traduirc

Terdif etmek = Ardamak = (Fr.) Faire accom-

pagner
.
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Tereddi = Yozlama = (Fr.) Desagreation, dege-

nerescence

Tereddi etmek = Yozlamak = (Fr.) Desagreger,

se degenerer

Tereddüd (Bak: üphe) = kircim = (Fr.) Hes-

itation

Tereffu etmek — Yükselmek, amak, yücelmek —
(Fr.) S'elever

Terfi etmek = Geçmek, yukarlamak

Tereke = Brakt = (Fr.) Heritage

Terennüm etmek (Bak: Teganni etmek)

Teressüb etmek — Çökmek, dibe çökmek

Tereuh etmek = Szmak = (Fr.) Suinter

Tereuhat — Sznt
lerettüb etmek — Dümek - (Fr.) Incomber

ierfih etmek — Ondurmak, genlik vermek, genle

mek, gönendirmek - (Fr.) Ameliorer

Terfik etmek = Yandamak, yanna katmak, yanna
vermek = (Fr.) Faire accompagner

Tergib etmek (Bak: Tevik) = (Fr.) Encourage

Terhin etmek = Tutulamak = (Fr.) Engager,

hypothequer

Terhis etmek = zin vermek, boarmak, salver-

mek, koyuvermek = (Fr.) Congedier

Terketmek = Brakmak = (Fr.) Abandonner

Terkib = Katm, somtöz — (Fr.) Composition,

synthese

Terkibi = Somtözel

Terkib etmek = Somtözlenraek katmlamak

(Fr.) Composer

Terekküb etmek = Katmlanmak = (Fr.) Se com -

poser

1 e kim etmek = Yazmak

Tersane = Gemlik, gemilik

Tersim etmek = Çizmek, resmini yapmak

Tertib = Sra, dizi, düzgü, düzem, düzemeç =

(Fr.) Serie, ordre

Tertib etmek = Sralamak, dizmek, sraya koymak,

düzmek = (Fr.) Serier, mettn en ordre



trtibat (Bak: tertifc, tedbir, ihzfiat)

'ertibli = Derilgen, derli toplu, yerli yerinde =
(Fr.) Ordonne

ertibsiz = Savruk, bozuk düzen = (Fr.) Malor-

donne, desordonne

erviç etmek = önürtmek = (Fr.) Soutenir, ap-

puyer

"ervici efkâr (Bak: Mürevviç) = önürtge

'esadüf = Raslama = (Fr.) Rencontre

'esadüfen = Rasgele = (Fr.) Par hasard

'esadüf etmek = Raslamak, rasgelmek = (Fr.)

Rencontrer

'esadüm = Çarpma, tokuma = (Fr.) Collision

'esahub etmek = Kayrrmak, benimsemek = (Fr.)

Proteger. s'approprier

'esamuh (Müsamaha) = Hogörme, hogörürlük

hoErorü, göz yumma = (Fr.) Tolerance

'esanüd = Dayanma = (Fr.) Solidarite

'esbit = Sapta

"esbit etmek = Saptamak = fFr.) Fixer

"escil etmek = Kütüe geçirmek, deftere geçir

mek = (Fr.) Enregistrer, inscrire

"eselli = Avunç, avuntu = (Fr.) Consolatîon

ro*eîli bulmak = Avunmak = (Fr.) Se conso]<"

"eselli etmek = Avutmak, avundurmak = (Fr.)

Consoler

reselsül etmek (Bak: Tevali) — Dizilenmek. di:*!

Üd fritmek, zincirlenmek = (Fr ) Se succ£der s'en

chaîner

resettür etmek = Bürünmek, örtünmek, kananmak

(Fr.) Se voiler ie couvrîr, sVn^rmer

resevvüp (Bak: ihmal, trrahi) = (Fr.) NeVlicrence

rVshil etmek — Kolavlastrrmak ~ (Fr.) Faciliter

feshin etmek — Istmak (Fr.) Chauffrr

reshir etmrk Almak, ele srecirmrk. büyülemek

(Fr.) CoM|lfMf ens^rc^ler •e'dull'

WU etmrk - Bavramr.k - (Fr.) F^ter

re'sir - Etki - (Fr.) Effet

feti (Bak: Müessese)

Tesisat = 1 - Koyaç, koyra, 2- (Bak: Müessesat)

= (Fr.) înstitution

Tesis etmek = Kurmak

Teskin etmek (Bak: sükûn) = Yattrmak, sakin-

letirmek, dindirmek, sükûn vermek = (Fr )

Apaiser, calmer

Teslih etmek = Silahlamak = (Fr.) Armer

Teslim = Teslim (T. Kö.) = (Fr.) Livrer

Tesellüm etmek = Teslim almak

Teslimiyet = Verinim, verinselik = (Fr.) Capîtu-

lation, resignation

Teslim tesellüm — Alaca verece — (Fr.^ Formalit;

de livre et de reçu

Teslis = Üçleme = (Fr.) Tripler, trinite

Tesmiye etmek = isimlemek, adlanmak, ad koymak
isim vermek = (Fr.) Nommer, denommer

Tesmiye olunmak = isimlenmek, aldanmak, ad ko-

nulmak, isim verilmek, denmek = (Fr.) Se nom-

mer, s'appeler

örnek: Anadolunun birçok yerlerinde vereme

ince hastalk tesmiye olunur. = Anadolunun bir-

çok yerlerinde vereme ince hastalk denir.

Tesri etmek = Süratlendirmek, hzlandrmak, tez-

letirmek = (Fr.) Accglerer

Tesrir etmek = Sevindirmek

Tesvid etmek = Karalamak

Tesviye etmek = Düzlemek = (Fr.) Applanir

fDüzeylemekJ = (Fr.) Niveler

T e*viye ruhu - Düzeygic

Teaub etmek as Kol salmak, dallanmak — (Fr.)

Sr ramifirr

Tebih as Benzeti

Tebih etmek ~ Benzetmek

Tedid etmek '• Sertlendirmek, sertlemek, artr

mak, arlatrmak - (Fr.) Rendre dur, aggra-

ver

Teehhü» 1 - Girime, 2 - Giriit ' (Fr.) En

trrprise

Teebbüs etmek Girimek — (Fr.) Entrepren-
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Teekkül = ekillenme = (Fr.) Formation

Teekkül etmek = ekillemek, ekil almak, meyda-

na gelmek, kurulmak (Fr.) Se former, se cons-

tituer, s'organiser, se composer

örnek : 1 — Semada bir kavsi kuzah teekkül et-

ti = Gök yüzünde bir alkm ekilleti (ekil al-

di).

2 — Yedi azadan teekkül eden heyeti murabba

sa = Yedi üyeden meydana gelen salkur.

3 — Millî itimada istinaden teekkül eden u
banka — Ulusal güvene dayanarak kurulan u
banka

Teekkür - Teekkür (T. Kg.)

Teennüç = Buru
I eennüç etmek = Burumak hurunmak
Teerrüf etmek = Onurlanmak ereflenmek

\ esettüt - Ayrlama, dalnrv.

Teeüm etmek = Kötümsem^k, omsamak, kötü

ye yormak

Teevvü = Karmahk, karklk = (Fr.) Em
brouillement

Tevi etmek = Kartrmak, bulandrmak

Tehir etmek = 1 - Göstermek 2 Çekmek (silâh)

3 - Sergemek = (Fr.) Exposer

Tehis etmek — Tanmak, seçmek = (Fr.) Recon-

naître

Tekil etmek — ekillemek, ekil vermek, meyda

na getirmek, kurmak, hükmünde olmak, demek

olmak = (Fr.) Former, constituer, organiser,

composer

örnek: 1 — urada bir müselles tekil edelim

= urada bir üçleme ekilliydim (buna bir üç

leme ekli verelim)

2 — Bu hareket çalmamza iyi bir mebde tekil

eder = Bu hareket çalmamza iyi bir balangç

meydana getirir.

3 — Bir irket tekil etmek = Bir sosyete kur

mak.

4 — Bu hareketiniz kanunen bir cürüm tekil

eder = Bu hareketiniz kanunca bir suç hük-

mündedir, (demektir)

Taazzi = örget

Taazzî etmek (teekkül .tmek) = örgelenmek .

örgenmek - (Fr.) S'organiser

Taazzi ettirmek = Oremek, örgelemek

Müteazzî = örgen = (Fr.) Organise

Uzuv = örge = (Fr.) Organ

Tene ±= Susam, susuz, susak = (Fr.) Alterf

soiffe

Teri etmek, taknin etmek = Yasamak, kanun

koymak = (Fr.) L6giferer

Kuvvei adliye = Tüzetgen kuvvet = (Fr.) Pou-

voir judiciaire

Kuvvei icraiye = Yürütgen kuvvet = (Fr.) Pou

voir executif

Kuvvei teriiye = Törütgen kuvvet (Fr.) Pou -

voir legislatif

Meru = 1 Törümlü = (Fr ) Legitime, 2 - Ka

nunlu, yollu = (Fr.) Legal

Gayri meru = 1 - Törümsüz — (Fr.) îllcgitimo

2 . Kanunsuz yolsuz == (Fr.) llegal

rerifat = Protokol

Terif etmek = ereflendirmek, onurlandrmak —

(Fr.) Honorer

Terih = 1 - Düge (terim), 2 (Bak: erhetm^k)

= (Fr.) Commentaire

Terih etmek = 1 Dilgemek, 2 . (Bak: erhct-

mek)

Terik etmek - Ortaklamak ortak etmek == (F- )

Associer

Teriki mesai = Elbirlii = (Fr.) Collaboration

Teriki mesai etmek = Elbirlii etmek, elbiret-

mek — (Fr.) Collaborer

itirak = Ortaklk, birgelik = (Fr.) Association

Tevik etmek = 1 evklendirrnek, önverme*

(Fr.) Encourager, 2 . Ayaklandrmak, kskm

mak ~- (Fr.) Soulevf

Teyi etmek = Uurlamak geçirmek

Tetabuk etmek Uymak, uygun gelmek = (Fr.)

Se conformer

Tetebbu etmek = irdelemek
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Tetevvüç = Taçgiyim

Tetimme = Tümge

Tevakki = Korunma, saknma

Tevakki etmek = Korunmak saknmak = (Fr.)

Se preserver

Tevahhu etmek = Ürkmek = (Fr.) S'effrayer

Tevali etmek — Süremek, kovalamak, arka arks

ya gelmek biribirini kovalamak = (Fr.) Se sur

ceder

Tevarüs etmek = Miraslanmak, miras almak

Heriter

Tevatür = Yaygaz = (Fr.) Rumeur. bruit

Tevazün ettirmek (Bak: Muvazene) = Denkle
tirmek = (Fr.) Equilibrer

Tevcih etmek = Çevirmek dorultmak, yönelt

mek — (Fr.) Diriger

Teveccüh etmek Çevrilmek dorulmak, dön

mek. yönelmek = (Fr.) Se Friger

Tevdiat Yatr (Fr.) Depot

Tevdi etmek (Bak Emanet "trek) = (Fr.) Depo

ser

Tevehhüm etmek Kuruntuya dümek, vehme

dümek, vehimlenmek

Tevekkül etmek Belbalamak (Fr ) Se resig

ner

Tev'em E, ikiz

Tevessü etmek = Genilemek

Tevessül etmek darlmak (Fr. ) Entreprendr'

Tevettür etmek Gerilmek (Fr. ) S" tendrr

"Tevezzü etmek Darlmak

Tevfikan ...e göre (F r
) D'aprcs

Tevfik etmek Uydurmak uvçunlatrmak, va

ratrrmak fFf.) Conformer

Tevhid Biret. birletirme (Fr.) Unificntion

Tevhid etmek Birletirmek bil lif 1 1lli (Fr
|

Unifier

Tevil Evele çevri

Tevil etmek Evelemek, ,evrilcmek

Tevkif Tutsam* (Fr
l
Arrrstntion

Tevkif etmek = Durdurmak, alkoymak, tutsamak

= (Fr.) ArrSter

Tevkifhane = Tutsalk

Tevkil etmek = Velril etmek vekil brakmak, ye-

rine brakmak

Tevlid etmek = Dourmak
Tevsi etmek = Geniletmek = (Fr.) Elargir

Tevsik etmek = Belgelemek

1 evsim etmek = tsim koymak

Tevzi etmek = Datmak
1 evzin »»tmek = Denkletirmek, dengelemek

Teyakkuz = Uyanklk, tetiktik ayma
Teyid ^tmek (Bak Müeyyide) = Berkitmek, sat

lamak — (Fr.) Confirmer

Tezahu» = Gösteri

Tezahürat = Gösterim — (Fr.) Demonstration

Tezahür etmek = Görünmek gözükmek, meyda

na çkmak = (Fr.) Se demontrer

Tezad = Kartlk
7t = Kart
Tezayüd etmek = Artmak = (Fr.) S'accroître.

augmenter

Tezebzüb (Bak: Teevvü»
Tez^hhür etmek Ciceklenmek = (Fr.) Fleurir

Tezekkür = Görüme
«ezeyvün etmek = Bezenmek süslenmek — (Fr.)

Se parer

Tezhih etmek = Yaldzlamak (F»-.) Dorer

Tezkâr (yâd) etmek = Anmak

Tezkâr etmek = Anmak (Fi ) Mentionner

Tezkere (tahriraO Bitik

Tezvir Dolan, yalan dolan = (Fr.) Intfgue

machination

Müzevv Dolarr,

Tezyid etmek Artrmak (Fi.) Augmentc

ezyif etmek " Alaya a'neK aasamak ( Fr. )

l.ngner, mepnser

fezyil »'tmek U!amak "l* itmek

Zeyl Ardaki (Fi tppendice, tuppMueni

fezyina (Ziynet) BlMl

Tezyinatç Bezekçi
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Tezyin etmek = Bezemek, süslemek = (Fr.) Paret.

orner

Tezyini = Bezeksel =- (Fr.) Decoratif

örnek: Sanayii tezyiniye = Bezeksel arlar =
(Fr.) Arts decoratifs

1 bk - Tpk (T Kö.)

llâ etmek = Sürrrek

Tlsm — Tlsm (1 Kö.)

Tyn = Balçk, çamur = (Fr.) La boue

Tynet (Bak: Hilkat, cibillet)

Ticarethane = Tecimge = (Fr.) Maison de com-

merce

Ticarî = Tecimel = (Fr.) Commercial

ihracat = Çka = (Fr.) Exportation

l'ihalât = Gire = (Fr.) Importation v,
Tilâvet = Okuma
Tilmiz = zdemen = (Fr.) Disciple

Timsal — Sim, sembol = (K- ) Symbole
ebih = Simi, simi)

Töhmet = Suç = (Fr.) Delit

Tufeyli = Karaboaz, ekti = (Fr.) Parasite

Tuyan (Bak: Feyezan)

Tuhafiye = Türlüç

Tuhaf Tahaf (T Kö.)

Tuhfe = Armaan — (Fr.) Souvenir, cadeau
Tûl = Boy, uzunluk = (Fr.) Longueur
Türbe - Türbe (Yakutçs "tüörbe,,)

Tür = Eki = (Fi.) Aigre

Türrühat = Abuk sabuk

Tutuk = Bürgü, duvak = (Fr.) Voile

Tüvan (Bak: Takat)

Natüvan = Halsiz

Tüveyç - Tümek == (Fr.) Corolle

u
Ubudiyet Kulluk, kölelik = (Fr.) Servitude

Ubur etmek = Geçmek, amak = (Fr.) Passer,

franchir

Ubuset = Somurtkanlk, yüz akl = (Fr.) Ref-

rognement
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Ucube = Danak = (Fr.) Monstre

Udhuke = Gülenek, gülmece, gülence = (Fr/

Com6die

Udul etmek (Bak Nükûl etmek) = Vazgeçmek
geri dönmek = (Fr.) Se retracter, reprendre

Ufuk = 1 . Ufuk (T. Kö.) = (Fr.) Horizon, 2 -

Gözerim (Ufku mer'i)

Ufkî = 1 - Ufki, = (Fr.) Horizontal, 2 - Düz
Uful etmek = Batmak, doiunmak, sönmek, inmel

= (Fr.) Coucher, s'6teindre

Ufunet (Bak: Taaffün)

Uhde = Üste — (Fr.) Charge

Uhuvvet - Kardelik = (Fr.) Fraternite

Ukab = Karaku, Tavancl

Ukalâ — Bilgiç

Ukde = Düüm, boum, ilinti = (Fr.) Noeud

Ukubet (Bak: ceza, eziyet;

Hlûhiyet (Bak Mabûd) = Tannlk = (Fr.) Di

vinite

Ulüv = Yücelik = (Fr.) Grandeur

Ulüvvü cenap = (Fr.) Magnanimite

Ulvî = Yüce = (Fr.) Sublime

Umde = Kök dip prensip

Umk = Derinlik - (Fr ) Profondeur

Umman = Dolay = (Fr.) Ocean

Ümran = Bayndrlk = (Fr.) Prosperite

Umum = Kamu
Umumî = Genel, kamusal

Umum müdür — Genel direktör

Menfaati umumiye = Kamuas = (Fr.) înteret

public

Efkâr umumiye = Kamoy (kamu -oy) — (Fr.)

Opinion publique

Reyi âm = Genoy (genel-oy) = (Fr.) Plebiscite

Umur (Bak: maslahat) t, iler = (Fr.) Affaire

Umuraina = ibilir

Umurdide = Görgülü = (Fr.) Expenmente

Unf = Kabalk, sertlik — (Fr.) Violence

Unf ile muamele etmek - Terslemek, kaba dav

ranmak = (Fr.) Traiter avec violence



Unsur = lke = (Fr.) Element

Örnek: Anasr erbaa = Dört ilke

Unsurî, iptidaî = ilkel = (br.) Elementaire

Unvan = 1 - Balk = (Fr.) Titre, 2 - (Bak : La-

kab, öhret) = (Fr.) Reputation

Uruç = Amak, yükselmek = (Fr.) Ascension

Usare = Skta = (Fr.) Su:

Usul = Usul (T. Kö.) = Methode

Uzuv = Örge = (Fr.) O-fcane

Uzvu his = Duyak

u
Ubüvvet = Babalk, atalk = (Fr.) Paternite

Ücret = Akt = (Fr.) Salaire

Ücret (hekim, avukat ücreti) = Onurluk = (Fr.)

Honoraire

Ücreti maktua = Kesenek

Uftade = Dükün, dümü
Uknum (Bak: Umde, rükn) = (Fr.) Principe,

hypostase

Ülfet etmek =1 — SoKuimak = (Fr.) Frequenter
2 — Almak = (Fr.) S'habituer, 3—Görümek,
konumak

L/m = Ana
Ümera (Askerlik terimi) = Ussubaylar

Jmid — Umut, umaç = (Fr.) Espoir

Naümid — Umutsuz - (Fr.) Desespere
Jmmet ömet - (Fr.) Peuple

Jmmi Okutuz, okuma yazma bilmez — (Fr.)

Illetre, gnorant

örnek: Memleketten ümmilii kaldrmak için

Yuûdan okusuzlu^ kaldrmak için

Jnyet (Bak: Ülfet)

Jrcüfe (Bak: Eracif) (Fr.) Fausse nouvelle

Jryan Çplak, cavlak, yaln (Fr.) Nu
Jtbui Haftalk (Fr.) Hebdomadairc

Jlûb U»lüb ("I Kö.) (Fr.) Stylc

Utta, önüt, üstat (T. Kö.)

Jtture Mit (T. Ko. \ sürçek

Jttüvane = Yuvak

Üstüvanevî = Yuvul

Uzlet (Bak: inziva) = (Fr.) Retratc

Vabeste = Bal
Vacib = Gerekli = (Fr.) Obligatoire

Vâd = Adanç = (Fr.) Promesse

Nezr = Adak = (Fr.) Voeu

Vâde — Ödel, gün = (Fr.) Delai

Vadetmek = Adamak, söz vermek == (Fr.) Pro -

mettre

Vâdettirmek — Söz almak = (Fr.) Faire promettre

Vadi = Dere

Vafi (Bak: kâfi) = Suffisant

Vafr = Bol = (Fr.) Abondant

Vahamet = Arlk = (Fr.) Gravite

Vahdet = Birük = (Fr.) Union

Vahi = Bo = (Fr.) Vain, futüe

Vâhid — Bir ,tek

Vahim = Ar, korkulu, tehlükeli = (Fr.) Grave

Vahet (Bak: gadr) = Yabanlk, yabanilik = (Fr.)

Solitude, sauvagerie

Vahî (Bak: gaddar) = Yaban, yabanî = (Fr.)

Sauvage

Vahy (Bak: ilham) «= (Fr.) Inapiration

Vaiz — Öütçen — (Fr.) PrSdicateur

Vaka = Olgu, olga — (Fr.) Fait

Vakit = Durgu = (Fr.) Arret

Vakf nefsetmek = özvermek = (Fr.) Se consacrer

Vakf * Bekit

Vâki (Vikaye'den) — Korur = (Fr.) Preservatif

preventif

Vaki olmak Olmak - (Fr.) Arriver, avoir lieu

Emri vâki Olut (Fr.) Fait accompli

Vakt Vakit (T. Kö.)

• ku Arbal h Sc i'x, grave

v'ali lbay

</elih aalam, arm avkt (I/.) Stu

p6fait

^•rak Yaprak (l ) PtUÜl
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Varaka = Keat = (Fi.) Feuille

Varakpare Yaprack = (Fr.) Ecrit insignifiant

Vareste — Kurtulmu — (Fr.) Delivre

Varidat = Gelir

y'arid =- Yerinde, itelen

/arta = Uçurum = (Fr.) Abîme, precipice

Vaw» — Ara, orta, çöbek - (Fi , Milieu

Vasat — Orta, ortalama — (Fr.) moyen

vasi (Bak: sfat) ^Fr.) Quaiite

Vâsl olmak Varmak

Vasta - Araç, yo — (Fi.) Moyen

Vastai nakliye — Tat, Tama yarac — (Fr.)

Moyen de transport

Vâsi (Vüsatten) = Geni — (Fr.) Large

Vâsi (Vasayet'ten) = Ata = (Fr.) Tuteu

Vasiyet — Tutsu = (Fr.) Testament.

Vasletmek Bititirmek, kavuturmak, kavtmak

= (Fr.) Conjoindre uni

Vatan = Yurd, otan, vatan

Vazetmek Koymah = (Fr.) Poser

Vazetmek Öütlemek (Fr.) Precher, consdl

ler

Vaz' esas = Temel atma = (Fr.) Jeter les fonde.

ments

Vaz' hamletmek = Dourmak

Vaz' yed Elkoma (Fr.) Mainmise

Vaz' yedetmek = Elkomak

Vazife = 1 - ödev. 2 Borç, 3 i (Fr.) Devoir

fonction

Vazh = Açk = (Fr.) Clair

Vaziyet - Durum = (Fr ) Pos*>tion, situation

Vebal = Suç = (Fr.) lesponsablite

Vccâ = Ar, ac, sanc = (Fr. ; Douleur, crampe

Vecd — Urunç = (Fr.) Extase

Vecde gelmek -- Urunmak, kendinden geçmek, =

(Fr.) S'extasier

Vech = Yüz

Bervech = Olarak, gibi

Veçhile » Böyle, böylece, söylere, gibi, ekilde =
(Fr.) Ainsi

Vecibe = Düerge = (Fr.) Obligation
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Veciz =? Lâkonik (T. Kö.)

Vecize = Olger, özsöz — (Fr.) Maxime
Veda = Salca = (Fr.) Adieu

Veda etmek = Salcamak = (Fr.) Faire ses adie

Vefa = Vefa (T. Kö.), yapa = (Fr.) Fidelite

Verat — Oiüm, ölme

Vetret Bolluk, çokluk - (Fr.) Abondance
Vehham = Vehimli = (Fr.) Apprehensif

Veh eten = Anszn, birdenbire =*= (Fr.) Tout d'

coup

Vehm = Vehim (T. Kö.)

Vekâlet — Vekillik, yekelik

Vekil = Vekil (T. Kö.), yeke

/ekâleten =- Yeke olarak» yekelikle (Fr.) F

procuration, par nterm
Velev — Bile, olsa da, ise de ^ (Fr.) Meme si

Velhasl — Sözün ksas = (Fr.) En resume, en :

Veli = 1- Yatr, eren z Ege (erkek), ece (kad

= (Fr.) 1 - Saint 2 - Tuteur, tutrice

velime — Düün
Velûd — Dourgan
Velvele = Gürültü, patrd — (Fr.) Tumulte

Veiyetmek (Bak: tevali)

Veraset — rs (T. KÖ.)

Verese = Mirasçlar (T. Kö.) = (Fr.) Heritiers

Verid - Karadama

Vesaire (V. S.) = Vt cakalar (V. B.) =
Ete.

Vesatet (Bak: tavassut) -= (Fr.) Mediation

Vesayet *= Atalk (Fr.) Tutelle

Vesi = Geni

vesika Belge = (Ftr.) Document

Vesile = Yol, dolay, bahana = (Fr.) Pretexte

Vesilesiyle = Dolaysiyle = (Fr.) A loccasion

Vesvese = Kuku = (Fr.) Soupçon

Vesvese etmek = Kukulanmak

Veted = Kazk
Veter Kiri

Vezn - Tart. = (F»..) Pesage

Vezne ~ Kasa = (Fr.) Caisse

Veznedar Kasac = (Fr.) Caissier



Veznetmek = Tartmak = (Fr.) Peser

Vicahen = Yüzyüze = (Fr.) Par confrontation

icah = Yüzüne, yüzüne Hars kendi varken =

(Fr.) En sa presence

Vicdan = Vicdan (T. Kö.) = (Fr.) Conscience

Viche = Yön. yönet, yönerge = (Fr.) Directif

Vifak = Uygunluk, bar = (Fr.) Concorde

Vikaye etmek = Korumak, estgemek = (Fr.) Pro

teger, preserver

Vilâdî = Doutan = (Fr.) De naissance, congt-

nital

Vilâyet = l
Virane = ören = (Fr.) Ruine, decombres

Virdi zeban etmek = Dile dolamak — (Fr.) Repe

ter toujours

v'rai fVuslet) = Ktfvnora — (Fr.) Union, jouis

sance

Volkan (Bak: bürkânj = Volkan, yanarda

Vuku (Bak: hudus, tahaddüs) = Olma

Vukuat = Olan biten = (Fr.) Fait, evenement

Mümkün-ül vuku = Olaan = (Fr.) Possible

Vukuf = Bili = (Fr.) Connaissance

Vukuf hâsl etmek = örenmek = (Fr.) Connaîtrr

Vusta = Orta — (Fr.) Moven

Kurunu vusta = Ortaça

Asr hâzr ' Yeni ça
Kurunu uhrâ = Sonça
Kurunu ula lkça
Muasr - Çada (Fr.; Contemporain

Vusul Ulama (Fr ) Arnvee

Vuzuh Açklk (Fr.) Clarte

Vuzuhu nazar Yalgörü (Fr.) Clarte de vue

Vücub Düersem
Vücud 1 -Varlk (Fr., Kxstancc, 2 -Beden

= (Fr.) Corps

Vüsat Genilik

Vüsuk = Gerçeklik (Fr.; AuthenticiU

Vüsü Güç (Fr.) Pouvoir

Y
'abis Kuru, kurak

^âtb Ya, yasak (Fr.) Humidr

Yâdetmek = Anmak = (Fr.) Se souvenir
Yadigâr = Andaç

Yave = Yava

Yaver = Yaver (T. Kö.)

Yazhane = Yazak, büro (T. Kö.)

Yeis = Umutsuzluk, yeis (T. Kö.) = (Fr.) Deses-

poir

Yekçeim = Tekgöz

Yekdier = Birbiri = (Fr.) L'un l'autre

Yekdil = Birgönül, gönülbir = (Fr.) D'accord

Yeknesak (Bak: Nesak) = Birton, birtarz =
(Fr.) Uniforme, monotone

Yekpare = Tekparça = (Fr.) Fait d'une seule pi-

ece, bloc

Yekta = Tek, tekin, benzersiz = (Fr.) Unique

Yed = El

Yedbeyed = Eline, dorudan = (Fr.) De la man
â la main, directement

Yegâne = Biricik, tek = (Fr.) Unique

Yegân yegân = Birer birer, tek tek = (Fr.) Un â

un

Yekûn = Tutar, toplama, som = (Fr.) Total

Yemin = Ant = (Fr.) Serment

Yemin etmek = Andiçmek, andetmek = (Fr.) Ju-

rer, preter serment

Yemin = Sa
Yesar = 1 - Sol — (Fr.) Gauche, 2 - (Bak: Servet)

= (Fr.) Richesse

Yesir — 1 - Kolay, 2 - az

Yetim = öksüz = (Fr.) Orphelin

Yevmi = Günlük = (Fr.) Quotidien

Yevmi mahsus Bayragün ~ (Fr.) Fete

Yevmiye Gündelik = (Fr.) Salaire

Yübuset Kuruluk, kuraklk

Yümn Yüm — (Fr.) Bonne augure

/ «tut Subay

/. ibtta Polis

Zabtname Tutulga (F"r.) Proces - verbal

ZAbl vekili Yarsubav
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Zabtetmek - Tutmak, almak, ele geçirmek, kapmak
= (Fr.) Saisir, prendre, conquerir, s'emparer

Zade = Oul
Zadegan = Aksoylar, soyutlar = (Fr.) Les aristoc

rates, les nobles

Zâf = Zayflk = (Fr.) Faiblesse

Zafer = Yen, utku = (Fr.) Victoire

Za Karga, kuzgun

Zahif = Sürüncü = (Fr.) Reptile

Zahir — Dyüz, açk, belli -- (Fr.) Exterieur, clair.

manifeste

Zahire = Yeysi = (Fr.) Vivre

Zahiren — Görünüte = (Fr.) En apparence

Zahirî = Dtan
Zahmet = Emek, skn = (Fr.) Peîne

Zahmetle = Güçlükle, düe kalka = (Fr.) Avec

peine

Zahmetli = Ar, yorucu, skntl = (Fr.) Fatigu-

ant

Zahr = Arka

Zaîf = Zayf

Zaika = Tadam = (Fr.) Goût

Zail olmak = Savulmak, ortadan kalkmak = (Fr.)

Disparaître

Zâir = Göretçi = (Fr.) Visiteur

Zait = 1- Artk = (Fr.) Excedent, 2 -Arta (Te-

rim) = (Fr.) Plus

Naks = 1 - Eksik = (Fr.) Incomplet, 2 - Ekse (te-

rim) = (Fr.) Moins

Zâlim = Kyan = (Fr.) Cruel

Zam = Artrma, katma, kataç, bindirme - (Fr.)

Augmentation

Zamimeten = Üstelik = (Fr.) Outre

Zamir = 1 - Gönül = (Fr.) Coeur, 2 - (Gramer te-

rimi) = (Fr.) Pronom

Zamme = ötre

Zammetmek = Katmak, bindirmek, artrmak (ay-

lk için)

Zan = San

Zannetmek = Sanmak = (Fr.) Croire

Zannma göre = Bana kalrsa, bencesi, tanmca,

= (Fr.) D'apres moi
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Zanu = Diz

Zarafet -~ tncelik = (Fr.) Elegance

Zarar = Zarar (T. Kö.)

Zarf -- 1 - Bürüm, kap = (Fr.) Enveloppe

2 (Gramer terimi) = (Fr.) Adverbe

Zaruret = Zora, kstam = (Fr.) Necessite, gene

Zat — zet

Zavahir = Dyüz, görünüler = (Fr.) Apparence

Zaviye = Köe, bucak = (Fr.) Angle

Zayi — Kayp, yitik

Zebanzed = Kullanlan, konuulan = (Fr.) Coa-

rant

Zebhetmek = Boazlamak, kesmek

Zebun = Argn , bitkin, bitik = (Fr.) Faible, debile

Zecr (Bak: Meni)

zede = vurulmu, - uram
Zchab = Görü, san = (Fr.) Supposition

Zehab bâtl = Bosan, çürüksan = (Fr.) Faus-

se supposition

Zehhar = Cokun, kökriyen, kökreyci = (Fr.) Agi-

te, en furie

Zehr =A
Zekâ = Zekâ (T. Kö.) = (Fr.) Intelligence

Zelil = Baya, alçak = (Fr.) Ordinaire, bas

Zelzele = Deprem

Zem = Yerme — (Fr.) Diffamation

Zeman = Zaman (T. Kö.)

Zemherir = Karak
Zemin = Yer, diben (terim olarak)

Ziri zemin — Yeralt

Zemmam = Yerici, alaz=(Fr.) Mauvaise langue

Zemmetmek = Yermek

Zer'etmek = Ekmek

Zeriyat = Ekin

Zerre = Tike

Zeval (fena anlamna) = Tüken = (Fr.) D6clin

Zeveban etmek = Erimek

Zevk = Zevk (T. Kö.)

Zevrak = Kayk
Zeyl = Ardala



Tezyil etmek = Ulamak, eklemek, ardalamak =
(Fr.) Adjoindre, ajouter un appendice

Zd = Kart = (Fr.) Contraire

Zddiyet (Bak: Tezad)

Zuf = ki kat

Zil (zlâl) = Gölge = (Fr.) Ombre

Zmnen = Dolaysiyle, alttan alta — (Fr.) Indire.

ctement

Zmnî = Altk = (Fr.) Tacite

Zya = Ik, yal

Zryafet = Doy, ölen

Zyk = Darlk = (Fr.) Gene

Zib — Bezek, süs

Zihn = Zihin (T. Kö.)

Zikretmek = Söylemek, anmak

Zillet = Bayalk, alçaklk = (Fr.) Bassesse

Zimmet = Verecek, açk = (Fr.) Dette

Zinde = Dirik, canl, dinç

Zinhar = Sakn
Zir = Alt, ast

Zira = Çünkü

Ziraat = Tanrn

Ziraat Vekâleti = Tarm Bakanl

Zirüzeber = Altüst = CFt.) Sens dessus dessous

Zirve = Tepe, doruk

Ziyade = Artk, fazla (T. Kö.)

Ziyan = Zarar

Ziyaret = Göret

Ziyaret etmek - Görevarmak, göregitmek

Ziyba = Bezekli, bezenmi, süslü

Ziynet = Süs

Zucret = Sklcm = (Fr.) Ennui

Zuhr «a öle
Zuhur etmeli = Görünmek, meydana çkmak, ba-

göstcrmek ~ (Fr.) Paraître

Zulm = Zulüm (T. Kö.)

Zulmet = Karanlk = (Fr.) Obscurite

Nim zulmet = Alaca karanlk = (Fr.) Crepuscule

Zübde (Bak: hulâsa)

Zücaç = Srça

Zühre = Çoban yldz = (Fr.) Venüs

Zühul = Atlama, yanlma, unutsama = (Fr.) Er-

reur

Zühul etmek — Atlamak, yanlmak, unutsamak

Zümre = Köme, klas

Zürra — Çifçî, ekinci

Zürriyet = Döl = (Fr.) Generation, descendance.

— SON

Klavuz bitmitir.

Bir iki güne kadar düzeltme listesi ç-
^'kacaktr. Gazete parçalarn biriktirmi

olanlar günü gününe yaplm olan düzelt-

melerle bu son düzeltmeye dikkat etmelidir-

ler.

Birçok terimler klavuza alnmamtr:
Bunlar için terim kollar çalmaktadrlar.
Karlklar nerolununcaya kadar bu terim-

lerin eski ekilleri klie olarak kullanlabi-

lir.

Klavuzdaki türk kökleri hakkndaki ir-

deller pek yaknda nerolunacaktr.

Türk Dili Aratrma kurumu bir yandan
bütün dillerdeki türk lügatlerini türkçeye

çevirmektedir. Etimoloji ve terim kollar da
çalmalarna devam etmektedirler. Klavuz
bu irdellcrc göre bir düziye zenginletirile-

cektîr.
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