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ÖN SÖZ 
 
 

 Dil insanın temel ihtiyaçlarından olan kendini ifade etme ve kabul görme 

ihtiyaçlarını karşılayan, insanlar arasındaki iletişimi sağlayan temel vasıtadır. Dil 

aynı zamanda toplum yaşamının da temel yapı taşlarından bir tanesidir. Canlı bir 

varlık olan dil, tarihi seyri içerisinde sürekli bir değişim ve devinim içerisindedir. 

Dilin sağlıklı bir şekilde değişmesi ve gelişmesi için düzenli bir gramer yapısına ve 

özgün bir söz varlığına ihtiyacı vardır. 

 

 Bu çalışmayla özellikle 20. yüzyılın başından itibaren bilinen bir gerçek olan 

ve sürekli gündemi meşgul eden Türkçenin Batı kökenli dillerin boyunduruğu altına 

girmesi tehlikesinin ve hatta boyunduruğu altında olduğu iddiasının ne kadar 

gerçekçi olduğunun sayısal verilere dayanılarak ortaya konması amaçlanmıştır. Bu 

amaç doğrultusunda en kapsamlı ve doğru veri kaynağı olduğunu 

değerlendirdiğimiz, Türk Dil Kurumunun en son sözlük çalışması olan 2005 yılı 

basımı Türkçe Sözlük’ün 10. Baskısı kaynak eser olarak alınmıştır. 

 

 Bu çalışmada dilimizin TDK Türkçe Sözlük çerçevesindeki tüm söz varlığı 

incelenmiş, Batı kökenli tüm sözcükler listelenmiş ve Türkçenin, ağırlıkla 

Fransızcadan olmak üzere on farklı Batı kökenli dilden değişik sayılarda sözcük 

aldığı tespit edilmiştir. Listelenen sözcükler geldikleri dillere göre ayrılmış, sayı 

itibarıyla en çok olandan en az olana doğru ve sözlükteki sıralarıyla, sözcük türleri 

ve anlamları belirtilerek tasnif edilmiştir. Bunların da kültür sözcükleri ve terimler 

olmak üzere iki ana başlık altında incelenebileceği görülmüş ve terimler sözcük 

türlerine göre ayrı başlıklar altında listelenmiştir. Bunlara dair sayısal bilgiler de 

sonuç bölümünde belirtilmiştir. Türkçenin sondan eklemeli bir dil olarak sınırsız 

sayıda sözcük türetme imkânı varken çok sayıda yabancı sözcüğü bünyesine 

katması ve bu sözcüklere karşılık üretememesi bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Özellikle terimler konusunda gerekli çalışmaların yapılmamış olması 

da sorunun diğer boyutunu ortaya koymaktadır. 
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  Dillerin birbirlerinden etkilenmesi normal bir süreçtir. Türkçe de pek çok 

dili etkilemiş ve pek çok dilden de etkilenmiştir. Önemli olan bu sürecin dillerin 

yapısını bozacak şekilde gelişmemesidir. Türkçe sağlam yapısıyla bozulmaya 

uğramadan bu süreci geçirebilmiştir. Dilimiz son dönemde özellikle İngilizcenin 

etkisi altında bulunuyor olsa da, bu etkinin Türkçenin yapısını bozma boyutunda 

olduğunu söylemek oldukça zordur. Ancak yetişen nesillerimize dil bilinci 

kazandırılarak ve Türkçe sevgisi aşılanarak İngilizce başta olmak üzere diğer tüm 

yabancı dillerin olumsuz etkilerinin en düşük seviyede tutulabileceği 

unutulmamalıdır. 
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ÖZET VE ANAHTAR KELİMELER 
 
 
GÜNAYDIN, Süleyman. Türkiye Türkçesinde Batı Kökenli Sözcükler             

(TDK Türkçe Sözlük’e Göre), Yüksek Lisans Tezi, Malatya, 2013. 

  
 
 Bu çalışmanın amacı, Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük’teki Batı kökenli 

sözcükleri geldikleri dillere göre ayırarak, açıklamalarıyla birlikte listelemek ve bu 

sözcüklerin sayı ve yüzde değerlerini ortaya koyarak, dilimizdeki Batı kökenli 

sözcüklerin yoğunluğuna dikkat çekmek, bunlardan Türkçe karşılıkları olanların 

karşılıklarının kullanılması yönünde teşvik edici olmak ve dilimizdeki Batı kökenli 

yabancı unsurların kullanılmaması yönünde bilinç uyandırmaktır. 

  

 Çalışma, dilimizin tarihi gelişim süreci hakkında kısa bir bilgi; sözlük, 

sözlükçülük kavramları ve bu kavramların kısa tarihçesi; dilimize yabancı 

unsurların etkileri ve bu etkilerin nedenleri ile TDK Türkçe Sözlük (10. Baskı)’e 

göre Batı kökenli sözcüklerin listelenmesi ve sayı değerlerinin ortaya konmasıyla 

oluşmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler : Türkçe, Batı, Köken, Sözcük, Dil.  
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ABSTRACT AND KEY WORDS 
 
 
GÜNAYDIN, Süleyman. The Words of Western Origin in Türkiye Turkish           

(in accordance with the Dictionary of Turkish, Edition 10th

  

 of the Turkish Language 

Institution (TLI). Post Graduate Thesis, Malatya. 

 The aim of this study is to classify the words in Turkish deriving from 

Western Languages in accordance with their origins, and list them together with 

their meanings and while revealing the total numbers and the percent values of these 

words to raise concern about their intensive usage in Turkish, to be exhorting for the 

usage of the Turkish corresponding words instead of those ones of Western 

Languages origin and raise awareness to neglect the usage of the words of Western 

origin constituents in Turkish language.  

 

 The study was conducted by presenting some basic information on the 

historical development process of Turkish, lexicon, lexicography concepts and a 

brief history of these concepts; the effects and the reasons of the foreign 

constituents in Turkish, and also by listing and expressing the words of Western 

origin in accordance with the Dictionary of Turkish, Edition 10th

 

 of TLI.  

 
Key Words : Turkish, Western, Origin, Word, Language. 
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GİRİŞ  

 
 DİL VE TÜRKÇE 

 

DİL NEDİR? 

 

 Türkçe ile ilgili bir çalışmaya başlarken öncelikle dil kavramı üzerinde 

durmak ve dilin tanımından hareket etmek doğru bir yaklaşım olacaktır. “Dil, 

insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabîi bir vasıta, kendine mahsus kanunları olan 

ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen 

zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş içtimâî bir 

müessesedir” (Ergin, 1983:3). “Dil insanların meramlarını anlatmak için 

kullandıkları bir sesli işaretler sistemidir” (Banguoğlu, 1990:9). “ İnsanların 

düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları 

anlaşma, lisan, zeban” (TDK Sözlük, 2005:526). “ İnsanların duyduklarını, 

düşündüklerini anlatmak için kullandıkları her türlü im ve özellikle ses imleri 

dizgesi” (Püsküllüoğlu, 1999:170). Dört ayrı tanımdan da anlaşılacağı üzere, dilin 

amacı insanlar arasındaki iletişimi sağlamak ve duygu, düşünce, olgu ve olayları 

herkesin aynı şekilde anlayabileceği şekilde ifade edebilmektir. “Her dil bir insanlar 

topluluğu arasında bin yıllar boyunca gelişerek meydana gelmiş bir sosyal 

kurumdur” (Banguoğlu, 1990:9). Hâl böyle olunca her dilin ifade yeteneği de ait 

olduğu insanlar topluluğunun, duygu, düşünce, olgu ve olaylarının oluşturduğu bir 

evrene karşılık gelir. Buradan da her dilin kendine özgü bir söz varlığı olduğu 

sonucuna varılabilir. Özellikle günümüz dünyasındaki çok çeşitli ve gelişmiş 

iletişim imkânları göz önünde bulundurulduğunda, toplumların sosyal ve kültürel 

paylaşımlarının dillerine de bire bir yansıyor olması doğal bir sonuçtur. 

 

DÜNYA DİLLERİ 

 

 Bugün dünya üzerinde konuşulan bütün diller belli bir gelişim ve değişim 

evresinden geçmiş, belli bir düzen ve kurallar bütünü içerisinde işleyen sistemlerdir. 
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Bu dillerin ilk ortaya çıkışları ve ortaya çıktıklarındaki sözcük varlığı ve dilbilgisi 

kuralları hakkında bilgiye sahip değiliz. Bunun nedeni o devirlere ait yazılı belgeler 

bize ulaşmamıştır. Bugün yaşayan dillere ait ilk yazılı belgeler, dillerin gelişim 

seyirleri dikkate alındığında çok yeni devirlere aittir. 

 

 Karşılaştırmalı dil incelemeleri sayesinde öğreniyoruz ki dünya dilleri az 

sayıda bir takım eski anadillerin çeşitli nedenlerle farklılaşarak dallanmasından 

meydana gelmişlerdir. Buna göre aynı anadilden gelen diller aralarında akraba 

olurlar. Aralarında akrabalık ilişkisi olan diller de dil ailelerini meydana getirirler 

(Banguoğlu, 1990:11).  

 

Dil Aileleri 

 

 “Bir dil ailesi bir ana dilden gelişme yolu ile ayrılmış bulunan dillerin teşkil 

ettiği topluluktur.” Yeryüzündeki başlıca dil aileleri Hint-Avrupa, Sâmi, Bantu ve 

Çin-Tibet dilleri aileleridir (Ergin, 1983:6-7). Hint-Avrupa dil ailesinin içine 

Macarca, Fince ve diğer bazı küçük memleketlerde konuşulan diller dışında kalan 

bütün Avrupa dilleri ile Asya dillerinden Farsça ve Hindistan’da mevcut birçok 

diller girer. Sâmi dil ailesine Akadca, İbranice, Arapça gibi diller dâhildir. Bantu 

dilleri ailesine orta ve güney Afrika’da konuşulan diller girer. Çin-Tibet dil ailesine 

ise Çin ve Tibet dilleri girer. 

 

Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri 

 

 Ergin’e göre Türkçe Ural-Altay dilleri grubunda yer alır. Ergin, Ural-Altay 

dillerini bir dil ailesi olarak değil, bir dil grubu olarak kabul eder. Ona göre bu 

gruba giren diller arasındaki yakınlık bir köken birliğinden çok bir yapı birliği 

şeklindedir. Onun için de bu dillere bir dil ailesi değil bir dil grubu olarak bakmak 

lâzımdır. Bu grup Ural ve Altay olmak üzere iki kola ayrılır. Ural kolu Fin-Ugur ve 

Samoyed olmak üzere ikiye ayrılır. Fin-Ugur kolunda Fince, Macarca, Ugurca ve 

Permce yer alır. Samoyed koluna ise Samoyedçe girer. Altay kolunda ise Mançuca, 

Moğolca ve Türkçe yer alır (Ergin, 1983:9). 
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 Korkmaz Türkçeyi Moğol, Mançu, Kore ve Japon dillerini de içine alan 

Altay dil ailesine dâhil eder. Türkçenin bugün doğuda Çin Halk Cumhuriyeti 

içerisinden başlayıp batıda Atlas Okyanusu’na; kuzeyde Kuzey Buz Denizi’nden 

güneyde Hindistan’ın kuzeyine kadar uzanan bölgelerde 12 milyon kilometrekarelik 

bir coğrafya alanında 220 milyon insan tarafından konuşulan bir dünya dili 

durumunda olduğunu söyler ve büyüklük açısından dünyada 5. sırada yer aldığını 

belirtir ( Korkmaz, 2011:103). 

 

 Banguoğlu ise Türkçeyi “Türk (Hun) Dilleri Ailesi” adı altında müstakil bir 

aileye dâhil eder ve üç dala ayırır : 

 

 1. Orta Volga boyunda konuşulan Çuvaşça 

 2. Kuzey-doğu Sibirya’da konuşulan Yakutça 

 3. Türk-Tatar dilleri (Banguoğlu, 1990:12-13) 

 

 Tasniflerden de anlaşılacağı üzere bilim insanları da Türkçenin dil akrabalığı 

yönünden ne şekilde gruplandırılabileceği konusunda hemfikir olamamışlardır. 

Ancak ortak bir husus vardır ki o da Türkçenin çok geniş bir coğrafyada 

milyonlarca insan tarafından konuşulan bir dünya dili olduğudur. 

 

Türkçenin Tarihi Gelişimi 

 

Eski Türkçe 

 

 Daha eski devirlere ait metinler de ele geçmiş olmasına rağmen Türkçenin 

söz varlığı ve gramerinin bir disiplin içerisinde incelenmesine ve 

değerlendirilmesine imkan veren ilk Türkçe yazılı metinler MS 725, 731, 732 

yıllarında dikilmiş, her biri birer anıt niteliğindeki Tonyukuk, Kültigin, Bilge Kağan 

yazıtlarıdır. Orta Asya’da Göktürk Devleti’nin hüküm sürdüğü 6. – 8. yüzyıllar 

(552-740) arasında yazılmış bu metinler Türklerin siyasi, sosyal ve kültürel 

durumları hakkında aydınlatıcı bilgiler içermektedir. 
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 Arkeolojik kazılarda çıkarılan tabletlerin incelenmesi ve bazı eski diller 

arasındaki karşılaştırmalı araştırmaların sonuçlarına göre Türk tarihinin ve Türk 

dilinin en az MÖ 3000 yılına kadar götürülmesinin mümkün olabileceği 

kıymetlendirilmektedir (Korkmaz, 2010:36). 

  

 Yapılan değerlendirmeler ışığında Türkçenin geçmişi MÖ 3000 yılına kadar 

götürülebilecek olsa da takip edebildiğimiz Türk yazı dilinin ilk evresi Orhun 

yazıtlarıyla başlayan ve 12.-13. yüzyıllara kadar devam eden “Eski Türkçe” 

devresidir. Bu ilk yazı dili devresi aynı zamanda ortak bir yazı dili devresidir. Bu 

yazı dili bütün Türklüğün ortak yazı dili olarak yüzyıllarca kullanılmıştır (Ergin, 

1983:13). 

 

Kuzey-doğu Türkçesi, Batı Türkçesi 

 

 Eski Türkçeden sonraki devirde Türkçe karşımıza birden fazla yazı dili ile 

çıkmaktadır. Eski Türkçenin sonlarında Orta Asya’daki Türklük âleminin 

parçalanarak büyük kütleler halinde Hazar Denizi’nin güney ve kuzeyinden kuzeye 

ve batıya yayılması, yeni kültür merkezlerinin meydana gelmesi, İslâm kültürünün 

Türkler arasında gittikçe kuvvetli bir şekilde yerleşmesi ve karşılaşılan diğer 

kültürlerle de etkileşmelerin olması sonucu değişik coğrafyalarda yeni yazı 

dillerinin meydana gelmesi sonucunu doğurmuştur. Böylece 12.-13. yüzyıllardan 

sonra Kuzey-doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi olarak iki Türk yazı dili meydana 

gelmiştir. 

 

 Bunlardan Kuzey-doğu Türkçesi önce 13. ve 14. yüzyıllarda Eski Türkçenin 

doğal ve yeni bir devamı olarak bir geçiş devresi hâlinde devam etmiş,                  

15. yüzyıldan itibâren Kuzey Türkçesi ve Doğu Türkçesi olarak iki yeni yazı diline 

ayrılmıştır. Kuzey Türkçesi bugün Kıpçak Türkçesi olarak anılmaktadır, Doğu 

Türkçesi ise bugün yerini modern Özbekçe’ye bırakmıştır. 

 

 Batı Türkçesi ise 12. yüzyılın sonlarında şekillenmeye başlayan ve            

13. yüzyıldan itibâren metinlerini günümüze kadar aralıksız bir şekilde takip 
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ettiğimiz yazı dilidir. Selçuklulardan başlayan Batı Türkçesi bugün beş lehçe ile 

ayırt edilmektedir :  

  

 1. Anadolu (ve Rumeli) 

 2. Azerî 

 3. Türkmen 

 4. Gagavuz 

 5. Kırım Kıyı Lehçeleri (Banguoğlu, 1990:15). 

 

TÜRKÇENİN YABANCI DİLLERDEN ETKİLENMESİNİN TARİHİ SEYRİ 

 

 Daha önce de bahsedildiği gibi tarihî süreç içerisinde dillerin birbirlerinden 

sözcük alışverişi suretiyle etkilenmeleri doğal bir hâdisedir. Türkçe de çok eski 

dönemlerden başlayarak tarihî, sosyal, ticarî ve kültürel nedenlerle başka dillerle 

sözcük alışverişinde bulunmuştur. Türkçe aldığı sözcüklerin büyük bir kısmını 

kendi dilinin ses ve söyleyiş kalıplarına yerleştirerek kendi söz varlığına katmış ve 

varlığını bu yolla da genişletip zenginleştirmiştir (Korkmaz, 2011:108).  

 

İlk Etkilenmeler (Eski Türkçe Dönemi) 

 

 Bilindiği ve yukarıda da ifade edildiği üzere elimizdeki ilk Türkçe yazılı 

metinler olan Orhun Yazıtları incelendiğinde çok az sayıda yabancı sözcüğün Eski 

Türkçede kendisine yer bulabildiği söylenebilir. O dönemde Çinlilerle olan ilişkiler 

göz önünde bulundurulduğunda birkaç Çince sözcüğe rastlanması normal kabul 

edilmelidir. Tüm söz varlığı ile karşılaştırıldığında yabancı sözcük oranının % 1’den 

az olduğu görülmektedir (Aksan, 1996:126). 

 

 Uygur dönemi metinleri incelendiğinde ise, Şamanizmin terk edilip 

Budizmin kabul edilmesi ve Budist dinine mensup topluluklarla ilişkilerin artması 

sonucunda Sanskritçe kökenli sözcüklerin çok yoğun olmamakla birlikte dile girdiği 

görülmektedir (Aksan, 1996:97-98). 
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Arapça ve Farsça’nın Etkisi 

 

 Türkler 751 yılındaki Talas Savaşından itibaren zamana yaygın olarak 

kitleler hâlinde İslâm dinine girmeye başlamışlardır. İslâm dininin kabul edilmeye 

başlanmasıyla Arap ve Fars kültürüyle tanışan Türkler, öncelikle dine ait sözcük ve 

kavramları Farsçadan almaya başlamışlardır. Çünkü coğrafya olarak Türkler Fars 

kültürünün hâkim olduğu bölgede, bu bölgeye komşu veya bu bölgeyi kuşatan 

coğrafyada yerleşik durumdaydılar. Arap ve Fars kültürüyle temasın ardından  dilde 

etkilenme sadece dini terim ve sözcüklerin alınmasıyla sınırlı kalmamış, kültür ve 

medeniyet dili olarak Farsça kabul görmüştür. Hatta eğitim dili ve resmi dil Farsça 

olmuştur. Arapça ve Farsçanın etkisi sürekli bir hâl almış ve yüzyıllarca bu etki 

devam etmiş ve konuşma dilinden tamamen farklı, Türkçe, Arapça ve Farsça   

unsurların bir araya gelmesiyle yapay bir yazı ve edebiyat dili oluşmuştur. Bu 

durum 20. yüzyıla kadar bu şekilde devam etmiş, Yeni Lisan Hareketi ve 

Atatürk’ün öncülük ettiği Dil Devrimi çalışmaları sonucunda yazı dili ile konuşma 

dili birbirine yaklaştırılmış ve harf devriminin ivme kazandırmasıyla da halkın 

anladığı ve kullanabildiği Türkçe yeniden doğmuştur. 

 

Batı Dillerinin Etkisi 

 

 Türkçeye Batı dillerinden sözcük girişi 1071 Malazgirt Savaşıyla 

Anadolu’ya girilmesi ve burada yerleşik hayata geçilmesi neticesinde Anadolu’da 

bulunan halklarla ortak bir hayat tesis edilmesiyle başlar. Anadolu’da Rum ahali ile 

birlikte yüzyıllar boyunca ortak bir yaşam sürmenin sonucu olarak ortak bir kültür 

oluşmuş, Türkçe ile Yunanca birbirinden sözcükler almıştır. Yine Anadolu’ya 

gelindikten, denizcilik ve ticaretle meşgul olunmaya başlandıktan sonra Venedikli 

ve Cenevizli tüccarlarla kurulan ilişkiler neticesinde denizcilik ve ticarete ilişkin 

kavram ve terimler İtalyancadan dilimize girmiştir. 

 

 Balkanlara geçildikten sonra Slav halklarla ortak bir yaşam ve kültür tesis 

edilmeye başlanmış ve yine Slav dilleriyle de bu şekilde sözcük alışverişi 

gerçekleşmiştir. 
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 16. yüzyıldan sonra İspanya’dan Yahudilerin Türkiye’ye göç etmelerinden 

sonra az sayıda da olsa tıp ve ticaretle ilgili sözcükler İspanyolcadan Türkçeye 

girmiştir. 

 

 Burada şunu belirtmek gerekir ki, ortak toplum yaşamı neticesinde dilimize 

giren neredeyse tüm bu alıntı sözcükler dilin fonolojik ve morfolojik yapısına uygun 

hale gelerek Türkçeleşmiştir (Korkmaz, 1995:845). Fakat bu durum daha sonra 

Fransızcadan ve İngilizceden alınan sözcükler için pek de geçerli değildir. 

 

 Kapitülasyonlarla birlikte Fransızlarla kurulan iyi ilişkiler sonucunda 

Fransızcanın Türkçeye etkisi büyük derecede olmuştur. Hattâ günümüzde, Batı 

kökenli dillerden gelen ve bu dillerde de ortak olan sözcüklerin neredeyse tamamı 

Fransızca şekliyle telaffuz edilmektedir. Bu durum günümüzde Amerikan dili ve 

kültürünün etkisiyle İngilizce lehine gelişmektedir (Sezgin, 2004:12). 

 

 Tanzimatla birlikte başlayan Batılılışma hareketi, imparatorluğa Batı kültür 

ve medeniyetine ait yeni düzenlemeleri Fransız kültürü üzerinden getirmiştir. Bu 

dönemde Batı medeniyetine ait klasikler ve diğer edebî eserler ile Batı kaynaklı 

fikir akımlarına temel oluşturan felsefî ve ilmî eserler kendi özgün dillerinden değil 

de Fransızcadan tercüme yoluyla Türkçeye kazandırılmıştır. Bunun doğal bir 

sonucu olarak da Batı kökenli sözcükler dilimize Fransızca telaffuzlarıyla girmiştir. 

Bu nedenledir ki dilimizdeki Fransızca sözcükler sayı olarak diğer Batı dillerinden 

oldukça fazladır. 

 

 Tanzimatla birlikte Batı dünyasındaki milliyetçilik akımları ve bunlarla ilgili 

ortaya çıkan fikirlerin etkisi sonucunda kültür ve fikir alanında bir takım yeni 

düşünceler ortaya çıkmıştır. Bu yeni düşüncelerin ortaya çıkışıyla da pek çok yeni 

kavramın ifade yolları bulunmaya çalışılmıştır. Doğal olarak dilimiz ve 

edebiyatımız da bu uygarlığın etkisi altında kalmıştır (Özkan, 2011:37). Dönemin 

aydınları arasında zamanla Fransızca sözcükler kullanmak bir prestij göstergesi 

olmuş ve dilimizdeki Arapça ve Farsçanın etkisi yerini hızla Fransızcaya 

bırakmıştır. 
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Dilde Sadeleşme (Yeni Lisan Hareketi) 

 

 Dilimizi sadeleştirme ve yabancı dillere karşı koruma isteği ve düşüncesi, 

Türkçenin yabancı etkilenmelere uğramaya başladığı dönemlerden beri vardır. 

Kaşgarlı Mahmud, Karamanoğlu Mehmed Bey, Ali Şîr Nevâî dil sevgisi sahibi olup 

Türkçenin bağımsızlığı için çalışmış Türkçecilerdir (Özkan, 2011:35). 

 

 20. yüzyılın başında Meşrutiyetin ilânı ile aydınlar arasında milli şuurun 

uyanma devresinde, dili sadeleştirme ve millileştirme tartışmaları, dilde planlı ve 

programlı bir hareket olarak “Yeni Lisan” hareketini ortaya çıkardı.   

 

 Yeni Lisan hareketi, 1911 yılında Selânik’te çıkmaya başlayan “Genç 

Kalemler” dergisi etrafında toplanan Ömer Seyfettin, Ali Cânip, Ziyâ Gökalp, 

Kâzım Nâmi gibi yeni dil görüşünü benimsemiş olan genç kalemlerin başlattığı bir 

harekettir. Yeni Lisan hareketinin temelinde “edebiyatta ve kültürde milli benliğe 

dönüş” tezi yatmaktadır. Milli bir dil oluşturmadan, milli bir edebiyat yaratmanın 

mümkün olamayacağını kavrayan Yeni Lisancılar, “milli bir edebiyat için milli bir 

dil gereklidir” görüşüyle dilde yabancılaşmaya şiddetle karşı çıkmışlardır. Bu 

bakımdan dilimizin eski ağır niteliklerinden sıyrılarak yapı ve örgü bakımından 

modern Türkçeye geçişi bu hareketle sağlanabilmiştir. Yeni Lisancıların bu 

hareketi, modern Türkiye’nin doğuşundan önce, Türkçenin çağdaşlaşması ve kendi 

benliğine dönüş yolunda atılmış önemli bir adımdır. 

 

Dil Devrimi 

 

 Atatürk yabancı dillerin Türk dilindeki etkilerinin bir boyunduruk halini 

aldığını ve bu durumun ülke ve istiklâl ölçüsünde ağır bir konu olduğunu 

(Hatipoğlu, 1963:9) ifade ederek bir dil devrimine ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır. 

Atatürk, dil devriminden önce yazı devrimini hayata geçirmiş ve bu, Türkçenin 

özleşmesinin ilk aşamasını oluşturmuştur (Püsküllüoğlu, 1999:18). 
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 Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkçe, Arapça ve Farsçanın etkisinde devam 

edegeldiği gibi Tanzimatla birlikte başlayan Batılılaşma hareketinin etkisiyle de 

yoğun bir şekilde Batı dillerinden, özellikle Fransızcadan sözcük almaktaydı. Artık 

tek çıkar yolun Türkçeye dönmek olduğu iyice anlaşılmış ve yabancı sözcükler bir 

bir dilden atılmaya, yerlerine Türkçeleri kullanılmaya başlanmıştı. Dilde özleşme 

bir akım haline gelmişti. Türkçenin tüm söz varlığının belirlenmesi ve bir sözlük 

yazılması büyük bir ihtiyaç haline gelmişti (Püsküllüoğlu, 1999:19). 

 

 Atatürk öncelikle 12 Temmuz 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyetini kurdu. 

Böylece Türkçenin kökeni, diğer dillerle ilgisi, lengüistik-filoloji, etimoloji, gramer, 

sözlük-terim derleme ve yayın işleri konusunda teşkilatlı ve işin uzmanları eliyle 

çalışmalar başladı. Daha sonra dil kurultayları yapıldı. 9 Ocak 1936’da Dil ve 

Tarih-Coğrafya Fakültesi kuruldu. Böylece dil devrimi hızlı bir şekilde hayata 

geçirilerek Türkçenin esenliğe kavuşması sağlandı. 

  

 Atatürk Batıdan gelen yabancı sözcükler karşısında bir tutuma sahipti. Ona 

göre tek çıkar yol, çaresiz kalınmadıkça Batıdan yabancı sözcük almamak, almak 

zorunda kalınca da elden geldiğince Türkçeleştirilmesine çalışmaktı. Belli başlı 

dillerde kullanılan sözlerin çoğu birbirlerinden alınma idi. Dolayısıyla her dilin tam 

olarak yabancı sözlerden temizlenmiş olmadığı belgelerle gösterilmişti (Hatipoğlu, 

1963:20). 

 

Günümüzde Batı Dillerinin Türkçeye Etkisi 

 

 Tanzimatla birlikte Fransızcadan dilimize doğru başlayan yoğun sözcük 

akışı dil devrimiyle hız kesmiş olmakla birlikte bilim ve teknoloji alanında üretici 

değil de ithal edici konumda olduğumuzdan bu alanlarda sözcük ve terimler 

özellikle Almanca ve Fransızcadan dilimize girmeye devam etmiştir. Bu süreç 

İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar bu şekilde sürmüştür. 

  

 İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra, Amerika Birleşik Devletleri dünya 

devletleri üzerinde politik ve kültürel bir nüfuza sahip olmaya başlamıştır. ABD ve 
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SSCB arasında iki kutuplu bir dünya düzeni içerisinde Türkiye NATO’ya üye 

olmuş ve tehditkâr komşusu SSCB’ye karşı Batı ittifakı içerisinde yer alarak  

politik, ekonomik ve kültürel alanlarda ABD’nin etki alanına tüm yönleriyle 

girmiştir (Gülsevin, 2011:300). Bu da halen çok kullanılan tabiriyle, Amerikan 

emperyalizmi veya Batının kültür emperyalizmine boyun eğme gibi bir sonucu 

beraberinde getirmiştir. Bu boyun eğme de dilde İngilizcenin etkisi altına girme 

sonucunu doğurmuştur. 

 

 Yeni dünya düzeninde İngilizce “dünya iletişim dili” olarak anılmaya 

başlanmış ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çokça öğrenilmeye ve 

kullanılmaya başlanmıştır. 20. yüzyılın modern dünyasına ayak uydurabilmek; 

bilim, teknoloji ve kültür alanlarındaki gelişmeleri takip edebilmek için İngilizce 

her birey için gerekli duruma gelmiştir. Yabancı dile hâkim kişiler fark yaratan 

kişiler olmuş ve toplumda daha kısa sürede başarı kazanan kişiler olmaya 

başlamışlardır. Bunun en önemli nedeni de Türkiye’de bir “uyarlama” kültürünün 

ortaya çıkmasıdır. Millet olarak bilim, teknoloji ve kültür alanında kısır bir çağ 

yaşamamızdan dolayı bu alanlarda üretici olamadık. Bu nedenle de Batıda ortaya 

çıkan her türlü yeniliği ya olduğu gibi aldık ya da kendi bünyemize uyarladık. Tabii 

bu da her alanda olduğu gibi dil alanında da Amerikanlaşmayı beraberinde getirdi. 

 

 20. yüzyıl “hız” çağı olarak anılmaya başlandı. Özellikle 1980’lerden 

itibaren bilgisayar ve internet çağının başlaması ve kısa sürede yaygınlaşmasıyla 

bilgi çok kolay ve hızlı bir şekilde yayılmaya ve yeni bilgiler çok hızlı üretilmeye 

başlandı. Sanal ortamda da ortak dil İngilizce idi. Dolayısıyla Fransızca ve Almanca 

gibi diller tamamen kendi ülkelerinde ve bu ülkelerin çağın gerisinde kalmış eski 

sömürgelerinde kullanılan yerel diller haline gelirken, İngilizce tamamen bir dünya 

ortak dili haline geldi. Türkiye’de de pek çok insan az veya çok İngilizce öğrenme 

gayreti içerisine girdi. İngilizce eğitiminde çok da başarılı olamamamızın sonucu 

olarak yetersiz İngilizce bilgisi olan ve anadili bilincine sahip olmayan kişiler, resmi 

olan ve olmayan kuruluşlar hep bir elden doğrusuyla yanlışıyla İngilizce sözcükleri 

Türkçede gelişigüzel kullanmaya başladılar. Bilginin sürekli artarak çoğalması, yeni 

kavramların da çok hızlı bir şekilde ortaya çıkması ve tüm dünyaya yayılması 
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nedeniyle yeni kavramlar için Türkçe karşılık üretemeden  İngilizce karşılıkları dile 

yerleşmiş oldu. 

 

 Bu şekilde dilimizde başlayan İngilizce etkisi halen devam etmekte, gün 

geçtikçe İngilizce sözcük sayısının arttığı gözlenmektedir. 

 

 SÖZLÜK VE SÖZLÜKÇÜLÜK ÜZERİNE 

 

SÖZLÜK KAVRAMI 

 

 Sözlük kavramının değişik tanımları yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları 

şöyledir. “Sözlük, bir dilin bütün ya da belli bir çağda kullanılmış sözcük ve 

deyimlerini alfabetik sıraya göre alarak tanımlarını veren, açıklayan ya da başka bir 

dildeki karşılığını veren yapıta denir” . “Sözlük, bir dilin belli bir çağda ya da bütün 

çağlarda kullanılan sözcüklerini, terimlerini ve kalıp kullanımlarını (deyimler, kalıp 

sözler, deyişler, atasözleri vb.) alfabetik düzen içinde, tanımları, örnek tümceleri, 

söylenişleri, kökenleri, dilbilgisi kategorileri, eş anlamlıları, karşıt anlamlıları, bir 

başka dildeki karşılıklarıyla veren yapıtlara denir”. “Bir dildeki kelimeleri esas 

alarak, onların temel anlamlarını, kazandıkları yan anlamlar ile başka kelimelerle 

kurdukları ifadelerdeki anlam inceliklerini, değişik kullanımlarını, deyimlerini 

gösteren ve o dilin bütün söz varlığını içine alan kitap” (Bingöl, 2006:1-2). 

Sözlükler genellikle alfabe sırasına göre düzenlenir. Ancak, kavram alanlarına ve 

çeşitli konulara göre düzenlenen sözlük türleri de vardır: “Türkçe Sözlük, 

Osmanlıcadan Türkçeye Sözlük, Deyimler Sözlüğü, Mecazlar Sözlüğü, Köken 

Bilgisi Sözlüğü, Gramer Terimleri Sözlüğü vb.”. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere 

özetle sözlükler bir dilin söz varlığını içerirler ve temel başvuru kaynakları arasında 

yer alırlar. Sözlüklere, dili doğru ve yanlışsız konuşup yazmak isteyenler, 

sözcüklerin anlam ayrımlarını, sözcüklerin tümce bağlamında hangi anlamda 

kullanıldıklarını öğrenmek amacıyla başvururlar (Keskin, 1995:11). 

 

 Sözlükler bir veya birden çok dilin söz varlığını kapsayabilirler. Tek dilli 

sözlükler, bir dilin söz varlığını içeren eserlerdir. Bu tür sözlüklerde sözcüklerin 
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açıklamaları da aynı dille verilmiştir. Çok dilli sözlükler ise birden fazla dilin söz 

varlığını kapsarlar. Bu tür sözlüklerde kaynak dilin sözcükleri, hedef dildeki 

karşılıkları ile açıklanır (Akçay, 2010:13). 

 

 Düzenleme yöntemi olarak en yaygın şekilde alfabetik sistem kullanılır. 

Bütün söz varlığı alfabetik sıra ile listelenir. İçeriğine göre düzenlenen sözlükler de 

vardır. Bu tür sözlüklerde işlenen söz varlığının niteliği sözlüğün türünü belirler. 

Lehçebilim sözlükleri, yabancı sözcükler sözlüğü, tarih sözlükleri, terim sözlükleri, 

argo sözlükleri, deyim ve atasözleri sözlükleri gibi türler içeriğine göre düzenlenen 

sözlüklere örnek olarak gösterilebilir (Akçay, 2010:14). 

 

SÖZLÜĞÜN TARİHÇESİ 

 

 Tarihte ilk sözlük çalışmaları olarak, Sâmiler tarafından MÖ 3000’li yılların 

başında kil tabletler üzerine Sümerce ve Akkadca olarak yazılan, bazı parçaları 

British Museum’da bulunan eser ile MÖ 1000’li yıllarda Bawetshi’nin hazırladığı 

40.000 sözcükten oluşan Çince sözlük bilinmektedir. Yine Çinli Hu-Shin’in MÖ 

150 yıllarında çıkardığı “Shwo-Van” ilk sözlüklerden biri olarak bilinmektedir 

(Akçay, 2010:2). Modern sözlüklere benzeyen ilk sözlük örneği kabul edilen eser 

ise Bizanslı Aristophanes tarafından MÖ II.-I. yüzyılda hazırlanan “Lekseis” veya 

“Glossai” isimli sözlüktür (Durmuş, 2009:398). 

  

 Latincede sözlük anlamına gelen “dictionnorium” sözcüğü Kostanz 

piskoposu Salomon tarafından IX. yüzyılda ansiklopedi anlamında kullanılmıştır 

(Bingöl, 2006:4). Bu tarihten sonra pek çok sözlük ve ansiklopedik sözlük 

hazırlanmıştır. Tarihte sözlük terimi ilk kez 1225 yılında John GARLAND 

tarafından kullanılmıştır (Aksan, 1990:72). 

  

 Batı dünyasında modern sözlükçülük çalışmaları XVII. yüzyıldan itibaren 

hız kazanmış ve takip eden yüzyıllarda önemli aşamalar kaydederek gelişmiştir.  

Batıdaki tek dilli modern sözlüklerin ilk örnekleri Robert Cawdrey’in 1604 tarihli 

“A Tabel Alphabetical” adlı sözlüğü, Henry Coekeram’ın 1623 tarihli “The English 
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Dictionarie” adlı çalışması, İtalyan Crusca Akademisinin 1612’de hazırladığı 

“Vocabulario” adlı yayını, İspanya Kraliyet Akademisinin XVIII.  yüzyılda altı cilt 

olarak yayımladığı “Diccionario de la Lengua Castellana” isimli sözlükleridir  

(Akçay, 2010:3). Batıda çok dilli sözlüklerin ilk örneklerinden biri olarak ise Rus 

Çariçesi II. Katerina tarafından Alman gezgin Pallas’a hazırlatılan ve 1787 yılında 

yayınlanan “Linguarum Totius Orbis/Vocabularia Comparativa” isimli sözlüğü 

sayılabilir (Akçay, 1990:72). 

 

 XIX. yüzyılda sözlükbilim bilim dalının kurucusu sayılabilecek olan Grimm 

Kardeşler 1894 yılında “Deutsches Wörterbuch” (Almanca Sözlük)’un ilk cildini 

yayımlamışlardır. En eski kaynaklardan başlayarak bir sözcüğün geçtiği 

metinlerdeki biçimini ve anlamını, farklı lehçe ve dillerdeki değişikliklerini, her 

türlü kullanımını ve içinde geçtiği söz öbeklerini veren ve tamamı 1961’de 

tamamlanabilen bu çalışma bundan sonraki çalışmalara örnek olmuş, Avrupa’da 

benzerlerinin hazırlanmasına öncülük etmiştir (Bingöl, 2006:5). 

 

 Fransa’da 1873 yılında yayımlanan dilbilimci, düşünür, filozof ve fizikçi 

olan Emile Littré’nin “Dictionnaire de la Langue Française” (Fransız Dilinin 

Sözlüğü) adlı çalışması ve İngiltere’de 1933 yılında yayımlanan “The Oxford 

English Dictionnary” adlı sözlük Grimm Kardeşlerin hazırladığı sözlük türünde 

detaylı ve halen güvenilerek kullanılan Batı dillerine ait sözlüklerdir (Bingöl, 

2006:5). 

 

 Batı dünyasında Türk dilinin sözlüğüyle uğraşan ilk araştırmacı 

Meninski’dir. “Onomasticon” isimli 5 ciltlik sözlüğünü 1680 yılında hazırlamştır. 

Türkçe sözcüklerin Farsça, Almanca, Fransızca karşılıklarını vermiştir. Fransız 

Bianchi’nin 1835-37 yıllarında hazırladığı “Diplomatlar ve Konsolosluk 

Görevlileri, Denizciler ve Yakındoğu’ya Giden Diğer Seyyahlar  için Türkçe-

Fransızca Sözlük”ü ile Alexandre Handjeri isimli Rum asıllı müellifin 1841-42 

yıllarında Moskova’da 3 cilt halinde neşretiği Fransızca – Türkçe Lugati diğer  

önemli çalışmalardır. Türkçe-İngilizce ilk sözlük çalışması ise Redhouse’un     

1834-41 yılları arasında hazırladığı sözlüktür. Almanya’da ise Zenker tarafından 
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Türkçe-Arapça-Farsça olarak hazırlanan, 1. cildi 1860’ta 2. cildi 1876’da 

Leipzig’de yayınlanan sözlük önemlidir. 

 

 Doğu dünyasında ise, Kur’an’da anlamı bilinmeyen sözcükler hakkında 

sahabinin sorularına Hz. Peygamber’in verdiği cevaplarla oluşturulan çalışmalar ilk 

sözlük örnekleri olarak kabul edilebilir. Arap sözlükçülüğü özellikle İslâmiyet’in 

yayılmasıyla gelişim göstermiş ve Halil b. Ahmed El-Ferâhîdî’nin (718-791) 

kaleme aldığı “Kitâbü’l-Ayn” adlı eser Arap sözlükçülüğünün ilk örneğini 

oluşturmuştur. Arap sahası X. yüzyıldan itibaren sözlükçülük çalışmalarına ağırlık 

vermeye başlamış ve bu yüzyılda İsmail El-Cevherî’nin kaleme aldığı “Es-Sıhah” 

isimli sözlük modern sözlükçülüğün ilk örneğini oluşturmuştur. 

 

 XII. yüzyılda Zemahşerî tarafından yazılan “Mukaddimetü’l-Edeb”  Doğu 

dünyasının klasik sözlük metinlerindendir. Doğu dünyasının diğer önemli 

sözlüklerinden biri de Firüzabâdî’nin “Kâmusü’l-Muhit” adlı eseridir. Bu sözlükten 

sonra aynı tarzda yazılan eserler için “kâmus” sözcüğü kullanılır olmuştur (Akçay, 

2010:5). 

 

 İran sahasında Farsça ilk sözlük çalışması IX. yüzyılın sonlarıyla X. yüzyılın 

başlarında yaşayan Ebu İsa b. Ali İsa b. Davud tarafından hazırlanmış olmakla 

birlikte ilk Farsça kapsamlı sözlük Esedî-i Tusî tarafından yazılan “Lugat-ı 

Fars/Ferheng-i Esedî” adlı sözlüktür. İkinci kapsamlı sözlük Muhammed 

Nahcıvânî’nin 1328’de hazırladığı “Sıhâhü’l-Fürs”tür. Farsçanın diğer önemli eseri 

ise Şems-i Fakrî İsfahânî’ye ait olan “Mi’yâr-ı Cemâlî” adlı çalışmadır (Akçay, 

2010:5). Farsça-Türkçe olarak iki dilli ilk sözlük ise Hüsam b. Hasan el-Konevi’nin 

1399 senesinde nazmedilmiş olan “Tuhfe-i Hüsami” isimli manzum sözlüğüdür. 

 

 Türkçe sahasına geçildiğinde tartışmasız Türk sözlükçülüğünün ilk örneği 

Kaşgarlı Mahmud’un “Divân ü Lugâti’t-Türk” (1072-1074) adlı eseridir. Bu 

sözlüğün hazırlanış amacı Araplara Türkçeyi öğretmektir (Bingöl, 2006:5). Kaşgarlı 

Mahmud döneminin Türk lehçelerine ait söz varlığını ağız/lehçe, anlambilim 

özelliklerini dikkate alarak, geçtikleri bağlamı gösteren cümlelerle, şiir parçalarıyla 
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oluşturmuştur (Ölmez, 1994:88). Divân sözcüğünü sözlük anlamında kullanırken 

lugat sözünü dil, lehçe anlamında kullanmıştır. Yirmi sekizinci sayfadan itibaren 

başlayan sözlük metni isimler ve fiiller olmak üzere iki bölümde düzenlenmiştir. 

Türkçe sözcüklerin açıklaması Arapça olarak yapılmış, örnek cümleler ise Arapça 

anlamlarıyla birlikte Türkçe verilmiştir (Akçay, 2010:8).  

 

 Türk sözlükçülüğü açısından Kıpçak sahasında verilen eserlerin önemi 

büyüktür. Türk sözlükçülük tarihi Kıpçak, Çağatay ve Osmanlı olmak üzere üç 

sahada takip edilmektedir ki Kıpçak sözlükleri dönemsel olarak diğerlerinden önce 

gelmektedir. Kıpçak sahasında yazılmış önemli bir sözlük “Codex Cumanicus”tur. 

1303 tarihli olan eserin tek yazma nüshası Venedik’te Saint-Marcus 

Kütüphanesindedir. 82 varaktan ibaret olan eser İtalyan tüccarlar ve Alman 

Fransisken rahipleri tarafından yazılmış iki defterden oluşmaktadır. İtalyan bölümü 

55 varaktır. Sözcükler Latince, Farsça ve Kıpçak Türkçesi olmak üzere üç sütun 

halinde sıralanmıştır. Sonrasında ise sözcüklerin anlamlarına göre dizildiği ikinci 

bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölüm biri alfabetik, diğeri kavramsal olmak üzere iki 

kısımdan oluşur. Eserin Alman bölümü ise 27 varaktan oluşur. Almanca-Kıpçak 

Türkçesi sözlükleriyle başlayan bu bölümde dualar, bilmeceler, atasözleri ve ilahiler 

yer alır. Eserin tamamı G.Kuun tarafından 1880’de Budapeşte’de Latince olarak 

yayımlanmıştır (Demirci, 1998:145-146). 

  

 Kıpçak sahasının Codex Cumanicus dışındaki sözlükleri Memlükler 

dönemine aittir. Memlüklerin Mısır’da yönetimi ele almalarından sonra Kıpçak 

Türkçesi önem kazanmış ve karşılıklı olarak çok sayıda sözlük ve gramer kitabı 

yazılmıştır. Bunlardan en önemlileri “Kitâb-ı Mecmu-ı Türkî ve Acemî ve Mogolî”, 

“Kitâbu’l-İdrâk Li Lisâni’l-Etrâk”, “Et-Tufetü’z-Zekiyye fi’l-Lugâti’t-Türkiyye” ve 

“Kitâbü Bülgâtü’l-Müştak fi Lugâti’t-Türk ve’l-Kıfçak”tır. 

 

 Çağatay sahasına geldiğimizde ise çok sayıda Çağatayca-Farsça sözlük 

hazırlandığını görüyoruz. Bunlardan en önemlisi Mirza Mehdi’nin “Senglah” adıyla 

bilinen sözlüğüdür (Ölmez, 1994:90). Ali Şir Nevâî’nin “Abuşka Lugatı” da bu 

sahanın sözlüklerinden bir başkasıdır. XVI. yüzyılın başında Anadolu’da yazıldığı 



16 
 

sanılan bu sözlük Çağatayca sözcüklerin Anadolu Türkçesindeki karşılıklarını 

vermektedir (Bingöl, 2006:6).  

 

 Osmanlı dönemi sözlük çalışmaları ise genellikle Farsça, Türkçe ve Arapça 

etrafında şekillenmiştir. 1545 yılında Mustafa Ahteri tarafından hazırlanan “Ahterî-i 

Kebir” kırkbini aşkın maddeyi içeren bir Arapça-Türkçe sözlüktür. XVI. yüzyılın 

bilginlerinden olan Vankulu Mehmet Efendi “Kitâb-ı Lugat-ı Vankulu” sözlüğüyle 

meşhur olmuştur.  Sünbülzade Vehbi’nin “Tuhfe-i Vehbi” adlı Farsçadan Türkçeye 

manzum sözlüğü uzun yıllar ders kitabı olarak okutulmuştur (Bingöl, 2006:6). 

XVII. yüzyıldan itibaren sözlük sayısında artış olmakla beraber nitelik olarak bir 

gerilemenin olduğu görülür. Ancak Hasan Şuurî’nin 1681’de tamamladığı 

“Lisânü’l-Acem”, Mütercim Asım’ın 1797’de tercüme yoluyla telif ettiği “Tıbyân-ı 

Nâfi’der Terceme-i Burhân-ı Kât’ı” ve Mehmed İzzet’in XIX. yüzyılın sonlarında 

tamamlayıp neşredemediği “Kâmus-ı Fârisî” hem içerik hem de hacim açısından 

seçkin bir yere aittir (Akçay, 2010:16-17). Türkçe-Farsça-Arapça olarak üç dilli 

hazırlanmış önemli bir sözlük de 18. yy.ın ikinci yarısında Mustafa bin Osman 

Keskin tarafından kaleme alınan “Manzume-i Keskin”dir. Eserde, üç dilden toplam 

2355 sözcük birbirine karşılık olarak verilmiştir. 

 

 Türkiye’de matbaa kurulduktan sonra sözlük çalışmalarının ve yayınının 

hızlandığı görülmüştür. Ahmed Vefik Paşa’nın iki cilt olan “Lehçe-i Osmanî” 

(1876) adlı eseri o dönemin Türkçesinin söz varlığını Arap alfabe sistemi içindeki 

tanımlarıyla ve örnek cümleleriyle vermektedir. Sir James Williams’ın “Redhouse”  

sözlüğü ve “Kitâb-ı Maaniül-Lehçe” adlı Türkçeden İngilizceye sözlüğünde Arapça 

ve Farsça sözcükleri de derlemiştir. Muallim Naci ise “Lugat-i Nâci” (1890) adlı 

eserinde Arapça ve Farsça sözcüklerin tanım ve karşılıklarını vermektedir (Bingöl, 

2006:7). 

 

 XIX. yüzyıl sözlüklerinden bahsedildiğinde Şemseddin Sâmi ve eserlerine 

ayrı bir yer ayırmak uygun olacaktır. Şemseddin Sâmi, Batının dilbilimi ve filoloji 

metotlarını çok iyi bilen bir dil bilgini sıfatıyla çok önemli ansiklopedi ve sözlükler 

hazırlamıştır. Bunlardan “Kâmusü’l-Alâm” (1883-1900) tarihi ve coğrafi yerler, 
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eserler, kişiler hakkında ayrıntılı bilgiler içeren ansiklopedik bir sözlüktür. Altı 

ciltlik bu eser Bouillet’in “Dictionnaire Universal d’Histoire et de Geographie” adlı 

eseri örnek alınarak hazırlanmıştır. Bu sahadaki ilk örnek olan bu ansiklopedinin bir 

kısmının Tatarcaya da tercüme edildiği ve bir nüshasının Kazan Devlet 

Üniversitesinde bulunduğu belirtilmektedir (Yavuzarslan, 2004:195). “Kâmus-ı 

Fransevî”  Şemsettin Sâmi’nin sözlükçülük çalışmalarını başlatan ilk eser olarak 

bilinir. Türkçeden Fransızcaya bir sözlüktür ve Türk-Fransız kültür münasebetleri 

için en faydalı eserlerden biridir. Şemseddin Sâmi’nin en önemli eseri şüphesiz 

“Kâmus-ı Türkî”dir. Müellif eserin önsözünde Batı Türkçesinin gelişimi ile Batı ve 

Doğu Türkçesi arasındaki ilişkiyi anlatır ve daha sonra sözlüğün düzeniyle ilgili 

bilgi verir. Şemseddin Sâmi’ye göre bir sözlükte o dilin kullanılan bütün 

sözcüklerinin yer alması gerekir. Zira, dönemin sözlükçülük anlayışına göre herkes 

tarafından bilinen ve kullanılan sözcüklerin sözlüğe alınması nafile bir gayrettir. 

Müellif sözcük seçiminde köken ayrımı yapılmasını da uygun bulmaz, ona göre 

ölçü sözcüğün kullanılırlığıdır. Şemseddin Sâmi Türkçenin bütün sözcüklerini içine 

alan bir sözlük hazırlamış ve yine döneminde ilk kez olmak üzere eserine Türkçenin 

sözlüğü adını vermiştir. Prof.Dr. Faruk Kadri TİMURTAŞ 1978 yılında yazdığı 

önsözde Şemseddin Sâmi’nin yeni bir anlayış ve modern filoloji ve leksikoloji 

metotlarıyla tertip ettiği Kâmus-ı Türkî ile ilk defa Türkçenin derli toplu bir lugatını 

vücuda getirdiğini; böylece Türkiye Türkçesinin o zamanki kelime hazinesini, 

kadrosunu tespit ettiğini ifade etmiş ve bunun büyük bir hizmet olduğunu 

belirtmiştir.  

 

 Cumhuriyet dönemine gelindiğinde, Türkçenin söz varlığını ortaya koyacak 

bir sözlük hazırlanması düşüncesi, Türk Dili Tetkik Cemiyetinin 12 Temmuz 1932 

günü kuruluşuyla birlikte gündemde yer almaya başlamıştır. Atatürk, Türk Dil 

Kurumu’nun görev alanında “lugat ve ıstılah” çalışmalarına özel önem vermiştir.   

26 Eylül 1932’de toplanan Birinci Türk Dili Kurultayı’nda görüşülen konuların 

başında da bir sözlük hazırlanması vardır. Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı ilk 

sözlük olan “Türkçe Sözlük”ün birinci baskısı 1945 yılında tamamlanmıştır. Bu ilk 

baskı Türkçe Sözlük’te 25.574 madde başı, 6.530 madde içi olmak üzere 32.104 söz 

bulunmaktadır (Akalın, 2005:8). Bu sözlüğün 2012 yılında 11 inci baskısı yapılmış 
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olup Türkçenin en güvenilir, en gelişmiş ve en güncel sözlüğü durumundadır. Türk 

Dil Kurumunun bunun yanında Tarama Sözlüğü, Derleme Sözlüğü, Kişi Adları 

Sözlüğü, Terim Sözlükleri, Türk Lehçeleri Sözlüğü, Türkçede Batı Kökenli 

Kelimeler Sözlüğü ve Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlükleri de olup bunlar Genel 

Ağ ortamında kullanıma sunulmuştur. Cumhuriyet döneminde Türk Dil 

Kurumu’nun 1945 yılında yayınlamış olduğu ilk sözlükten bu yana birçok kurum, 

kuruluş ve şahıs çeşitli sözlükler yayınlamışlardır. Bu sözlükler hem tek dilli hem 

de çok dilli sözlükler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tek dilli sözlüklerden M.Ali 

Ağakay’ın Türkçe Sözlük (1955), Kemal Demiray ve Ruşen Alaylıoğlu’nun 

Ansiklopedik Türkçe Sözlük (1964), Ali Püsküllüoğlu’nun Öz Türkçe Sözlük 

(1971) ve Çağdaş Türkçe Sözlük (1980), Pars Tuğlacı’nın Okyanus: Ansiklopedik 

Türkçe Sözlük (1995), İsmail Parlatır’ın Türkçe Sözlük (1998), Özkan Yıldız’ın 

Türkçe Sözlük (2006) adlı sözlükleri örnek olarak verilebilir. Çok dilli sözlüklere de 

pek çok örnek vermek mümkündür. Bu çalışmaların hepsini Türkçeye yapılan çok 

büyük hizmetler olarak kabul etmek gerekir (Dursunoğlu, 2011:256). 

 

ÇALIŞMANIN KONUSU VE AMACI  

 

 Bu tez çalışmasında “Türkiye Türkçesinde Batı Kökenli Sözcükler (TDK 

Türkçe Sözlük’e Göre)” konu olarak seçilmiştir. Bu konu çerçevesinde Batı 

dillerinden Türkçeye geçen alıntı sözcük sayısının Türkçenin söz varlığı içinde 

hangi oranda yer aldığını belirlemek ve bu bilgi ışığında dilimizin Batı dillerinden 

hangi ölçüde etkilendiğini ortaya koymak amaçlanmıştır. 

 

 Çalışmada esas alınan sözlük, Türk Dil Kurumu’nun 1945 yılında ilk 

baskısını yaptığı Türkçe Sözlük’ün 2005 yılında yapılan 10 uncu baskısıdır. Bu 

sözlük söz, terim, deyim, ek ve anlamdan oluşan 104.481 söz varlığına sahiptir. 

63.818 madde başı, 13.589 da madde içi olmak üzere toplam 77.407 söz 

bulunmaktadır. Bu sözlerin 45.005’i isim, 11.305’i sıfat, 2.644’ü zarf, 87’si zamir, 

33’ü edat, 289’u ünlem, 53’ü bağlaç, 6.441’i ise fiildir. Türler yalnızca madde 

başlarında belirtildiği için bu sayılar madde başı olan sözleri göstermektedir. Bazı 

madde başları hem isim hem sıfat veya hem sıfat hem zarf olabildiği için kelime 
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türlerinin toplam sayısı ile madde başı sayısı birbirinin aynı değildir. Türk 

edebiyatından seçilmiş 29.040 cümleyle sözler örneklendirilmiştir. Sözlük metni ise 

1.236.484 sözden oluşmaktadır. Tezde incelenen Batı kökenli sözcüklerle ilgili 

ayrıntılı bilgi sonuç bölümünde verilmiştir. 

 

ÇALIŞMANIN METODOLOJİSİ 

 

 Belirlenen konu ve amaç çerçevesinde, Türkçe Sözlük’teki Batı Kökenli 

sözcükler, geldikleri dillere ve kültür sözcüğü veya terim olmalarına göre ayrılarak 

sözlükteki açıklamalarıyla alfabetik sıraya göre yazıldı. Bu bölüm metin kısmını 

oluşturdu. Giriş bölümünde Türk Dilinin tarihi gelişimi, yabancı dillerden etkilenme 

durumu ve sözlükçülük konuları; bu konulardaki kaynak eserler, makaleler ile bu 

konularda yazılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinin taranması ve incelenmesi 

sonucunda elde edilen bilgiler ve yapılan değerlendirmeler ile ortaya kondu. Sonuç 

bölümünde ise metin kısmında yer alan sözcüklerin sayı değerleri ve Türkçe 

genelindeki yüzdelik ağırlıkları belirtilerek ortaya çıkan veriler ışığında Türkçenin 

Batı dillerinden etkilenme durumu hakkında yapılan değerlendirmeyle çalışma son 

buldu. 
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1. Fransızcadan alınan sözcükler  
 
 
1.1. İsimler 

 
 
 

-A- 
 
  
 
abajur is.Fr. abat-jour 1. Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere 
vurmasını önlemek için kullanılan lamba siperi. 2. Genellikle üzeri siperli masa 
lambası veya ayaklı lamba.   
abiye is.Fr. habillé  Bayanların özel gecelerde giydiği şık giysi, tuvalet. 
abone is.Fr. abonné 1. Parasını önceden ödeyerek süreli yayınları alıcı olma işi. 2. 
Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse. 3. sf. 
mec. Bir yere gitmeyi alışkanlık durumuna getiren (kimse). 
abonman is.Fr. abonnement 1. Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında 
yapılan anlaşma, sürdürüm : Elektrik abonmanı. 2. Abone olma durumunu gösteren 
belge. 
adaptör is.Fr. adapteur 1. Bir aletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından 
birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı. 2. Aygıtın kullanabileceği 
düzeye göre elektrik akımını ayarlayan alet, uyarlayıcı. 
adisyon is.Fr. addition Hesap. 
adrenalin is.Fr. adrénaline Hekimlikte damarları daraltma, bronşları açma, 
kanamaları kesme vb. amaçlarla kullanılan, kan şekerinin yükselmesine yol açan 
böbrek üstü bezlerinin salgısı. 
adres is.Fr. adresse 1. Bir kimsenin arandığında bulunabileceği yer. 2. Gönderilen 
bir şeyin üzerine, alıcının adını ve bulunduğu yeri bildirmek için yazılan yazı. 
aeroloji is.Fr. aérologie Hava araştırmaları bilimi. 
aferist is.Fr. affairiste Dalavereci. 
afiş is.Fr. affiche Bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın 
görebileceği bir yere asılmış, genellikle resimli duvar ilanı. 
aforizma is.Fr. aphorisme Özdeyiş. 
agraf is.Fr. agrafe Kopça. 
agrandisman is.Fr. agrandissement Büyültme. 
agrandisör is.Fr. agrandisseur Fotoğrafçılıkta büyülteç. 
agrega is.Fr. agrégat Katışmaç. 
agreman is.Fr. agrément Uygunluk. 
agronomi is.Fr. agronomie Çiftçilikle ilgili bilgilerin araştırıldığı bilim dalı. 
ajan is.Fr. agent 1. Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, 
casus, dil avcısı, çaşıt. 2. Bir kimsenin, bir ortaklığın veya bir devletin bazı işlerini 
gören kimse, iş görevlisi, temsilci. 
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ajanda is.Fr. agenda Gerekli notların unutulmaması için yazıldığı takvimli defter, 
andaç.  
ajans is.Fr. agence 1. Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş. 2. Bir ticari 
kuruluşu tanıtan, onunla ilgili bilgi aktaran ve bu yolla kazanç sağlayan iş kolu.      
3. Bu iş kollarının çalıştığı büro. 4. esk. Radyoda haber bülteni. 
ajite is.Fr. agiter “Kışkırtmak” anlamındaki ajite etmek ve “çırpıntıya uğramak” 
anlamındaki ajite olmak birleşik fiillerinde geçen bir söz. 
ajur is.Fr. à jour Delikli örgü, gözenek. 
akademi is.Fr. académie 1. Yüksekokul. 2. Çıplak modelden yapılmış insan resmi. 
3. esk. Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu. 
akademisyen is.Fr. académicien Akedemi üyesi, öğretim üyesi. 
akreditasyon is.Fr. accreditation Denklik.  
akrobasi is.Fr. acrobatie Cambazlık, akrobatlık. 
akrobat is.Fr. acrobate Cambaz.  
akrapol is.Fr. acropole Eski Yunan şehirlerinde, en önemli yapıların ve 
tapınakların bulunduğu iç kale. 
aks is.Fr. axe Dingil. 
aktinoloji is.Fr. actinologie Güneş ışınlarının hem insan hem de bütün canlılar 
üzerinde etkisini inceleyen bilim dalı. 
aktivite is.Fr. activité Etkinlik. 
aktüalite is.Fr. actualité 1. Güncellik. 2. Günün olayı veya konusu. 
akupunktur is.Fr. acupuncture Vücudun belirli noktalarına genellikle altın iğne 
batırarak yapılan tedavi. 
akvarel is.Fr. aquarelle Sulu boya resim. 
akvaryum is.Fr. aquarium Tatlı veya tuzlu su hayvanlarının ve su bitkilerinin 
yapay bir ortamda beslendiği cam su kabı. 
alagarson is.Fr. à la garçonne 1. Kısa kesilmiş saç. 2. Oğlan saçı biçiminde kısa 
kesilmiş kadın saçı. 
alakart is.Fr. à la carte 1. Seçmeli yemek, tabildot karşıtı. 2. zf. Yemek listesinden 
seçerek. 
alarm is.Fr. allarme 1. Bir uyarıyı, bir tehlikeyi bildirmek için verilen işaret. 2. Bu 
işareti veren düzenek. 
alerjen is.Fr. allergène Alerjiye sebep olan herhangi bir madde. 
alerji is.Fr. allergie 1. Birtakım yiyecek, ilaç, toz, koku vb.ne hastalık derecesinde 
gösterilen aşırı tepki. 2. mec. Bir kimseye veya bir şeye karşı olumsuz yönde 
duyulan aşırı duyarlılık. 
alfaterapi is.Fr. alphathérapie Alfa ışınlarının tedavide kullanılması. 
alivre is.Fr. à livrer 1. Önceden satış. 2. Dağıtım, dağıtma. 
alkolmetre is.Fr. alcoolmètre İçilen alkol miktarını ölçmeye yarayan araç. 
Alman öz.is.Fr. Allemand 1. Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse. 
2. sf. Alman halkına, Almanya’ya özgü olan. 
almanak is.Fr. almanach Yıllık.  
alpaks is.Fr. alpax Kolayca bükülebilen alüminyum ve silisyum karışımı. 
alpinist is.Fr. alpiniste Dağcı. 
alpinizm is.Fr. alpinisme Dağcılık. 
alşimi is.Fr. alchimie esk. Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı, simya. 
alşimist is.Fr. alchimiste Alşimi ile uğraşan kimse, simyacı. 
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altes is.Fr. altesse 1. Prens ve prenseslere verilen şeref unvanı. 2. Bu unvanı taşıyan 
kimse. 
altimetre is.Fr. altimètre Yükseklikölçer.  
alüvyon is.Fr. alluvion Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil vb. çok ince taneli 
şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ. 
alyans is.Fr. alliance Nişan yüzüğü. 
amazon is.Fr. amazone 1. Savaşa katılan kadınlara eski çağların Amazonlarına 
benzetilerek verilen san. 2. Ata binen kadın. 
ambalaj is.Fr. emballage  Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kağıt, tahta, plastik 
madde vb. malzeme. 
ambale (-i) Fr. emballement “Birini düşünemez duruma getirmek, çok yormak, 
fazla gaz vererek otomobili çalışamaz duruma getirmek” anlamlarındaki ambale 
etmek ve “çok yorulup iş göremez, düşünemez duruma gelmek” anlamındaki 
ambale olmak birleşik fiillerinde geçen bir söz. 
ambiyans is.Fr. ambiance Hava. 
amblem is.Fr. emblème Belirtke. 
ambulans is.Fr. ambulance Cankurtaran. 
Amerikanist öz.is.Fr. américaniste Amerikan tarihi ve kültürü ile uğraşan bilimci. 
Amerikanizm is.Fr. américanisme Amerikancılık. 
amfi is.Fr. amphi Amfiteatr. 
amfor is.Fr. amphore İki kulplu, dibi sivri, dar boyunlu, karnı geniş testi. 
amor is.Fr. amour Aşk.  
amorti is.Fr. amortir 1. Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil. 2. 
Piyangoda bilet değeri kadar kazanılan ikramiye. 
amortisör is.Fr. amortisseur 1. Motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı vb. hareketleri en 
aza indiren, yayların gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen. 2. Bu düzeni 
kuran öge, cihaz, yumuşatmalık. 
ampir is.Fr. empire esk. Fransa’da ve Avrupa’da yayılmış olan yapı, mobilya, 
giyim vb. üslubu. 
ampul is.Fr. ampoule 1. İçinde, elektrik akımı ile akkor durumuna gelerek ışık 
verebilen bir iletkeni bulunan, havası boşaltılmış cam şişe. 2. İçinde sıvı durumda 
ilaç bulunan cam tüp. 
anabolizma is.Fr. anabolisme Özümleme. 
anagram is.Fr. anagramme Bir kelimedeki harflerin yerini değiştirerek elde edilen 
kelime. 
anakronizm is.Fr. anachronisme Tarih yanılgısı. 
analist is.Fr. analyste Tahlil, analiz yapan kimse, çözümleyici. 
analiz is.Fr. analyse Çözümleme, tahlil. 
analizör is.Fr. analyseur Analiz yapan cihaz, aygıt veya organ. 
anarşizm is.Fr. anarchisme Tarihsel şartlar ne olursa olsun devletin ortadan 
kaldırılmasına çalışan öğreti, baştanımazlık. 
ançüez is.Fr. anchois Genellikle hamsi, bazen de çaça, sardalye veya tirsi 
balıklarından yapılan tuzlu ve yağlı ezme. 
anekdot is.Fr. anecdote Hikayecik, fıkra. 
anemometre is.Fr. anemomètre Yelölçer. 
anemon is.Fr. anémone Dağ lalesi. 
angajman is.Fr. engagement Bağlantı. 
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Anglosakson öz.is.Fr. anglo-saxon 1. V. ve VI. yüzyılda Büyük Britanya’yı ele 
geçiren Cermen ırkından oymaklar. 2. Ana dili İngilizce olan kimse. 3. İngilizlere 
özgü olan şey. 
animasyon is.Fr. animation Canlandırma. 
animatör is.Fr. animateur Canlandırıcı.  
anime is.Fr. animé Japon çizgi filmi. 
anket is.Fr. enquête Herhangi bir konuyla ilgili durum ve tutumu belirlemek için 
düzenlenmiş ayrıntılı ve kapsamlı soru dizisi, sormaca, soruşturma. 
anketör is.Fr. enquêteur Anketçi. 
anons is.Fr. annonce Sesli duyuru.  
anonsör is.Fr. annonceur Sunucu. 
ansiklopedi is.Fr. encyclopédie Bütün bilim, sanat dallarını tek veya bir arada belli 
bir yönteme göre inceleyen eser veya eser dizisi, bilgilik. 
antagonizm is.Fr. antagonisme Düşmanlık. 
antagonizma is.Fr. antagonisme Tezat. 
antant is.Fr. entente Anlaşma, uyuşma, mutabakat. 
antet is.Fr. en-tête Başlık. 
antiemperyalizm is.Fr. anti-impérialisme Antiemperyalist olma durumu. 
antihijyenik is.Fr. anti-hygiénique Sağlık kurallarına aykırı olma. 
antikapitalist is.Fr. anticapitaliste Kapitalist rejime karşı olan kimse. 
antikapitalizm is.Fr. anticapitalisme Kapitalizme karşı olma. 
antikomünizm is.Fr. anticommunisme Komünizm aleyhtarlığı. 
antipropaganda is.Fr. anti-propagande Karşı propoganda. 
antisemitik is.Fr. antisémitique Yahudi aleyhtarı. 
antisemitizm is.Fr. antisémitisme Antisemitistlerin görüş ve tutumu. 
antitez is.Fr. antithèse Karşı sav.  
antitoksin is.Fr. antitoxine İçine giren toksinleri zararsız duruma getirmek için 
vücudun çıkardığı madde. 
antre is.Fr. entrée 1. Giriş. 2. Başlangıç yemeği. 
antrikot is.Fr. entrecôte Sığırın iki kürek arasından ve pirzolalık yerinden 
çıkartılan, kemiğinden sıyrılmış et dilimi.  
antropolog is.Fr. anthropologue İnsan bilimi uzmanı. 
antropoloji is.Fr. anthropologie İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, 
toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim. 
antropomorfizm is.Fr. anthropomorphisme İnsan biçimcilik. 
antroponim is.Fr. anthroponymie Kişi adlarını inceleyen bilim dalı. 
aparey is.Fr. appareil Çeşitli parçalardan meydana gelen alet, cihaz. 
apartman is.Fr. appartement Birkaç katlı ve her katında bir veya birkaç daire 
bulunan yapı. 
apaş is.Fr. apache Hayta. 
aperitif is.Fr. apéritif Ön içki. 
aplik is.Fr. applique Duvar şamdanı, duvar lambası. 
aplikasyon is.Fr. application 1. Uygulama 2. Bir kumaş üzerine başka bir kumaş 
parçasını veya bir danteli dikme yolu ile uygulayarak yapılan süs. 3. Eldeki haritaya 
göre arazi üzerinde bir parseli kazıklarla belirtme. 
aplike is.Fr. appliquer Düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka 
kumaşa işlenmiş durumu. 
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apotr is.Fr. apôtre Yardımcı, koruyucu, havari. 
apre is.Fr. apprêt 1. Kumaş veya derinin cilalanması, perdahlanması.                      
2. Dokumacılıkta, boyacılıkta cila olarak kullanılan madde. 
apse is.Fr. abcès Çıban. 
apsent is.Fr. absinthe Pelinle kokulandırılmış sert bir içki. 
Arabist öz.is.Fr. arabiste Arap dili ve edebiyatıyla uğraşan kimse. 
Arabistik öz.is.Fr. arabistique Arap dili ve kültürü araştırmaları. 
Arabizasyon öz.is.Fr. arabisation Araplaştırma. 
aranje is.Fr. arranger “Düzenlemek” anlamındaki aranje etmek birleşik fiilinde 
geçen bir söz. 
aranjman is.Fr. arrangement Düzenleme. 
aranjör is.Fr. arrangeur Düzenleyici. 
arazöz is.Fr. arroseuse Yolları ve yol kenarlarındaki yeşillikleri sulamakta 
kullanılan araç. 
arbalet is.Fr. arbalète Kundaklı, tetikli yay. 
arena is.Fr. arena 1. Boğa güreşi, yarış, oyun vb. türlü gösteriler yapılan alan.        
2. mec. Siyasi çekişmelerin geçtiği yer. 
argo is.Fr. argot 1. Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya 
topluluktaki insanların özel dil veya söz dağarcığı. 2. Her yerde ve her zaman 
kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin kullandığı 
söz veya deyim. 3. mec. Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim. 
arkebüz is.Fr. arquebuse esk. XV. yüzyılda Fransa’da kullanılmaya başlanan, 
taşınabilir ateşli silah. 
arkeolog is.Fr. archéologue Kazı bilimci. 
arkeoloji is.Fr. archéologie Kazı bilimi. 
arkeopteriks is.Fr. archéoptéryx Hem kuş hem sürüngen özellikleri gösteren bir 
hayvan fosili. 
arketip is.Fr. archétype  İlk örnek. 
aroma is.Fr. arôme Hoş koku. 
arşidük is.Fr. archiduc esk. Avusturya’da imparator ailesi prenslerine verilen 
unvan. 
arşidüşes is.Fr. archiduchesse 1. Arşidükün karısı veya kızı. 2. Avusturya 
hanedanında prenses. 
arşiv is.Fr. archives Belgelik. 
artezyen is.Fr. artésien Burgu ile delinerek açılan ve suyu yükseğe fışkırtan kuyu. 
artist is.Fr. artiste 1. Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse, sanatçı. 2. hlk. 
Eğlence yerlerinde gösteri yapan kimse. 
as is.Fr. as 1. İskambil kağıtlarında birli. 2. sf. Bir işte başta gelen (kimse veya şey). 
asamble is.Fr. assemblée Kurul. 
asansör is.Fr. ascenseur İnsanları, yükleri bir yapının bir katından ötekine veya 
yüksek yerlere çıkarıp indiren, elektrikle işleyen araç.  
asfalt is.Fr. asphalte 1. Siyah renkte şekilsiz bir cins bitüm. 2. Ana maddesi katran 
olan ve yolların kaplanmasında kullanılan karışım. 
asfaltit is.Fr. asphaltite Petrolün ayrışması ile oluşan ve çoklukta tortul kayaçların 
gözeneklerinde bulunan doğal bitüm. 
asimile is.Fr. assimiler “Benzeşmek, kendine uydurmak” anlamındaki asimile 
etmek birleşik fiilinde kullanılır. 
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asistan is.Fr. assistant 1. Yardımcı 2. Araştırma görevlisi. 
astarya is.Fr. astarie Bir gemiye yükleme veya boşaltma için tanınan süre. 
astroloji is.Fr. astrologie Yıldız falcılığı, müneccimlik. 
atak is.Fr. attaque 1. Atılım. 2. Saldırı, hücum, hamle, akın. 
ataş is.Fr. attache Tutturgaç. 
ataşe is.Fr. attaché Bir elçiliğe bağlı uzman. 
atefleksiyon is.Fr. antéflixion Döl yatağının biçiminin bozulması. 
atölye is.Fr. atelier Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların 
çalıştığı yer, işlik. 
atraksiyon is.Fr. attraction Gazino, bar vb. yerlerde müşterileri oyalamak, 
eğlendirmek amacıyla yapılan ilgi çekici gösteri. 
au pair is.Fr. au pair Bakıcı. 
avan proje is.Fr. avant-projet Ön proje, ilk tasarım. 
avans is.Fr. avance Öndelik. 
avantür is.Fr. aventure Macera. 
azoik is. ve sf.Fr. azoïque 1. En eski jeolojik sistem. 2. sf. İçinde fosil bulunmayan 
(toprak). 
 
 

 
-B- 

 
 
 
badana is.Fr. badigeon Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya 
boya. 
bagaj is.Fr. bagage 1. Yolcu yükü. 2. Yolcu taşıtlarında yüklerin konulduğu yer.   
3. Otomobillerin yük konulabilen, genellikle arkada olan bölümleri. 
baget is.Fr. baguette 1. Bateri çalmaya yarayan ince, kısa çubuk. 2. Tıraşlanmış, 
dikdörtgen biçiminde değerli taş. 3. Düşük gramajlı ince, uzun ekmek. 4. Tavuk, 
piliç vb. kanatlılarda but ile paça arasında kalan etli bölüm. 
bakara is.Fr. baccara İskambil kağıdı ile oynanan bir kumar. 
bakteri is.Fr. bactérie Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya 
hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, 
klorofilsiz, tek hücreli canlı. 
bakteridi is.Fr. bactéridie Şarbon hücresi gibi hareketsiz bakteri. 
balans is.Fr. balance Denge. 
bale is.Fr. ballet 1. Belli hafif figürlere, adım atışlara, çoğunlukla sahne düzenine ve 
müziğe dayalı gösteri türü. 2. Bu tür gösteri yapan sanatçı topluluğu. 
balerin is.Fr. ballerine Bale yapan bayan sanatçı. 
Balkanolog öz.is.Fr. balkanologue Balkanoloji uzmanı. 
Balkanoloji öz.is.Fr. balkanologie Balkan uluslarının dili, tarihi ve kültürü ile 
uğraşan bilim dalı.  
balkon is.Fr. balcon 1. Bir yapının genellikle dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar 
veya parmaklıkla çevrili bölümü. 2. Tiyatro, sinema vb. büyük salonlarda asma kat.  



26 
 

balon is.Fr. ballon 1. Isıtılmış hava veya havadan daha hafif bir gazla doldurulan, 
atmosferde uçabilen, küre biçiminde araç. 2. Hava veya gazla doldurulmuş, 
kauçuktan yapılan çocuk oyuncağı. 3. Karnı yuvarlak ve şişkin, boynu dar cam kap. 
balotaj is.Fr. ballotage Adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması 
dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması. 
bandaj is.Fr. bandage 1. Sargı ile sarma. 2. Bağ, sargı. 
bandrol is.Fr. banderole 1. Denetim pulu, denetim bağı. 2. Bayrak direğinin 
tepesine süs olarak konulan uzun, kumaş şerit. 
bank is.Fr. banc çoğunlukla parklarda ve bahçelerde oturulacak sıra. 
banker is.Fr. banquier 1. Banka sahibi. 2. Para, altın vb. taşınır değerlerin 
ticaretiyle uğraşan kimse. 3. mec. Çok zengin kimse. 
banket  is.Fr. banquette 1. Şehirler arası yolların iki tarafında yayaların yürümesine 
ve  taşıtların trafiği aksatmadan durabilmesine yarayan çakıl veya toprak yol.         
2. Yamaçtan kayan toprağı yerinde tutmak ve böylece ekilmeye elverişli yer 
kazanmak için türlü yollarla yapılan dar basamak. 
banliyö is.Fr. banlieue Genellikle oturma alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden 
uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi, çevre, dolay. 
bant is.Fr. bande 1. Yapılış özelliğine göre sarma, yapıştırma vb. işlerde kullanılan 
düz, ensiz, yassı bağ, şerit, izole bant. 2. Yara üzerine yapıştırılan özel olarak 
hazırlanmış ilaçlı küçük şerit. 3. Ses alma aygıtlarında seslerin kaydı için kullanılan 
manyetik oksitli plastik veya selüloz şerit. 
baptist is.Fr. baptiste Protestan mezhebine bağlı kimse. 
bar is.Fr. bar Hava basıncı birimi. 
bar is.Fr. barre Halter sporunda ağırlığı oluşturan kiloları birbirine bağlayan metal 
çubuk. 
baraj is.Fr. barrage 1. Suyu toplama, sulama ve elektrik üretme amacıyla akarsu 
üzerine yapılan bent. 2. Futbol veya hentbolda serbest atışı yapacak oyuncunun 
önünde karşı takım oyuncularının yan yana dizilip oluşturdukları set. 3. mec. 
Herhangi bir alanda başarıyı tespit etmek için gerekli olan şart. 
barbakan is.Fr. barbacane Kale duvarlarında düşmana ok atmak için açılmış delik. 
barbarizm is.Fr. barbarisme Bir sözün fonetik veya morfolojik yapısında yapılan 
büyük yanlışlık. 
barem is.Fr. barème Devlet memurlarının maaşlarının derece ve tutarlarını 
düzenleyen sistem ve çizelge. 
baret is.Fr. barette 1. Küçük takke, papaz takkesi. 2. Bir tür süs iğnesi. 
barfiks is.Fr. barre fixe Çeşitli beden hareketleri yapmaya elverişli yükseklikte, iki 
ayak üzerine tutturulmuş, çubuklu jimnastik aracı. 
barikat is.Fr. barricade Bir yolu veya geçidi kapamak için her türlü araçtan 
yararlanılarak yapılan engel. 
barkarol is.Fr. barcarolle 1. Venedik gondolcularının söz ve müziği önceden 
yazılmadan, içlerinden geldiği gibi söyledikleri şarkı. 2. Ritmi üç zamanlı müzik 
eseri. 
baro is.Fr. barreau Bir şehir veya bir bölge avukatlarının bağlı oldukları meslek 
kuruluşu. 
barograf is.Fr. barographe Bir hava taşıtının uçarken izlediği yolun yüksekliklerini 
çizgi halinde göstermeye veya işaretlemeye yarayan alet, yükseklikölçer. 
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barok is.Fr. baroque 1. M.S 1600-1750 yılları arasındaki klasik sanatı izleyen resim 
ve mimarlık üslubu. 2. Batı edebiyatlarında dengeden çok harekete, düşünceden çok 
duyuma, biçimlerin serbestçe yaratılmasından duyulan coşkuya önem veren, 
abartmalı, etkileyici, çelişkiden çekinmeyen edebiyat akımı. 
baron is.Fr. baron  Batı ülkelerinde vikont ile şövalye arasında soyluluk unvanı. 
basen is.Fr. bassin 1. Vücudun bel ile kalça arasındaki bölümü. 2. Kıtasal uzantıdan 
okyanus ortası sırtlarına kadar devam eden ve 4000-5000 m derinliği olan deniz 
dibi. 
batisfer is.Fr. bathysphère Su üstü araçlarına çelik kablo ile bağlanmış, negatif 
yüzebilirliği bulunan dalış küresi. 
batiskaf is.Fr. bathyscaphe Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanılan araç. 
batonsale is.Fr. bâton salé Tuzlu hamurdan yapılan ince uzun çubuk. 
batöz is.Fr. batteuse Harman dövme makinesi. 
bej is.Fr. beige 1. Sarıya çalan açık kahverengi. 2. Bu renkte olan. 
bek is.Fr. bec Hava gazı lambasının ucu. 
benmari is.Fr. bain-marie Bir kabı kaynar suya oturtmak yolu ile içindekini ısıtma 
veya eritme yöntemi. 
bere is.Fr. béret Yuvarlak, yassı ve sipersiz başlık. 
berjer is.Fr. bergère Arkası kabarık ve yüksek, oturacak yeri geniş koltuk. 
bermuda is.Fr. bermuda Dizlere kadar inen dar ve kısa pantolon. 
beşamel is.Fr. béchamel Et yemekleri için tereyağı, un ve sütle yapılan bir tür sos. 
beton is.Fr. béton Çimentonun su yardımıyla kum, çakıl vb. maddelerle karışması 
sonucu oluşan sert, dayanıklı, bağlayıcı yapı malzemesi. 
betoniyer is.Fr. bétonnière Betonkarar.  
beze is.Fr. baiser  Yumurta akı ve pudra şekeri ile yapılan bir çeşit kuru pasta. 
bezik is.Fr. bésique İki, üç veya dört kişi arasında 96 kağıtla oynanan bir çeşit 
iskambil kağıdı oyunu. 
biberon is.Fr. biberon Genellikle süt çocuklarına süt ve sulu yiyecekleri içirmekte 
kullanılan emzikli şişe. 
bibliyofil is.Fr. bibliophile Kitapsever. 
bibliyograf is.Fr. bibliographe Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman. 
bibliyografi is.Fr. bibliographie Bibliyografya. 
bibliyoman is.Fr. bibliomane Bibliyomanisi olan kimse. 
bibliyomani is.Fr. bibliomanie Hastalık derecesine varan kitap sevgisi, kitap 
düşkünlüğü. 
bibliyotek is.Fr. bibliothèque Kitaplık, kütüphane. 
biblo is.Fr. bibelot Çeşitli maddelerden yapılan heykel, vazo vb. zarif, küçük süs 
eşyası. 
bide is.Fr. bidet Bedenin belden aşağı bölümlerini yıkamakta kullanılan tuvalet 
aracı. 
bidon is.Fr. bidon İçine çeşitli maddeler konulan, sac, plastik veya çinkodan 
yapılmış kap. 
biftek is.Fr. bifteck Izgara veya tavada pişirilen, genellikle dana eti dilimi. 
bigudi is.Fr. bigoudie Kadınların saçlarını kıvırmak için. kullandıkları, metal veya 
plastikten, boru biçiminde küçük araç. 
bijuteri is.Fr. bijouterie 1. Kuyumcunun yaptığı değerli takıların tamamı. 2. Değerli 
olmayan maden veya taşlardan yapılmış takı, süs eşyası. 



28 
 

bikini is.Fr. bikini Deniz, göl, havuz vb. yerlere girerken veya güneşlenirken 
giyilen, iki parçadan oluşan kadın giysisi. 
bilet is.Fr. billet Para ile alınan ve konser, sinema, tiyatro vb. eğlence yerlerine 
girme, ulaşım araçlarına binme veya bir talih oyununa katılma imkanını veren 
belge. 
bilyon is.Fr. billion esk. Milyar. 
bisiklet is.Fr. bicyclette Tekerlekleri pedal aracılığıyla ayakla döndürülen binek 
aracı, çiftteker. 
bisküvi is.Fr. biscuit Un, süt, şeker veya tuzla yapılan ince, gevrek kuru pasta türü. 
bistro is.Fr. bistro İçkili kahve, küçük lokanta. 
bisturi is.Fr. bistouri Neşter. 
biye is.Fr. biais Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından 
veya başka kumaştan geçirilen ince şerit. 
biyel is.Fr. bielle Makinelerde, bir ucu pistona, öbür ucu volanı çeviren kaldıraca 
geçirilmiş hareketli çubuk. 
biyoelektrik is.Fr. bioélectrique  Canlı varlıkların ürettiği elektrik. 
biyoelektronik is.Fr. bioélectronique Moleküler biyolojinin hücrelerin yapısına 
giren moleküller arasında geçerli elektrostatik güçlerini inceleyen bölümü. 
biyoenerji is.Fr. bioénergie Biyokütlenin kimyasal dönüşümüyle elde edilen enerji. 
biyofizik is.Fr. biophysique Fizyolojide geçen fiziksel olayların bilimi, biyolojik 
fizik. 
biyogaz is.Fr. biogaz Gübre gazı. 
biyograf is.Fr. biographe Hayat hikayesi yazarı. 
biyografi is.Fr. biographie Öz geçmiş. 
biyojeografi is.Fr. biogeographie Bitki ve hayvanların yeryüzü üzerindeki 
dağılımını ve bunun sebeplerini inceleyen bilim, biyoloji coğrafyası. 
biyokatalizör is.Fr. biocatalyseur Canlı dokuların hepsinde çok az bulunan ve 
hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandıran veya kolaylaştıran madde. 
biyolog is.Fr. biologue Biyoloji ile uğraşan kimse, biyoloji uzmanı. 
biyoloji is.Fr. biologie Bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme vb. yaşayış 
evrelerini inceleyen bilim, dirim bilimi. 
biyomekanik is.Fr. biomécanique Biyoloji, fizyoloji ve tıp konularını mekanik 
kanunlar yöntemiyle irdeleme. 
biyometeoroloji is.Fr. biométéorologie Canlılar üzerinde hava olaylarının etkisini 
inceleyen bilim. 
biyomikroskop is.Fr. biomicroscobe Kendine özgü bir ışık ile kullanılan çift göz 
mercekli mikroskop. 
biyosfer is.Fr. biosphère Üzerinde hayat olan yeryüzü bölgesi. 
biyoşimi is.Fr. biochimie Organ dokularındaki kimyasal olayları inceleyen kimya 
kolu. 
biyotop is.Fr. biotope Biyolojik ortam. 
bluz is.Fr. blouse Vücudun üst bölümüne giyilen, genellikle ince kumaştan yapılan 
veya iplikten örülen kadın giysisi. 
bol is.Fr. bol Özel bir cam içinde likör, şarap, meyve ve maden suyu karıştırılarak 
hazırlanan içki. 
Bolşevizm öz.is.Fr. bolchévisme Bolşeviklik, komünizm. 
bombardon is.Fr. bombardon Bandoda en kalın sesi veren, pistonlu, nefesli çalgı. 
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bombe is.Fr. bombé Şişkinlik, kabarıklık. 
bone is.Fr. bonnet Düz veya kıvrımlı her çeşit yumuşak kumaş vb. maddeden 
yapılan başlık. 
bonfile is.Fr. bon filet 1. Kasaplık hayvanlarda bel kemiğinin iki yanında bulunan 
ve yumuşaklığı dolayısıyla beğenilen et bölümü. 2. Bu bölümden hazırlanan et 
dilimi. 
bonmarşe is.Fr. bon marché İçinde her türlü giyim, süs eşyası, oyuncak vb. satılan 
büyük mağaza. 
bonservis is.Fr. bon service Çalıştığı yerden ayrılırken görevini iyi yaptığını 
belirtmek amacıyla birine verilen belge, temiz iş kağıdı. 
bordo is.Fr. bordeaux 1. Mora çalan kırmızı renk, şarap tortusu rengi. 2. sf. Bu 
renkte olan. 
bordro is.Fr. bordreau Bir maaşın ayrıntılarını gösteren çizelge. 
bordür is.Fr. bordure 1. Kaldırımların kenarlarında bulunan taşlar. 2. Genellikle 
giyim kuşam malzemesindeki kenar süsü. 3. Cilt kapağındaki kalın çizgiler. 4. 
Banyo, tuvalet, mutfak vb. ıslak zeminlerde duvar döşemeleri arasına konan motifli 
bir tür fayans. 
bot is.Fr. botte Uzun konçlu, kapalı ayakkabı. 
botanik is.Fr. botanique Bitki bilimi, nebatat. 
boykotaj is.Fr. boycottage Boykot etme işi. 
branş is.Fr. branche Dal, şube, kol. 
brik is.Fr. brick İki direkli, seren yelkenli, birkaç top taşıyan gemi. 
briket is.Fr. briquette 1. Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt.         
2. Linyit, kömür tozu ve katran tortusundan basınçla elde edilen, tuğla biçimli yapı 
malzemesi. 3. Kum ve çimentonun birleştirilmesiyle elde edilen yapı malzemesi. 
briyantin is.Fr. brillantine Saçı parlatmak ve yatırmak için kullanılan güzel kokulu 
bir madde. 
briz is.Fr. brise Meltem. 
brokar is.Fr. brocart Sırma veya gümüş işlemeli bir tür ipekli kumaş. 
bronz is.Fr. bronze 1. Tunç. 2. sf. Bu maddeden yapılmış olan. 
broş is.Fr. broche Kadınların takındıkları süs iğnesi. 
broşür is.Fr. brochure Genellikle bir şeyi tanıtmayı amaçlayan, sayfa sayısı az, 
küçük kitap, risale. 
bröve is.Fr. brevet Diploma, şehadetname. 
brülör is.Fr. bruleur Yakmaç. 
buji is.Fr. bougie Patlamalı motorlarda yakıtı tutuşturmaya yarayan araç. 
buke is.Fr. bouquet Koku, rayiha. 
buket is.Fr. bouquet Çiçek demeti. 
bukle is.Fr. bouclé Küçük lüle durumunda, kıvrımlı saç. 
buklet is.Fr. bouclette 1. Bükülmüş iplik. 2. sf. Bu iplikten dokunmuş (giyecek). 
buldozer is.Fr. bulldozer Önündeki geniş bıçakla toprağı sıyırıp kaldıran, tekerlekli 
veya paletli bir yol makinesi. 
burjuvazi is.Fr. bourgeoisie Burjuva sınıfı, kent soyluluk. 
burlesk is.Fr. burlesque Sanat alanında ve özellikle edebiyatta rastlanan, komikliğe 
dayanan bir tür. 
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burs is.Fr. bourse 1. Bir öğrencinin öğrenimini sürdürebilmesi veya bir kimsenin 
bilgi ve görgüsünü artırması için belli bir süre devlet veya özel kuruluşlarca ödenen 
aylık para. 2. Bu amaçla vakfedilmiş paranın veya malın geliri. 
buşon is.Fr. bouchon Şişeyi kapatmaya yarayan tapa. 
butik is.Fr. boutique Giyim ve süs eşyası satılan dükkan. 
buton is.Fr. bouton Çalıştırmaya yarayan düğme. 
buyot is.Fr. bouillote Yatakta ısınmak için kullanılan su torbası. 
büfe is.Fr. buffet 1. Evlerde içine yemek takımlarının konduğu dolap.                      
2. Toplantılarda yiyecek ve  içeceklerin konulduğu masa. 3. Yiyecek, içecek, 
gazete, dergi vb.nin satıldığı küçük dükkan. 
bülten is.Fr. bulletin 1. Özel veya resmi kurum, kuruluş veya yetkili kişilerce 
herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru. 2. Dergi. 
büro is.Fr. bureau 1. Çalışma odası. 2. Danışma ve yazı işlerinin yürütüldüğü iş 
yeri. 3. Bölüm, şube. 4. Yazı masası. 
bürokrasi is.Fr. bureaucratie 1. Devletle ilgili işlerin yürütülmesinde gereksiz 
kural ve işlemler, kırtasiyecilik. 2. Devlet kurumlarında çalışan üst düzey 
yöneticiler topluluğu. 3. Kamu yönetimi. 
bürokrat is.Fr. bureaucrate 1. Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yönetici.       
2. Kırtasiyeci. 
büst is.Fr. buste 1. Vücudun, omuzlarla birlikte göğüsten yukarı bölümü.                
2. Heykelcilikte başı, göğsü, bazen de omuzları içine alan sanat ürünü. 
büstiyer is.Fr. bustier Bayanların ceket vb. kıyafetlerinin içinde kullanılan çarpıcı, 
göz alıcı, işlemeli kumaştan yapılmış askılı veya askısız üstlük. 
bütçe is.Fr. budget 1. Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki 
belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü. 2. Devlet ve öteki kuruluş 
veya toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama 
niceliklerini önceden belirleyen, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren 
kanun veya karar. 
büvet is.Fr. buvette İstasyon, tiyatro sinema vb. yerlerde yiyecek ve içecek satılan 
küçük büfe. 
büz is.Fr. buse Künk. 
 
 

 
-C- 

 
 
 

ceket is.Fr. jaquette Erkeklerin ve kadınların giydiği, genellikle önden düğmeli, 
kalçayı örten, kollu üst giysisi. 
Cermen öz.is.Fr. germain Bugünkü Almanya’yı, Bohemya ve Polonya’nın batı 
bölümünü kapsayan Cermenya’da milattan önce III. yüzyıldan IX. yüzyıla kadar 
oturan halk veya bu halktan olan kimse. 
cizvit is.Fr. jésuite İsa Derneği denilen bir Hristiyan derneğinin üyesi. 
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-Ç- 
 
 
 
 

çiklet is.Fr. chiclet Sakız. 
çinkograf is.Fr. zincographe Çinkografi ustası. 
çinkografi is.Fr. zincographie Çoğaltılmak istenen resim veya yazıların kalıbını 
çinko üzerine çıkarma sanatı. 
 
 

 
-D- 

 
 
 

Dadaist öz.is.Fr. dadaiste Dadacı. 
Dadaizm öz.is.Fr. dadaisme Dadacılık. 
daktilo is.Fr. dactylo 1.Yazı makinesi. 2. Yazı makinesi ile yazmayı meslek edinen 
kimse. 
daktilograf is.Fr. dactylographe Yazı makinesi ile yazı yazan kimse. 
daktilografi is.Fr. dactylographie Yazı makinesi ile yazı yazma işi. 
daktiloskopi is.Fr. dactyloscopie Parmak izine dayanarak kimlik belirleme 
yöntemi. 
daktilotekni is.Fr. dactylotechnie Suçlunun parmak izlerini belirlemeye, kimliğini 
araştırıp bulmaya yarayan yöntemlerin bütünü. 
dam is.Fr. dame 1. Dansta kavalyenin eşi. 2. İskambil kağıtlarında kız. 
dans is.Fr. danse Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzeli 
vücut hareketleri, raks. 
dansör is.Fr. danseur Dans etmeyi meslek edinmiş erkek. 
dansöz is.Fr. danseuse Dans etmeyi meslek edinmiş kadın. 
dantel is.Fr. dantelle Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen 
türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene. 
davya is.Fr. davier Dişçi kerpeteni. 
debriyaj is.Fr. debrayage Otomobillerde kavrama yöntemi ile kenetlenmiş iki mili 
birbirinden ayıran ve çekici mili hareket düzeninde tutarak çekilen milin durmasını 
ve bu işlem sonunda aracın hareketini sağlayan sistem. 
dedantör is.Fr. détendur  Ocak, fırın, soba vb. araçlarda kullanılan likit gazın 
akışını düzenleyen aygıt. 
dedektör is.Fr. détecteur Gaz, mayın, radyoaktif mineral, manyetik dalga vb.ni 
bulmaya yarayan cihaz, bulucu. 
defibratör is.Fr. défibrateur Yongaları liflerine ayrıştıran özel alet. 
defile is.Fr. défilé Giyecekleri tanıtmak amacıyla mankenlerin yaptıkları gösteri, 
giyim gösterisi. 
defo is.Fr. défaut Kusur, özür, bozukluk. 
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deformasyon is.Fr. déformation Biçimi bozulma, biçimsizleşme. 
dekadan is.Fr. décadent  XIX. yüzyıl sonlarında Fransa’da natüralistlere karşı çıkan 
sembolizm akımına öncülük etmiş olan sanatçı. 
deklanşör is.Fr. déclencheur 1. Bir devre kesicinin işleyişini etkileyerek açılmasını 
önleyen düzen. 2. Fotoğraf makinesinin resim çekilirken basılan düğmesi.  
deklarasyon is.Fr. déclaration 1. Bildirme, duyurma, ilan etme. 2. Bir konunun 
kamuoyuna duyurulması için yapılan açıklama, bildiri. 3. Mal bildirimi. 
dekolte is.Fr. décolleté 1. Kolları, göğüs veya sırt bölümü açık olan kadın giysisi   
2. sf. Açık saçık. 
dekor is.Fr. décor 1. Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin 
yazıldığı yerin ve geçtiği çağın özelliklerini belirleyen perde, aksesuar vb. ögelerin 
bütünü. 2. Bir yere süsleme amacıyla verilen düzen. 3. mec. Görünüş, manzara. 
dekorasyon is.Fr. décoration 1. Dekor yapma işi. 2. Bir yeri süsleme. 
dekoratör is.Fr. décorateur 1. Tiyatro, opera vb. dekorlarını tasarlayan sanatçı.     
2. İç mimar. 
dekovil is.Fr. decauville Ray aralığı 60 cm veya daha az olan, arabaları buhar, 
hayvan veya insan gücüyle yürütülen küçük demiryolu. 
delegasyon is.Fr. délégation Herhangi bir topluluğu temsil etmekle görevli yetkili 
kurul. 
delege is.Fr. délégué 1. Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına 
gönderilen kimse. 2. Devlet, parti, sendika vb. kuruluşları toplantılarda temsil eden 
kimse. 3. Bilimsel toplantılara bildiri sunmak üzere katılan kimse, katılımcı. 
demagog is.Fr. démagogue Demagoji yapan kimse, halk avcısı, halk dalkavuğu. 
demagoji is.Fr. démagogie Bir kimsenin, bir grubun duygularını kamçılayarak 
abartılı veya gerçek dışı sözler söyleyip onları kazanmaya çalışma, halk avcılığı. 
demograf is.Fr. démographe Nüfus bilimci. 
demografi is.Fr. démographie Nüfus bilimi. 
demonstrasyon is.Fr. démonstration Gösteri. 
deodorant is.Fr. déodorant Vücudun belli bölgelerinden hoş olmayan kokuların 
çıkmaması için sıkılarak kullanılan güzel kokulu madde. 
deontoloji is.Fr. déontologie Ödev bilgisi. 
departman is.Fr. département Bir iş yeri, okul veya üniversitenin herhangi bir 
bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt birimlerinden her biri, bölüm. 
depolitizasyon is.Fr. dépolitisation Grup, kurum veya eylemin siyasal niteliğini 
yitirmesi. 
derivasyon is.Fr. dérivation Irmak vb.nin yatağını değiştirme. 
desen is.Fr. dessin 1. Tahta, çini, kumaş, kağıt vb. yüzeylerin üzerine yapılan çizim. 
2. Tahta, çini, kumaş, kağıt vb. yüzeylerin üzerinde varlıkları, nesneleri belirli 
çizgilerle gösterme, tasvir. 3. Görsel bir etki yaratmak amacıyla yapılmış çizgi 
resimlerin hepsi. 4. Desen yapma sanatı. 
desinatör is.Fr. dessinateur 1. Mesleği desen yapmak olan kimse. 2. Endüstri, 
mimarlık vb.nde desen yapan kimse. 
desister is.Fr. décistère Bir sterin onda biri. 
despot is.Fr. despote 1. Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse.          
2. mec. Her istediğini ve dilediğini yaptırmak isteyen kimse, tiran. 3. sf. Zorba. 
despotizm is.Fr. despotisme Despotluk, istibdat. 
deşarj is.Fr. décharge 1. Boşalma. 2. mec. Rahatlama. 
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detant is.Fr. détente Yumuşama. 
detay is.Fr. détail Ayrıntı. 
deterjan is.Fr. détergent Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme özelliği 
bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı. 
developman is.Fr. développement Fotoğrafçılıkta kullanılan, kimyevi bir tür banyo 
maddesi. 
dezavantaj is.Fr. désavantage Avantajlı olmama durumu. 
didon is.Fr. dis donc hlk. Halkın İstanbul’daki yabancılara, özellikle Fransızlara 
verdiği ad, didona. 
diktafon is.Fr. dictaphone Bir tür ses alma cihazı.  
diktatör is.Fr. dictateur 1. Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse. 
2. sf. mec. Zorba. 
dikte is.Fr. dictée 1. Bir başkasına o anda söyleyerek yazdırma. 2. Bu biçimde 
yazdırılan şey. 
diplomasi is.Fr. diplomatie 1. Uluslararası ilişkileri düzenleyen antlaşmalar bütünü. 
2. Yabancı bir ülkede ve uluslararası toplantılarda ülkesini temsil etme işi ve sanatı. 
3. Bu işte çalışan kimsenin görevi, mesleği. 4. Bu görevlilerin oluşturduğu topluluk. 
5. mec. Güç bir görüşme sırasında gösterilen ustalık ve beceriklilik. 
diplomat is.Fr. diplomate 1. Dış politikayla uğraşan ve ülkesini temsil etmekle 
görevlendirilen kimse. 2. Teksir yapmak için kullanılan bir mumlu kâğıt türü.         
3. mec. İlişkilerinde kurnaz, becerikli olan. 
direksiyon is.Fr. direction Taşıta istenilen yönü vermeye ve taşıtı belirli bir 
doğrultuda götürmeye yarayan düzenek, yönelteç. 
direktif is.Fr. directive Yönerge. 
direktör is.Fr. directeur Yönetmen. 
disiplin is.Fr. discipline 1. Sıkı düzen. 2. Kişilerin içinde yaşadıkları topluluğun 
genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin 
bütünü. 
diskjokey is.Fr. disc-jockey Radyo ve diskoteklerde müzik yayınlarını plak veya ses 
bantları aracılığıyla yöneten kimse. 
disko is.Fr. discothèque Diskotek. 
diskotek is.Fr. discothèque 1. Plak, ses bandı koleksiyonu. 2. Çalınan plak, bant vb. 
eşliğinde dans edilen klüp, disko. 
diskur is.Fr. discours Söylev, nutuk. 
dispanser is.Fr. dispensaire Sağlık ocağı. 
disprosyum is.Fr. dysprosium Atom ağırlığı 162,5, atom numarası 66 olan açık 
yeşil renkte çözeltiler veren, az bulunan bir element. 
distribütör is.Fr. distributeur Dağıtıcı. 
ditiramp is.Fr. dithyrambe 1. Eski Yunanların Dionysos şerefine okudukları tören 
şarkısı. 2. Lirik şiir.  
divitin is.Fr. duvetin Bir yüzü havlu, pamuklu veya yünlü kumaş. 
diya is.Fr. diapositive’in kısaltması Slayt. 
diyalektik is.Fr. dialectique Gerçekliği ve onun çelişmelerini incelemeye yarayan 
ve bu çelişmeleri aşmayı sağlayan yolları aramayı öngören akıl yürütme yöntemi, 
eytişim. 
diyalektolog is.Fr. dialectologue Diyalektoloji uzmanı. 
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diyalog is.Fr. dialogue 1. Karşılıklı konuşma. 2. Oyun, roman, hikâye vb. eserlerde 
iki veya daha çok kimsenin konuşması. 3. Konuşmaya dayanılarak yazılmış eser.    
4. mec. Anlaşma, uyum sağlama veya bu yolda çalışma 
diyapozitif is.Fr. diapositive Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda 
kullanılmaya özgü, saydam, pozitif görüntü, slayt. 
diyet is.Fr. diète Sağlığı korumak, düzeltmek veya fazla para harcamamak amacıyla 
uygulanan beslenme düzeni, perhiz, rejim. 
diyetetik is.Fr. diététique Kötü beslenmenin yol açtığı hastalıkları, yiyeceklerin 
besin değerlerini inceleyen sağlık bilgisi dalı. 
diyetisyen is.Fr. diététicien Diyet uzmanı. 
dizyem is.Fr. dixième Sıcakölçerde santigradın onda biri. 
doktor is.Fr. docteur 1. Hekim. 2. Bir fakülteyi veya bir yüksekokulu bitirdikten 
sonra belli bir bilim dalında en yükseköğrenim basamağına vardığını, geçirdiği özel 
sınavla va başırılı bir eserle gösterenlere verilen akademik unvan. 
doktora is.Fr. doctorat Bir fakülte veya yüksekokulu bitirdikten sonra o bilim 
dalında sınav ve bilimsel bir eserle erişilen derece, basamak. 
doktrin is.Fr. doctrine Öğreti. 
doküman is.Fr. document Belge, vesika. 
dokümantasyon is.Fr. documentation Belgeleme, bir çalışma için gerekli belgeleri 
arama ve sağlama, belgelere dayandırma. 
domino is.Fr. domino  Üzerleri noktalarla işaretli dikdörtgen biçiminde yirmi sekiz 
taşla masa üzerinde oynanan bir oyun. 
done is.Fr. donnée Veri. 
döpiyes is.Fr. deux-pièces Etek ceketten oluşan iki parçalı kadın giysisi. 
draje is.Fr. dragée 1. Üstü şekerli, renkli ve parlak bir madde ile kaplanmış hap.    
2. Genellikle çikolata ile kaplanmış kuru yemiş. 
dramaturji is.Fr. dramatourgie Oyun yazma ve yönetme bilgisi. 
drezin is.Fr. draisine Demir yollarında yol kontrol ve bakımı için kullanılan küçük 
araba. 
duayen is.Fr. doyen 1. Kordiplomatikte kıdemlilik bakımından başta gelen 
diplomat. 2. Bir meslekte yaşça ve kıdemce ileri olan kimse. 
duble is.Fr. doublé 1. Belirli miktarın veya büyüklüğün iki katı. 2. Giysilerin iç 
bölümüne geçirilip kumaşla birlikte dikilen astar veya giysilerin içine ayrı olarak 
giyilen giyecek. 3. zf. Bir kadeh miktarında. 4. sf. İkili, gidişi ve gelişi ayrılmış 
(yol). 
duş is.Fr. douche 1. Temizlik veya tedavi amacıyla suyu yüksekten üzerine doğru 
püskürtme yoluyla yıkanma. 2. Bu biçimde yıkanmaya yarayan alet. 
duy is.Fr. douille Elektrik ampulünün takıldığı bakır veya pirinçten yivli yer. 
dübel is.Fr. double 1. Vidanın daha sağlam yerleşmesi için duvarlarda açılan deliğe 
önceden çakılan plastik yuva. 2. 4-20 mm çaplarında, uçları yarık ve tırtıllı, baş 
tarafı uca doğru daralan delikli, orta sert veya sert plastikten yapılmış özel kavela. 
dük is.Fr. duc Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı. 
düşes is.Fr. duchesse Dükün karısı.  
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ebülyoskop is.Fr. ébullioscope Cisimlerin kaynama sıcaklığını tespit etmeye 
yarayan cihaz. 
edisyon is.Fr. édition Basım. 
editör is.Fr. éditeur 1. Yayımcı. 2. Yazıları yeniden düzenleyerek yayıma 
hazırlayan kimse. 
efor is.Fr. effort Zihince ve bedence ortaya konan çaba, emek. 
egoizm is.Fr. égoisme Bencillik. 
egzotizm is.Fr. exotisme Bir eserde uzak, yabancı ülkelerle ilgili olayları, kişileri, 
yöresel görüşleri yansıtma, yabancılık. 
ekinokok is.Fr. équinocoque Etoburların gelişmiş dönemlerinde bağırsaklarında 
yaşayan tenya türü. 
ekip is.Fr. équipe 1. Takım. 2. İşçilerin oluşturduğu takım. 
ekipman is.Fr. équipement Takım. 
ekler is.Fr. éclair İçi krema ile doldurulmuş bir pasta türü. 
eko is.Fr. éco Yankı. 
ekol is.Fr. école Bir bilim ve sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan 
yöntem veya akım, okul. 
ekolog is.Fr. écologue Ekoloji ile uğraşan kimse. 
ekoloji is.Fr. écologie Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan 
ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı. 
ekolojist is.Fr. écologiste Ekolojizmi savunan kimse. 
ekolojizm is.Fr. écologisme Olgulara bütünsel olarak ve doğa merkezli bakış 
açısıyla yaklaşan bir düşünce akımı. 
ekonomi is.Fr. économie 1. İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini 
bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat. 2. Bu 
ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat. 3. Tutum. 
ekonomist is.Fr. économiste Ekonomi uzmanı, iktisatçı. 
ekonomizm is.Fr. économisme Her şeyin ekonomik sebeplerle belirlendiği ve işçi 
sınıfı mücadelesinin yalnızca ekonomik bir mücadele olduğunu ileri süren düşünce 
akımı 
ekran is.Fr. écran 1. Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürülen, saydam 
olmayan düz yüzey, görüntülük. 2. Beyaz perde, görüntülük. 3. Televizyon camı, 
görüntülük. 
ekselans is.Fr. excellence 1. Bakanlık ve elçilikten başlayarak cumhurbaşkanlığına 
kadar yükselen, yüksek makam sahibi yabancılara verilen şeref unvanı. 2. Bu 
unvanı taşıyan kimse. 
ekskavatör is.Fr. excavateur Kazı makinesi, kazaratar, kazmaç. 
eksper is.Fr. expert Bilirkişi. 
eksperimantalizm is.Fr. expérimentalisme Deneyselcilik. 
ekspertiz is.Fr. expertise Eksperlerce yapılan inceleme, keşif, muayene. 
ekspoze is.Fr. exposé Bir yere sunulan bildiri özeti. 
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ekspozisyon is.Fr. exposition Sergi. 
ekspres is.Fr. express Yalnız belirli duraklarda duran, büyük iskelelere uğrayan 
tren, otobüs veya gemi. 
ekstrafor is.Fr. extra-fort Giysilerin etek, kol, yaka parçalarına, perdelerin ucuna 
geçirilen seyrek dokunmuş keten şerit. 
ekü is.Fr. écu esk. Avro.  
ekvator is.Fr. équateur Fındık, ceviz vb. meyvelerin ölçümünde kullanılan bir 
birim. 
elektrifikasyon is.Fr. électrification Elektrik enerjisini endüstri, ulaşım ve gündelik 
hayata uygulama, elektriklendirme. 
elektrobiyoloji is.Fr. électrobiologie Canlılarda görülen elektrik olaylarını 
inceleyen bilim. 
elektrodinamik is.Fr. électrodynamique 1. Elektrik akımlarının dinamik hareketini 
konu edinen fizik dalı. 2. sf. Bu dalla ilgili olan. 
elektrodinamometre is.Fr. électrodynamomètre Elektrik akımının şiddetini ölçen 
cihaz. 
elektrofon is.Fr. électrophone Fonograf kayıtlarını okumak ve elektrik akımının 
aracılığıyla yükselterek sese çevirmek için gerekli araçları içinde toplayan cihaz. 
elektrojen is.Fr. électrogène Elektrik üreten (sistem). 
elektrometre is.Fr. électromètre Elektrikte kullanılan türlü ölçü cihazları. 
elektromobil is.Fr. électromobile Elektrik enerjisiyle işleyen otomobil. 
eliminasyon is.Fr. élimination Eleme. 
eman is.Fr. éman Radyoaktif cisimlerde ölçü birimi. 
emay is.Fr. émail Bazı maddeleri korumak, belirli bir parlaklık kazandırmak veya 
boyamak için kullanılan, saydam veya donuk cama benzeyen cila. 
empermeabl is.Fr. impérméable Yağmurluk. 
emperyalist is.Fr. impérialiste Emperyalizm yanlısı olan kimse, yayılmacı. 
emperyalizm is.Fr. impérialisme Bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir 
milleti siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıp yayılması veya yayılmayı istemesi, 
yayılmacılık. 
empresyonist is.Fr. impressionniste İzlenimci. 
empresyonizm is.Fr. impressionnisme İzlenimcilik. 
emprime is.Fr. imprimé 1. Değişik renkte boya kullanılarak kumaş üzerine desen 
ve zemin basma işlemi. 2. sf. Bu işleme uğratılan (kumaş). 
endeks is.Fr. index İndeks. 
endüstri is.Fr. industrie Sanayi. 
endüstriyalizm is.Fr. industrialisme Sanayicilik. 
enformasyon is.Fr. information 1. Danışma, tanıtma. 2. Haber alma, haber verme, 
haberleşme. 
enformatik is.Fr. informatique Bilişim. 
enfrastrüktür is.Fr. infrastructure Altyapı. 
enjeksiyon is.Fr. injection İğne yapma, iğne vurma. 
enjektör is.Fr. injecteur Şırınga. 
enstantane is.Fr. instantané 1. Işıklama süresi saniyenin 1/25’i veya daha kısa olan 
hızlı bir hareketi çekme yöntemi. 2. Bu yöntemle çekilen fotoğraf. 3. sf. Bir anda 
olan. 
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enstitü is.Fr. institut Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak 
genellikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim 
kurumu. 
entegrasyon is.Fr. intégration Bütünleşme, birleşme. 
enterfon is.Fr. interphone İç telefon donanımı. 
enternasyonal is.Fr. international 1. Uluslararası. 2. Devletlerin proletaryasının 
katıldığı uluslararası topluluk.  
enternasyonalizm is.Fr. internationalisme Uluslararsıcılık, beynelmilelcilik. 
entomolojist is.Fr. entomologiste Böcek bilimci. 
entrika is.Fr. intrigue Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, 
oyun, dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile. 
epigrafi is.Fr. épigraphie Yazıt bilimi. 
epilasyon is.Fr. épilation Vücutta istenmeyen tüyleri yolma, tüyleri alma. 
epistemoloji is.Fr. épistémologie Bilgi kuramı. 
eradikasyon is.Fr. éradication Yok etme. 
ergonomi is.Fr. ergonomie İnsanın, makinenin ve  çevrenin bir arada uyumlu ve 
verimli bir biçimde çalışmasını inceleyen bilim dalı, iş bilimi. 
eroin is.Fr. héroïne Morfinden kimyasal yolla elde edilen uyuşturucu bir madde. 
eroinman is.Fr. héroïnomane Eroinci. 
erotizm is.Fr. érotisme 1. Erosçuluk. 2. Kösnüllük. 
eskalop is.Fr. escalope İnce dövülmüş, yağsız, sinirsiz tavuk veya dana eti. 
eskiz is.Fr. esquisse Taslak. 
eskort is.Fr. escorte Koruma, muhafız takımı. 
espas is.Fr. espace 1. Basımcılıkta bir kelimenin harflerini ayırmak için kullanılan 
harflerden daha kısa ve küçük metal çubuk. 2. Aralık. 
espiyon is.Fr. espion  Birinin kusur veya suçlarını gizlice bildirmesi için o kimsenin 
üstleri tarafından tutulmuş olan ve bundan çıkar sağlayan kişi. 
estamp is.Fr. estampe Metal, tahta vb. üzerine kazıldıktan sonra basılan resim. 
estampaj is.Fr. estampage Metal, tahta vb. üzerine resim basma, çoğaltma yöntemi. 
estet is.Fr. esthète Güzeli en üstün, en yüce değer sayan kişi. 
estomp is.Fr. estompe Kara kalem resimde çizgiyi veya pastel boyasını yaymak için 
kullanılan, kendi üzerine sarılmış kağıt veya deri. 
eşarp is.Fr. écharpe Baş örtüsü. 
etajer is.Fr. étagère Raflı, kapaksız ve taşınabilir dolap. 
etalon is.Fr. étalon Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş yasal ölçü modeli. 
etamin is.Fr. étamine Pamuk, keten veya ipekten, seyrek dokunmuş delikli bir tür 
kumaş. 
etiket is.Fr. étiquette 1. Bir malın tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya kitap, defter 
vb. şeylerin kime ait olduğunu belirtmek, belli etmek için üzerlerine konulan küçük 
kağıt. 2. Kimlik. 3. mec. Toplum içindeki davranışlarda izlenecek yol, teşrifat. 
etnograf is.Fr. ethnographe Etnografya uzmanı, budun betimci. 
etnografya is.Fr. ethnographie Kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür 
oluşumlarını araştıran bilim, budun betimi. 
etnolog is.Fr. ethnologue Etnoloji uzmanı. 
etol is.Fr. étole Genellikle kürkten, gösterişili kumaşlardan veya yün örgüden 
yapılmış uzun omuz atkısı. 
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etoloji is.Fr. éthologie Hayvanların davranışlarını kendi doğal çevrelerinde ve 
deney düzeneğine sokmadan karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalı. 
etüt is.Fr. étude 1. herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma. 2. Ön çalışma. 
3. Belli bir konuyu inceleyen, araştıran eser veya yazı. 4. Öğrencilerin, bir 
belletmenin gözetimi, denetimi altında ders çalışmalarına ayrılan zaman. 
etüv is.Fr. étuve 1. Yiyecekleri, nesneleri yüksek ısıyla sterilize ve dezenfekte 
etmekte kullanılan kapalı araç. 2. Türlü eşyaları kurutmakta veya temizlemekte 
kullanılan araç. 3. Mikropların üretilmesinde uygun sıcaklığı sağlayan kapalı araç. 
eviye is.Fr. évier Mutfakta musluk altında bulaşık yıkamaya yarayan tekne. 
ezofori is.Fr. ésophorie İki gözde görme bozukluğu. 
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fabrikatör is.Fr. fabricateur Fabrikacı. 
faks is.Fr. Belgegeçer. 
faksimile is.Fr. fac-similé Tıpkıbasım. 
faktör is.Fr. facteur Etken, etmen. 
fakülte is.Fr. faculté Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu 
bakımından ayrılmış kollarından her biri. 
falanjist is.Fr. phalangiste İspanya’da falanj üyesi. 
falez is.Fr. falaise Yalı yar. 
fanatizm is.Fr. fanatisme Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla 
bağlılık, taassup, bağnazlık. 
fantasma is.Fr. fantasme Gerçekte olmadığı halde var gibi görünen hayal. 
fantezist is.Fr. fantaisiste Fantezi meraklısı, fanteziye düşkün kimse. 
fantom is.Fr. fantôme Hayalet.  
far is.Fr. phare Taşıtların ön bölümünde bulunan, kısa ve uzun mesafeyi 
aydınlatmaya yarayan ışık düzeneği. 
far is.Fr. fard Kadınların süs için göz kapaklarına sürdükleri çeşitli renkte boya, 
düzgün. 
farmakodinamik is.Fr. pharmacodynamique 1. İlaçların etki gücü. 2. Hasta veya 
normal organizmalar üzerinde ilaçların etkisini inceleyen eczacılık dalı. 
farmason is.Fr. franc-maçon 1. Mason. 2. sf. hlk. Dinsiz, imansız. 
faset is.Fr. facette 1.Baskı işlerinde harf ve satırları formada tutmak ve sıkmak için 
kullanılan kama. 2. Dişin ön yüzüne estetik amaçla yapılan kaplama. 
fasikül is.Fr. fascicule Büyük eserlerin ayrı ayrı bölümler halinde yayımlanan 
parçalarından her biri, cüz. 
fasone is.Fr. façonné 1. Çözgü veya atkının kumaş yüzeyi üzerinde, kendiliğinden 
bir desen oluşturduğu her tür kumaş. 2. Bu tür kumaşları oluşturan desen örneği. 
faşist is.Fr. fascite Faşizm yanlısı olan kimse, görüş vb. 
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faşizm is.Fr. fascisme 1. İtalya’da 1922-1943 yılları arasında etkinliğini sürdüren, 
meslek kuruluşlarına dayanan, devlet sınırlarını genişletmeyi amaçlayan, yetkinin 
tek partinin elinde toplandığı düzen. 2. Demokratik düzenin yerine aşırı bir 
ulusçuluk ve baskı düzeni kurmayı amaçlayan öğreti. 
fatalist is.Fr. fataliste Yazgıcı. 
fatalite is.Fr. fatalité 1. Alın yazısı, yazgı, kader. 2. Uğursuzluk. 
fayans is.Fr. faïence Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve 
türlü desenlerle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha. 
faz is.Fr. phase Elektrik geriliminde evre. 
federalizm is.Fr. fédéralisme Birçok devletin özel yasalara ve bağımsızlığa sahip 
olarak tek bir devlet durumunda birleşmeleri yöntemi. 
federasyon is.Fr. fédération 1. Savunma ve dış politika alanında dayanışma 
amacıyla birden fazla devletin bir birlik devleti içinde birleşmesi. 2. Aynı alandaki 
çeşitli kuruluşları bir arada toplayan dayanışma birliği. 
fekül is.Fr. fécule Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta.  
fenoloji is.Fr. phénologie Belirti bilimi. 
feodalizm is.Fr. féodalisme Derebeylik sistemi. 
ferforje is.Fr. fer forgé Kapılara, pencerelere veya evlerin iç bölümlerine süsleme 
amacıyla yapılıp takılan dövme demir. 
fermejüp is.Fr. ferme-jupe Çıtçıt. 
fermuar is.Fr. fermoir Giysi, çanta vb. yerlerde kullanılan, karşılıklı dişler ve 
bunların üzerinde yürüyen kapatıcıdan oluşan düzenek, cırcır, carcur. 
figüran is.Fr. figurant 1. Genellikle tiyatro ve sinemada, konuşması olmayan veya 
konuşması çok az olan rollere çıkan kimse. 2. mec. Bir toplumda, bir toplulukta 
sönük, etkisiz olan kimse. 
fiks menü is.Fr. fix menu Tek liste. 
fiktif is.Fr. fictif İtibari. 
filaman is.Fr. filament Elektrik ampullerinden akım geçtiğinde akkor duruma gelen 
ince iletken tel. 
filateli is.Fr. philately Pulculuk, pul koleksiyonculuğu. 
filatelist is.Fr. philatelist Pulcu, pul koleksiyoncusu.  
fildekoz is.Fr. fil d’Ecosse İskoçya ipliği denilen ince ve sağlam pamuk ipliği. 
filigran is.Fr. filigrane Bazı kağıtların dokusunda bulunan ancak aydınlığa 
tutulduğunda görülen çizgi, resim, yazı vb. biçimler. 
film is.Fr. film 1. Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için 
kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit. 2. Sinemacılıkta, bir oyunun 
bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü. 3. Sinema makinesiyle gösterilen eser. 
4. Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak. 
filolog is.Fr. philologue Filoloji ile uğraşan bilgin. 
filoloji is.Fr. philologie 1. Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme.    
2. Dil yoluyla bir toplumun kültürünü inceleyen bilim lisaniyat. 
filozof is.Fr. philosophe 1. Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda 
bulunan kimse, felsefeci. 2. mec. Felsefe yapmaya meraklı olan kimse. 3. mec. 
Sakin, kendi halinde yaşayan kimse. 
filtre is.Fr. filtre 1. Süzgeç. 2. Süzek. 
finalist is.Fr. finaliste Şampiyonu belirleyecek son yarışmaya kalan sporcu veya 
takım. 
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finans is.Fr. finance 1. Para, mal. 2. Mali işler. 
fiş is.Fr. fiche 1. Prizden elektrik akımı almaya yarayan araç. 2. Alışverişlerde 
ödenen paranın miktarını, vergilerini, alışverişin yapıldığı tarihi gösteren belge.      
3. Bir eserin hazırlanmasında kolaylık sağlamak veya bir işe kılavuzluk etmek için 
yazılıp sınıflandırılan küçük kağıt yapraklarından her biri. 4. Kumarda, bazı 
alışveriş işlerinde para yerine kullanılan pul vb. şey. 5. Bir işi yaptırmak veya 
gereken gereken sıranın alındığını belirtmek için bir koçandan koparılmış 
kağıtlardan her biri, makbuz. 6. Okuma yazma öğretiminde kullanılan, üzerine hece, 
kelime, cümle yazılı karton parçası. 
fişe is.Fr. fiché bazı mobilya kilitlerinin içinde bulunan, birbirinin benzeri fakat 
farklı ölçüdeki uçları yaylı kilit elemanı. 
fizik is.Fr. physique  Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel 
veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel 
olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı. 
fizyokrat sf.Fr. physiocrate Fizyokratlık yanlısı. 
fizyolog is.Fr. physiologue Fizyolojist. 
fizyolojist is.Fr. physiologiste Fizyoloji bilgini, fizyolog. 
fizyonomi is.Fr. physionomie Yüz çizgilerinin genel durumundan çıkan anlam.  
fizyoterapist is.Fr. physiothérapiste Fizik tedavisi ve rehabilitasyon 
değerlendirmelerini ve uygulamalarını yapan kimse. 
Flaman öz.is.Fr. flammand 1. Flandra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan 
olan kimse. 2. sf. Flaman halkına özgü olan. 
flambe is.Fr. flambé Aleve tutarak pişirme yöntemi. 
flanel is.Fr. flanelle Keten ve yünden dokunan kumaş. 
florin is.Fr. florin esk. Hollanda para birimi, gulden. 
floş is.Fr. floche Selülozdan yapılan, parlak, bükümsüz iplik.  
flört is.Fr. flirt 1. Kadınla erkek arasındaki duygusal ilişki. 2. Birbirine duygusal 
ilgi duyan kadın ve erkek. 3. mec. Siyasal bir parti, yabancı bir ülke vb.ne tam 
olarak bağlanmadan yaklaşma. 
folklorist is.Fr. folkloriste Folklorcü.  
fondan is.Fr. fondant İçinde likör, tatlı veya hoş kokulu maddeler bulunan, ağızda 
kolayca eriyen bir tür şekerleme. 
fonograf is.Fr. phonographe Gramofon. 
fonografi is.Fr. phonographie Seslerin gerektikçe tekrarlanmasını sağlamak için, 
bunların titreşimlerini, madde üzerine iz olarakgeçirme yöntemi. 
fonotelgraf is.Fr. phonotelgraphe Telefonla iletilen telgraf. 
font is.Fr. fonte Dökme demir, pik. 
form is.Fr. forme 1. Biçim, şekil. 2. Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu. 
3. İstenilen şeylerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış basılı belge. 
formalist is.Fr. formaliste Biçimci, şekilci. 
formalizm is.Fr. formalisme Biçimcilik. 
formasyon is.Fr. formation 1. Biçimlenme. 2. Yetişim. 
formel is.Fr. formelle Biçimsel.  
formüle is.Fr. formulé “Bir düşünceye bir anlatım biçimi vermek” anlamında 
kullanılan formüle etmek birleşik fiilinde geçen bir söz. 
formüler is.Fr. formulaire Formül dergisi. 
forsmajör is.Fr. force majeur Zorlayıcı sebep. 
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fort pense is.Fr. fort pince Küçük başlı vidaları sıkmakta kullanılan özel bir alet. 
foseptik is.Fr. fosse septique Lağım çukuru. 
fotoğraf is.Fr. photographe 1. Görüntüyü, ışığa karşı duyarlıklı cam, kağıt vb. bir 
yüzey üzerinde özel makine ile tespit etme yöntemi. 2. Bu yöntemle aktarılarak 
çağlatılan resim. 
fotokopi is.Fr. photocopie Tıpkıçekim.  
fotolitografi is.Fr. photolitographie Taş, maden üzerindeki örneklerin, ışığa duyarlı 
tabakalar üzerinde fotoğraf veya kopya yoluyla çıkarılmasında kullanılan baskı 
tekniği. 
fotomodel is.Fr. photomodèle Fotoğraf veya reklam fotoğrafları için modellik eden 
kimse. 
fotomontaj is.Fr. photomontage  Bir konu üzerindeki eksik bölümleri tamamlamak 
veya daha çok konuyu bir araya toplamak için birkaç fotoğrafın birleştirilmesi. 
fotoroman is.Fr. photoroman Bir metinle bir dizi fotoğraftan oluşan hikaye veya 
roman. 
fototek is.Fr. photothéque Fotoğraf belleği. 
fön is.Fr. foehn 1. Sıcak, kuru ve sert esen bir tür rüzgar. 2. Bu rüzgarı veren bir 
aletle saçı kurutup biçim vererek tarama. 
fötr is.Fr. feutre 1. Şapka, çanta, çiçek ve başka süs eşyası yapmak için kullanılan 
ince ve yumuşak keçe. 2. sf. Bu keçeden yapılmış (şapka). 
föy is.Fr. feuille Kısa bilgileri içeren belge. 
frak is.Fr. frac Resmi törenlerde giyilen uzun etekli, eteğinin arkası beline kadar 
yırtmaçlı, siyah erkek ceketi ve takımı. 
frank is.Fr. franc esk. Fransa, İsviçre, Belçika vb. ülkelerin para birimi. 
frape is.Fr. frappé Buzlu veya dondurulmuş olarak sunulan içki, meşrubat. 
frenoloji is.Fr. phrénologie Kafatasının biçimine bakarak insanın karakterini ve 
zihinsel yeteneğini inceleme. 
frer is.Fr. frère Yabancılara ait okullarda görevli papaz. 
fresk is.Fr. fresque 1. Yaş duvar sıvası üzerine kireç suyunda eritilmiş madeni 
boyalarla resim yapma yöntemi. 2. Bu yöntemle yapılmış duvar resmi. 
frigo is.Fr. frigo 1. Dondurulmuş krema. 2. argo Sevimsiz, soğuk kimse. 
frijider is.Fr. frigidaire Buzdolabı. 
friksiyon is.Fr. friction Ovma, ovuşturma. 
fritöz is.Fr. friteuse Yiyecekleri özellikle patatesi kızartmaya yarayan özel kap. 
fuar is.Fr. foire Belli zamanlarda, belli yerlerde ticari mal sergilemek amacıyla 
açılan büyük sergi. 
fuaye is.Fr. foyer  Bir gösteri veya toplantı binasında, temsil ve toplantı aralarında 
kullanılan dinlenme yeri. 
fular is.Fr. foulard 1. Genellikle boyna bağlanan, bir tür ince ipek kumaş. 2. İpek 
eşarp. 
fule is.Fr. foulée Adım aralığı. 
fundamentalist is.Fr. fondamentaliste Fundamentalizm yanlısı olan kimse. 
furgon is.Fr. fourgon Yolcu katarlarına eklenen yük vagonu. 
füme is.Fr. fumé 1. Duman rengi. 2. sf. Bu renkte olan. 3. sf. Tütsü ile kurutulmuş 
(balık, et). 
fümerol is.Fr. fumerolle Etkin olmayan dönemlerde, yanardağların ağzından 
yayılan gaz. 
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fütürist is.Fr. futuriste Gelecekçi. 
fütürizm is.Fr. futurisme İtalyan şairi Marinetti’nin 1909 yılında yayımladığı bildiri 
ile ortaya çıkan, yeni hayatı övme, geleneksel edebi kuralları yıkma amacını güden 
ve Dadacılık, gerçeküstücülük vb. akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı, 
gelecekçilik. 
fütürolog is.Fr. futurologue Gelecek bilimi ile uğraşan kimse. 
fütüroloji is.Fr. futurologie Gelecek bilimi. 
füze is.Fr. fusée Bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli olarak yanmasından 
doğan itiş gücü ile hareket eden düzenek. 
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gabardin is.Fr. gabardine 1. Sık dokunmuş bir tür ince yünlü veya pamuklu kumaş. 
2. Su geçirmeyen kumaştan yapılmış reglan pardesü. 
galalit is.Fr. galalithe Arı kazeinden oluşan ve birçok işte kullanılan plastik bir 
madde. 
gale is.Fr. galet İçerisinde kalıp yapılan üç tarafı kaplı, bir tarafı açık tepsi şeklinde 
dizgi aleti. 
galeri is.Fr. galerie 1. Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan 
içten veya dıştan yapılmış geniş geçit. 2. Sanat eserlerinin veya herhangi bir malın 
sergilendiği salon. 3. Maden ocaklarında açılan yer altı yolu. 4. Otomobil alınıp 
satılan yer. 
galoş is.Fr. galoche 1. Tabanı tahtadan yapılmış deri ayakkabı. 2. Müzelerde, 
özellikle sağlık kurumlarında özel bölümlere girerken ayakkabı üzerine geçirilen 
ince ve şeffaf korumalık. 
galvano is.Fr. galvano Elektroliz yoluyla yapılmış resim klişesi. 
galvanoskop is.Fr. galvanoscope Manyetik bir ibre yardımıyla elektrik akımının 
varlığını veya yönünü gösteren cihaz. 
galvanotip is.Fr. galvanotype Galvanoplasti yoluyla hazırlanan ve tipo baskıda 
kullanılan kabartma klişe. 
gar is.Fr. gare Demir yolu ile yolculuk edenlerin gereksinimlerinin geniş ölçüde 
karşılandığı büyük tren istasyonu. 
garaj is.Fr. garage 1. Otomobil vb. taşıtların konulduğu üstü örtülü yer, arabalık.    
2. Otomobillerin bakım ve onarımının yapıldığı yer. 3. Toplu taşıma ve nakliye 
araçlarına hareket ve varış noktası olarak belediyelerce ayrılan yer, otogar. 
garanti is.Fr. garantie 1. Güvence, inanca, teminat. 2. zf. Kesinlikle, kesin olarak, 
ne olursa olsun. 
gardıfren is.Fr. garde-frein Trenlerde vagon frenlerini işleten kimse. 
gardırop is.Fr. garde-robe 1. Giysi dolabı veya yeri. 2. Bir kişinin sahip olduğu 
bütün giysileri, giysi takımları. 



43 
 

garnitür is.Fr. garniture 1. Herhangi bir şeyi ona uygun nitelikte tamamlayan 
nesne. 2. Giyecekleri süslemek için eklenen şey, süs. 3. Et veya balık gibi asıl 
yemeğin yanına eklenen sebze, patates vb. yiyecekler. 
garson is.Fr. garçon Lokanta, pastane, kahvehane vb. yerlerde müşterilere hizmet 
eden kimse. 
garsoniyer is.Fr. garçonnière Bazı erkeklerin, evlilik dışı ilişkiler için kendi 
konutlarından ayrı olarak tuttukları özel konut. 
gastronom is.Fr. gastronome Damak zevki olan, ağzının tadını bilen, iyi yemekten 
anlayan kimse. 
gastronomi is.Fr. gastronomie 1. Yemeği iyi yeme merakı. 2. Sağlığa uygun, iyi 
düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak, yemek düzeni ve sistemi. 
gato is.Fr. gateau Pasta, çörek. 
gavot is.Fr. gavotte Bir tür eski Fransız halk dansı. 
gayakol is.Fr. gaïacol Peygamber ağacı reçinesinden çıkarılan ve hekimlikte 
kullanılan bir sıvı. 
gaz is.Fr. gaze Tül. 
gaz is.Fr. gaz  1. Normal basınç ve sıcaklıkta olduğu gibi kalan, içinde bulunduğu 
kabın her yanına yayılma ve bu kabın iç yüzeyinin her noktasına basınç yapma 
özelliğinde olan akışkan madde. 2. Gaz yağı, petrol. 3. Sindirim borusunda, ağızdan 
yutulan hava ile mayalanma sonucu oluşan uçucu maddelerin karışması. 4. Gaz 
lambası. 5. Doğal gaz. 
gazojen is.Fr. gazogène Sıvı veya katı yakıtı hava, oksijen etkisiyle gazlaştırmaya 
yarayan araç. 
gazoz is.Fr. gazeuse Meyve esansı, şeker ve karbon asidi ile yapılan, basınçlı hava 
ile şişelere doldurularak hazırlanan içecek. 
geodezi is.Fr. géodésie Yer yuvarlağının büyüklüğü ve biçimi ile ilgili ölçme 
yollarını ve haritaların yapılmasında temel değerleri veren bilim dalı. 
geoit is.Fr. géoïde Yerkürenin geometrik olmayan gerçek biçimi. 
geometri is.Fr. géometrie 1. Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle 
ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese. 2. Bu konu 
ile ilgili olan kitap veya ders. 
geriatri is.Fr. gériatrie Yaşlanma ile ilgili sağlık konuları üzerinde duran tıp dalı, 
yaşlılık bilimi. 
gerilla is.Fr. guérilla 1. Bağımsız, düzensiz çete. 2. Özellikle bir örgütten güç alan, 
baltalama eylemlerine girişen birlik. 3. Bu birlikten olan kimse. 
Germanist öz.is.Fr. germaniste Cermen dilleri uzmanı. 
Germanofil öz.is.Fr. germanophile Alman dostu, Alman yanlısı.  
getr is.Fr. guêtre Bacağın alt bölümünü ve ayakkabının üstünü örten kumaş veya 
köseleden yapılmış bir tür tozluk. 
gişe is.Fr. guichet İstasyon, sinema, banka, mağaza ve bazı giriş kapılarında bilet 
veya para alıp verilen, çoğu küçük pencere biçiminde olan yer. 
gitarist is.Fr. guitariste Gitarcı. 
giyotin is.Fr. guillotine esk. Fransa’da ölüm cezasına çarptırılanların başını kesmek 
için kullanılan araç. 
gladyatör is.Fr. gladiateur Eski Roma’da arenada birbirleriyle veya yırtıcı 
hayvanlarla dövüşen kimse. 
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glase is.Fr. glacé 1. Yumuşak deri. 2. sf. Üzerine saydam bir cila tabakası çekilmiş 
olan (eşya). 
glasyolog is.Fr. glaciologue Buzul bilimi uzmanı, buzul bilimci. 
glikozit is.Fr. glycoside Birçok bitkilerde bulunan glikoz birleşiklerinin genel adı. 
goblen is.Fr. gobelin 1. Kanaviçe veya telleri sayılabilecek türde kumaş üzerine 
renkli iplikle yapılan özel bir işleme. 2. sf. Bu tür işlenmiş (kumaş). 
gofret is.Fr. gaufrette Üzeri petek biçiminde, arasında krema bulunan, bisküviye 
benzer tatlı, hafif bir yiyecek. 
goşizm is.Fr. gauchisme Solculuğun aşırı biçimi. 
Gotik öz.is.Fr. gothique 1. Gotça. 2. sf. Gotlarla ilgili. 3. sf. Orta çağa özgü. 
grafik is.Fr. graphique 1. Bir olayın, niceliğin çeşitli durumlarını göstermeye veya 
birkaç şey arasında karşılaştırma yapmaya yarayan çizgilerden oluşmuş şekil, çizge. 
2. Biçim, desen veya çizgilerle  gösterme. 
grafolog is.Fr. graphologue Yazı uzmanı. 
grafoloji is.Fr. graphologie 1. Yazı bilgisi. 2. Yazı bilimi. 
graphometre is.Fr. graphomètre esk. Planların yapımında, arazi üzerindeki açıları 
ölçmekte kullanılan araç. 
gram is.Fr. gramme Kilogramın binde biri değerindeki ağırlık ölçüsü birimi. 
gramaj is.Fr. grammage Ekmek ve kağıt için ağırlık ölçüsü. 
gramer is.Fr. grammaire 1. Dil bilgisi. 2. Dil bilgisi kitabı.  
gramofon is.Fr. gramophone Önceden özel bir madde üzerine tespit edilmiş sesleri, 
istenildiğinde tekrar eden alet, sesyazar, fonograf. 
grandük is.Fr. grand-duc 1. Büyük bir düklüğün egemenine verilen ad. 2. Çarlık 
Rusyası’nda prenslere verilen unvan. 
granül is.Fr. granule 1. Bir maddenin en küçük tanesi. 2. Sitoplazmada bulunan 
küçük tanecikler. 
gravür is.Fr. gravure 1. Ağaç, taş, metal bir levhanın oyularak işlenmesi ve bunun 
bir yüzeye basılması tekniği. 2. Bu teknikle yapılmış resim. 
gravyer is.Fr. gruyère İsviçre’de yapılan bir çeşit sarı, yağlı peynir. 
Grek öz.is.Fr. grec 1. Eski Yunan. 2. sf. Eski Yunanlarla ilgili, eski Yunanlara özgü 
olan. 
gren is.Fr. grain Kağıdın yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi. 
gres is.Fr. graisse Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama 
göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı, 
makine yağı. 
grev is.Fr. grève İş bırakımı. 
gri is.Fr. gris 1. Kül rengi, boz renk. 2. sf. Bu renkte olan. 
gril is.Fr. grille Izgara. 
grizumetre is.Fr. grisoumètre Grizuölçer. 
guaj is.Fr. gouache 1. Bir çeşit zamklı, mat sulu boya. 2. Bu boya ile yapılan resim. 
guarani is.Fr. guarani Paraguay para birimi. 
gurme is.Fr. gourmet Damak zevki olan ve yiyeceklerini titizlikle seçen kimse. 
güpür is.Fr. guipure 1. İplikten veya ipekten olan, geniş ilmeklerden oluşan bir tür 
dantel. 2. Kumaş. 
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hal is.Fr. halle Sebze, meyve, bakliyat vb.nin satıldığı yer. 
hamak is.Fr. hamac İki ağaç veya direk arasına asılarak içine yatılan ve 
sallanabilen, ağ, bez vb.nden yapılmış yatak, ağ yatak. 
hangar is.Fr. hangar Uçak, araba, tarım aracı vb. nesneleri barındırmaya yarar 
kapalı yer, sundurma. 
hara is.Fr. haras At üretilen çiftlik, aygır deposu. 
hartuç is.Fr. cartouche Merminin arkasından namluya sürülen bezden veya 
kartondan barut kesesi. 
Helen öz.is.Fr. hellène Grek. 
Helenist öz.is.Fr. hellèniste Grek kültürü, tarihi, dili ve edebiyatı konularında 
uzman olan kimse. 
helikopter is.Fr. hélicoptère Dik iniş ve kalkış yapabildiği için dar yerlerde de 
kullanılabilen, tepeden pervaneli uçan taşıt. 
helyodor is.Fr. héliodor Altın sarısı renginde, berilden oluşan, kuyumculukta 
kullanılan bir taş. 
hidrofobi is.Fr. hydrophobie Su korkusu. 
hidrofor is.Fr. hydrophore Basınç uygulayarak suyu binanın üst katlarına çıkaran 
düzenek. 
hidrograf is.Fr. hydrographe Hidrografi uzmanı. 
hidrografi is.Fr. hydrographie 1. Bir bölgedeki yer altı ve yer üstü sularının 
durumunu inceleyen bilim. 2. Bir bölgenin akarsularıyla göllerinin bütünü. 3. Bir 
bölgedeki kıyıların, adaların topoğrafyası. 
hidrojeoloji is.Fr. hydrogéologie Yer altı sularının araştırılmasını ve elde 
edilmesini inceleyen yer bilimi kolu. 
hidrolog is.Fr. hydrologue Su bilimi uzmanı. 
hidroloji is.Fr. hydrologie Su bilimi. 
hidrometre is.Fr. hydromètre Suölçer. 
hidroskopi is.Fr. hydroscopie Yer altındaki suları arayıp bulma işi. 
hidrotermal is.Fr. hidrotermal Şifalı sıcak su kaynağı. 
higrometre is.Fr. hygromètre Nemölçer. 
higroskop is.Fr. hygroscope Bir tür nemölçer. 
hindolog öz.is.Fr. hindologue Hindoloji bilgini. 
hindoloji öz.is.Fr. hindologie Hint dilini ve kültürünü konu alan bilim. 
hipermarket is.Fr. hyper+İng. market Her türlü malın satıldığı, büyük alışveriş 
merkezi. 
hipnotizma is.Fr. hypnotisme Sözle, bakışla, telkin yoluyla sağlanan bir tür uyku. 
hipnoz is.Fr. hypnose Sözle, bakışla telkinle sağlanan bir çeşit uyku durumu. 
hipodrom is.Fr. hippodrome 1. At yarışları yapılan alan, koşu alanı. 2. esk. Yunan 
ve Roma’da at ve araba yarışlarının yapıldığı yer.  
hipotez is.Fr. hypothèse Varsayım. 
Hititolog öz.is.Fr. hittitologue Eti dili, kültürü ve kalıntıları ile uğraşan bilim adamı. 
Hititoloji öz.is.Fr. hittitologie Eti dili ve eserlerini konu alan bilim dalı. 
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hiyerarşi is.Fr. hiérarchie Makam sırası, basamak, derece düzeni, aşama sırası. 
homoseksüel is.Fr. homosexuel Eş cinsel. 
hoparlör is.Fr. haut-parleur 1. Elektrik dalgalarını ses dalgasına çeviren ve 
gerektikçe sesi yükselten alet. 2. Radyo, pikap, teyp vb. araçlarda sesi işitilebilecek 
duruma getiren alet. 
humor is.Fr. humeur 1. Gülmece. 2. Alay, dalga geçiş, hafife alma, boş verme. 
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idealize is.Fr. idealiser İdeal durum. 
ideolog is.Fr. idéologue 1. Bir felsefi veya toplumsal öğretiye sistemli biçimde 
bağlanan kimse. 2. Bir ideolojinin akıl hocalığını yapan kimse. 3. Fransa’da fizik 
ötesini ortadan kaldırarak manevi bilimleri antropoljiye ve psikolojiye 
dayandırmayı amaçlayan, Condillac’a bağlı felsefe okulunun taraftarı. 
ideoloji is.Fr. idéologie Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükumetin, 
bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, 
dini, moral, estetik düşünceler bütünü. 
idol is.Fr. idol 1. Çok tanrılı dinlerde tapınılacak nesne. 2. mec. Örnek alınan, en 
çok hayranlık duyulan kimse. 
ikon is.Fr. icône Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu 
ve yumurtalı boyalarla yapılmış dini içerikli resimler. 
ikonografi is.Fr. icônographie İkonların tanıtılması ve açıklanması. 
illüstrasyon is.Fr. illustration 1. Resimlerle süsleme. 2. Kitap içindeki bir yazıyı 
açıklayan veya süsleyen resim. 
illüzyonist is.Fr. illusioniste Göz bağcı. 
illüzyonizm is.Fr. illusionisme Göz bağcılık. 
imaj is.Fr. image İmge. 
imitasyon is.Fr. imitation Taklit. 
indeks is.Fr. index 1. Dizin. 2. Bir gelişimi gösteren nicelikler veya değerler 
arasındaki ilişki. 
informatik is.Fr. informatique Bilişim. 
inisiyatif is.Fr. initiative 1. Öncecilik, üstünlük. 2. Karar verme yetkisi. 3. Gerekli 
kararları almayı bilen kişinin niteliği. 
inisyal is.Fr. initial İlk satırın ilk harfinin büyük puntoda ve süslü yazılarla dizilme 
işlemi. 
insektaryum is.Fr. insectarium Bilimsel amaçlarla böcek inceleme, saklama, 
koruma yeri.  
intelijans is.Fr. intelligencia Aydın, seçkin kimse. 
interferometre is.Fr. interféromètre Girişimölçer. 
interferometri is.Fr. interférométrie Girişim ölçme. 
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İranist öz.is.Fr. iranist İran dili ve kültürü ile uğraşan kimse. 
İranistik öz.is.Fr. iranistique İran dili ve kültürü araştırmaları. 
irredantizm is.Fr. irrédentisme Dil, gelenek, görenek ve çeşitli kültür değerleri 
bakımından bir birlik gösterdiği halde ana yurt dışında kalmış halkın yaşadığı 
toprakları ana yurt sınırları içine almak düşüncesi. 
iskelet is.Fr. squelette 1. İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih.                 
2. Yumuşak bölümleri dökülmüş, ölü bir vücudun kemiklerinin bütünü. 3. mec. Bir 
şeyi oluşturan temel çatı. 4. mec. Bir eserin genel planı. 5. sf.mec. Çok zayıf. 6. sf. 
mec. Kuru, çıplak. 
ispalya is.Fr. espalier Herek.  
ispanyolet is.Fr. espagnolette Pencere kanatlarını kapadıktan sonra sürgülemeye 
yarayan ve ortasında her iki yana işleyen tutacak yeri bulunan uzun demir sürgü. 
ispiyon is.Fr. espion Birinin sırlarını, davranışlarını, düşüncelerini gözleyip 
başkalarına bildirerek çıkar sağlama. 
ispritizma is.Fr. spiritisme Ruhun ölmediğine inanan, gereğinde ölülerin ruhlarıyla 
ilişki kurulabileceğini ileri süren inanış, ruh çağırma. 
istasyon is.Fr. station 1. Tren, metro durağı. 2. Araştırma kuruluşu. 3. Satış, bakım, 
aşı vb. işler yapılan kuruluş veya yer. 
istatistik is.Fr. statistique 1. Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde 
toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama. 2. Sayım bilimi. 
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jaketatay is.Fr. jaquette à taille Resmi ziyaret ve davetlerde erkeklerin giydikleri, 
arkası yırtmaçlı, etekleri uzun ve ön köşeleri yuvarlak kesilmiş ceket. 
jakoben is.Fr. jacobin 1. Fransa’da Aziz Dominicus tarikatına bağlı rahip ve 
rahibeler. 2. Demokrasi yanlısı. 3. Tepeden inmeci. 
jakobenizm is.Fr. jacobinisme Tepeden inmecilik. 
jaluzi is.Fr. jalousie İçeriden görülmeksizin dışarıyı görmeyi sağlayan, şerit 
biçiminde metal veya plastik levhalardan yapılmış bir tür pencere kapama düzeni, 
şerit perde. 
jambon is.Fr. jambon Tuzlanarak, ise tutularak hazırlanmış domuz budu veya kolu. 
janr is.Fr. genre Çığır, tarz, cins. 
jant is.Fr. jante Taşıtlarda, lastiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki 
bölümü. 
jargon is.Fr. jargon Dar bir çerçeveye özgü dil, argo. 
jarse is.Fr. jarsey 1. Esnek dokunmuş ipekli veya yünlü bir kumaş. 2. sf. Bu 
kumaştan yapılan veya esnek örülmüş (giyecek). 
jartiyer is.Fr. jarretière Çorapları dizin altında veya üstünde tutmaya yarayan 
lastikli bağ. 
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jelatin is.Fr. gélatine  Genellikle hekimlik ve fotoğrafçılıkta kullanılan, hayvanların 
kemik, kıkırdak vb. dokularından veya bitkisel yosunlardan elde edilen saydam, 
renksiz 
jeloz is.Fr. gélose Agaragar. 
jenerasyon is.Fr. génération Kuşak, nesil. 
jenerik is.Fr. générique Tanıtma yazısı. 
jeolog is.Fr. géologue Yer bilimci. 
jeoloji is.Fr. géologie Yer bilimi. 
jeomorfolog is.Fr. géomorphologue Jeomorfoloji uzmanı. 
jeomorfoloji is.Fr. géomorphologie Yeryüzü engebelerini ve aşınma ile ilgili 
gelişimleri inceleyen bilim. 
jest is.Fr. geste 1. Herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol ve baş ile 
yapılan içgüdüsel veya iradeli hareket. 2. Beklenmedik iyi davranış. 
jeton is.Fr. jeton Telefon ve türlü oyunlarda para yerine kullanılan küçük, metal 
veya plastik marka. 
jigolo is.Fr. jigolo  Geçimi yaşlı ve zengin bir kadın tarafından sağlanan genç, erkek 
sevgili, tokmakçı. 
jikle is.Fr. giclée Motorlu taşıtların yüksek devirde çalışması için fazla benzin 
akışını sağlayan alet. 
jile is.Fr. gilet Kadınların genellikle bluz üzerine giydikleri yelek biçimindeki giysi. 
jinekolog is.Fr. gynécologue Jinekoloji uzmanı hekim, nisaiye uzmanı. 
jorjet is.Fr. Georgette ‘ den 1. Bürümcük görünüşlü, çok bükümlü, genellikle 
pamuk iplikleri ile dokunmuş bir kumaş. 2. sf. Bu kumaştan yapılmış olan. 
jöle is.Fr. gelée 1. Meyve suyunun şekerle kaynatılmasıyla istenilen yoğunlukta 
elde edilmiş şekerleme. 2. Et suyunun soğuduktan sonra gevşek ve esnek bir kıvam 
almış durumu. 3. Saçın düzgün bir biçimde uzun süre kalmasını sağlayan yağlı, 
parlak ve yapışkan madde. 
jurnal is.Fr. journal 1. Biriyle ilgili olarak yetkililere verilen kötüleme, ihbar yazısı. 
2. Günlük. 
jüpon is.Fr. jupon Kadınların giysi altına giydikleri etek, iç etek. 
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kaban is.Fr. caban Çeşitli kumaşlardan yapılmış, kalçaya kadar inen ve paltoya 
benzeyen üst giysisi. 
kabana is.Fr. cabane Genellikle otelin ana binasının dışında, plaj veya havuz 
kıyısında bir oda. 
kabare is.Fr. cabaret 1. Çeşitli gösterilerin yapıldığı eğlence yeri. 2. Meyhane. 
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kabin is.Fr. cabine 1. Küçük, özel bölme. 2. Gemilerde, uçaklarda, uzay 
gemilerinde küçük bölme. 3. Uçakta yolcuların oturduğu bölüm. 4. Plajda soyunma 
yeri. 
kabine is.Fr. cabinet 1. Bakanlar Kurulu, hükumet. 2. Hekim muayenehanesi.         
3. Kabin. 4. Hela. 
kablo is.Fr. cable Elektrik akımı iletiminde kullanılan ve yalıtkan bir madde ile 
sarılı bulunan metal tel. 
kadrat is.Fr. cadrat 1. Dizgide harfler arasına konulan yazısız metal parçası.           
2. Dizgi işinde kullanılan bir aralık ölçüsü birimi. 
kadril is.Fr. quadrille esk. 1. Salon danslarından biri. 2. Bu dansın müziği. 
kafe is.Fr. café İçecek ve hafif yiyeceklerin satıldığı, bazılarında kapı önlerinde 
oturacak yerlerin bulunduğu ayaküstü yiyecek yerleri. 
kafein is.Fr. caféine kahve ve çayda bulunan, hekimlikte kullanılan, kasları, sinirleri 
uyarıcı, mide salgısını ve metabolik hızı artırıcı etki yapan bir madde. 
kafeşantan is.Fr. café chantant İçkili, çalgılı kahvehane. 
kaleydoskop is.Fr. kaléidoscope Bir ucu buzlu camla kapatılan, metal veya 
mukavvadan bir boru içine yerleştirilmiş aynaların aracılığıyla, boru içine konulmuş 
renkli küçük cisimlerin ve görüntülerin oluşturduğu çeşitli biçimleri gösteren araç, 
çiçek dürbünü. 
kalibraj is.Fr. calibrage Ayarlama.  
kalibrasyon is.Fr. calibration Ölçü, ayar. 
kalibre is.Fr. calibre Mermilerde, ateşli silahlarda çap. 
kaligrafi is.Fr. calligraphie Harfleri güzel biçimler vererek yazma sanatı, güzel yazı 
sanatı, hüsnühat. 
kalipso is.Fr. calypso 1. Jamaika’dan yayılmış iki zamanlı bir dans. 2. Bu dansın 
müziği. 
kaliptra is.Fr. calyptre Kökün büyüme bölgesinin üzerini örten  yüksük biçiminde 
koruyucu doku. 
kalite is.Fr. qualité 1. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik. 2. sf. Üstün 
nitelikli. 
kalorifer is.Fr. calorifère 1. Merkez ve depo durumunda olan bir kazandan çıkan 
sıcak hava, su veya buharı, borularla dolaştırmak yoluyla bir yapının her yanını 
ısıtan araç veya tesisat. 2. hlk. Radyatör. 
kalotip is.Fr. calotype Yarı saydam durumdaki kağıt üzerinde fotoğraf negatifleri 
elde etme yöntemi. 
kame is.Fr. camée Değişik renkli üst üste iki katmandan oluşan ve üstteki 
katmanına kabartma bir desen yapılan değerli taş. 
kamp is.Fr. camp 1. Çadır, baraka vb. eğreti araçlardan oluşturulan konak yeri.       
2. Bu yerde konaklama. 3. Kurum ve kuruluşlarda çalışanların dinlenmek, eğlenmek 
için gittikleri konaklama yeri. 4. Tutsakların veya siyasal sürgünlerin toplanıldığı 
yer. 5. Belli bir düşünce çevresinde birleşen topluluk. 
kamuflaj is.Fr. camouflage Örtme , saklama, gizleme. 
kamyon is.Fr. camion 1. Motorlu büyük yük taşıtı. 2. sf. Bu taşıtın taşıyabildiği 
miktarda olan. 
kamyonet is.Fr. camionette Yük taşıyan küçük kamyon, pikap. 
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kanadiyen is.Fr. canadienne 1.Kanadalı tuzak avcılarının ceketlerine benzeyen içi 
kürklü veya pamuklu, şal yakalı, kemerli kruvaze ceket. 2. Yaz aylarında giyilen bol 
ve geniş dikimli astarsız hafif ceket. 
kanalet is.Fr. canalette Küçük kanal.  
kanalizasyon is.Fr. canalisation Pis ve atık suların özel kanallar aracılığıyle belli 
merkezlerde toplanıp atılmasını sağlayan sistem, lağım döşemi, şebeke. 
kandidoz is.Fr. candidose Pamukçuk. 
kanepe is.Fr. canapé Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk, çekyat. 
kanepe is.Fr. canapé Genellikle çay ve kokteyller için hazırlanan, peynir, sucuk, 
salam vb. şeylerle süslenen çek küçük ekmek. 
kankan is.Fr. cancan Kadınların oynadığı hareketli bir Fransız dansı. 
kano is.Fr. canot Kürekle yürütülen dar, uzun, hafif tekne. 
kanotiye is.Fr. canotier Düz kenarlı şapka. 
kantat is.Fr. cantate Kahramanlık ve din konularında yazılıp bestelenen şiir veya 
bu şiirin orkestra eşliğindeki tek veya çok sesli bestesi. 
kantin is.Fr. cantine 1. Kışla, fabrika, okul vb. yerlerde yiyecek ve içecek 
maddelerininsatıldığı yer. 2. Bu gibi kurumlarda işletilen ve yalnız o kuruma bağlı 
kimselerin yemek yediği lokanta. 
kanton is.Fr. canton İsviçre Konfederasyonunu oluşturan devletlerden her biri. 
kaolin is.Fr. kaolin Arı kil.  
kaos is.Fr. chaos 1. Evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve 
karışık durumu. 2. mec. Karışıklık, kargaşa. 
kap is.Fr. cape 1. Gövdeyi omuzların üstünden çepeçevre saracak biçimde yapılmış 
olan bir tür üst giysisi. 2. Kadınların giydiği kolsuz üstlük. 
kapitone is.Fr. capitonné 1. İçi pamuk veya yün vatka ile doldurularak dikilmiş, 
döşemelik veya giyim eşyası yapımında kullanılan kumaş. 2. sf. Bu kumaştan 
yapılmış veya bu biçimde dikilmiş. 
kapris is.Fr. caprice 1. Geçici, düşüncesizce, değişken istek. 2. Huysuzluk. 
kapüşon is.Fr. capuchon Başlık.  
karabinyer is.Fr. carabinier İtalyan jandarması.  
karafa is.Fr. carafe Uzun boyunlu, kulpsuz küçük rakı sürahisi. 
karambol is.Fr. carambole 1. Bilardo oyununda isteka ile vurulan bilyenin 
öbürlerine dokunması. 2. mec. Çarpışma, birbirine çarpma, karşıklık, karmaşa. 
karavel is.Fr. caravelle Çift motorlu bir uçak türü.  
karbojen is.Fr. carbogène Birleşiminde %95 oksijen ve %5 karbondioksit bulunan 
gaz karışımı. 
kardiyograf is.Fr. cardiographe Kalbin hareketlerini, grafik biçiminde kaydeden 
cihaz. 
kardiyografi is.Fr. cardiographie Kalp hareketlerini kaydetme yöntemi. 
kardiyogram is.Fr. cardiogramme Kardiyografın kaydettiği kalp hareketlerinin 
çizgilerle gösterilmiş grafiği. 
kardiyopati is.Fr. cardiopathie Kalp hastalıklarının genel adı. 
kardiyoskopi is.Fr. cardioscopie Kalp kasılmalarının kardiyoskop ile dinlenmesi. 
karikatür is.Fr. caricature 1. İnsan ve toplumla ilgili her türlü olayı konu alarak 
abartılı bir biçimde veren, düşündürücü ve güldürücü resim. 2. mec. Beceriksizce 
yapılmış şey, taslak. 
karikatürist is.Fr. caricaturiste Karikatürcü. 
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kariyer is.Fr. carrière Bir meslekte uzmanlık.  
karizma is.Fr. charisme Bir kimsenin kişiliği etrafında oluştuğu kabul edilen ve 
niteliği kolay açıklanamayan, hayranlık uyandıran etkileyici güç, etkileyicilik. 
karnaval is.Fr. carnaval 1. Hristiyanların belli dönemlerde renkli, komik ve 
şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi. 2. Bu dönemde 
yapılan eğlence. 
karoser is.Fr. carrosserie Otomobilde mekanizmayı oluşturan motor, makine,  
tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüm. 
kart is.Fr. carte 1. Düzgün kesilmiş ince karton parçası. 2. Bir kimsenin kimliğini 
gösteren, kutlamalarda veya kendini tanıtmada kullanılan, çoğunlukla beyaz, küçük, 
ince karton parçası, kartvizit. 3. Kartpostal. 4. Bazı yerlere girmek veya bazı 
şeylerden yararlanmak için verilen, kimliği belirten belge. 5. Oyun kağıdı.               
6. Fotoğrafçılıkta 9x12 cm boyutlarındaki resim. 7. Telefonlara takılan, iletişimi 
sağlamak için gerekli bilgilerin yüklendiği parçacık. 8. Genellikle parasal işlemlerde 
çok amaçlı olarak kullanılan  manyetik özelliği olan plastik nesne. 
Kartezyenizm öz.is.Fr. cartésienisme Dekartçılık. 
kartograf is.Fr. cartographe Haritacı. 
kartografya is.Fr. cartographie Haritacılık. 
kartotek is.Fr. cartothèque 1. Kartlar üstüne işlenmiş bilgilerin düzenli bir dizgeye 
göre derlenmesi. 2. Bu biçimde derlenmiş kartların saklandığı kutu, dolap vb. 
kartpostal is.Fr. carte postale Genellikle diktörtgen biçiminde ince kartondan 
yapılmış, bir yüzü resimli, zarflı veya zarfsız gönderilen posta kartı, kart. 
kartvizit is.Fr. carte visite Kart. 
kaset is.Fr. cassette İçinde görüntü ve seslerin kaydedildiği, gerektiğinde yeniden 
kullanılmasını sağlayan bir manyetik şeridin bulunduğu küçük kutu. 
kasis is.Fr. cassis 1. Kara yolunda oluşmuş çukurlar ve tümsekler. 2. Yollarda 
araçların hızını düşürmek için yapılan, türlü biçimlerde tümsek. 3. Bir yolun 
doğrultusunu dik kesen bir yandan öbür yana geçen ark. 
kasiyer is.Fr. cassière Kasa başında oturarak para alıp kasa fişi veren kimse, 
kasadar. 
kask is.Fr. casque Başı darbelerden korumak için sertleştirilmiş sentetik 
maddelerden yapılmış sağlam başlık. 
kasket is.Fr. casquette Genellikle erkeklerin giydiği, önü siperli başlık. 
kaşe is.Fr. cachet Toz ilaçların içine konulduğu, yutulmaya uygun, güllaçtan küçük 
kap. 
kaşkol is.Fr. cache-col Boyun atkısı.  
kaşkorse is.Fr. cache-corset Ten üzerine giyilen  ince kadın fanilası. 
kaşmir is.Fr. cachemire 1. İnce, sık bir tür yün. 2. sf. Bu yünden yapılmış. 
kaşpusiye is.Fr. cache-poussière Hafif üstlük.  
katafalk is.Fr. catafalque Önünden geçilerek kendisine saygı gösterilmek istenen 
ölünün tabutunun konulması için yapılmış yüksek yer. 
katafot is.Fr. cataphote Dışarıdan gelen bir ışığın etkisiyle geceleyin ışıklı görünen 
reflektör. 
katalog is.Fr. catalogue 1. Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, 
nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını  sağlamak amacıyla, 
yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist. 
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2. Kitabevi, yayınevi, kurum vb. kuruluşların yayınlarını, ürettikleri malları, eşyaları 
tanıtan, gösteren liste veya kitap, fihrist. 
kategorize is.Fr. catégorisé “ Sınıflamak, ayıklamak” anlamlarındaki kategorize 
etmek birleşik fiilinde kullanılır. 
katrilyon is.Fr. quatrillion Trilyonun on katı olan sayı. 
kav is.Fr. cave İçki mahzeni. 
kavalye is.Fr. cavalier 1. Kadına, dansta eş olan veya bir yerde, toplantıda 
arkadaşlık eden erkek. 2. mec. Kibar erkek. 
kazak is.Fr. casaque 1. Baştan geçirilerek giyilen, genellikle kollu, örme üst giysisi. 
2. Jokeylerin giydiği, göz alıcı renklerde bir tür ceket. 
kermes is.Fr. kermesse 1. Genellikle açık havada satış yapılarak gelir sağlanan 
toplantı. 2. Küçük şehirlerde  bayram veya panayır günlerinde yapılan eğlenceli 
toplantı. 3. Çeşitli ürünler satarak, bir derneğe, bir çalışmaya yardım sağlamak 
amacıyla yapılan toplantı. 
kimono is.Fr. kimono 1. Japonların önden çapraz olarak kavuşan uzun ve geniş 
kollu ulusal giysisi. 2. Geniş kollu sabahlık. 
klakson is.Fr. klaxon Korna. 
klasisizm is.Fr. classicisme Eski Yunan, Roma sanatından, edebiyatından 
kaynaklanan, XVII. yy.da Fransa’dan yayılan sanat ve edebiyat çığırı. 
klasman is.Fr. classement Bölümleme, sınıflama, tasnif. 
klasör is.Fr. classeur Yazılı kağıtları düzenli ve sıralı bir biçimde korumak için 
kullanılan mukavva veya plastikten telli kap, cilbent, sıralaç. 
klavye is.Fr. clavier Parmaklarla hareket ettirilen piyano, org vb. çalgılarda veya 
yazı ve hesap makinelerinde değişmez bir eksen çevresinde inip kalkabilen, 
istenilen işe göre düzenlenmiş bazı mekanizmaları çalıştıran kaldıraç kollarının, tuş 
sıralarının bütünü. 
klik is.Fr. clique Hizip. 
klima is.Fr. climat Soğuk veya sıcak hava vererek kapalı bir yerin havasını 
değiştiren elektrikli araç, iklimleme cihazı. 
klimatolog is.Fr. climatologue İklim bilimci. 
klimatoloji is.Fr. climatologie İklim bilimi. 
klinometre is.Fr. clinomètre Eğimölçer.  
klişe is.Fr. cliché 1. Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, 
yazı çıkarılmış metal levha. 2. sf. mec. Basmakalıp (söz, görüş vb.). 
koalisyon is.Fr. coalition 1. Çeşitli güçlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan birlik. 
2. Koalisyon hükumeti. 
koaptör is.Fr. coapteur Cebire. 
kod is.Fr. code 1. Harf. 2. Şifre.  
kodifikasyon is.Fr. codification Düzenleme. 
kofra is.Fr. coffret Bina girişlerinde elektrik şebeke hattını sigorta sistemi ile 
düzenleyen kutu. 
kokainman is.Fr. cocainomane Kokain bağımlısı oolan kimse. 
kokainomani is.Fr. cocainomanie Kokain alma alışkanlığı ve kokain düşkünlüğü. 
koketri is.Fr. coquetterie 1. Beğenilme merakı. 2. Şıklık, hoşluk. 
kokot is.Fr. cocotte  Aşüfte. 
kolaj is.Fr. collage Kumaş,tahta vb. malzemelerle yapılan, kağıt veya kartona 
yapıştırılan resim, kompozisyon. 
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koleksiyon is.Fr. collection 1. Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir 
araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü, derlem.   
2. Modaevlerinin giyimdeki yenilikleri tanıtmak için düzenlediği defilelerde 
gösterilen modellerin bütünü. 
koli is.Fr. colis 1. Posta paketi. 2. İçinde türlü eşya bulunan çeşitli büyüklükte 
paket. 
kolorimetre is.Fr. colorimètre Renkölçer.  
kolorimetri is.Fr. colorimétrie Renk ölçme. 
kolye is.Fr. collier Ucuna süs eşyaları konularak boyna takılan takı. 
kombi is.Fr. combie Isıtmada kullanılan yakıtı düzenli ve ayarlı bir biçimde yakan 
araç. 
kombina is.Fr. combinat 1. Birkaç sanayi kurumunun tek yönetimde birleşmesi.     
2. Birleştirilmiş et tesisi. 
kombinezon is.Fr. combinaison 1. Bir işi  başarıya ulaştırmak için alınan önlemler, 
düzenleme. 2. Kadınların giydikleri kısa ve kolsuz iç çamaşırı. 
komedyen is.Fr. comédien 1. Güldürü oyuncusu. 2. sf.mec. Sözleri, davranışları 
yalan ve yapmacık olan (kimse). 
komi is.Fr. commis 1. Otel, pansiyon vb. yerlerde çalışan hizmetli. 2. Lokantalarda 
garson yardımcısı. 
komite is.Fr. comité Alt kurul. 
komodin is.Fr. commodine karyolanın yanı başına konulan üstü masa biçimindeki 
küçük dolap, komot. 
komot is.Fr. commode Komodin. 
kompartıman is.Fr. compartiment Yolcu trenlerinde vagonların bölmelerle 
ayrılmış bölümlerinden her biri. 
kompetan is.Fr. compétent Uzman, yetkili. 
kompetitif is.Fr. compétitif Rekabetçi. 
kompilasyon is.Fr. compilation 1. Derleyip toparlama. 2. Derme çatma yapılan iş. 
kompliman is.Fr. compliment 1. Gönül okşayıcı, hoşa giden söz. 2. Koltuklama. 
komplo is.Fr. complot 1. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli 
karar, gizli düzen. 2. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan. 3. Tuzak. 
kompozisyon is.Fr. composition 1. Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün 
oluşturma biçimi ve işi. 2. Öğrencilere duygu ve düşüncelerini etkili ve düzgün bir 
biçimde anlatmaları için yaptırılan  yazılı veya sözlü çalışma, tahrir, kitabet. 
komprime is.Fr. comprimé 1. Çoğu kez yassı veya silindir biçiminde katı ilaç, hap. 
2. mec. Bir konuyla ilgili olarak derinliği olmayan kalıplaşmış bilgi. 
komünist is.Fr. communiste Komünizm yanlısı olan kimse. 
komünizm is.Fr. communisme 1. Bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel 
mülkiyetin olmadığı toplum düzeni, komünistlik. 2. Böyle bir düzenin kurulmasını 
amaçlayan siyasi, ekonomik ve toplumsal öğreti, komünistlik. 
kondüktör is.Fr. conducteur Yolcu trenlerinde biletleri denetleyen ve vagon 
işlerine bakan görevli. 
konfederasyon is.Fr. confédération 1. Birden fazla ülkenin genellikle dış işleri ve 
savunma alanlarında federasyona göre biraz daha ılımlı bir bağımlılık içinde ortak 
politika ve yönetim izleyip diğer alanlarda ise bölgesel yönetimlerinde serbest 
bulundukları devletler topluluğu. 2. Çeşitli ortaklıkların, daha çok sendikaların 
kümeleşmesi. 
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konfeksiyon is.Fr. confection 1. Hazır giyim eşyası. 2. Hazır giyim eşyası diken 
sanayi kolu. 
konferans is.Fr. conférence 1. Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan 
konuşma. 2. Uluslararası bir sorunun çözülmesi için yapılan toplantı. 
konfigürasyon is.Fr. configuration Yapılandırma. 
konfor is.Fr. confort Günlük hayatı kolaylaştıran maddi rahatlık. 
kongre is.Fr. congrès Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin 
katılmasıyla yapılan toplantı. 
konjonktür is.Fr. conjoncture 1. Bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve 
alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerin bütünü. 2. Her türlü 
durumun ve şartların ortaya çıkardığı durum. 
konkasör is.Fr. concasseur Yapıcılıkta yol, yapı vb. yapımında kullanılacak çekıl 
veya taşları elde etmek için, büyük kayaları kırıp ufalamaya yarayan makine, kırma 
makinesi. 
konnektör is.Fr. connecteur Demir yollarında fern kumanda kollarını dingilin 
üzerine bağlayan ve her iki ucunda kumanda kolunun girmesine uygun deliği 
bulunan parça veya düzen. 
konsept is.Fr. concept 1. Kavram. 2. Anlayış, görüş, düşünce. 
konservatör is.Fr. conservateur Tutucu, muhafazakar. 
konservatuvar is.Fr. conservatoire Müzik, tiyatro ve balo öğretiminin yapıldığı 
okul. 
konsey is.Fr. conseil 1. Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşan topluluk.     
2. Bazı sorunları görüşüp tartışmak için toplanan meclis. 
konsomasyon is.Fr. consommation 1. Gazino, bar vb. eğlence yerlerinde yenilip 
içilen şey. 2. Böyle şeyleri yiyip içme. 3. Eğlence yerlerinde konsomatrisin masadan 
masaya dolaşması. 
konsomatris is.Fr. consommatrice Gazino, bar vb. eğlence yerlerinde müşteri ile 
birlikte yiyip içerek çalıştığı yere kazanç sağlayan kadın. 
konsome is.Fr. consommé Et suyu ile kemiklerin birlikte kaynatılmasından ve 
yağının alınmasından sonraki durumu. 
konstrüksiyon is.Fr. construction Yapma, yapım. 
konstrüktivizm is.Fr. constructivisme Kurmacılık. 
kontak is.Fr. contact 1. Karşıt elektrik taşıyan iki maddenin birbirine dokunması, 
temas. 2. Motorlu araçları çalıştırmaya yarayan düzenek. 3. mec. Bağlantı, ilgi.      
4. sf. argo Ruh sağlığı yerinde olmayan, dengesiz. 
kontekst is.Fr. contexte 1. Bir metin içinde sözün gelişi, sözün önü arkası, bağlam. 
2. Olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü, bütünlük, bağlam. 
kontes is.Fr. comtesse Kontun karısı. 
kontör is.Fr. compteur 1. Belirli bir sürenin bir birim olarak kabul edildiği ve 
toplam konuşma süresinin kaç birim olduğunu sayısal olarak gösteren araç.            
2. Telefon, gaz, su vb.nde tüketim birimi. 
kontrast is.Fr. contraste 1. Karşıt, aykırı, zıt. 2. is. Karşıtlık, aykırılık, zıtlık. 
kontratabla is.Fr. contre-table 1. Marangozlukta ağacın çalışma oranını azaltmak 
ve zararsız duruma getirmek için çapraz yapıştırma yöntemi ile hazırlanan tabla.     
2. Ağaç malzemenin biçim değiştirmesini önlemek için kör ağacın iki yüzüne, elyaf 
yönleri kör ağaca çapraz veya 45 derece eğik, aynı kalınlıkta astar kaplama ve yüz 
kaplama yapıştırılarak elde edilen tabla. 
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kontrfile is.Fr. contre-filet Kesim hayvanlarında, bel kemiğindeki dikensi çıkıntının 
iki yanında bulunan et dilimi. 
kontrgerilla is.Fr. contre-guérilla Gerilla güçlerine karşı oluşturulmuş güç. 
kontrol is.Fr. contrôle 1. Denetleme. 2. Bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna 
bakma. 3. Yoklama, arama. 
kontrolör is.Fr. contrôleur Denetçi.  
kontrplak is.Fr. contre-plaque Genellikle mobilya işlerinde kullanılan, en az üç 
kaplamanın üst üste tutkallanmasından oluşan, ince, esnek tahta. 
kontuar is.Fr. comptoir Kara ve hava yolları ulaşımında bilet ve bagaj işlemlerinin 
yapıldığı tezgah veya bölüm. 
kontur is.Fr. contour Resimde nesneyi belirgin gösteren çevre çizgisi. 
konvansiyon is.Fr. convention 1. Anlaşma. 2. Bir anayasa yapmak veya bir 
anayasayı değiştirmek için toplanan olağanüstü geçici meclis. 
konvoy is.Fr. convoi 1. Aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu, kafile. 2. Savaş 
gemileri tarafından korunan yük gemileri katarı. 
konyak is.Fr. cognac Kanyak. 
koordinasyon is.Fr. coordination Belli bir amaca ulaşmak çeşitli işler arasında 
bağlantı, uyum ve düzen sağlama, eş güdüm. 
koordinatör is.Fr. coordinateur Eş güdümcü.  
kordiplomatik is.Fr. corps diplomatique Bir yerde bulunan elçi ve elçilik 
görevlilerinin topluluğu, elçiler topluluğu. 
kordone is.Fr. cordonnet 1. Sim, gümüş veya ipek ipliklerin bükülmesiyle 
hazırlanan ve  el işlemelerinde kullanılan ince kordon. 2. Üç katlı bükülmüş ipek 
ipliği. 
koridor is.Fr. corridor 1. Bir yapıya girmeyi sağlayan veya odaları birleştiren 
genellikle dar geçit, geçenek. 2. Geçmeye yarayan dar ve uzun aralık, dehliz. 3. İki 
devlet arasındaki dar toprak parçası.  
korozyon is.Fr. corrosion Teknik alanda ve günlük hayatta madenlerin elektriksel, 
kimyasal veya mekanik nedenlerle aşınması.  
korporasyon is.Fr. corporation Lonca. 
korpus is.Fr. corpus Konu külliyatı. 
korse is.Fr. corset Güzellik veya sağlık amacıyla kullanılan esnek iç giysisi. 
kortej is.Fr. cortège 1. Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, 
maiyet alayı. 2. Bayram, cenaze vb. törenlerde sıralı olarak giden insan topluluğu, 
alay. 
kostüm is.Fr. costume 1. Ceket, pantalon ve bazen de yelekten oluşan erkek takım 
giysisi. 2. Çoğunlukla sokakta giyilmek için dikilmiş kadın giysisi. 3. Sinema ve 
tiyatroda rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adı. 
kotlet is.Fr. côtelette Pirzola.  
kotletpane is.Fr. côtelette panée Galeta ununa bulanarak yağda kızartılmış pirzola. 
kotonperle is.Fr. coton perlé İbrişim gibi parlak ve kalın bir cins pamuk iplik. 
kozmetik is.Fr. cosmétique Cildi ve saçları güzelleştirmeye, canlı tutmaya yarayan 
her türlü madde. 
kozmoloji is.Fr. cosmologie Evren bilimi. 
kraniyoloji is.Fr. craniologie Kafatasının içgüdü ve yeteneklerle olan ilgisini 
inceleyen bilim kolu. 
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kravat is.Fr. cravate Bir ucu ince, diğer ucu daha geniş, gömlek yakasının altından 
geçirilerek önde üçgen biçiminde bağlanan, özel kumaştan yapılan giysi aksesuarı, 
boyun bağı. 
kreasyon is.Fr. création 1. Yaratma işi. 2. Yaratım. 3. Bir terzinin veya modaevinin 
yarattığı her türlü yeni model. 
kreatör is.Fr. créateur Yaratımcı. 
krem is.Fr. crème 1. Tene yumuşaklık vermek veya güneş, yağmur vb. dış 
etkilerden korunmak için sürülen koyu kıvamlı madde. 2. sf. Bu kıvamda 
hazırlanmış olan. 3. Açık saman rengi. 4. sf. Bu renkte olan. 
krematoryum is.Fr. crématorium Ölülerin yakıldığı yer. 
krep is.Fr. crêpe 1. Çok bükümlü iplikle dokunmuş bir çeşit ince kumaş.                
2. Yumurta, süt, un ile tavada kızartılarak yapılan, küçük yuvarlak tatlı veya tuzlu 
yiyecek. 
krepdöşin is.Fr. crêpe de Chine Çin krepi. 
kreplin is.Fr. crépeline Çok ince bir tür ipekli kumaş. 
krepon is.Fr. crépon 1. Kıvrımları olan yün, pamuk veya ipek kumaş. 2. Krepon 
kağıdı. 
krepsaten is.Fr. crêpe satin İpekli, parlak ve kaygan ince bir tür kumaş. 
kreş is.Fr. crèche Çocuk yuvası. 
kreton is.Fr. crétonne Bir tür keten, patiska veya basma. 
kriminolog is.Fr. criminologue Kriminoloji ile uğraşan kimse. 
kriminoloji is.Fr. criminologie Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu 
inceleyen bilim. 
kripto is.Fr. crypto 1. Siyasi inancını gizleyen kimse. 2. Gizlilik taşıyan belge. 
kriptolog is.Fr. cryptologue Kriptoloji uzmanı. 
kriptoloji is.Fr. cryptologie Gizli yazılar, şifreli belgeler bilimi veya incelenmesi. 
kristal is.Fr. cristal 1. Billur. 2. sf. Billurdan yapılmış. 
kriter is.Fr. critère Ölçüt, kıstas. 
kroki is.Fr. croquis Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde 
hazırlanmış taslağı. 
krokodil is.Fr. crocodile 1. İşlenmiş timsah derisi. 2. sf. Bu deriden yapılmış olan. 
kromaj is.Fr. chromage 1. Metal yüzeyleri kromla kaplama işlemi. 2. Bu işlemle 
kaplanmış yer. 
kromotropizm is.Fr. chromotropisme Canlı bir varlığın, belli renkte bir nesneye 
doğru yönelme hareketi. 
kronik is.Fr. chronique 1. Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, 
vekayiname. 2. sf. Müzmin. 3. sf. mec. Uzun süredir bir çözüm getirilmemiş. 
kronograf is.Fr. chronographe Süreyazar. 
kronoloji is.Fr. chronologie 1. Zaman bilimi. 2. Zaman dizini. 
kronometre is.Fr. chronomètre Süreölçer. 
krupiye is.Fr. croupier Bir kumarhanede veya oyun oynanan bir yerde oyunu 
yöneten kimse. 
kruton is.Fr. crouton Yağda veya fırında kızartılan küçük küp biçimindeki ekmek 
parçası. 
kruvasan is.Fr. croissant Ay çöreği. 
ksiloloji is.Fr. xylologie Odun bilimi. 
kuaför is.Fr. coiffeur 1. Kadın berberi. 2. Erkek berberi. 3. Güzellik salonu. 
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kulüp is.Fr. club 1. Görüşme, konuşma, okuma, spor yapma vb. amaçlarla yalnız 
üye olanların toplandıkları yer. 2. Spor kulübü. 3. Kişilerin, toplulukların 
oluşturduğu grup. 4. Milletlerin oluşturduğu grup, pakt. 5. Herkese açık müzikli, 
içkili eğlence yeri. 
kumpas is.Fr. compas 1. Dizicilerin harfleri satır durumuna getirirken içine 
yerleştirdikleri ayarlanabilir demir yuva. 2. Sanayide kalınlık ve incelikleri ölçmede 
kullanılan ölçüm aleti. 3. argo Hile, düzen. 
kup is.Fr. coupe (I) Giysi kesimi, kesimle verilen biçim. 
kup is.Fr. coupe (II) Dondurma ve sütlü tatlıların konulduğu kap. 
kupa is.Fr. coupé esk. 1. Kapalı ve yalnız arkada oturulacak yeri olan, genellikle 
atların çektiği dört tekerlekli araba. 2. İki kapılı bir tür spor otomobil. 
kupür is.Fr. coupure 1. Giyside kesim. 2. Kesik. 
kur is.Fr. cour 1. Karşı cinsten birine ilgi göstererek onun hoşuna gitme, gönlünü 
kazanmaya çalışma. 2. Birinin duygularını okşayacak biçimde davranarak onu elde 
etmeye çalışma. 
kurander is.Fr. courant d’air Hava akımı, cereyan. 
kurs is.Fr. cours Resmi ve özel kuruluşlarca ilgililere belirli bir konuda bilgi, beceri 
ve davranış kazandırmak amacıyla düzenlenen ve kısa süreli derslere dayanan 
eğitim etkinliği, kur. 
kurye is.Fr. courrier 1. Genellikle elçilik postasını yerine ulaştırmakla görevli 
kimse. 2. Posta, kargo, mektup vb. gönderileri alıcıya ulaştıran kimse. 3. Uçakla 
gönderilen mektup, koli veya havale. 4. Düzenli olarak ticari bir hizmet gören taşıt 
aracı. 
kuşe is.Fr. couché Özen isteyen baskı işlerinde kullanılan, parlak, düzgün, 
pürüzsüz, kaygan kağıt. 
kuşet is.Fr. couchette Gemi veya tren yatağı. 
kuver is.Fr. couvert 1. Lokantalarda yemeklerin servisinden önce  masaya serilen 
örtü. 2. Bu örtüyle birlikte çatal, bıçak, kaşık, şamdan, tuzluk vb. şeylerin servise 
sunulmasından dolayı alınan ücret. 
kuvertür is.Fr. couverture Örtü. 
kuvöz is.Fr. couveuse Özellikle erken veya yeni doğmuş bebeklerin, bulaşıcı 
hastalıklardan korunması amacıyla içine yerleştirildiği, belirli sıcaklığı olan araç. 
kuzen is.Fr. cousin Teyze, dayı, hala veya amcanın erkek çocuğu, erkek yeğen, 
böle. 
kuzin is.Fr. cousine Teyze, dayı, hala veya amcanın kız çocuğu, kız yeğen, böle. 
kübizm is.Fr. cubisme Nesneleri geometrik biçimlerde gösteren bir sanat akımı. 
külot is.Fr. culotte 1. Kısa, beli lastikli iç çamaşırı, don. 2. Genellikle binicilerin 
giydikleri paçası dar, üst bölümü geniş pantolon. 
kültivatör is.Fr. cultivateur Toprağı yüzeyden işlemeye yarayan dişli alet. 
kür is.Fr. cure 1. İyi bakım ve ilaç tedavisi. 2. Özel tedavi yöntemi. 
kürar is.Fr. curare Güney Amerika yerlilerinin oklarına sürdükleri bitkisel zehir. 
küraso is.Fr. curaçao Acı portakal kabuğundan yapılan bir içki.  
kürdan is.Fr. cure-dent Dişleri temizlemek için kullanılan küçük çöp. 
küvet is.Fr. cuvette 1. İçinde bazı şeyler veya el yıkanan kap. 2. Banyoda içinde 
yıkanılan tekne. 
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labirent is.Fr. labyrinthe 1. Çıkış yeri kolay bulunamayacak kadar karışık 
kordorları olan yapı. 2. mec. İçinden çıkılması güç veya imkansız durum, sorun. 
laboratuvar is.Fr. laboratoire 1. Ayrıştırma, birleştirme yoluyla bir sonuca 
ulaşmak veya teşhis koymak için çeşitli araçlar kullanılarak tıp, eczacılık, fizik, 
kimya gibi bilim dallarıyla ilgili araştırmaların, deneylerin yapıldığı özel donanımlı 
yer. 2. Dil laboratuvarı. 
lam is.Fr. lame 1. Mikroskopta incelenecek maddelerin üzerine konulduğu dar, 
uzun cam parçası. 2. Dar, çok ince metal parça.  
lamaist is.Fr. lamaist Lamacı.   
lamaizm is.Fr. lamaisme Lamacılık.  
lame is.Fr. lamé 1. Dokusunda çoğunlukla gümüş ve altın renginde tel bulunan 
kumaş veya metal parlaklığı verilmiş deri. 2. sf. Böyle bir kumaş veya deriden 
yapılan.  
lando is.Fr. landau Dört tekerlekli, içinde dingillere paralel olarak düzenlenmiş 
karşılıklı iki oturma sırası bulunan, üstü açılıp kapanabilen çift körüklü binek 
arabası.  
laskine is.Fr. lasquenet İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun.  
laso is.Fr. lasso Kement.  
lastik is.Fr. élastique 1. Ayakkabı üzerine giyilen kauçuktan pabuç. 2.  Kauçuktan 
yapılmış ayakkabı. 3.  Kauçuktan yazı silgisi. 4.  Taşıtların jantlarına yerleştirilen, 
elastiki tekerlek bandajı. 5. Esnek, ince kauçuk veya kauçuklu şerit. 
6. Bir tür esnek örgü. 7.  Korse. 8. Uzun konçlu çorabın düşmesini önlemek için üst 
kısmına gelecek biçimde bacağa geçirilen esnek şerit. 9. sf. Kauçuktan yapılmış.   
lavdanom is.Fr. laudanum esk. İçinde afyon bulunan sulu bir ilaç.  
lavman is.Fr. lavement 1. Anüs yoluyla kalın bağırsağa tanı veya tedavi amacıyla 
sıvı verme. 2. Bu iş için kullanılan alet ve sıvı.  
lejant is.Fr. légende Bir fotoğrafın, haritanın, desenin veya karikatürün özünü 
anlatan yazı.  
lejitimist is.Fr. legitimiste Meşrutiyetçi.  
leksikograf is.Fr. lexicographe Sözlükçü.  
leksikografi is.Fr. lexicographie Sözlükçülük.  
leksikolog is.Fr. lexicologue Sözcük bilimci.  
leksikoloji is.Fr. lexicologie Sözcük bilimi. 
lektör is.Fr. lecteur 1. Okutman. 2. Yayınevlerinde yayımlanması düşünülen 
eserleri inceleyerek değerlendiren kimse.  
lengüistik is.Fr. linguistique Dil bilimi. 
lesepase is.Fr. laissez-passer 1. Bir sınırdan geçebilmek için verilen yazılı izin.      
2. Bu izni gösteren belge.  
levanten is.Fr. levantin 1. Özellikle Tanzimat sonrasında büyük liman kentlerinde 
yoğunlaşan ve ticaretle uğraşan, Hristiyanlara verilen ad, tatlısu Frengi. 2. sf.  
Avrupalı gibi görünmeye özenen, züppe tavırlı. 3. sf. Bu tavra özgü olan.   
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levüloz is.Fr. lévulose Meyve şekeri.   
lezar is.Fr. lézard Kertenkele derisinin sepilenmesiyle elde edilen bir deri türü.  
lezbiyen is.Fr. lesbien Sevici.  
lezbiyenizm is.Fr. lezbianisme Sevicilik. 
libre is.Fr. libre esk. Yarım kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi.  
likör is.Fr. liqueur Meyve veya bazı bitkiler ile alkol, esans karışımından yapılan 
şekerli içki.  
lim is.Fr. lime Küçük limon.  
limit is.Fr. limite Sınır.   
limnoloji is.Fr. limnologie Göl bilimi.  
hidratlı demir oksit.  
limuzin is.Fr. limousine İçinde her türlü donanım bulunan lüks, uzun ve geniş 
otomobil türü.  
linolyum is.Fr. linoléum Yer döşemesi olarak kullanılan, üzeri keten yağı ve mantar 
tozuyla kaplanmış jüt bezi, muşamba.  
lipit is.Fr. lipide Hayvan ve bitki dokularının eter, benzen, kloroform vb. yağ 
çözücülerinde eriyen bölümü.  
lisansiyer is.Fr. licencière Üniversitede okuyan öğrenci.  
lise is.Fr. lycée 1. Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az dört yıllık bir eğitimle 
hayata veya yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim kurumu, ortaöğretim. 2. esk. Üç 
yıllık ortaokuldan sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yükseköğretime 
hazırlayan ortaöğretim kurumu.  
literatür is.Fr. littérature 1. Edebiyat. 2. Kaynak.   
litografya is.Fr. litographie 1. Taş basması. 2. sf. Bu yöntemle basılmış (yazı, 
resim).   
litoloji is.Fr. lithologie Taş bilimi.  
lizöz is.Fr. liseuse Yatakta kadınların giydiği bir tür yün hırka.  
lojman is.Fr. logement Bir kuruluş veya iş yerindeki çalışanlara parasız veya az bir 
kira karşılığında verilen konut.  
lokalizasyon is.Fr. localisation Kuruluş yeri seçimi.  
lokomobil is.Fr. locomobile Sanayi ve tarımda kullanılan, tekerlekler üzerine 
kurulmuş, istenilen yere çekilebilen patlamalı motor veya buhar makinesi.  
lokomotif is.Fr. locomotive Tren vagonlarını çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, 
termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine.  
losyon is.Fr. lotion Deri ve saç bakımında kullanılan alkollü veya alkolsüz, kokulu 
sıvı.  
lup is.Fr. loupe Bir tür büyüteç.  
lüks is.Fr. luxe 1. Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat. 2. sf. 
Gösterişli, şatafatlı. 3. sf. Gereksinim dışı olan. 4. sf. Aşırı, fazla.    
lüksmetre is.Fr. luxmètre Aydınlıkölçer.  
lünet is.Fr. lunette Gözlük camı, gözlük.  
lütesyum is.Fr. lutécium Atom numarası 71, atom ağırlığı 175 olan, iterbiyumun 
çözüşmesi ile oluşan, renksiz tuzlar veren, henüz uygulama alanı olmayan çok ender 
bir element.  
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madam is.Fr. madame 1. Fransa'da evli kadınlara verilen san, madama.                  
2.  Türkiye'de Müslüman olmayan evli kadın, madama.  
mağaza is.Fr. magasin 1. Büyük dükkân. 2. Eşya ve azık deposu.   
majeste is.Fr. majesté 1. mec. Devlet başkanları için kullanılan san. 2. esk. 
Hükümdarlara verilen san.   
maket is.Fr. maquette Mimarlıkta, sanayide ve bazı sanat dallarında yer alan 
eserlerin taslak durumundaki küçük örneği.  
makinist is.Fr. machiniste 1. Lokomotif, vapur, fabrika vb.nin makinesini işleten 
kimse. 2. Makinelerden anlayan, makineleri onarabilen usta. 3. Sinemalarda film 
makinesini çalıştıran kişi.    
makosen is.Fr. mocassin 1. Kuzey Amerika Kızılderililerinin giydiği deriden 
yapılmış, tek parça ayakkabı. 2. Kısa ökçeli, bağsız ayakkabı.   
makrome is.Fr. macremé Kalın iplikle elde örülmüş iş.  
makromeli is.Fr. macromélie Kol ve bacaklardan birinin veya birkaçının aşırı 
gelişmesi.  
makromolekül is.Fr. macromolécule İçinde genellikle pek çok kere tekrarlanan 
atom gruplarından meydana gelmiş bir veya birçok yapısal motif bulunan molekül.  
malaga is.Fr. malaga 1. İspanya'nın Malanga yöresinde yapılan bir şarap türü.        
2.  İri taneli misket üzümü.  
malt is.Fr. malt Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa.  
mandapost is.Fr. mandat-poste Posta havalesi.  
manikür is.Fr. manicure Elin ve özellikle el tırnaklarının bakımı.  
maniple is.Fr. manipulé Telgraf işaretlerini göndermek için bir devredeki akımı 
kesmekte veya yeniden vermekte kullanılan araç, manipülatör.  
manken is.Fr.  mannequin 1. Genellikle modaevlerinde giysileri alıcılara gösterme 
işiyle görevli kimse, model. 2. Ressam ve heykeltıraşların gerektikçe model olarak 
kullandıkları, türlü biçimleri alabilen eklemli, çoğunlukla tahtadan yapılmış insan 
veya hayvan örneği. 3. Terzilerin, giysi denemek, sergilemek için kullandıkları 
insan vücudu biçimindeki tahta, mukavva vb. kalıp.  
mansiyon is.Fr. mention Bir yarışmada konulan ödüle uygun görülmemekle 
birlikte, anılmaya değer bulunan kimseye veya esere verilen derece.  
mantalite is.Fr. mentalité Anlayış.  
mantin is.Fr. mantille esk. Canfese benzeyen bir tür ipekli kumaş.  
manto is.Fr. manteau Kadın paltosu.  
manyetit is.Fr. magnétite Mıknatıs özelliği olan doğal demir oksidi.  
manyetizma is.Fr. magnétisme 1. Mıknatıs özelliklerinin bütünü. 2. Fiziğin bu 
özellikleri inceleyen bölümü. 3. Telkin ve hipnozla bir kimseyi etkileme.   
manyeto is.Fr. magnèto İçinde mıknatıslı demir bulunan elektrik üreteci.  
marinat is.Fr. marinade Av hayvanlarının, balığın ve diğer et türlerinin daha 
lezzetli olması ve yumuşaması için baharatlardan hazırlanan bir sos türü.  
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marki is.Fr. marquis Bazı Batı devletlerinde kont ile dük arasındaki bir soyluluk 
unvanı.  
markizet is.Fr. marquisette Bir tür ince ve çoğu kez çiçekli, pamuklu kumaş.  
markör is.Fr. marqueur Önemli ibareleri veya dikkati çekmek istenilen yerleri 
işaretlemeye yarayan kalem.  
Marksist öz.is.Fr. marxiste Marksçı.  
Marksizm öz.is.Fr. marxisme Marksçılık.  
marmelat is.Fr. marmelade Şeker karıştırılarak pişirilmiş meyve ezmesi.  
maroken is.Fr. maroquin 1. Fas'ta işlenen yumuşak bir tür keçi derisi. 2. Üzerine 
benekler basılarak marokene benzetilen koyun derisi. 3. sf. Bu deriden yapılmış 
veya bu deriyle kaplanmış.  
maron is.Fr. marron 1. Kestane rengi. 2. sf. Bu renkte olan.    
marş is.Fr. marche 1. Ritmi, yürüyen bir kimsenin veya topluluğun adımlarını 
hatırlatan müzik parçası. 2. Bir topluluğu simgelemek için düzenlenmiş müzik 
parçası. 3. ünl. Askerlikte yürüyüşe geçmek için verilen komut. 4. Otomobil, 
kamyon vb. motorlu araçlarda motoru işletme düzeni.    
marşandiz is.Fr. marchandise Yük treni.  
masaj is.Fr. massage 1. Vücut yüzeyinde el, elektrik, su aracılığıyla çeşitli işlemler 
yapma biçiminde, iyileştirme ve bakım yöntemi. 2. Ovma, ovuşturma.   
mask is.Fr. masque Genellikle ölünün yüzüne uygulanarak elde edilen yüz kalıbı.  
maskot is.Fr. mascotte 1. Uğur getireceğine inanılan şey. 2. Uğurluk.  
mason is.Fr. maçon Masonluk üyesi, farmason.  
masör is.Fr. masseur Erkek masajcı.  
masöz is.Fr. masseuese Bayan masajcı.  
mastürbasyon is.Fr. masturbation Cinsel bölgelere dokunarak orgazm sağlama, 
istimna, onanizm.  
matador is.Fr. matador Boğa güreşçisi.  
matematik is.Fr. mathématique 1. Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü 
temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye. 
2. sf. Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı.   
matematisyen is.Fr. mathématicien Matematikle uğraşan kimse.  
materyal is.Fr. matériel 1. Gereç. 2. Yazılı, sözlü, görüntülü, kaydedilmiş her türlü 
belge.   
matine is.Fr. matinée Gündüz gösterimi.  
matmazel is.Fr. mademoiselle 1. Evlenmemiş Hristiyan kızlar için "bayan" sözü 
yerine kullanılan bir unvan. 2. esk. Konaklarda yabancı dil eğitimi veren kadın.   
mayo is.Fr. maillot Genellikle denize girerken ten üzerine giyilen, vücudun gerekli 
kısımlarını sıkıca örten giysi.  
mayonez is.Fr. mayonnaise Yumurta sarısı, zeytinyağı ve limonla yapılan bir tür 
koyu, soğuk yiyecek.  
meç is.Fr. mèche 1. Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve 
ensiz kılıç. 2. Saçın küçük tutamlar biçiminde değişik renklerde boyanmış durumu.   
medyum is.Fr. medium Ruhötesi iletişim kurma deneylerinde, ruhlarla insanlar 
arasında aracılık ettiğini ileri süren kimse.  
megafon is.Fr. mégaphone Sesi yükseltip uzağa iletmeye yarayan koni biçiminde 
alet.  
mekanizasyon is.Fr. mécanisation Mekanik düzeni sağlama.  
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melas is.Fr. mélasse Şeker üretiminde, billurlaşan şeker alındıktan sonra kalan 
şekerli posa.  
memorandum is.Fr. mémorandum Muhtıra.  
menü is.Fr. menu 1. Yemek listesi. 2. Sofraya çıkarılacak yemeklerin hepsi.             
3.  Komut veya seçenek listesi   
merserize is.Fr. mercerisé 1. Kimyasal bir yöntemle parlaklık verilmiş pamuk 
ipliği. 2. sf. Bu iplikle yapılan.  
mesaj is.Fr. message 1. Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya 
durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri. 2. İleti. 3. mec. Yazı veya sözle 
anlatılması amaçlanan duygu, düşünce.    
mesen is.Fr. mécène Sanat ve bilim adamlarını koruyan kimse.  
metelik is.Fr. metallique 1. esk. Çeyrek kuruş, on para değerinde demir para.         
2. mec. Çok az para.  
meteorolog is.Fr. météorologue Hava tahmincisi.  
meteoroloji is.Fr. météorologie Hava koşullarında meydana gelen değişmeleri, 
iklim türlerini araştırıp hava durumu tahminlerinde bulunan bilim dalı, hava bilgisi.  
metodoloji is.Fr. méthodologie Yöntem bilimi.  
metot is.Fr. méthode Yöntem.  
metrdotel is.Fr. maître d’hôtel Şef garson.   
metres is.Fr. maîtresse Evli bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapama, kapatma, 
zamazingo.  
metro is.Fr. métro Büyükşehirlerde semtler arasında işleyen, ulaşımı yerin altında 
sağlayan tren, yer altı treni.  
metroloji is.Fr. métrologie 1. lçme ile ilgili bir bilim dalı. 2. Ağırlıklar ve ölçüler 
üstüne inceleme kitabı.   
metropol is.Fr. métropole Ana kent.  
metropolit is.Fr. métropolite Ortodokslarda patrikten sonra gelen ve bir bölgenin 
din işlerine başkanlık eden din adamı.  
metroseksüel is.Fr. métrosexuel Bakımlı erkek.  
mezür is.Fr. mesure 1. Mezura. 2. Ölçü.   
midibüs is.Fr. midi+İng. bus Küçük otobüs.  
mikrobiyolog is.Fr. microbiologue Mikrobiyoloji uzmanı.  
mikrobiyoloji is.Fr. microbiologie Mikropları konu alan bilim dalı.  
mikrofon is.Fr. microphone Elektrik akımı etkisiyle sesi uzakta bulunan alıcıya 
ulaştıran araç.  
mikrokozmos is.Fr. microcosmos 1. Uzayda dünya ve insanın durumu. 2. Küçük 
canlıların dünyası.  
mikrop is.Fr. microbe 1. Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve 
hastalıklara yol açan bir hücreli canlı. 2. mec. Kendisinden kötülük ve zarar gelen 
kimse.   
mikroskop is.Fr. microscope Bir mercek düzeneği yardımıyla küçük nesneleri 
büyütüp daha belirgin duruma getirmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri 
göstermeye yarayan alet.  
mildiyu is.Fr. mildiou En çok bağlarda görülen, peronospora cinsinden, emeçlerini 
bitkilerin yapraklarına salarak yaşayan asalak bir mantarın oluşturduğu hastalık.  
milföy is.Fr. mille-feuille Milföy hamuru.  
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milis is.Fr. milice 1. Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan silahlı halk 
gücü. 2. Bazı ülkelerde yardımcı güvenlik gücü.  
militan is.Fr. militant 1. Bir düşüncenin, bir görüşün başarı kazanması için savaşan, 
mücadele eden kimse. 2. Bir siyasal örgütün etkin üyesi. 3. Mücadelesini zor 
kullanarak ve yasa dışı yollarla yapan taraftar.    
militarist is.Fr. militariste Militarizm yanlısı olan kimse.  
militarizm is.Fr. militarisme 1. Bir ülkede ordu gücünün aşırı derecede ağır 
basması. 2. Her tür sorunu askerî yöntemlere başvurarak çözme, bundan dolayı 
silahlı kuvvetlere öncelik tanıma eğilimi.   
milyar is.Fr. milliard 1. Milyon kere bin, bin milyon. 2. Bu sayının adı, bilyon.  
milyarder is.Fr. milliardaire 1. Bir veya daha çok milyarı olan kimse. 2. mec. 
Maddi varlığı bakımından zengin sayılan kimse.   
milyon is.Fr. million 1. Bin kere bin. 2. Bu sayının adı.   
milyoner is.Fr. millionnaire 1. Bir veya daha çok milyonu olan kimse. 2. Maddi 
varlığı bakımından zengince sayılan kimse.  
mimik is.Fr. mimique 1. Yüz, el, kol hareketleriyle düşünceyi anlatma sanatı.          
2. Duyguları, düşünceleri belirtecek biçimde yüzde beliren kımıldanışlar, hareketler.   
minibüs is.Fr. mini+İng. bus 10-12 kişilik oturma kapasitesi olan küçük otobüs.   
minyatür is.Fr. miniature 1. Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge 
ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı. 2. Bu biçimde yapılmış 
küçük resim. 3.  mec. Bir şeyin küçük ölçekte kopyası veya benzeri.    
misket is.Fr. muscat 1. Mis üzümünden yapılan şarap. 2. Misket üzümü.   
misket is.Fr. mousquet 1. Bomba ve şarapnellerin içinde bulunan kurşun veya 
demir tanelerin adı. 2. Bilye.   
misyon is.Fr. mission 1. Görev. 2. Amaç. 3. Dinsel, bilimsel veya diplomatik bir 
görev yüklenmiş kimselerden oluşan kurul.    
misyoner is.Fr. missionnaire 1. Bir dini, özellikle Hristiyanlığı yaymakla görevli 
kimse. 2. mec.  Kendini herhangi bir düşünceyi, bir ülküyü yaymaya adayan kimse.  
mit is.Fr. mythe 1. Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle 
biçim değiştiren alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos. 2. mec. Efsaneleşen 
kavram veya kişi.   
mitoloji is.Fr. mythologie 1. Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen 
bilim. 2. Bir ulusa, bir dine, özellikle Yunan, Latin uygarlığına ait mitlerin, 
efsanelerin bütünü.   
miyasma is.Fr. miasma esk. Salgın hastalıklara yol açtığına inanılan etken.  
miyaz is.Fr. myase Sinek kurtçuklarının insanda ve hayvanlarda ortaya çıkardığı 
bozukluk.  
mizanpaj is.Fr. mise en pages Sayfalama.  
mizanpli is.Fr. mise en plis Islak saçın sarılıp sıcak hava yardımıyla 
kurutulmasından sonra fırça ve tarakla yapılan tarama biçimi.  
mizantrop is.Fr. misenthrope 1. Merdümgiriz. 2. İnsandan nefret eden (kimse).   
mnemotekni is.Fr. mnémotechnie Birtakım alıştırma ve çağrışımlardan 
yararlanarak belleği geliştirme yöntemi.  
mobilet is.Fr. mobylette Bir tür küçük motosiklet. 
model is.Fr. modèle 1. Resim, heykel vb. yapılırken baka baka benzetilmeye 
çalışılan nesne veya kimse, örnek. 2. Bir özelliği olan nesne veya kişi. 3. Biçim.     
4. Giysi örneklerini içinde toplayan dergi. 5. Otomobil vb.nde tip. 6. Benzer.          
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7. Örnek olmaya değer kimse veya şey, örnek, paradigma. 8. Manken. 9. Tasarlanan 
ürünün tanıtım veya deneme amacıyla üretilen ilk örneği, prototip.      
modelaj is.Fr. modelage Oylumlama.  
modelist is.Fr. modèliste Modacının tasarım gücünü kalıplayan teknisyen.  
modem is.Fr. Çevirge.  
modernist is.Fr. moderniste Modernizm yanlısı kimse.  
modernizasyon is.Fr. modernisation Çağdaşlaşma.  
moher is.Fr. mohair 1. Tiftik. 2. sf. Tiftikten yapılan.   
monografi is.Fr. monographie Bilimsel alanlarda özel bir konu veya sorun üzerine 
yazılan inceleme.  
monokl is.Fr. monocle Tek gözde kaş ile yanak arasına sıkıştırılan, çerçevesiz ve 
tek camlı gözlük.  
monopol is.Fr. monopole Tekel.  
monoray is.Fr. monorail Tek bir raydan oluşan demir yolu.  
monotip is.Fr. monotype Harfleri ayrı ayrı dizip döken dizgi makinesi.  
moral is.Fr. morale Bir insanın ruhsal gücü, manevi güç, maneviyat.  
morfinman is.Fr. morphinomane Morfin kullanma alışkanlığı olan kimse, morfin 
tiryakisi.  
morg is.Fr. morgue 1. Hastanelerde veya mezarlıklarda ölülerin belirli süre için 
saklandıkları soğuk ortam. 2. Adliyede kovuşturmayı gerektiren olaylar sonucu 
veya birdenbire ve şüpheli ölümlerde, ölüm sebebinin ve ölünün kim olduğunun 
belirlenmesi için ölülerin konulduğu ve incelendiği yer.  
Mors (II) öz.is.Fr. morse 1. Nokta ve çizgilerden oluşan bir alfabe kullanan telgraf 
dizgesi. 2. Bu işaretleri almaya ve göndermeye yarayan alet. 3. mec. Gizli işaret.    
motopomp is.Fr. motopompe Motorlu tulumba.  
motor is.Fr. moteur 1. Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren düzenek. 
2. Akaryakıtla işleyen deniz aracı. 3. hlk. Motosiklet.   
motosiklet is.Fr. motocyclette Motor silindirinin hacmi 125 santimetreküpten büyük 
olan, iki tekerlekli motorlu taşıt, motor.  
mototren is.Fr. mototrain Motorlu tren.  
motris is.Fr. motrice Birkaç arabalı bir katarda elektrik motoru veya patlamalı 
motorla çalışan ve öbür arabaları çekmeye yarayan taşıt.  
mozaik is.Fr. mosaïque 1. Türlü renklerde, küçük küp biçiminde mermer, taş veya 
pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan resim ve bezeme işi.      
2. Bu iş için kullanılan mermer parçaları. 3. Tatlı bisküvi parçalarıyla yapılan 
kakaolu pasta. 4. İnce kum, çimento ve küçük mermer parçalarından oluşan 
karışımla döşeme sıvası. 5. sf. Bu sıvayla yapılan (döşeme, merdiven vb.). 6. mec. 
Değişik dillere ve kültürlere sahip insan topluluğu.      
mozole is.Fr. mausolée Anıt mezar.  
möble is.Fr. meuble Mobilya.  
mösyö is.Fr. monsieur 1. Erkeklere verilen bir unvan. 2. Bay.  
muare is.Fr. moiré 1. Dalgalı parıltılar verilmiş olan bir kumaş türü, kareli kumaş.  
2. sf.  Bu kumaştan yapılan.  
mukus is.Fr. mucus Solunum yolları ve sindirim organlarının hücreleri tarafından 
salgılanan madde.  
mulaj is.Fr. moulage 1. Bir şeyin bal mumu, alçı vb. bir madde ile kalıbını 
çıkarmak için yapılan işlemlerin bütünü. 2. Bu işlemler sonunda elde edilen kalıp.   
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multimedya is.Fr. multi+İng. media Çoklu ortam.  
multimilyoner is.Fr. multimillionnaire Çok zengin kimse.  
muslin is.Fr. mousseline 1. Sık dokunmuş, parlak, ince, yumuşak bir kumaş türü.    
2.  sf.  Bu kumaştan yapılan.   
müze is.Fr. musée Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan 
nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı.  
müzik is.Fr. musique 1. Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde 
uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki. 2. Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan 
eserlerin okunması veya çalınması.   
müzikalite is.Fr. musicalité Müziğe uygun özellikleri taşıma.  
müzikolog is.Fr. musicologue Müzik bilimci.  
müzikoloji is.Fr. musicologie Müzik bilimi.  
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naif is.Fr. naïf 1. Saf, deneyimsiz. 2. Güzel sanatların özellikle resim alanında kendi 
kendini yetiştirmiş sanatçısı veya onun yapıtı. 3. Kendi kendini yetiştirmiş, doğal 
bir plastik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı.          
4. Acemice yapılan.     
nansuk is.Fr. nansouk Bir cins ince, sık dokunmuş patiska.  
narkotizm is.Fr. narcotisme Uzun süre ve çok miktarda uyuşturucu madde 
kullanmaktan doğan bozuklukların bütünü.  
nasyonalizm is.Fr. nationalisme Milliyetçilik.  
natür is.Fr. nature Doğa.  
natüralizm is.Fr. naturalisme Doğalcılık.   
natürist is.Fr. naturiste Doğacı.  
natürmort is.Fr. nature morte Ölüdoğa.  
Nazizm öz.is.Fr. nazisme Almanya'da 1930'lu yıllarda Hitler tarafından kurulan 
Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, 
Hitlercilik.  
nekroloji is.Fr. nécrologie 1. Nekroz bilimi. 2. Ölmüş birinin anısına yazılan yazı.   
nekroz is.Fr. nécrose Nekroz görünümünde veya durumunda olan.  
Neptün öz.is.Fr. Néptune Güneş'e yakınlık bakımından sekizinci olan gezegen.  
neptünyum is.Fr. neptunium Atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, uranyumun 
nötronlarla bombardımanından yapay olarak elde edilen, radyoaktif bir element.  
nervür is.Fr. nervure 1. Bir veya iki milimlik pili. 2. Direnci artıran çıkıntı.  
nevralji is.Fr. névralgie Sinir üzerinde duyulan, genellikle şiddetli ve batıcı ağrı.  
nevrasteni is.Fr. nevrasthénie Baş ağrıları, sindirim güçlükleri vb. fiziksel 
rahatsızlıklar ve ruhsal görevlerde gevşeme ve bitkinlik biçiminde görülen, sinirsel 
güçlerin zayıflamasından doğan nevroz, sinir argınlığı.  
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nikelaj is.Fr. nickelage 1. Metal bir yüzeyi nikelle kaplama işi. 2. Nikel kaplanmış 
metal. 3. Metal üzerine nikelle yapılmış kaplama.   
Noel öz.is.Fr. Noel Hristiyanların her yıl 25 Aralık'ta Hz. İsa'nın doğum gününü 
kutladıkları yortu.  
nomografi is.Fr. nomographie Sayısal hesaplar yerine, başka çizgilerle kesim 
noktaları çözümleri veren, uygun biçimde çizilmiş çizgi veya grafiklerden 
yararlanmaya dayanan yöntem.  
nostalji is.Fr. nostalgie 1. Geçmişte kalan güzelliklere olan özlem duygusu ve bu 
duygunun baskın bir duruma gelmesi, geçmişseverlik, gündedün. 2. Değişime karşı 
duyulan korku sonucu geçmişe sığınma duygusu, geçmişseverlik, gündedün.  
not is.Fr. note 1. Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı. 2. Okullarda öğrencinin 
dersle ilgili bilgi ve beceri düzeyini göstermek üzere öğretmenlerce verilen sayı, 
derece. 3. mec. Bir şeyin niteliği üzerine edinilen kanı.    
nötron is.Fr. neutron Yaklaşık olarak proton ağırlığında ve elektrik yüklü olmayan 
bir atom cisimciği.  
nü is.Fr. nu Çıplak resim.  
nüans is.Fr. nuance İnce ayrım.  
nümismat is.Fr. numismate Madalya ve eski para bilimiyle uğraşan kimse. 
nümismatik is.Fr. numismatique Eski para ve madalyaların tarihi ve tanımıyla 
uğraşan bilim. 
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obelisk is.Fr. obélisque Dikili taş.  
oberj is.Fr. auberge Şehir merkezinin dışında sade, basit kurulmuş konaklama yeri.  
objektivite is.Fr. objectivité Nesnellik.    
obstrüksiyon is.Fr. obstruction Engelleme.  
obüs is.Fr. obus Yüksek ve alçaktan mermi atabilen kısa namlulu top.  
odeon is.Fr. odéon Eski Yunan'da müzisyenlerin konser verdiği basamaklı yer.  
oditoryum is.Fr. auditorium 1. Etkinlik merkezi. 2. Antik Roma'da halkın ozanları 
dinlemek üzere toplandığı yer.   
odyometre is.Fr. audiomètre İşitme organı ve sisteminin niteliklerini değerlendiren, 
işitmeyi ölçen araç.  
ofis is.Fr. office İş yeri, daire, büro.  
oje is.Fr. ongle Türlü renklerde tırnak cilası.  
okazyon is.Fr. occasion 1. Fırsat. 2. sf. mec.  Kelepir.  
oksijen is.Fr. oxygène Atom numarası 8, atom ağırlığı 16 olan, hidrojenle birleşerek 
suyu oluşturan, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan 
bir gaz, müvellidülhumuza.  
oktrua is.Fr. octroi esk. Şehre giren şeylerden alınan vergi.  
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olimpiyat is.Fr. olympiade 1. Her dört yılda bir başka ülkede yapılan, amatörlerin 
ve ülkelerinde profesyonel olarak futbol, basketbol, voleybol vb. takım sporlarıyla 
uğraşanların katıldığı uluslararası spor yarışmaları, olimpiyat oyunları. 2. Bazı 
alanlarda düzenlenen yarışma. 3. esk. Yunanistan'da Zeus onuruna yapılan 
yarışmalar.    
omlet is.Fr. omlette Çırpılmış yumurtayla sade olarak yapılabilen veya içine peynir, 
kıyma vb. katılarak tavada pişirilen bir yemek.  
omnibüs is.Fr. omnibus esk. 1. Şehirlerde yolcu taşıyan atlı araba. 2. Yolcu taşıyan 
motorlu büyük taşıt.   
onanizm is.Fr. onanisme Mastürbasyon.  
ondülatör is.Fr. ondulateur Telgraf yazısı. 
oniks is.Fr. onyx Balgam taşı.  
onomastik is.Fr. onomastique Özel adlar ve özellikle kişi adları bilimi.  
ons is.Fr. once Genellikle gümüş, altın ve platin gibi kıymetli metallerin veya 
elmas, yakut gibi değerli taşların kütlelerinin ölçülmesi için kullanılan, Fransa'da 
30,59 gr, İngiltere'de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık ölçüsü birimi.  
onur is.Fr. honneur 1. İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, 
haysiyet, izzetinefis. 2. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, 
şeref, itibar.  
opalin is.Fr. opaline Opali andıran camdan yapılmış vazo, kupa vb.  
operakomik is.Fr. opéra-comique Konuşmalı ve şarkılı bölümlerin bir arada 
bulunduğu oyun.  
operatör is.Fr. opérateur 1. Cerrah. 2. İşletmeci. 3. İşletmen. 4. esk. Basılacak 
metinleri dizgi makinesinde dizen kimse.  
operatris is.Fr. opératrice Kadın operatör.  
operet is.Fr. opérette 1. Eğlenceli, hafif konulu, içinde bestesiz konuşmalar bulunan 
sahne eseri. 2. Bu eseri oynayan oyunculardan oluşan kuruluş.   
oportünizm is.Fr. opportunisme Fırsatçılık. 
ordövr is.Fr. hors-d’oevre Yemekaltı.   
organizasyon is.Fr. organisation 1. Düzenleme. 2. Devlet, idare, toplum vb.nin 
düzenleniş biçimi. 3. Düzenli bir grubun üyelerinin tamamı. 4. Kuruluş, kurum, 
teşkilat.     
organizatör is.Fr. organisateur Düzenleyici.  
organoleptik is.Fr. organoleptique Cisimlerin duyu organlarını etkileme yeteneği.  
organtin is.Fr. organtine 1. Seyrek dokunmuş, ince, sert bir kumaş. 2. sf. Bu 
kumaştan yapılmış.   
organze is.Fr. organza 1. İpek veya keten iplikle dokunmuş, tülbent inceliğinde bir 
tür kolalı kumaş. 2. sf. Bu kumaştan yapılmış.   
orgazm is.Fr. orgasme Cinsel uyarım ve zevkin en yüksek noktası, doyum.  
orijin is.Fr. origine 1. Soy sop. 2. Köken, başlangıç, kaynak.   
orijinalite is.Fr. originalité 1. Özgünlük. 2. mec. Alışılagelenden değişik, şaşırtıcı 
nitelikte olma durumu.   
orografya is.Fr. orographie Dağ bilimi.  
oryantalist is.Fr. orientaliste Doğu bilimci.  
oryantalizm is.Fr. orientalisme Doğu bilimi.  
oryantasyon is.Fr. orientation 1. Yönlendirme. 2. Uyumlanma. 3. Eğitme.    
osteolog is.Fr. ostéologue Kemik bilimci.  
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osteoloji is.Fr. ostéologie Kemik bilimi.  
otel is.Fr. hotel Yolcu ve turistlere geceleme imkânı sağlamak, bunun yanında 
yemek, eğlence vb. hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş işletme.  
otelgarni is.Fr. hotel garni Apart otel.  
otobüs is.Fr. autobus Yolcu taşıyan, motorlu büyük taşıt.   
otogar is.Fr. autogare Şehirler arası çalışan motorlu taşıtların yolcularını aldıkları 
ve indirdikleri yer.  
otografi is.Fr. autographie Yağlı mürekkeple özel kâğıda çizilen şekillerin 
litografya tekniği ile taş üzerine yazılması.  
otojestiyon is.Fr. autogestion Öz yönetim.  
otoklav is.Fr. autoclave 1. Vida ve cıvatalarla tutturulmuş basit bir kapağı olan, iç 
basınca dayanıklı kap. 2. Laboratuvar işlerinde ve ameliyatlarda yararlanılan her 
türlü araç ve gereci mikropsuzlaştırmak için kullanılan basınçlı buhar kazanı.   
otokrasi is.Fr. autocratie Hükümdarın, bütün siyasal kudreti elinde bulundurduğu 
yönetim biçimi.  
otokritik is.Fr. autocritique Öz eleştiri.  
otoman is.Fr. ottoman 1. Bir tür ipekli kumaş. 2. Sedir biçiminde kanepe.   
otomasyon is.Fr. automation Özişler.  
otomat is.Fr. automate 1. Canlı bir varlığın yapabileceği bazı işleri yapan mekanik 
veya elektrikli araç. 2. Sıcak su verecek biçimde hazırlanmış, hava gazı ocaklı 
cihaz. 3. Yapılarda, merdivenleri aydınlatacak biçimde düzenlenmiş elektrik 
düzeneği.    
otomatizm is.Fr. automatisme Bir cihaza, bir alete otomatik bir işleyiş kazandırmak 
için gerekli olan düzen.  
otomobil is.Fr. automobile Motorlu, dört tekerlekli kara taşıtı.  
otomotiv is.Fr. automotive Motorlu taşıt yapımıyla uğraşan endüstri kolu.  
otonomi is.Fr. autonomie Özerklik.  
otopark is.Fr. auto parc Taşıtların trafik bakımından uygun olan ve belli bir süre 
bırakıldıkları açık veya kapalı yer, park yeri, park.  
otorite is.Fr. autorité 1. Yaptırma, yasak etme, emretme, itaat ettirme hakkı veya 
gücü, yetke, sulta, velayet. 2. Siyasi veya idari güç. 3. mec. Çalışmalarıyla kendini 
kabul ettirmiş, başarılı kimse.  
ototrofi is.Fr. autotrphie Öz beslenme.  
ozalit is.Fr. ozalid Yüzeyi ışığa karşı duyarlı bir madde ile kaplı kâğıt üzerine, 
kalıptan çekilmiş resim kopyası.  
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ötanazi is.Fr. euthanasie Ölme hakkı.  
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pagoda is.Fr. pagode Çin, Japonya vb. Uzak Doğu ülkelerinde kule biçiminde 
yapılmış tapınak.  
paket is.Fr. paquet 1. İçinde bir veya birçok şey bulunan, kâğıda sarılarak veya 
kutuya konularak bağlanmış, elde taşınacak büyüklükte nesne. 2. sf. Kâğıda 
sarılarak veya bir kutuya konularak satışa hazır duruma getirilmiş, belli bir miktarda 
olan (yiyecek, ilaç vb.). 3. sf. argo  Dolu (toplu taşım aracı).   
pakt is.Fr. pacte Antlaşma.  
palas is.Fr. palace 1. Lüks otel. 2. esk. Gösterişli yapı, saray. 3. sf. argo Kolay, 
rahat. 4. sf. argo Kolaylık gösteren, hoşa giden (nesne, kimse, yer).    
paleograf is.Fr. paléographe Eski el yazıları uzmanı.  
paleografi is.Fr. paléographie Eski el yazılarını okuma bilgisi.  
paleontoloji is.Fr. paléontologie Taşıl bilimi.  
palet is.Fr. palette 1. Bu zamanla ilgili. 2. Sanayide çeşitli amaçlarla kullanılan 
yayvan ve geniş levha. 3. Hızlı yüzmek için ayağa geçirilen araç. 4. Tankın veya 
bazı iş makinelerinin her türlü arazide yol almasını sağlayan iki yanındaki 
tekerleklerini içine alan metal şerit, tırtıl.     
palto is.Fr. paletot Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne giyilen kalın 
kumaştan giysi.  
panama is.Fr. panama 1. Orta Amerika'da yetişen bir bitkinin yapraklarından 
örülmüş yumuşak hasır şapka. 2. Özel olarak dokunmuş bir kumaş türü. 
pandantif is.Fr. pendentif  İnce bir zincirle boyna takılan değerli takı. 
panel is.Fr. panel 1. Açık oturum. 2. Yerleştirileceği yüzeyin bir bölümüne uyan, 
çoğunlukla dikdörtgen biçiminde düzgün parça. 
panik is.Fr. panique Ani dehşet duygusu, büyük korku, ürkü. 
panjur is.Fr. abat-jour  Güneşi ve rüzgârı önlemeye, ışığı azaltmaya yarayan, açılır 
kapanır dar ve yatay tahtadan, plastikten veya metal gereçlerden yapılmış, 
pencereye takılan kapatma düzeneği.  
pankart is.Fr. pancarte Toplantı ve gösterilerde taşınan, üzerinde benimsenen 
amacın birkaç sözle gösterildiği karton veya bezden levha. 
pankras is.Fr. pancrace Güreşle boksu birleştiren spor karşılaşması. 
panorama is.Fr. panorama 1. Yüksek bir yerden bakıldığında göz önüne serilen 
geniş görünüş. 2. Genel görünüm. 
pansiyon is.Fr. pension 1. Bütünü veya bir bölümü sürekli veya belli bir zaman için 
kiraya verilen, isteğe göre yemek de veren ev. 2. Ücretli öğrenci yurdu. 
pansiyoner is.Fr. pensionnaire Pansiyonda kalan kimse. 
Panslavizm öz.is.Fr. panslavisme Slav asıllı bütün halkları aynı yönetim altında 
toplama amacı güden politik akım ve hareket. 
panteon is.Fr. panthéon esk. 1. Yunan ve Romalıların en büyük tapınaklarına 
verdikleri ad. 2. Bir halkın, bir ulusun bütün tanrıları. 3. Büyük yararlık göstermiş 
kimselerin gömüldüğü ulusal anıt. 
pantograf is.Fr. pantographe Bir biçimi büyülterek veya küçülterek kopya etmek 
için kullanılan kollu, eklemli bir tür cetvel. 
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pantolon is.Fr. pantolon Belden başlayan ve genellikle paçaları ayak bileklerine 
kadar inen giyecek. 
papyekuşe is.Fr. papier couché Kuşe kâğıdı. 
papyon is.Fr. papillon Kelebek biçiminde, bir çengelle veya lastik bağla yakaya 
tutturulan kravat, papyon kravat. 
paradi is.Fr. paradis Bir tiyatroda en üst balkon. 
paraf is.Fr. parafe Yalnız adın veya ad ve soyadın baş harfleriyle atılan kısa imza. 
paragraf is.Fr. paragraphe 1. Düz yazıların kendi içinde satır başlarıyla ayrıldıkları 
bölümler. 2. Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak 
bölümlerden her biri. 3. Çengel işareti  4. mec. Bölüm.  
paramnezi is.Fr. paramnésie Kelimelerin anlamlarını ve kullanışlarını unutma 
sonucu oluşan bellek zayıflığı. 
parantez is.Fr. paranthèse 1. Ayraç. 2.  mec. Konunun dışında kalan söz ve yazı. 
paraşüt is.Fr. parachute Hava taşıtından veya yüksek bir yerden atılan bir cismin 
veya atlayan bir insanın kontrollü biçimde yere inmesini sağlayan araç.  
paratoner is.Fr. paratonnerre Yıldırımsavar.  
paratüberküloz is.Fr. paratuberculose Geviş getirenlerde aside dirençli bir 
bakterinin sebep olduğu hastalık.  
paravan is.Fr. paravent 1. Menteşelerle birbirine bağlı birkaç parçadan oluşan ve 
yapılarda bazı bölümleri ayırmakta kullanılan, katlanır, taşınır çerçeveli perde, 
paravana. 2. sf. mec. Adından, yetkisinden, gücünden kendisine belli etmeden 
yararlanılan, paravana.   
pardon is.Fr. pardon "Özür dilerim, affedersiniz" anlamlarında kullanılan bir söz. 
pardösü is.Fr. pardessus Serin havalarda öbür giysilerin üzerine giyilen, paltodan 
ince üstlük.  
parfüm is.Fr. parfum 1. Güzel koku. 2. Şişelenmiş güzel koku.   
parfümeri is.Fr. parfumerie 1. Çeşitli kozmetiklerin ve kokuların yapımı ve 
satımı.2. Kozmetiklerin ve kokuların tümü. 3. Bunların satıldığı dükkân.     
parite is.Fr. parité İki ülke parasının karşılıklı değeri.  
parke is.Fr. parquet 1. Konut, iş yeri vb. yerlerin tabanını döşemek için çeşitli 
boyutlarda, ince, uzunca tahta parçalarının veya yapay malzemenin belirli bir 
düzene göre yerleştirilmesiyle yapılan döşeme. 2. Bu döşemede kullanılan, aynı 
boydaki küçük tahta parçası. 3. Parke taşı.  
parkur is.Fr. parcours 1. Binicilik, bisiklet, atletizm, yürüyüş vb. sporların 
yapıldığı özel yol. 2. Gezi ve yürüyüş yapılan özel yol.    
parlamentarizm is.Fr. parlementarisme Yürütme organının, seçimle kurulmuş 
yasama organlarına karşı sorumlu olduğu politik düzen.  
parlamenter is.Fr. parlementaire 1. Milletvekili. 2. sf. Parlamentoya dayanan, 
parlamento ile ilgili.   
parsel is.Fr. parcelle İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası.  
parselasyon is.Fr. parcellation Parselleme.  
parşömen is.Fr. parchemin Yazı yazmak, resim yapmak için özel olarak hazırlanan 
deri, tirşe.  
parter is.Fr. parterre Tiyatro, sinema vb. yerlerde, sahnenin bulunduğu ilk kat ve 
burada bulunan koltuklar.  
parti (I) is.Fr. parti 1. Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasal 
topluluk, fırka. 2. İnsan topluluğu.   
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partizan is.Fr. partisan 1. Partici. 2. Düşmanlarına karşı mücadele verirken cephe 
gerisinde silahlı harekete katılan kimse.   
partöner is.Fr. partenaire Tiyatro, sinema vb. sanat kollarında özellikle başrol 
oynayan sanatçının rol arkadaşı.  
pasaj is.Fr. passage 1. İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı.         
2. Yazının veya eserin bir bölümü, parça.    
pasaport is.Fr. passeport Bir birliğe verilen ve ağızdan ağıza bütün askerlere 
yayılan emir.  
pasavan is.Fr. passavant Sınırdaş olan ülkelerin sınır bölgeleri içinde oturan kendi 
vatandaşlarına komşu bölge sınırları içinde kısa süreli dolaşmalarını sağlamak üzere 
verdiği belge.  
pasifik is.Fr. pacifique  Bir okyanus çukuruyla sınırlı, dengesiz ve depremle ilgili 
kıta kenarı.   
pasiyans is.Fr. patience İskambille açılan bir fal.  
paspartu is.Fr. passe-partout 1. Sergilenmek üzere hazırlanan fotoğraf veya 
tablonun kenarlarında fon kâğıdı ile oluşturulan, çerçeve ile konu arasındaki boşluk. 
2. Sergilenmek üzere hazırlanan fotoğraf veya tablonun kenarlarında fon kâğıdı ile 
oluşturulan, çerçeve ile konu arasındaki boşluk   
pastel is.Fr. pastel 1. Pastel kalem. 2. Böyle kalemlerle yapılan resim. 3. sf. Soluk, 
mat (renk).    
pastil is.Fr. pastille Genellikle boğaz enfeksiyonlarına karşı ağızda emilerek 
kullanılan ilaç.  
pastis is.Fr. pastis Anason kokulu bir tür alkollü içki.  
pastiş is.Fr. pastiche 1. Başka sanatçıların eserlerini taklit yoluyla meydana 
getirilen sanat eseri. 2. Bir ekolün özelliklerine göre meydana getirilmiş eser.   
pastörizasyon is.Fr. pasteurisation Süt, bira, meyve suyu vb. maddelerin 
bozulmasına yol açacak mikroorganizmaların yok edilmesi için özel aletlerde 75 
°C'ye kadar ısıtılıp birdenbire soğutulması yoluyla uygulanan işlem.  
patakrem is.Fr. patâcrème Yüz ve boyundaki bozuklukları ve pürüzleri gideren 
pudra ile fondöten karışımı bir madde.  
paten is.Fr. patin 1. Buz üstünde kaymak için kullanılan, çoğunlukla tabanına, dar 
uzun bir çelik takılı ayakkabı. 2. Bu ayakkabının düz yerlerde kaymakta kullanılan 
tekerlekli türü. 3. Halk oyunlarında yan yana, art arda, sırt sırta duruşlardan oluşan 
çizgi ve daire biçimleri ile oyuncuların sahne üzerinde dağılarak oluşturdukları şekil 
veya düzen.    
patron (I) is.Fr. patron 1. Bir ticaret veya sanayi kurumunun sahibi, başı, işvereni. 
2. mec. Bir kuruluşta, bir iş yerinde makam bakımından yetkili kimse. 3. mec. Bir 
kuruluşta, bir iş yerinde makam bakımından yetkili kimse.    
patron (II) is.Fr. patron Kumaşın biçilmesine yarayan, bir giysi örneğindeki 
parçaların biçimine göre kesilmiş kâğıt, kalıp.  
pavyon is.Fr. pavillon 1. Bir kuruluşun, bir kurumun, bir bahçe içindeki 
yapılarından her biri. 2. Bir fuarda ürünleri bağımsız sergileme yeri. 3. Geceleri geç 
vakte kadar açık, içkili eğlence yeri.    
payet is.Fr. paillette Giysi vb. işlemek için kullanılan küçük, pırıltılı pul.  
pazen is.Fr. basin Dokuması kalın, sık ve yumuşak, bir tür pamuklu bez.  
pedal is.Fr. pédale Bir makinede, bir araçta ayak yardımıyla dönmeyi veya hareketi 
sağlayan düzen, ayaklık.  
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pedikür is.Fr. pédicure Tırnakları kesip düzeltme, nasırları yumuşatma veya 
çıkarma gibi işlerle ilgili ayak bakımı.  
pedolog (I) is.Fr. pédologue Çocuk bilimci.  
pedolog (II) is.Fr. pédologue Toprak bilimci.  
pedoloji (I) is.Fr. pédologie Çocuk bilimi.  
pedoloji (II) is.Fr. pédologie Toprak bilimi.  
pelerin is.Fr. pélerine Omuzlardan aşağı dökülen, geniş, kolsuz bir tür üstlük.  
pelikül is.Fr. pellicule Boş film, film şeridi.   
pelür is.Fr. pelure İnce ve yarı saydam bir kâğıt türü.  
pelüş is.Fr. peluche Bir yüzü uzun tüylü, yumuşak ve parlak, kadifeye benzer bir 
kumaş türü.  
pens is.Fr. pince 1. Giysilerde bazı yerlerden içeriye doğru daraltılarak dikilmiş 
bölüm. 2. Kıskaç biçiminde iğne. 3. Pense.   
pense is.Fr. pince 1. Çeşitli biçim ve büyüklükte maşa veya kıskaç. 2. Birçok 
meslek dalında çeşitli nesneleri sıkmak, germek, kıvırmak, tutmak vb. işler için 
kullanılan değişik biçimlerde el aleti, pens.   
penuvar is.Fr. peignoir Bir tür sabahlık.  
penye is.Fr. peigné 1. Dokumacılıkta özel araçla apresi yapılmış bir tür ince kumaş. 
2. Bu kumaştan yapılmış üst giysisi.   
perforaj is.Fr. perforage Delme.  
perforje is.Fr. perforger Delik açma.  
performans is.Fr. performance Başarım.  
periskop is.Fr. périscope Denizaltılarda, tanklarda, siperlerde kullanılan, 
gözlemcinin güvenli bir biçimde çevreyi araştırmasını sağlayan mercekli araç.  
perma is.Fr. permanente Saçların uzun süre dalgalı veya kıvırcık kalmasını 
sağlamak için uygulanan işlem, permanant.  
permanant is.Fr. permanente Perma.  
permiyen is.Fr. permien Birinci Çağın altıncı ve sonuncu dönemi ve bu dönemde 
oluşmuş yer katmanları.  
peron is.Fr. perron 1. Otobüs terminallerinde aracın yanaştığı, yolcuların inip 
binmesine yarayan bölüm. 2. Tren, tramvay, metro istasyonlarında yol boyunca 
uzanan, inilip binilen özel bölüm.   
personel is.Fr. personnel 1. Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde 
çalışanların tümü. 2. Devlet ve diğer kamu kuruluşlarında çalışan, etkinliğe çeşitli 
görevleriyle katılan gerçek kişiler.   
perspektif is.Fr. perspective 1. Görünge. 2. Bakış açısı. 3. Nesneleri bir yüzey 
üzerine görüldükleri gibi çizme sanatı.    
pert is.Fr. perte Değersizleşme, zarar.  
peşmelba is.Fr. pêche melba Çekirdeği çıkarılmış yarım şeftalinin genellikle 
vanilyalı veya kaymaklı dondurma üzerine oturtulması ve krema ile süslenmesiyle 
yapılan bir tür tatlı.  
petrografi is.Fr. petrographie Taş bilimi.  
petrokimya is.Fr. petrochimie Petrolden organik kimyasal ürünler elde etmede 
kullanılan sanayi dalı.  
petrol is.Fr. petrole Yoğunluğu 0,8-0,95 arasında olabilen, hidrokarbürlerden 
oluşmuş, kendisine özgü kokusu olan, koyu renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı 
mineral yağ, yer yağı.   
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peyzaj is.Fr. paysage 1. Kır resmi. 2. Bir yerin doğal görünüşü.   
pigme is.Fr. pygmée Boy ortalaması 150 santimetrenin altında olan Afrika kökenli 
bir zenci topluluğun bireyi.  
pijama is.Fr.pyjama İki parçadan oluşan yatak giysisi.  
pikaj is.Fr. piquage Bilgisayarda dizilen yazıları milimetrik kartona yapıştırıp 
düzenleme işi.  
pike (I) is.Fr. piqué 1. Kabartmalı pamuklu kumaş. 2. Bu kumaştan yapılan yatak 
örtüsü. 3. sf. Bu kumaştan yapılan.    
pike (II) is.Fr. piqué 1. Uçağın yüksekten, hedef üzerine büyük bir açı ile inmesi.     
2. Uçağın yüksekten hedefin üzerine dik olarak saldırması. 3. Yüksek bir yerden 
suya dik olarak dalma.    
piket is.Fr. piquet İki, üç veya dört kişi arasında ve otuz iki kâğıtla oynanan bir tür 
iskambil oyunu.  
piknik is.Fr. picnic 1. Yemek yemek, eğlenmek için açık alanda yapılan günübirlik 
gezinti. 2. Suyu, yeşilliği olan, gezinti yapılacak yer.   
piko is.Fr. picot Kimi örtülerin veya çamaşırların kenarına makineyle yapılan bir 
süs türü.  
pil is.Fr. pile Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç, batarya.  
pili is.Fr. pli Kumaş, kâğıt vb.nde bir bölümün öbürünün üzerine getirilmesiyle 
oluşturulan kıvrım, kırma.  
pilot is.Fr. pilote 1. Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimse.         
2. Otomobil yarışlarında aracı kullanan kimse.  3. sf. Deneme niteliğinde olan.  
pilotaj is.Fr. pilotage Bir hava taşıtını yönetme.  
pirogravür is.Fr. pyrogravure Dağlama resim.  
pirometri is.Fr. pyrométrie Çok yüksek sıcaklıkları ölçme yöntemi.  
pisin is.Fr. piscine Yüzme havuzu.   
piston is.Fr. piston 1. Bazı araçlarda, motorlarda bir silindir içinde düzenli hareket 
eden daha küçük çaplı silindir, itenek. 2. mec. Kayırıcı.   
pisuvar is.Fr. pissoir Genel tuvaletlerde erkeklerin kullandığı, duvar kenarına 
yerleştirilmiş sidiklik.  
piyanist is.Fr. pianiste Piyano çalan kimse.  
piyes is.Fr. pièce Oyun.  
piyon is.Fr. pion 1. Satrançta oyunun başında ön sıraya dizilen, bulundukları sıra 
üzerinde ilk hamlede bir veya iki hane gidebilen sekiz küçük taştan her biri, piyade. 
2. mec. Bir çıkar sağlamak için yararlanılan, istenildiği gibi kolayca kullanılabilen 
kimse.    
plaj is.Fr. plage Kumsal.  
plak is.Fr. plaque 1. Sesleri kaydetmek ve kaydedilen sesleri yeniden pikap veya 
gramofonda dinlemek amacıyla hazırlanan plastik daire biçiminde yaprak. 2. Metal 
nesne, plaka.   
plaket is.Fr. plaquette 1. Onurluk. 2. Metal, ağaç, cam vb.nden türlü biçimlerde 
yapılan, duvara veya herhangi bir yere çakılan küçük, alçak kabartma levha.   
plançete is.Fr. planchette Harita çıkarmaya yarayan bir alet.  
planör is.Fr. planeur Hava akımlarından yararlanarak uçan, uçağa benzer motorsuz 
hava taşıtı.  
plantasyon is.Fr. plantation Sanayide kullanılan kahve, kakao, kauçuk vb. 
bitkilerin geniş ölçüde yetiştirildiği işletme.  
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plastik is.Fr. plastique 1. Isı ve basınç etkisiyle biçim verilen, organik veya sentetik 
olarak yapılan madde. 2. sf. Bu maddeden yapılan.   
plastron is.Fr. plastron 1. Erkek giyiminde, gömleğin göğüs tarafının üzerine 
takılan parça. 2. Kılıç oyunu oynarken kullanılan meşin göğüslük. 3. zool.  
Kaplumbağanın kabuğunun karın tarafına verilen özel ad.   
pleistosen is.Fr. pléistocène Buzul Çağı.  
pliyosen is.Fr. pliocène Üçüncü Çağın en son dönemi.  
plüviyometre is.Fr. pluviomètre Yağışölçer. 
podösüet is.Fr. peau de Suède 1. Süet. 2. sf. Süetten yapılan. 
podyum is.Fr. podium Genellikle atletizm yarışmalarında derece alan atletlerin 
veya giysileri sergilemek için mankenlerin çıktıkları merdivenli, yüksekçe yer. 
poker is.Fr. poker Genellikle dört kişiyle ve otuz iki kâğıtla oynanan bir tür 
iskambil oyunu. 
polar is.Fr. polaire Kutup. 
poliklinik is.Fr. policlinique Hastalıkların ön tanılarının ve hastaların ayakta 
tedavilerinin yapıldığı özel klinik.  
polip is.Fr. polype Sölenterlerden, toplu veya tek başına yaşayabilen basit yapılı 
hayvan.  
polis is.Fr. police 1. Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, 
kolluk, zabıta. 2. Bu kuruluşta yer alan görevli, kollukçu.  
polisaj is.Fr. polissage 1. Dokunmuş kumaşlardaki tarak izlerini yok etmek için bu 
kumaşları bir bıçaktan geçirme işlemi. 2. Parlaklık verme.   
politeizm is.Fr. polythéisme Çok tanrıcılık.  
poliüretan is.Fr. polyuréthane Yoğunluğu çok düşük cam, vernik, kauçuk veya 
köpük görünüşündeki lastiğe benzeyen madde.  
Polonez öz.is.Fr. polonaise Polonyalı.  
pomat is.Fr. pommade Yağlı ve kokulu merhem.  
pompaj is.Fr. pompage  Pompalama.   
ponje is.Fr. pongé Düz, ince ve sık dokunmuş bir ipekli türü.  
ponpon is.Fr. pompon 1. Yuvarlak püskül. 2. Pudra sürmek için kullanılan yumuşak 
tüylü tuvalet gereci.  
poplin is.Fr. popeline 1. Pamuk, keten veya ipekten sık dokunmuş ince bir kumaş 
türü. 2. sf. Bu kumaştan yapılan.   
popülarite is.Fr. popularité Tutulma.  
popülasyon is.Fr. population 1. Varlık. 2. Nüfus. 
popülist is.Fr. populiste Halk yardakçısı.  
popülizm is.Fr. populisme 1. Politik durumu dramatize ederek halkın ilgisini 
uyandırmak amacıyla yapılan politika. 2. Halk yardakçılığı.   
pornografi is.Fr. pornographie Porno.  
porselen is.Fr. porcelaine 1. Kaolinden yapılma, beyaz, sert ve yarı saydam çömlek 
hamuru. 2.  sf. Bu hamurdan yapılmış (tabak vb.).   
porsiyon is.Fr. portion Herhangi bir yemekten bir kimseye verilen belirli miktar.  
portbagaj is.Fr. porte-bagages Otomobil, bisiklet vb. taşıtlarda eşya konacak yer, 
bagaj.  
portbebe is.Fr. porte bébé Bebekleri kucakta veya elde taşımak için kullanılan 
çanta.  
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portmanto is.Fr. portemanteau Palto, şapka vb. şeyleri asmak için yapılmış, raflı, 
bazıları aynalı askılık.  
portmone is.Fr. porte-monnaie Bozuk para cüzdanı.  
portör is.Fr. porteur Taşıyıcı.  
postiş is.Fr. postiche Kadınların genellikle başlarının arkasına taktıkları ek saç.  
postrestant is.Fr. poste restante Alıcısı tarafından postaneden alınmak üzere 
gönderilen mektup veya paket.  
poşet is.Fr. pochette Torba.  
potin is.Fr. bottine Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan 
tarafı lastikli ayakkabı.  
poz is.Fr. pose 1. Resim ve fotoğrafta duruş. 2. Fotoğrafta objektifin açık kaldığı 
süre. 3. Fotoğraf makinesinde kullanılan filmde her bir kare. 4. mec. Kurum, çalım.    
pozisyon is.Fr. position 1. Konum. 2. Durum.   
pötibör is.Fr. petit-beurre Çifte fırınlanmış, tereyağlı, dikdörtgen biçiminde, 
kenarları tırtıklı bir bisküvi türü.  
pötifur is.Fr. petit fours Kuru hamurdan hazırlanan veya arasına krema doldurulan 
küçük pasta.  
pötikare is.Fr. petit-carré 1. Küçük kareli kumaş. 2. sf. Bu kumaştan yapılan.   
prediksiyon is.Fr. prédiction Kehanet.  
prefabrikasyon is.Fr. préfabrication Ev, gemi vb. şeylerin önceden hazırlanmış bir 
plana göre, bir bütün olarak birleştirilmesi yöntemi.  
prens is.Fr. prince 1. Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan. 2. Bir 
prensliğin başında bulunan kimse. 3. Bazı ülkelerde en yüksek soyluluk unvanı.    
prenses is.Fr. princesse 1. Hükümdar ailesinden olan kadın veya kızlara verilen 
unvan. 2. Hükümdar karısı.   
prestij is.Fr. prestige Saygınlık.  
prezervatif is.Fr. préservatif Cinsel ilişkiyle geçebilecek hastalıklardan korunmak 
veya kadının hamile kalmasını önlemek için erkeklerin kullandığı ince, saydam bir 
tür kılıf, kondom, kaput.  
primitivizm is.Fr. primitivisme İlkelcilik.  
priz is.Fr. prise Elektrik akımı almak için fişin sokulduğu yuva.  
prodüksiyon is.Fr. production Yapım.  
prodüktivite is.Fr. productivité Üretkenlik.  
profesör is.Fr. professeur 1. Yükseköğretim kuruluşlarında en üst aşamada olan 
öğretim üyesi. 2. Yükseköğretim kuruluşlarında en üst aşamada olan unvan. 3. mec. 
Bir işi en iyi bilen veya yapan kimse.   
profiterol is.Fr. profiterole Arasında krema bulunan özel yuvarlak toplar üzerine 
sıcak çikolata dökülerek yapılan bir tatlı türü.  
projektör is.Fr. projecteur 1. Işıldak. 2.  Yansıtım aygıtı.   
proletarya is.Fr. prolétariat Emekçi sınıfı.  
proleter is.Fr. prolétaire Emekçi.  
prolog is.Fr. prologue Ön deyiş.  
promil is.Fr. promille Kandaki alkol miktarını gösteren birim.  
promosyon is.Fr. promotion Özendirme.  
promönat is.Fr. promenade Gezinti yeri.  
propagandist is.Fr. propagandiste Tanıtıcı.  
prosedür is.Fr. procédure 1. İşlem.  2. Yöntem.  
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prospektüs is.Fr. prospectus Tanıtmalık.  
protokol is.Fr. protocole 1. Bir toplantı, oturum, soruşturma sonunda imzalanan 
belge.  2. Diplomatlar arasında yapılan anlaşma tutanağı.  3. Diplomatlıkta, 
devletler arasındaki ilişkilerde geçen yazışmalarda, resmî törenlerde, devlet 
başkanları ile onların temsilcileri arasındaki görüşmelerde uygulanan kurallar.        
4. Resmî ilişkilerde ve işlemlerde ciddiyet.     
protonema is.Fr. protonéma Yosun sporlarının çimlenmesinden oluşan iplik 
biçimindeki organ.  
prototip is.Fr. prototype 1. İlk örnek.  2. Model.   
provizyon is.Fr. provision Bir çekin para olarak karşılığı.  
provokasyon is.Fr. provocation Kışkırtma.  
provokatör sf.Fr. provocateur Kışkırtmacı.  
psikiyatr is.Fr. psychiatre Psikiyatri ile uğraşan uzman.  
psikolog is.Fr. psychologue Ruh bilimci.  
psikopatolojik sf.Fr. psychopathologique Psikopatoloji ile ilgili.  
psikoterapi is.Fr. psychothérapie Hekimin hastayı etkilemek için kullandığı söz 
veya davranışa dayalı psikolojik yöntemlerin bütünü.  
puantaj is.Fr. pointage 1. Bir şeyin denetlendiğini veya görüldüğünü belirtmek için 
işaretleme, işaret koyma. 2. Bir etkinliğin puanla değerlendirilmesi.   
pudra is.Fr. poudre Bazı mineral ürünlerin karışımı ile elde edilen, cildi korumak, 
düzgün ve güzel göstermek veya kırışıklıkları, pürüzleri gizlemek amacıyla yüze ve 
tene sürülen, kokulu ince toz.  
pudriyer is.Fr. poudrier Pudralık  
punç is.Fr. punch Çay, şeker, tarçın, limon karışımına rom veya kanyak gibi 
damıtılmış alkollü bir içki katılarak yapılan ve buharlaşan alkolü yakıldıktan sonra 
içilen bir içki türü.  
puset is.Fr. poussette Elle sürülen, hafif, küçük çocuk arabası.  
putrel is.Fr. poutrelle Yapılarda, demir yollarında kullanılan demir kiriş, bağlama.  
pülverizatör is.Fr. pulvérisateur Püskürteç.  
pünez is.Fr. punaise Raptiye.  
püre is.Fr. purée Sebzeyi, eti ezerek veya süzgeçten geçirerek elde edilen ezme.  
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radyatör is.Fr. radiateur 1. Hava, su veya buharı ısıtmak veya soğutmak suretiyle 
meydana gelen sıcaklığı veya soğukluğu yayan, böylece ısıtma ve soğutmada 
kullanılan cihaz.  2. Bağlı bulunduğu motordaki ısı derecesinin yükselmesini 
önleyen soğutucu.  
radyo is.Fr. radio 1. Elektrik dalgalarının özelliğinden yararlanarak seslerin 
iletilmesi sistemi.  2. Elektrik dalgalarıyla düzenli olarak yayın yapan istasyon ve bu 
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istasyonun programlarını düzenlemekle görevli kuruluş. 3. Bu istasyonun 
yayınlarını alan araç.   
radyogram is.Fr. radiogramme Telsiz telgrafla verilen haber ve bunun yazılı 
olduğu kâğıt.  
radyoteknoloji is.Fr. radiotechnologie Elektro filmi çekme tekniği.  
radyotelefon is.Fr. radiotéléphone Telsiz telefon.  
rafinaj is.Fr. raffinage Arıtım.  
rafinatör is.Fr. raffinateur Odun liflerini içinde bulunabilecek yabancı 
maddelerden arıtma ünitesi.  
rafineri is.Fr. raffinerie Arıtımevi.  
ragbi is.Fr. rugby On beşer kişilik iki takım arasında oval bir topla oynanan oyun.  
rakor is.Fr. raccord Sıhhi tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine bağlanmasını 
sağlayan bağlantı parçası.  
randevu is.Fr. rendez-vous Belli bir saatte, belli bir yerde iki veya daha çok kişi 
arasında kararlaştırılan buluşma.  
randıman is.Fr. rendement Verim.  
raportör is.Fr. rapporteur Bir komisyonun verdiği kararların gerekçesini kaleme 
alıp genel kurul karşısında savunmakla görevlendirilen üye.  
rasyonalizasyon is.Fr. rationalisation  Ussallaştırma.  
realite is.Fr. réalité Gerçeklik.  
realizm is.Fr. réalisme Gerçekçilik.  
reasürans is.Fr. réassurance İkili sigorta.  
redaksiyon is.Fr. rédaction 1. Yazılmış bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri 
yaparak yazıyı yayıma hazır duruma getirme.  2. Yazı yazma, kaleme alma.  
redaktör is.Fr. rédacteur 1. Yazılmış bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri 
yaparak yazıyı yayıma hazır duruma getiren kimse.  2. Yazı yazan, bir yazıyı 
kaleme alan kimse.  
redingot is.Fr. redingote Arkası yırtmaçlı, etekleri uzun, çift sıra düğmeli, resmî 
erkek ceketi.  
reenkarnasyon is.Fr. réincarnation Ruh göçü.  
referans is.Fr. référence 1. Tavsiye mektubu.  2. Kaynak. 3. Tavsiye.   
reflektör is.Fr. réflecteur Yansıtıcı.  
reform is.Fr. réforme Düzeltme.  
refüj is.Fr. refuge Orta kaldırım.  
regresyon is.Fr. régression İki veya daha çok değişken arasında doğrusal bir ilişki 
olup olmadığının bulunması ve bu doğrusal ilişkinin bir doğrusal denklemle nasıl 
ifade edildiğinin gösterilmesi.  
reklam is.Fr. réclame 1. Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle 
sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol. 2. Bu amaç için kullanılan yazı, 
resim, film vb.   
rekonstrüksiyon is.Fr. reconstruction Yeniden kurma.  
rekor is.Fr. récord 1. Bir spor dalında erişilmiş derecelerin en üstünü. 2. mec.  
Daha önce elde edilmemiş olan sonucu aşan yeni sonuç.   
rekreasyon is.Fr. recreation 1. İnsanların boş zamanlarında, eğlence ve spor amacı 
ile gönüllü olarak katıldıkları etkinlikler. 2. Bir bölgeyi insanların eğlenme, 
dinlenme amacıyla kullanabilecekleri bir duruma getirme.   
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rektör is.Fr. recteur Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden, yönetimden, eğitim 
ve öğretimin düzenli yürütülmesinden sorumlu profesör.  
reorganizasyon is.Fr. réorganisation Yeniden düzenlenme.  
reprodüksiyon is.Fr. reproduction Çoğaltma.  
resepsiyon is.Fr. réception 1. Kabul, kabul etme.  2. Kabul töreni. 3. Kabul yeri. 4. 
Kabul yerinde çalışan kimselerin tümü.    
rest is.Fr. reste 1. Pokerde, bir oyuncunun önündeki paranın tümü. 2. mec.  Karşı 
çıkış.   
restoran is.Fr. restaurant Lokanta.  
reverans is.Fr. révérence Selam veya teşekkür için eğilerek veya dizleri kırarak 
yapılan hareket.  
revize is.Fr. révisé "Düzeltmek, yenilemek" anlamındaki revize etmek birleşik 
fiilinde geçen bir söz.  
revizyon is.Fr. révision Yeniden gözden geçirip düzeltme.  
revizyonizm is.Fr. révissionnisme Revizyonculuk. 
revolver is.Fr. revolver Altıpatlar.  
revü is.Fr. revue Çeşitli dans ve oyunlardan oluşmuş, zengin görünümlü sahne 
gösterisi.  
reyon is.Fr. rayon Bir mağazanın yalnız bir tür eşya satılan bölümü.  
rezeksiyon is.Fr. résection Sağlam kısımları korumak ve gerekiyorsa o kısımların 
bağlantısını yeniden kurmak suretiyle bir organın bir parçasını kesip çıkarmak için 
yapılan cerrahi müdahale.  
rezerv is.Fr. réserve 1. Saklanmış, biriktirilmiş şey. 2. Yedek, ihtiyat.  3. Yatağında 
veya havzasında bulunduğu hesaplanan, henüz işletilmemiş kömür, demir, petrol 
vb.  4. Çekince.   
rezervasyon is.Fr. réservation Ayırtma.  
rezervuar is.Fr. réservoir Tuvaletlerde kullanılmaya yarayan su deposu.  
rezidans is.Fr. résidence 1. Yüksek devlet görevlileri, elçiler vb.nin oturmalarına 
ayrılan konut. 2. Saray konut.   
rezistans is.Fr. résistance Direnç.  
rimel is.Fr. rimmel Kadınların kirpiklerini kıvırmak ve daha uzun göstermek için 
fırça ile sürdükleri yağlı sürme, maskara.  
ritüel is.Fr. rituel 1. Ayin. 2. sf. Âdet hâline gelmiş.   
robot is.Fr. robot 1. Belirli bir işi yerine getirmek için manyetizma ile kendisine 
çeşitli işler yaptırılabilen otomatik araç. 2. mec. Başkasının buyruğu ile iş yapan, 
kendi akıl ve iradesini kullanmayan kimse.   
robotik is.Fr. robotique Birtakım işlevlerde insanın yerini alabilecek düzeneklerin 
hazırlanmasıyla ilgili çalışma ve tekniklerin bütünü.  
rodaj is.Fr. rodage Alıştırma.  
rokfor is.Fr. rocquefort Koyun sütünden yapılan, mahzenlerde olgunlaştırılan, içi 
özel küflü peynir, rokfor peyniri.  
roman is.Fr. roman 1. İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini 
inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, kurmaca veya 
gerçek olaylara dayanan uzun edebî tür. 2. Bu türde yazılmış eser.   
romantizm is.Fr. romantisme 1. XVIII. yüzyıl sonunda başlayan, duygu, coşku ve 
sembole aşırı yer veren sanat akımı. 2. Romantik ortam veya durum. 3. mec. 
Duygusal eğilim.    
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Romen öz.is.Fr. romain 1. Eski Roma halkından olan kimse. 2. sf. Roma'ya ait, 
Roma ile ilgili.   
rop is.Fr. robe Çoğu tek parça kadın giysisi.  
ropdöşambır is.Fr. robe de chambre Erkeklerin evin içinde kıyafetlerinin üzerine 
giydikleri üstlük.  
rotasyon is.Fr. rotation Yer değiştirme.  
rotil is.Fr. rotule Otomobilin ön düzeninde bulunan, her yöne dönebilen ve mafsal 
olarak kullanılan küre biçiminde bir parça.  
rozbif is.Fr. rosbif Kızartılmak amacıyla hazırlanmış veya kızartılmış sığır eti 
parçası.  
roze is.Fr. rosé Bir tür pembe şarap, gül şarabı.  
röfle is.Fr. reflet 1. Saçı yer yer değişik tonlarda boyama işlemi. 2. Saçın yansıması, 
gölge.   
rögar is.Fr. regard Kanalizasyona inmek, bakım ve onarım yapmak üzere yol 
düzeyinde kapağı bulunan özel baca.  
rölans is.Fr. relance Konken, poker vb. oyunlarda ortaya sürülmüş olan parayı 
artırmak için söylenen söz.  
rölanti is.Fr. ralenti Motorlu taşıtlarda motorun en az yakıtla çalışma ayarı.  
rölyef is.Fr. relief Kabartma.  
römork is.Fr. remorque Başka bir taşıt tarafından çekilen motorsuz taşıt.  
römorkör is.Fr. remorqeur Yedeğinde özellikle deniz taşıtı götüren taşıt.  
Rönesans öz.is.Fr. renaissance XV. yüzyıldan başlayarak İtalya'da ve daha sonra 
diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik İlk Çağ kültür 
ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımı.  
röportaj is.Fr. reportage 1. Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya 
dergi yazısı. 2. Radyo ve televizyon habercisinin araştırma ve soruşturma 
sonucunda hazırlamış olduğu program, mülakat.   
röportör is.Fr. reporteur Röportaj yapan kimse.  
rötar is.Fr. retard Gecikme.  
rötuş is.Fr. retouche 1. Fotoğrafçılıkta resimleri basmadan önce negatif üzerinde 
düzeltme işi. 2. Düzeltmek amacıyla yapılan değiştirme.   
rövanş is.Fr. revanche Sporda veya oyunda yenilmiş olanın aynı rakiple oynadığı 
ikinci oyun.  
ruj is.Fr. rouge Türlü renklerde dudak boyası.   
rulet is.Fr. roulette 1. Bir bilyenin, dönmekte bulunan derin tepside yazılı 
numaralarından ve siyah ile kırmızı renklerden birinin üzerinde durmasıyla 
kazananı belirten kumar aracı ve bununla oynanan kumar. 2. Pastacı, terzi vb.nin 
kullandığı dişli, küçük demir çark.  
rulman is.Fr. roulement Mekanik ve elektrikli sistemlerde kayma sürtünmesi yerine 
bir yuvarlanma sürtünmesi sağlayarak enerji kayıplarını azaltmak için yataklar ile 
muylular arasına yerleştirilen parça.  
rulo is.Fr. rouleau 1. Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kâğıt tomar. 2. Boya 
işlerinde kullanılan emici özelliğe sahip sünger veya sentetik silindir. 3. sf. Silindir 
biçiminde, içine değişik malzeme konularak hazırlanmış (köfte, pasta, dondurma).    
rumba is.Fr. rumba 1. Küba'dan Amerika ve Avrupa'ya yayılan bir dans. 2. Bu 
dansın müziği.  
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Rumen öz.is.Fr. roumain 1. Romanya halkından olan kimse, Romanyalı. 2. sf. 
Romanya'yla ilgili, Romanya'ya ait olan.   
rustik is.Fr. rustique 1. Pencere üstlerine takılan ahşap korniş. 2. sf. Köy evi veya 
köy görünüşü veren, kırsal.  
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sabo is.Fr. sabot 1. Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı.       
2. Üzerinde deri vb. bant bulunan bir sandalet türü.   
sabotaj is.Fr. sabotage Baltalama.  
safari is.Fr. safari 1. Afrika'nın doğusunda toplu olarak yapılan vahşi hayvan avı.   
2. Toplu olarak ava çıkma. 3. Katılımcıların vahşi hayatı yerinde görmelerini 
sağlayan turistik gezi. 4. Genellikle ketenden yapılan kısa pantolon, büyük cepli 
uzun ceket ve geniş kenarlı mantar şapkadan oluşan av kıyafeti.  
salamanje is.Fr. salle à manger Yemek odası.   
salon is.Fr. salon 1. Bir evde konukları ağırlamakta kullanılan en geniş oda.            
2. Toplantıların, kutlamaların, gösterilerin yapıldığı geniş yer. 3. Dükkân, mağaza.    
sanatoryum is.Fr. sanatorium Özellikle veremli hastaların iyileştirilmesi için 
kurulmuş sağlık kuruluşu.  
sandal (II) is.Fr. sandale Sandalet.  
sandalet is.Fr. sandalette Yalnız tabanı bulunan, ayağa kordon ve kayışla bağlanan 
açık ayakkabı, sandal.  
sansasyon is.Fr. sensation 1. Dalgalanma. 2. Birçok kimseyi ilgilendiren, etkileyen 
heyecan verici olay.   
sansür is.Fr. censure 1. Her türlü yayının, sinema ve tiyatro eserinin hükûmetçe 
önceden denetlenmesi işi, sıkı denetim. 2. Her türlü yayının, sinema ve tiyatro 
eserinin yayınının ve gösterilmesinin izne bağlı olması, sıkı denetim.   
santimantalite is.Fr. sentimentalité Hassaslık, duygululuk, içtenlik.  
santimantalizm is.Fr. sentimentalisme Aşırı duygululuk, davranışlarına 
duygularıyla yön veren kimsenin durumu.  
santimetre is.Fr. centimètre Bir metrenin yüzde biri uzunluğunda bir ölçü birimi, 
santim.  
santral is.Fr. central 1. Doğadaki başka enerji türlerini elektrik enerjisine çeviren 
fabrika. 2. Telefonların bağlı olduğu merkez. 3. Santralci.    
saten is.Fr. satin 1. Atlas. 2. Parlak, pamuklu kumaş. 3. sf. Bu kumaştan yapılmış.    
sauna is.Fr. sauna 1. Kuru buhar banyosu. 2. Bu banyonun bulunduğu yer.   
sekreter is.Fr. secrétaire 1. Özel veya kamu kuruluşlarında belli bir makama, kişiye 
yardımcı olmak amacıyla haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli.          
2. Özel kuruluşlarda veya kamu kuruluşlarında yönetim ve yazışmalardan sorumlu 
kimse, yazman.  3. Gazetelerde sayfa düzenlemesini yapan kimse.  
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sekreterya is.Fr. secrétariat 1. Genel sekreterler tarafından yönetilen kurumlarda 
yönetim merkezi. 2. Bir konferansın kayıt, yönetim ve yazı işlerinin yürütüldüğü 
birim. 3. Bir kurum veya partide programlanmış ve rutin işlere ait süreçlerin 
yönlendirilmesinin, sevk ve idaresinin yapıldığı bölüm. 4. Bir şirkette sekreterlerin 
ve resepsiyon görevlilerinin oturduğu bölüm. 5. Yönetici asistanlığı.      
seksiyon is.Fr. section 1. Bölüm. 2. Oturum.  
seksolog is.Fr. sexologue Cinsellik bilimci.  
seksoloji is.Fr. sexologie Cinsellik bilimi.  
sekstant is.Fr. sextant Güneş'in, yıldızların açısal yüksekliğini ölçmeye yarayan bir 
alet.  
seksüel is.Fr. sexuel Cinsel.  
sektör is.Fr. secteur 1. Bölüm, kol, dal, kesim. 2. Aynı işi yapan topluluk.              
3. Manyetik tamburun, manyetik diskin veya bir disk paketinin üzerindeki, veri 
ortamının önceden belirlenmiş açılı yer değiştirmesi sırasında manyetik kafaların 
erişebildiği, bir iz veya bant parçası.    
seküler is.Fr. séculaire 1. Yüzyıllık, yüzyılda bir olan. 2. Laik yaşama ait, dinden 
bağımsız olan.   
selektör is.Fr. sélecteur 1. Tahılı yabancı maddelerden ayırmak için kullanılan 
aygıt. 2. Taşıtlarda farların uzun ve kısa uzaklıkta yanmasını sağlayan araç.   
selofan is.Fr. cellophane Selülozdan yapılmış, ince, saydam, ambalaj yapımında 
kullanılan tabaka.  
selülit is.Fr. cellulite Bağ dokusu iltihabı.  
selüloit is.Fr. celluloïde Nitroselüloz ile kâfurdan oluşan, fotoğraf kâğıdı, sinema 
filmi, bilardo topu, tarak vb. şeylerin yapımında kullanılan plastik madde.  
semafor is.Fr. sémaphore 1. Demir yollarında gündüz mekanik olarak kırmızı bir 
kolla, gece kırmızı ışıkla işaret veren alet. 2. İki gemi veya gemi ile kıyı istasyonu 
arasında haberleşmede kullanılan üç kollu işaret sütunu.   
sembol is.Fr. symbole Simge.   
sembolizm is.Fr. symbolisme Simgecilik.  
seminer is.Fr. séminaire 1. Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde 
tartışmak amacıyla birkaç yetkilinin yönetimi altında düzenlenen toplantı. 2. 
Üniversitelerde öğretim elemanının yönetimi altında öğrencilerin yaptıkları 
araştırmalarla ilgili rapor hazırlama, tartışma biçiminde yürütülen grup çalışması.   
semitik is.Fr. sémitique Yahudi.  
semitizm is.Fr. sémitisme Yahudi taraftarlığı.  
sempatizan is.Fr. symphatisant Duygudaş.   
sempozyum is.Fr. symposium Bilgi şöleni.  
senarist is.Fr. scénariste Senaryocu.  
senaryo is.Fr. scénario 1. Tiyatro oyunu, piyes, film, dizi film vb. eserlerin 
sahnelerini ve akışını gösteren yazılı metin. 2. mec. Tiyatro oyunu, piyes, film, dizi 
film vb. eserlerin sahnelerini ve akışını gösteren yazılı metin.   
senatör is.Fr. sénateur Senato üyesi.   
sendik is.Fr. syndic Bir birliğin, ortaklığın veya alacaklılar grubunun haklarını 
korumakla görevli kimse.  
sendika is.Fr. syndicat İşçilerin veya işverenlerin iş, kazanç, toplumsal ve kültürel 
konular bakımından çıkarlarını korumak ve daha da geliştirmek için aralarında 
kurdukları birlik.  
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sendikalist is.Fr. syndicaliste Sendikacı.  
sendikalizm is.Fr. syndicalisme Sendikacılık.  
senkretizm is.Fr. syncrétisme Birbirinden ayrı düşünce, inanış veya öğretileri 
kaynaştırmaya çalışan felsefe sistemi.  
ser is.Fr. serre Limonluk.   
seremoni is.Fr. cérémonie 1. Tören. 2. Genellikle resmî yerlerde, resmî işlerde 
uyulması gereken kural, yol ve yöntemlerin tümü.   
serf is.Fr. serf Derebeylik toplum düzeninde toprakla birlikte alınıp satılan köle.  
seri is.Fr. série Herhangi bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi.  
serigrafi is.Fr. sérigraphie İpek baskı.  
sertifika is.Fr. certificat 1. Öğrenim belgesi. 2. Kişinin bilgi gerektiren herhangi bir 
konuda niteliğini gösteren belge.   
sertifikasyon is.Fr. certification Onaylama.  
sezon is.Fr. saison 1. Mevsim. 2. Belirli bir süre. 3. Genellikle sporda belli bir 
etkinlik süresi.     
sfenks is.Fr. sphinx esk. 1. Yunan mitolojisinde, geçen yolculara birtakım 
bilmeceler sorarak bilemeyenleri yuttuğuna inanılan efsanevi yaratık. 2. Mısır'da 
eski Mısırlılar çağından kalma kadın başlı, aslan vücutlu heykel.   
sibernetik is.Fr. cybernétique Güdüm bilimi.  
sifon is.Fr. siphon 1. Bir sıvıyı bir kaptan başka bir kaba aktarmaya yarayan, değişik 
uzunlukta iki kolu olan bükülmüş boru. 2. Şose, demir yolu vb. yapıların altından 
bir akarsuyu geçirmek için yapılan boru biçiminde kanal. 3. Pis su tesisatındaki 
kokuların yapıya yayılmasını önleyen araç. 4. Hızla fışkırtılan su yardımıyla pis su 
ile dışkıları atık su tesisatına akıtan düzenek.     
sigar is.Fr. cigare Puro.  
siklon is.Fr. cyclone Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen 
rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına, kiklon.  
silindiraj is.Fr. cylindrage Bir şeyin üzerinden silindir geçirme.  
silo is.Fr. silo Tahıl vb. ürünlerin korunduğu, saklandığı veya depolandığı, 
genellikle silindir biçiminde ambar.  
silüet is.Fr. silhouette 1. Karaltı. 2. Gölge.   
simülasyon is.Fr. simulation 1. Benzetim. 2. Öğrence.   
sinekromi is.Fr. sinéchromie Filmlerin renklendirilmesi ile ilgili sinema kolu.  
sinema is.Fr. cinéma 1. Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek 
bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir 
yerde, bir ekran veya perde üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi.       
2. Film göstermeye yarayan özel bir makineyle görüntülerin beyaz perdeye 
yansıtıldığı salon veya yapı. 3. Güzel sanatların dalı olarak yansıtılmaya uygun olan 
filmleri gerçekleştirme ve yaratma sanatı, beyaz perde, yedinci sanat.    
sinematograf is.Fr. cinématographe  Görüntüleri film üzerine kaydetmeye yarayan 
araç.  
sinematografi is.Fr. cinématographie Sinemacılık.  
sinerji is.Fr. synergie 1. Artı güç. 2. Görevdaşlık. 3. Bir işi yapmak ve 
sonuçlandırmak için varılan ortak istek, güç.    
Sinolog öz.is.Fr. sinologue Sinoloji bilgini.  
Sinoloji öz.is.Fr. sinologie Konu olarak Çin ile ilgili dil, uygarlık, tarih bilgilerini 
ele alan filoloji.  
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sinyal is.Fr. signal 1. Bir şey bildirmek için verilen işaret. 2. Çevir sesi.   
sinyalizasyon is.Fr. signalisation Demir yolu, kara yolu ve limanlarda trafiği 
düzenleyen ışıklı sistem.  
siren (I) is.Fr. sirène İtfaiye, cankurtaran ve polis araçlarında bulunan, tiz ses 
çıkaran uyarıcı alet.  
siren (II) is.Fr. sirène Üst tarafı kız, alt tarafı balık olduğuna inanılan deniz kızı.  
sirk is.Fr. cirque Eğitilmiş hayvanların ve cambazların gösteri yaptıkları genellikle 
kapalı yer.  
sirküler is.Fr. circulaire 1. Genelge. 2. Duyurum.    
sismograf is.Fr. sismographe Depremyazar.  
sismolog is.Fr. sismologue Deprem bilimci.  
sismoloji is.Fr. sismologie Deprem bilimi.  
sit is.Fr. site Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların 
kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı.  
siyonizm is.Fr. sionisme XIX. yüzyıl sonlarında çeşitli ülkelerde Yahudilerce ortaya 
atılan, Filistin'de bağımsız bir Yahudi devleti kurmayı amaçlayan akım.  
skandal is.Fr. scandale Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü 
olay.  
solaryum is.Fr. solarium 1. Güneşletici. 2. Hastalıkları güneş ışınları ile tedavi 
etmeyi amaçlayan kuruluş.   
solusyon is.Fr. solution 1. Özellikle lastikleri yapıştırmakta kullanılan koyu, 
yapışkan madde. 2. Çözelti. 
solüsyon is.Fr. solution Çözelti.  
somya is.Fr. sommier Şilteyi taşımaya ve ona esneklik vermeye yarayan yaylı 
kerevet.  
sondaj is.Fr. sondage 1. Sondalama. 2. mec. Bir durum, bir düşünce ile ilgili olarak 
yapılan yoklama, araştırma.  
sos is.Fr. sauce Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat vb. şeylerle 
yapılan karışım.  
sosis is.Fr. saucisse Kıyılmış etin baharatla yoğurulduktan sonra ya tam ya da yarı 
pişirilerek hayvan bağırsağı içine doldurulmasıyla hazırlanan bir yiyecek türü.  
sosyete is.Fr. société 1. Bir topluluktaki gelir düzeyi yüksek ve kendilerine özgü 
yaşama biçimleri olan topluluk. 2. esk. Topluluk, toplum, cemiyet.   
sosyolengüistik is.Fr. sociolinguistique Dil, toplum ve kültür arasındaki ilişkileri 
konu edinen dil bilimi dalı.  
sosyolojizm is.Fr. sociologisme Bütün sosyal bilimleri yalnız sosyolojinin bir dalı 
sayan ve bunların sadece sosyolojik metotlarla açıklanabileceğini söyleyen görüşün 
adı.  
sote is.Fr. sauté Küçük küçük doğranmış et, ciğer, böbrek vb. şeyler yağda hafifçe 
kavrulduktan sonra su, domates, biber vb. katılarak yapılan yemek.  
Sovyet öz.is.Fr. soviète 1. 1990 öncesi SSCB'ye özgü, sosyalist toplumun siyasal 
örgütlenme biçimlerinden biri olan danışma kurulu. 2. 1990 öncesi SSCB halkından 
olan ve bu halka özgü olan kimse.   
sör (I) is.Fr. soeur 1. Katolik mezhebinde kendini dine adayan ve manastırda 
yaşayan kadın. 2. Katolik mezhebinde dinle ilgili bir yükümlülük almayan ancak 
din uğruna hemşirelik, hasta bakıcılık vb. işlerde çalışan kadın.   
spektroskopi is.Fr. spectroscopie Tayf ölçümü.  
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spesiyalist is.Fr. spécialiste Uzman.  
spesiyalite is.Fr. spécialité Özellik.   
spontaneizm is.Fr. spontanéisme Kendiliğindencilik. 
spor (I) is.Fr. sport 1. Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle 
yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü. 2. sf. 
Kullanışı rahat, kolay olan. 
stabilizasyon is.Fr. stabilisation İstikrar. 
stabilizatör is.Fr. stabilisateur Dengeleyici. 
stadya is.Fr. stadia Bir noktanın takeometreye olan uzaklığını ölçmek için, bu 
nokta üzerine düşey doğrultuda konan santimetrelere bölünmüş mira. 
staj is.Fr. stage 1. Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği 
uygulamalı öğrenme dönemi. 2. Bir kimsenin, meslek bilgisini artırmak için bir 
kurumun bir veya birçok bölümünde çalışarak geçirdiği dönem. 
stajyer is.Fr. stagiaire Staj yapan kimse. 
standardizasyon is.Fr. standardisation Standartlaşma. 
stat is.Fr. stade Stadyum. 
statü is.Fr. statut 1. Bir kimsenin, bir kurum veya bir toplum içindeki durumu.       
2. Kadro bakımından bağlı olduğu durum, pozisyon. 
statüko is.Fr. statu que Yürürlükte bulunan antlaşmalara göre olması gereken veya 
süregelen durum. 
steno is.Fr. sténo 1. Söylenen sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya elverişli, kısa 
ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi, stenografi. 2. Stenografi işaretleriyle 
herhangi bir metni konuşma hızıyla yazan kimse, stenograf. 
stenograf is.Fr. sténographe Steno. 
stenografi is.Fr. sténographie Steno. 
stenotip is.Fr. sténotype Stenografi için yapılmış yazı makinesi. 
stepne is.Fr. stepne Yedek lastik. 
ster is.Fr. stère Yığın durumundaki yakacak odun için kullanılan, bir metre küpe 
eşit hacim ölçüsü birimi. 
steradiyan is.Fr. stéradian Bir kürenin merkezini tepe olarak alan ve küre yüzeyi 
üzerinde, kenarı bu kürenin yarı çapına eşit bir kare kadar alan ayıran, uzay açıya 
eşit, uzay açı birimi.  
stereofoni is.Fr. stéréophonie Kaydedilen veya radyo ile yayımlanan sesleri, ses 
kaynaklarının mekandaki dağılımına uygun olarak dağıtma tekniği. 
stereoskop is.Fr. stéréoscope Stereoskopik çiftlerin incelenmesinde kullanılan ve 
konuyu kabartma olarak gösteren optik alet. 
stereotip is.Fr. stéréotypie Basımcılıkta, matris kağıdı kullanarak formaları, 
klişeleri ve metinleri çoğaltmaya yarayan yöntem. 
stilist is.Fr. styliste 1. Bir modaevinde yeni ürünlerin oluşumunu ve yaratılmasını 
sağlayan kimse. 2. Giyim eşyası alanında uzmanlaşmış moda desinatörü. 
stilo is.Fr. stylo Dolma kalem. 
stopaj is.Fr. stoppage Ücretlerde, serbest meslek gelirlerinde ve sonraki yıllara 
devredilen taahhüt işlerinde ödemeler sırasında bu ödemelerin belirli bir kısmı 
ödemeyi yapanlarca tutulduktan sonra kişiler adına vergi dairelerine yatırılan 
miktar. 
stor is.Fr. store Ağaç, kumaş vb.nden yapılmış bir kanal içinde hareket ederek 
açılıp kapanan perde. 
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strüktür is.Fr. structure Yapı. 
strüktüralist is.Fr. structuraliste Yapısalcı. 
strüktüralizm is.Fr. structuralisme Yapısalcılık. 
stüdyo is.Fr. studio 1. Sanat çalışmaları için düzenlenmiş oda. 2. Fotoğrafçının 
çalıştığı oda, alan, fotoğrafçı işliği. 3. Sinema, televizyon ve radyo için çekilen, ses 
alınan ve yayın yapılan yer. 
suare is.Fr. soirée 1. Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence, toplantı. 2. Gece 
yapılan sinema, tiyatro gösterisi. 
subjektivite is.Fr. subjectivité Öznellik.  
subra is.Fr. sous bras Koltukluk. 
subye is.Fr. sous-pied Ayağın altından geçen, tozluğa veya pantolon paçalarına 
bağlanan deriden, kumaş vb.nden şerit. 
sup is.Fr. soupe Çikolata ile yapılan bir çeşit tatlı, supangle. 
supangle is.Fr. soupe- anglaise Sup. 
sutaşı is.Fr. soutache Bazı giysilerin yaka, kol, cep vb. yerlerini süslemekte 
kullanılan işlemeli şerit, suyolu. 
sübvanse is.Fr. subvenier  “Para yardımı yapmak, desteklemek” anlamlarındaki 
sübvanse etmek birleşik fiilinde geçer. 
süet is.Fr. Suède Podösüet.  
sükse is.Fr. succès 1. Başarı. 2. Gösteriş, ilgi çekecek durum. 
sülfürimetre is.Fr. sulfurimètre Bir maddedeki kükürt oranını tespit etmek için 
kullanılan alet. 
sümen is.Fr. sous-main Üzerinde yazı yazmaya, arasında evrak saklamaya yarayan 
deri kaplı altlık. 
Sümerolog öz.is.Fr. sumerologue Sümer dili ve eserleri ile uğraşan bilim adamı. 
Sümeroloji öz.is.Fr. sumerologie Sümer dili  ve eserlerini konu alan bilim dalı. 
sürfile is.Fr. surfiller Bir kumaşın kenarlarına yapılan seyrek ve çapraz dikiş. 
sürmanşet is.Fr. sur manchette Gazetelerin birinci sayfasındaki logonun üzerinde 
kullanılan başlık. 
sürnatüralist is.Fr. surnaturaliste Doğaüstücü. 
sürnatüralizm is.Fr. surnaturalisme Doğaüstücülük. 
sürpriz is.Fr. surprise Beklenmeyen ve insanı şaşırtarak sevindiren veya üzen olay, 
beklenmedik durum. 
sürrealist is.Fr. surréaliste Gerçeküstücü. 
sürrealite is.Fr. surréalité Gerçeküstü. 
sürrealizm is.Fr. surréalisme Gerçeküstücülük. 
sürşarj is.Fr. surcharge Bir sayının, kelimenin yerine geçmek için, üzerine başka 
bir sayı veya kelime basma işi. 
sürveyan is.Fr. surveillant Gözetmen, gözetici. 
sütyen is.Fr. soutien Göğüsleri dik tutup dolgun göstermek için kullanılan, saten, 
dantel vb. kumaşlardan yapılan kadın iç çamaşırı. 
süveter is.Fr. sweater Genellikle altına gömlek veya bluz giyilen kolsuz kazak. 
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şambrel is.Fr. chambrelle Otomobil iç lastiği. 
şampanya is.Fr. champagne Açık renkli, tatlı ve köpüklü şarap. 
şampiyon is.Fr. champion Ulusal ve uluslararası bir yarışmada ilk dereceyi alani 
birinci olan kimse veya takım, böke. 
şampiyona is.Fr. championnat 1. Şampiyonluk yarışması, bökelik. 2. Şampiyonluk, 
bökelik. 
şandel is.Fr. chandelle Futbolda topu karşı takımın kalecisinin üzerinden aşırtmak. 
şans is.Fr. chance Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar 
hazırladığına inanılan doğaüstü güç, kut, baht, talih, felek. 
şansölye is.Fr. chancelier Almanya ve Avusturya’da hükumet başkanı. 
şantaj is.Fr. chantage Herhangi bir çıkar sağlamak amacıyla bir kimseyi, kendisiyle 
ilgili lekeleyici, gözden düşürücü bir haberi yayma veya açığa çıkarma tehdidiyle 
korkutma. 
şantiye is.Fr. chantier 1. Yapı gereçlerinin yığılıp saklandığı veya işlendiği yer.     
2. İnşa durumundaki ev, fabrika, baraj vb. her türlü yapı. 3. Gemi tezgahı. 
şanzıman is.Fr. changement Motorlu taşıtlarda hız değiştirmek için, motorun 
yükünü azaltarak arabanın hareket etmesini sağlayan dişliler topluluğu, vites kutusu. 
şarjör is.Fr. chargeur Otomatik silahlarda, belli sayıda mermi taşıyan ve bu 
mermileri namluya arka arkaya sürmeye yarayan mekanizma. 
şarküteri is.Fr. charcuterie Peynir, zeytin, salam, sucuk vb. yiyecek maddelerinin 
satıldığı dükkan veya büyük alışveriş merkezinin bir bölümü. 
şarlatan is.Fr. charlatan Kendi bilgi ve niteliklerini veya mallarını överek 
karşısındakini kandıran, dolandıran kimse. 
şase is.Fr. sachet İçine mendil, gecelik vb. şeyleri koymaya yarayan, çeşitli 
büyüklükte kumaştan koruncak. 
şasi is.Fr. chassis 1. Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kağıt konulan, yassı, 
ışık geçirmez kutu. 2. Yapı işlerinde sürme çerçeve. 3. Motorlu kara taşıtlarının 
iskelet bölümü. 
şato is.Fr. chateau 1. Avrupa’da soylu kimselerin oturduğu, çevresi hendek, sur ve 
kulelerle çevrili konak. 2. Geniş toprağı olan büyük konut. 
şef is.Fr. chef 1. Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse. 2. Önder, lider. 3. sf. 
Baş, yönetici durumda bulunan. 
şema is.Fr. schéma 1. Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren 
çizim. 2. Bir edebiyat eserinin, bir tasarının planı. 
şezlong is.Fr. chaise longue Üzerine uzanılabilecek biçimde ayarlanan, döşeme 
yerine bez gerilen bir tür taşınabilir koltuk. 
şifon is.Fr. chiffon 1. İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş. 2. sf. Bu kumaştan 
yapılmış. 
şifonyer is.Fr. chiffonier Çekmecelerine çamaşır konulan dolap. 
şifre is.Fr. chiffre 1. Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü. 2. Gizliliği olan 
kasa, kapı, çanta vb. şeylerin açılması için gereken rakam. 
şimendifer is.Fr. chemin de fer 1. Demir yolu. 2. Demir yolu katarı, tren. 
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şizofren is.Fr. schizophrène Şizofreniye tutulmuş kimse. 
şofben is.Fr. chauffe-bain Gaz veya elektrikle çalışarak sıcak su sağlayan araç. 
şoför is.Fr. chauffeur Sürücü. 
şoke is.Fr. choquer “Birdenbire şaşırmak, hoşa gitmeyecek bir şey yapmak” 
anlamlarındaki şoke etmek ve “birdenbire şaşırmak, hoşa gitmeyecek bir şeyle 
karşılaşmak” anlamlarındaki şoke olmak deyimlerinde kullanılan bir söz. 
şokola is.Fr. chocolat Çikolata, şeker, su veya sütle yapılan sıcak içecek. 
şose is.Fr. chaussée Genellikle taş kırıkları üzerine kum döşenip silindir geçirilerek 
yapılan yol. 
şoset is.Fr. chausette Kısa çorap. 
şoson is.Fr. chausson Kumaş veya ince deriden, çoğunlukla düz topuklu, ayağı 
bütünüyle saran ayakkabı. 
şoven is.Fr. chauvin Şovenizmden yana olan kimse, görüş vb. 
şovenizm is.Fr. chauvinisme Kendi ulusunu öne çıkararak değişik ırk ve 
uluslararasında düşmanlık yaratmayı amaçlayan ve bu yolda kışkırtmada bulunan 
aşırı akım. 
şömine is.Fr. cheminée Odalarda, genellikle duvar kenarlarında tuğla veya taştan 
yapılmış, bacası olan yer, ocak. 
şömiz is.Fr. chemise 1. Gömlek. 2. Kitap kılıfı. 
şömizye is.Fr. chemisier Yakası erkek gömleğini andıran, uzun kollu, manşetli 
kadın bluzu. 
şövale is.Fr. chevalet Ressam sehpası. 
  
 
 

 
 -T- 

 
 
 
 

taba is.Fr. tabac 1. Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi, tütün rengi. 
2. sf. Bu renkte olan. 
tabildot is.Fr. table d’hôte 1. Seçmesiz yemek, alakart karşıtı. 2. Birçok kişinin 
erzak sağlayıp kendilerine yemek pişirtmek için kurdukları ortaklık.  
tablet is.Fr. tablette 1. Düz ve yassı biçimli, çiğnenecek veya yutulacak madde. 2. 
tar. Düz ve Eski medeniyetlerden kalma, pişmiş veya güneşte kurutulmuş kilden 
yapılmış, üzerinde çivi yazısı ile metin yazılı belge. 
tabure is.Fr. tabouret Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle. 
takigraf is.Fr. tachygraphe Hızölçer. 
takimetre is.Fr. tachymètre Hareket durumundaki bir cismin hızını ölçmeye 
yarayan alet. 
taksi (I) is.Fr. taxi Belirli bir ücret karşılığı yolcu taşıyan, taksimetresi olan 
otomobil.  
taksimetre is.Fr. taximètre Taksilerde ödenecek ücreti gösteren sayaç.  
takt is.Fr. tact Yerinde konuşma veya davranma.  
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tambur is.Fr. tambour Silindir biçiminde kap.   
tambur majör is.Fr. tambour-majeur Bando takımının çaldığı parçayı, yürüyüşünü, 
ritmini elindeki asa ile yönlendiren kimse.  
tampon is.Fr. tampon 1. Bir deliği kapamaya yarayan, herhangi bir maddeden 
yapılmış büyük tıkaç. 2. Bir darbenin şiddetini azaltmaya yarayan, içi yumuşak 
maddeyle dolu şey. 3. Çarpışmaların etkisini azaltmak için vagonların, 
otomobillerin ön ve arkalarında bulunan donanım.  4. Kanı silmek, durdurmak için 
kullanılan gazlı bez yumağı veya sterilize edilmiş pamuklu özel parça. 5. mec.  Bir 
darbenin, çatışmanın şiddetini azaltan etken.  
tanen is.Fr. tanin Birçok bitkisel maddede bulunan, deri tabaklamada, hekimlikte 
kullanılan, tadı buruk bir madde.  
tapi is.Fr. tapis Pokerde kâğıtlar dağıtılmadan önce oyunculardan birinin fiş veya 
parasını ortaya sürdükten sonra önünde fişi veya parası kalmadığını belirtmek için 
söylediği söz.  
tapyoka is.Fr. tapioca Manyok kökünden çıkarılan nişasta.  
tarlatan is.Fr. tarlatane Kabarık görüntü vermek için değişik malzemelerle yapılan 
bir tür iç giysisi.  
tart is.Fr. tarte Kalıpta pişen bir tür meyveli pasta.  
taşeron is.Fr. tacheron Büyük bir işin bir bölümünü yaptırmayı, asıl müteahhitten 
alarak kendisi üstlenen diğer yüklenici.  
taşizm is.Fr. tachisme Lekecilik.  
tayyör is.Fr. tailleur Ceket ve etekten oluşan kadın giysisi.  
teflon is.Fr. téflon 1. Etilenden, flordan ve plastikten elde edilen madde. 2. Tencere, 
tava vb. mutfak malzemelerinin iç yüzeyini kaplamakta kullanılan, ısıya dayanıklı 
özel madde. 3. sf. Bu maddeyle kaplanmış. 
tein is.Fr. théine Çayda bulunan ve kafein niteliğinde olan etkili madde.  
teknik is.Fr. technique 1. Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan 
yöntemlerin hepsi. 2. Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş 
ve yapım alanında uygulama. 3. sf. Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin. 
4. Yol, beceri, yöntem.      
teknisyen is.Fr. technicien Teknikçi.  
teknoloji is.Fr. technologie 1. Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, 
kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama 
bilgisi, uygulayım bilimi. 2. İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek 
amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü.   
tekst is.Fr. texte Metin.  
tekstil is.Fr. textile 1. Dokuma. 2. Dokumacılık.   
teleferik is.Fr. téléférique Birbirinden uzak iki yüksek yer arasında, havada gerilmiş 
bir veya birkaç çelik halat üzerinde kayarak hareket eden asılı taşıt.  
telefon is.Fr. téléphone 1. Konuşmaları ileten ve yansıtan düzenek. 2. Birbirinden 
uzakta bulunan kişilerin konuşmasını sağlayan aygıt.   
telefonometre is.Fr. téléphonomètre Telefon konuşmalarının süresini ve sayısını 
gösteren sayaç.  
telefotografi is.Fr. téléphotographie Fotoğraf, resim, yazı vb. durağan görüntülerin 
elektrik akımıyla uzaklara iletilmesi yolu.  
telekart is.Fr. télécarte Telefon etmek için kullanılan kart.  
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telekomünikasyon is.Fr. télécommunication Haber, yazı, resim, sembol veya her 
çeşit bilginin tel, radyo, optik vb. elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların 
yayımı veya alınması, uz iletişim.  
telekonferans is.Fr. téléconférence Ses ve görüntünün uzağa iletilmesi yoluyla 
katılanların bir arada olmamalarına karşın birbirleriyle konuşup görüşebildikleri 
elektronik konferans türü.  
telem is.Fr. téléimprimeur Bir metnin doğrudan doğruya gönderilmesini ve alıcı 
olarak basımevi harfleriyle yazılmasını sağlayan araç.  
telemetre is.Fr. télémètre 1. İki nokta arasındaki uzaklığı ölçmeye yarayan gereç.  
2. Uzaklık gösteren değerlerin aktarılmasına yarayan araç. 3. Fotoğraf 
makinelerinde, çekimi yapılacak nesneye olan uzaklığı belirterek bunun ayarını 
yapan düzen.     
telemetri is.Fr. télémetrie 1. Uzaklık ölçümü. 2. Ölçü değerlerinin veya verilerin 
haberleşme araçları yardımıyla uzak mesafelere otomatik olarak aktarılması.   
teleobjektif is.Fr. téléobjectif Uzaktaki cisimlerin çok yakın görüntülerinin elde 
edilmesini sağlayan, çok uzun odaklı mercek türü.  
teleradar is.Fr. téléradar Televizyon aracılığıyla radar görüntüsü alma işi.  
telesekreter is.Fr. télésecrétaire Telefon cihazının içinde yer alan, arayanların 
mesajlarını kaydeden araç.  
telesinema is.Fr. télécinéma 1. Bir sinema filmini televizyonda göstermeye yarayan 
cihaz. 2. Televizyonda filmleri iletme ve yansıtma işi ile uğraşan bölüm.   
telesiyej is.Fr. télésiège Kayakçıları veya turistleri sürekli hareket hâlindeki bir 
kabloya asılı oturma yerlerinde taşıyan bir teleferik türü.  
televizyon is.Fr. télévision Vericiden iletilen dalgaların görüntü ve ses olarak 
görünmesini ve duyulmasını sağlayan aygıt, televizyon alıcısı.  
telgraf is.Fr. télégraphe 1. İki merkez arasında, kararlaştırılmış işaretlerin 
yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir 
telekomünikasyon düzeni. 2. Bu düzenle gönderilen haberin yazılı olduğu kâğıt.   
telve is.Fr. telhe Fincanın dibine çöken kahve tortusu.  
teogoni is.Fr. théogonie Tanrıların meydana gelişi hakkında bilgi.  
teokrat is.Fr. théocrate Teokrasiye dayanan iktidar sahibi kimse.  
teolog is.Fr. théologue Tanrı bilimci.  
teori is.Fr. théorie Kuram.   
teorisyen is.Fr. théoricien Kuramcı.  
terebentin is.Fr. térébenthine Kozalaklılardan ve bazı ağaçlardan ya kendi kendine 
ya da ağacın çizilmesiyle akan, yağlı boya, yağlı vernik üretiminde ve 
inceltilmesinde kullanılan, ince, renksiz, kokulu reçine, terementi.  
tergal is.Fr. tergal 1. Terilen. 2. sf. Bu iplikten yapılmış.   
termal is.Fr. thermal 1. Sıcak kaplıca suyu. 2. Bu sudan yararlanma imkânı 
sağlayan kuruluş vb.   
terminal is.Fr. terminal 1. Otobüs, uçak vb. taşıtların yolcularını ilk aldığı veya son 
bıraktığı yer. 2. Bir veri iletişim ortamında veri giriş çıkışını sağlayan donanım 
birimi veya donanım birimleri topluluğu.   
terminoloji is.Fr. terminologie 1. Terimler dizgesi. 2. Terim bilimi.   
termofor is.Fr. thermophore Kauçuk vb. maddelerden yapılan, içi su veya kimyasal 
bir madde ile doldurularak ısının aynı düzeyde kalmasını sağlayan kap.  
termograf is.Fr. thermographe Sıcaklıkyayar.  
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termoplast is.Fr. thermoplaste Sıcakta biçim verilmeye elverişli, soğukta oldukça 
sert olan, kalıplandıktan sonra biçim değiştirmeyen yapı malzemesi.  
termos is.Fr. thermos Yalıtım maddesiyle kaplı metal bir kılıf içine yerleştirilen, 
aralarında hava boşluğu bulunan çift çeperli cam şişeden oluşan, içine konan sıvının 
ısısını uzun süre koruyan kap.  
termosifon is.Fr. thermosiphone Sıcak su elde edilen, bir kazan ve içindeki 
borulardan oluşmuş araç.  
terör is.Fr. terreur Yıldırı.  
terörist is.Fr. terreuriste Yıldırıcı.  
terörizm is.Fr. terreurisme Yıldırıcılık.  
testosteron is.Fr. testostérone Erkek cinsiyet hormonu.  
timbal is.Fr. timbale Üstü deri ile kaplı, bakırdan yapılan, küre biçiminde bir davul 
türü.  
tipo is.Fr. typographie Kurşundan dökülmüş harflerin bir araya getirilmesiyle 
yapılan bir baskı türü.  
tipoloji is.Fr. typologie İnsan tiplerini belirleme ve ayırt etme yöntemi.  
tiraj is.Fr. tirage Baskı sayısı.  
tirbuşon is.Fr. tire-bouchon Burgu.  
tire is.Fr. tiret 1. Kısa çizgi. 2. sf. Uzun çizgi.  
tirle is.Fr. tire-lait Meme başı üzerine yerleştirilip sütün alınmasına yarayan araç.  
tirlin is.Fr. tire-ligne 1. Mürekkeple çizgi çizmeye yarayan, türlü kalınlıklarda 
gereç. 2. Mürekkebin daha çabuk kurumasını sağlayan madde.   
titr is.Fr. titre San.   
toksikolog is.Fr. toxicologue Toksikoloji ile uğraşan kimse.  
toksikomani is.Fr. toxicomanie Uyuşturucu madde tutkunluğu.  
tombak is.Fr. tombac 1. Kuyumculukta kullanılan, % 80 bakır, % 20 çinkodan 
oluşan sarı renkli alaşım. 2. sf. Bu alaşımdan yapılmış.   
tombala is.Fr. tombala 1. Torbadan numaralı taşlar çekilerek üzerinde numara 
yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu. 2. Bu oyunda kartın tamamı 
doldurulduğunda kazandığını bildiren ve açıkça söylenen söz.   
tomografi is.Fr. tomographie Bir organ veya organizma kesitinin röntgenle filmini 
çekme yöntemi.  
ton (I) is.Fr. tonne 1. Bir metreküp hacminde ve + 4 °C'deki arı suyun ağırlığı.       
2. Bin kilogramlık ağırlık birimi.    
topoğraf is.Fr. topographe Topoğrafya uzmanı.  
topoloji is.Fr. topologie Geometrik cisimlerin nitelikleriyle ilgili özelliklerini ve 
bağıl konumlarını, biçim ve büyüklüklerinden ayrı olarak alıp inceleyen geometri 
dalı.  
toreador is.Fr. toréadore 1. Boğa güreşçisi. 2. Arenada boğa güreşine katılan 
herkes.  
tornet is.Fr. tournette Bilyeli tekerlekler ve küçük bir sandıktan oluşan basit taşıma 
aracı.  
total is.Fr. total Bütünsel.   
totalitarizm is.Fr. totalitarisme Totaliter rejim ve kuram.  
totem is.Fr. totem İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal 
sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi bir doğal nesne, ongun.  
tradisyonel is.Fr. traditionel Geleneksel.  
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trafik is.Fr. trafic 1. Ulaşım yollarının yayalar ve her türlü taşıt tarafından 
kullanılması, gidiş geliş, seyrüsefer. 2. Ulaşım yollarında bulunan taşıt ve yayaların 
tümü. 3. Yoğunluk. 4. mec. Önemli görevlerde bulunan kişilerin bir yere gidiş 
gelişi.    
trajikomedi is.Fr. tragi-comédie Acıklı komedi.   
traktör is.Fr. tracteur Arkasına römork takılabilen, çift sürmek, yük taşımak vb. 
işlerde kullanılan motorlu iş makinesi.  
trampet is.Fr. trampette İki değnek ile çalınan küçük davul.  
tramplen is.Fr. tremplin 1. Yüzme sporunda, suya yüksekten atlamada kullanılan 
bir ucu sabit, öteki ucu esneyen sıçrama tahtası. 2. Kayakta, atlamayı yapan 
sporcuya gerekli hızı sağlayan, özel olarak düzenlenmiş eğik alan.  
tramvay is.Fr. tramway Şehirlerde yol üzerinde döşenmiş özel raylarda hareket 
eden yolcu taşıtı.  
transistör is.Fr. transisteur Germanyum veya silisyum elementlerinin yarı 
iletkenlik özelliklerinden yararlanılarak imal edilen, elektronik tüplerin elektrik 
titreşimlerini genişletmekte kullanılan, sağlam yapılı ve uzun ömürlü alet.  
transport is.Fr. transport 1. Bir yerden başka bir yere taşıma, iletme, nakil.            
2. Taşımacılık, nakliyat.   
tranş is.Fr. tranche İnek veya dana budunun orta bölümü.  
trapez is.Fr. trapèse 1. Alt uçlarına bir çubuk bağlanmış bulunan iki düşey ipten 
yapılmış salıncağa benzer bir jimnastik aracı. 2. Trapezci.   
tras is.Fr. trass Volkanik tüf.   
travers is.Fr. traverse Tabanlık.  
tren is.Fr. train Demir yolunda yolcu ve yük taşımakta kullanılan, bir veya birkaç 
lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer.  
trençkot is.Fr. trench-coat İçi astarlı, kemerli, su geçirmez pardösü, yağmurluk.   
tretuvar is.Fr. trottoir Yaya kaldırımı.  
tribün is.Fr. tribune 1. Spor salonu, stadyum, hipodrom vb. yarışma ve gösteri 
yapılan yerlerde seyircilerin oturduğu koltuklu veya basamaklı bölüm, sekilik.       
2. Burada oturan seyirciler.   
triko is.Fr. tricot 1. Örülerek dokunan bir cins yün kumaş. 2. sf. Bu kumaştan 
yapılan.   
trikotaj is.Fr. tricotage Örme işleri.  
trilyon is.Fr. trillion 1. Milyar kere bin, 1.000.000.000.000. 2. Bu sayının adı.  
triportör is.Fr. triporteur Eşya taşımak için bir kasası bulunan, çoğu kez motorlu, 
üç tekerlekli küçük taşıt, üçteker.  
triptik is.Fr. triptyque Otomobiller için verilen geçici gümrük belgesi.  
trotinet is.Fr. trotinette Bir ayakla üzerine binilip öbür ayakla yeri teperek yol 
alınan ve bir yönetme kolu ile arka arkaya iki tekerleği bulunan çocuk oyuncağı.  
truakar is.Fr. trois-quarts 1. Kısa manto. 2. sf. Kol boyu dirsek ile bilek arasında 
olan (kadın giysisi).   
trük is.Fr. trük Sinema veya tiyatroda teknik ustalıkla yapılan gösteri.  
tuba is.Fr. tuba Üzerinde pistonlar bulunan, bakırdan nefesli çalgı.  
tunik is.Fr. tunique Pantolon veya etek üzerine giyilen, dizlere kadar inen üst 
giysisi.  
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tur is.Fr. tour 1. Dolaşma. 2. Bir sonuca ulaşıncaya kadar yapılan iş. 3. Başladığı 
noktada biten, bir veya daha fazla yere önceden belirlenmiş bir programa göre 
yapılan seyahat.    
turba is.Fr. tourbe Az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt.  
turist is.Fr. touriste Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla geziye çıkan 
kimse, gezgin, gezmen, seyyah.  
turizm is.Fr. tourisme 1. Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla yapılan 
gezi. 2. Bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, 
teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümü.   
turkuaz is.Fr. turquoise 1. Yeşile çalan mavi renkte değerli bir taş, turkuaz mavisi, 
turkuaz yeşili, firuze 2. Bu taşın rengi. 3. sf. Bu renkte olan.   
turne is.Fr. tournée Bulunduğu yerden başka yerlere gösteri yapmak amacıyla 
giden tiyatro veya müzik sanatçılarının gezisi.  
turnike is.Fr. tourniquet İnsanların teker teker geçmesini sağlamak amacıyla bazı 
yerlere konulan, uçlarından biri çevresinde dönebilecek düzende yatay olarak 
yerleştirilmiş çarpı biçiminde araç.  
turnuva is.Fr. tournoi Oyuncu veya takımlar arasında sırayla yapılan yarışma 
dizisi.  
tuşe is.Fr. toucher Dokunuş, dokunma. 
tuval is.Fr. toile 1. Üzerine resim yapılan, gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu 
kaba kumaş. 2. Bu kumaşın üzerine yapılmış tablo.   
tuvalet is.Fr. toilette 1. İnsanın dışkısıyla idrarını boşalttığı yer, abdesthane, aralık, 
ayakyolu, yüznumara, hacet yeri, hela, kenef, memişhane, kademhane. 2. Yıkanma, 
tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi. 3. Gece kıyafeti. 4. Vücut temizliği ve 
bakımı için gereken nesne. 5. Sidik veya dışkı.      
tül is.Fr. tulle 1. Çok ince gözenekli pamuk, ipek veya sentetik dokuma. 2. sf. Bu 
dokumadan yapılmış.   
türban is.Fr. turban İnce kumaştan yapılmış, başı sıkıca kavrayan bir tür başörtüsü.  
Türkolog öz.is.Fr. turcologue Türklük bilimi uzmanı.   
Türkoloji öz.is.Fr. turcologie Türklük bilimi.  
tüvit is.Fr. tweed 1. Taranmış yünden yapılan, çoğu iki renkte, spor giyecekler 
yapımında kullanılan kumaş türü. 2. sf. Bu kumaştan yapılmış.   
tvist is.Fr. twist 1. Özellikle gençler arasında 1961 yılında yaygınlık kazanan çok 
hızlı ritmi olan bir dans. 2. Bu dansın müziği.   
 
 

 
 

-U- 
 

 
 
 
ultramodern is.Fr. ultramodern Düşünce, eğilim, üslup için en üst sınırda olan, çok 
modern olan.  
urbanizm is.Fr. urbanisme Şehircilik.  
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ültimatom is.Fr. ultimatum 1. Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir 
tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine 
getirilmesini istediği nota. 2. Uyulması gereken kuralları kesin bir dille anlatma.  
üniversite is.Fr. université Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, 
yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, 
yüksekokul vb. kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu, darülfünun.  
ürokültür is.Fr. uroculture İdrardan alınan örnekle yapılan bakteri kültürü.  
ürolog is.Fr. urologue İdrar yolu hastalıkları hekimi, bevliyeci.  
üroloji is.Fr. urologie Böbrek ve idrar yolları hastalıkları, erkek üreme sistemi 
bozukluklarıyla uğraşan bilim dalı, bevliye.  
ütopist is.Fr. utopiste Hayalci.  
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vagon is.Fr. wagon Yük ve yolcu taşımakta kullanılan, lokomotifin çektiği demir 
yolu aracı.  
vagonet is.Fr. wagonette Yana veya arkaya doğru devrilebilen ve bazı toprak 
düzleme işlerinde kullanılan küçük vagon.  
vale is.Fr. valet 1. İskambil kâğıtlarında oğlan, bacak. 2. Otellerde görevli acemi ve 
genç eleman.   
valiz is.Fr. valise Genellikle yolculukta içine çamaşır vb. eşya konulan küçük el 
bavulu.  
vamp is.Fr. vamp Erkekleri peşinde koşturan, aşırı tavır, kıyafet veya makyajıyla 
bakışları üzerinde toplayan, baştan çıkarıcı kadın.  
Vandalizm öz.is.Fr. vandalisme Vandal olma yanlısı, Vandallık.    
vantilatör is.Fr. ventilateur 1. Sıcak ve durgun havayı dalgalandırarak esinti 
sağlayan veya böyle bir ortama temiz hava üfleyen alet. 2. Bazı tarım alet veya 
makinelerinde tohumları savurmak, temizlemek için içeriye hava çeken alet.           
3. Motorlu taşıtların iç havasını değiştirmeye yarayan düzen. 4. Mekanik veya 
elektronik bir aletin soğutma düzeneği.  
vantrilok is.Fr. ventrilogue Karnından konuşan.  
vantuz is.Fr. ventouse Deri üzerine yapıştırılarak çekip emmeye yarayan şişe vb. 
alet, çekmen.  
vapur is.Fr. vapeur Su buharı gücüyle çalışan gemi.  
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varil is.Fr. baril 1. Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden 
yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap. 2. Bu kabın içine aldığı madde miktarı. 
3. Petrol ölçü birimi (158,8l litre).     
varyete is.Fr. variété 1. Şarkı, dans, hokkabazlık, temsil gibi aralarında ilişki 
bulunmayan farklı oyunlardan oluşan gösteri. 2. Varyasyon.   
vasistas is.Fr. vasistas Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının 
değiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bölüm.  
vatman is.Fr. wattman Tramvay sürücüsü.  
vejetalin is.Fr. végétaline Bazı bitkilerden çıkarılan ve sadeyağ yerine kullanılan 
katı yağ.  
vejetalizm is.Fr. végétalisme Yalnız bitkisel gıda maddelerine yer veren beslenme 
rejimi.  
vejetarizm is.Fr. végétarisme Sağlığı koruma veya tedavi amacıyla yapılan, süt, 
tereyağı, yumurta, bal vb. hayvansal gıda maddelerinin de yer aldığı beslenme 
rejimi.  
vejetaryen is.Fr. végétarien Etyemez.  
velespit is.Fr. vélocipède esk. Bisiklet.  
velur is.Fr. velours Kadife.  
veranda is.Fr. véranda 1. Camlı taraça. 2. Üstü kapalı ve çevresi camlı balkon.   
verniye is.Fr. vernier Doğrusal veya dairesel boyutların ölçülmesinde, ölçme 
duyarlığını artıran, çok küçük boyutların ölçülebilmesini sağlayan düzen.  
vestiyer is.Fr. vestiaire Otel, lokanta vb. yerlerde veya evlerde şapka, palto, pardösü 
gibi eşyayı bırakmak ve korumak için ayrılmış yer, askılık.  
veston is.Fr. veston Erkek ceketi.  
veteriner is.Fr. vétérinaire Veteriner hekim.  
veto is.Fr. veto Karşı çıkma, engelleme, reddetme.  
vezikül is.Fr. vésicule İçi su dolu kabarcık.  
vibratör is.Fr. vibrateur Titreşim yaratan araç.   
vidanjör is.Fr. vidangeur Boşaltıcı.  
vikont is.Fr. vicomte Batı ülkelerinde baron ile kont arasında bir soyluluk unvanı.  
vikontes is.Fr. vicomtesse Kadın vikont veya vikont karısı.  
vinyet is.Fr. vignette Bir kitabın sayfalarını süsleyen başlık, süslü harf gibi motif.  
viraj is.Fr. virage Dönemeç.  
virgül is.Fr. virgule Yazılı cümlelerde birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve 
kelime grupları arasına konulan, kısa bir durmayı göstermek için kullanılan 
noktalama işaretinin adı (,).  
viskonsül is.Fr. vice-consul Yardımcı konsolos.   
viskozite is.Fr. viscosité Bir maddenin ağdalı, koyu kıvamlı olma durumu, ağdalık.  
vitellüs is.Fr. vitellus Yumurtada, kabuk ve çekirdek dışında kalan maddelerin 
hepsi.  
vites is.Fr. vitesse Otomobillerin çekiş ve hızını ayarlamaya yarayan dişliler düzeni.  
vitray is.Fr. vitrail Birbirine bağlı kurşun bölmelere yerleştirilmiş renkli cam 
parçalarından oluşan, saydam pencere süslemesi veya resim.  
vitrin is.Fr. vitrine 1. Bir dükkân veya mağazanın dışarıdan camla ayrılan ve mal 
sergilemek için kullanılan yeri, sergen. 2. İçine konan şeylerin görünmesi için 
yapılmış camlı dolap.  
viyadük is.Fr. viaduc Köprü yol.  
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viyol is.Fr. vieille Satış sırasında yumurtayı korumayı amaçlayan, atık malzemeden 
yapılmış özel kap.  
viyolonist is.Fr. violoniste Viyolacı.   
viyolonselist is.Fr. violoncelliste Viyolonselci.  
viziyer is.Fr. visière Kasket siperi.  
vizör is.Fr. viseur Kamera, fotoğraf makinesi ve dürbünde bulunan, görüntüyü tam 
sınırlarıyla kesmeden veya taşırmadan alabilmeyi sağlayan düzenek, bakaç.  
volan is.Fr. volant 1. Bir hareketi bir mekanizmaya aktaran veya makinelerde 
hareketin hızını düzgün tutmaya yarayan tekerlek. 2. Kadın giysilerinin etek ucu, 
kol vb. yerlerine verev kesilmiş kumaştan yapılan süs.   
volt is.Fr. volt Elektromotor gücün veya gerilimin birimi.  
 
 

 
 

-Z- 
 

 
 
 
zefir is.Fr. zéphyr Genellikle gömlek yapımında kullanılan, çizgili, ince, pamuklu 
bir kumaş türü.  
zikzak is.Fr. zigzag 1. Art arda birdenbire ters yöne açılar yapan kırık çizgi. 2. mec. 
Sık sık değişen görüş, düşünce veya davranış, istikrarsızlık. 3. sf. mec. Karşılıklı.     
zoolog is.Fr. zoologue Hayvan bilimci.  
zooloji is.Fr. zoologie Hayvan bilimi.  
zootekni is.Fr. zootechnie Evcil hayvanları üretme ve yetiştirme bilimi.  
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abaküs is.Fr. abacus 1. mat. Sayı boncuğu. 2. mim. Yatay olarak sütun başlığının 
üstüne konan ve kenarlarından biraz dışarı taşan taş blok. 
aberasyon is.Fr. aberration psikol. ve astr. Sapınç. 
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abis is.Fr. abysse coğ. Okyanusların çok derin yeri ve daha özel olarak güneş 
ışığının erişemediği kesim. 
ablatif is.Fr. ablatif dbl. Çıkma durumu. 
absorbe is.Fr. absorbé fiz. Soğurma. 
abstraksiyonizm is.Fr. abstracksiyonisme fel. Soyutçuluk.  
abuli is.Fr. aboulie psikol. İrade yitimi. 
adenit is.Fr. adénite tıp Lenf düğümleri iltihabı. 
aerobik is.Fr. aérobique sp. Hızlı müzik temposu eşliğinde yapılan, vücudun 
çevikliğine ve hareketliliğine dayanan bir tür jimnastik. 
aerodinamik is.Fr. aérodynamique fiz. 1. Hareket halinde olan bir cisim üzerinde 
havanın yarattığı etkiyi inceleyen bilim. 2. sf. Bu bilim alanıyla ilgili. 3. fiz. 
Gazların hareketini inceleyen bilim dalı. 
afazi is.Fr. aphasie tıp Söz yitimi. 
afoni is.Fr. aphonie tıp Ses yitimi. 
aft is.Fr. aphte tıp Pamukçuk.  
aglütinasyon is.Fr. agglutination biy. Kümeleşim. 
aglütinin is.Fr. agglutinine anat. Serumda meydana gelen antikor. 
agnosi is.Fr. agnosie psikol. Tanısızlık. 
agnostik is.Fr. agnostique 1.fel. Bilinemezci 2.sf. Bilinemezcilikle ilgili.  
agnostisizm is.Fr. agnosticisme fel. Bilinemezcilik. 
agorafobi is.Fr. agoraphobie tıp Alan korkusu. 
ajitasyon is.Fr. agitation 1. tıp Çırpıntı. 2. Kışkırtma. 
akaju is.Fr. acajou 1. bot. Maun. 2. sf. Maundan yapılmış. 
akasya is.Fr. acacia bot. 1. baklagillerden, sıcak iklimlerde birçok çeşitleri yetişen 
ve tanen, zamk, boya vb. maddelerinden yararlanılan bir ağaç. 2. Baklagillerden, 
yurdumuzda yetişen bir süs ve gölge ağacı, salkım ağacı, yalancı akasya. 
akne is.Fr. acné tıp Yağ bezlerinin deri üzerinde oluşturduğu iltihaplı sivilce. 
akompanyatör is.Fr. accompagnateur müz. Bir parça çalındığı zaman ses veya bir 
aletle ona katılan kimse, eşlik eden. 
akonitin is.Fr. aconitine kim. Boğan otundan çıkarılan ve hekimlikte kullanılan 
zehirli bir madde. 
akont is.Fr. acompte tic. Bir borca karşılık, hesabı daha sonra görülmek üzere 
yapılan kısmi ödeme. 
akor is.Fr. accord müz. Üç veya daha çok sesin bir arada tınlaması. 
akordeon is.Fr. accordéon müz. Akordeon 
akordiyon is.Fr. accordéon 1. müz. Üstündeki düğmelere veya tuşlara basarak 
metal dilcikleri titretme yolu ile çalınan körüklü, elde taşınabilir bir çalgı, akordeon, 
armonika. 2. Kumaşlarda makine ile yapılmış kırma. 
akort is.Fr. accord müz. 1. Bir çalgıda doğru ses vermesi için yapılan ayar, düzen. 
2. Armoniyi sağlayan seslerin birleşmesi. 3. mec. Uyum. 
akreditif is.Fr. accréditif ekon. 1. Güven yazısı, güven hesabı. 2. Kredi mektubu. 
akromatin is.Fr. achromatine biy. Hücre çekirdeği içindeki ince iplikçiklerden 
yapılmış, kromatin ile boyanmamış olan kromozomları oluşturan bölüm. 
akromatopsi is.Fr. achromatopsie tıp Renk körlüğü. 
akromegali is.Fr. acromégalie tıp Genel gelişme bittikten sonra el, çene, burun vb. 
vücudun sivri kısımlarındaki kemiklerin kalınlaşması, büyümesi veya uzaması. 
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akrostiş is.Fr. acrostiche ed. Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru 
okunduğunda ortaya bir söz çıkacak şekilde düzenlenmiş manzume. 
aksan is.Fr. accent 1. Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş 
özelliği 2. dbl. Vurgu. 
akse is.Fr. accès tıp Hastalık nöbeti, kriz. 
akselerograf is.Fr. accélérographe fiz. İvmeyazar. 
akselerometre is.Fr. accéléromètre  fiz. İvmeölçer. 
aksesuar is.Fr. accessoire 1. Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan, ancak 
kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet, araç veya nesne. 2. Kadın giyiminde 
giysiyi bütünleyen ayakkabı, çanta, kemer, şapka, eldiven, mücevher vb. eşya.       
3. tiy. Konunun gerektirdiği ölçüde kullanılan, bir sahne içinde yer alan veya 
oyuncunun dekor gereği kullandığı çeşitli eşya. 
aksiyom is.Fr. axiome man. Belit. 
aksiyon is.Fr. action 1. Bir kuvvetin, maddi bir etkenin, bir düşüncenin ortaya 
çıkması. 2. İnsan etkinliğinin veya iradesinin açığa çıkması 3. Hareket, iş. 4. tic. 
Sermayenin belirli bir bölümü. 5. tic. Hisse senedi. 6. tiy. Bir oyuncunun sahne 
üzerindeki hareketi, bu hareketten ortaya çıkan gelişim. 7. tiy. Oyunun temasını 
geliştiren  başlıca olay, hikaye, gelişim. 
aksiyoner is.Fr. actionnaire ekon. Hisse sahibi, hissedar. 
akson is.Fr. axone anat. Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya 
yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı. 
aktinit is.Fr. actinite kim. Aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plütonyum, 
amerikyum, küriyum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı. 
aktinyum is.Fr. actinium kim. Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan radyoaktif 
bir element. 
aktivizm is.Fr. activisme fel. Eylemcilik. 
aktör is.Fr. acteur 1. tiy. ve sin. Erkek oyuncu 2. mec. Olduğundan başka türlü 
görünen kimse. 
aktris is.Fr. actrice tiy. ve sin. Kadın oyuncu. 
aktüalizm is.Fr. actualisme fel. 1. Geçmiş jeolojik olayların bugünkülere bakarak 
açıklanabileceğini ileri süren öğreti, edimselcilik. 2. Kuvveden fiile geçmiş olan hal. 
akustik is.Fr. acoustique fiz. 1. Yankı bilimi. 2. Yankılanım. 
akuzatif is.Fr. accusatif dbl. Belirtme durumu. 
akümülatör is.Fr. accumulateur fiz. Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo 
eden, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akımtoplar, akü. 
albatr is.Fr. albâtre min. Kaymak taşı. 
albatros is.Fr. albatros zool. Fırtına kuşugillerden, 1 m uzunlığunda, Atlantik 
Okyanusu’nda yaşayan iri bir kuş türü. 
albüm is.Fr. album 1. Fotoğraf, pul vb.ni dizip saklamaya yarayan bir tür defter.    
2. Herhangi bir konu ile ilgili kısa açıklamalar verilerek resimler basılmış olan 
kitap. 3. müz. Uzunçalar. 
albümin is.Fr. albumine biy. Bitkilerin, hayvanların doku ve sıvılarında bulunan, 
birleşimi karbon, oksijen, azot, hidrojen ve kükürt olan, suda eriyen, beyaza yakın 
renkte, yapışkan madde.  
aldehit is.Fr. aldéhyde kim. Alkolleri oksitlendirme veya asitleri indirgeme yolu ile 
elde edilen uçucu bir sıvı. 
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alegori is.Fr. allégorie ed. Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi 
kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme. 
aleksi is.Fr. alexie tıp Okuma yitimi. 
alfabe is.Fr. alphabet 1. dbl. Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre 
dizilmişbelli sayıda harfin bütünü, abece. 2. Bir dilin harflerini tanıtarak okuma 
öğrenmeyi sağlayan kitap. 3. mec. Bir işin başlangıcı. 
alfenit is.Fr. alphénide kim. İçinde bakır, çinko, nikel bulunan ve çatal bıçak takımı 
yapımında kullanılan gümüşlü bir alaşım. 
algoritma is.Fr. algorithme mat. Orta Çağda ondalık sayı sistemine göre yapılan ve 
son zamanlarda belirli herhangi bir kurala bağlı bulunan her türlü hesap işlemi. 
aliterasyon is.Fr. allitération ed. Şiir ve nesirde uyum sağlamak için söz başlarında 
ve ortalarında aynı ünsüzün veya aynı hecelerin tekrarlanması. 
alizarin is.Fr. alizarine kim. Kök boyası. 
alize is.Fr. alisé coğ. Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli 
esen birtakım rüzgarlar. 
alkali is.Fr. alcali kim. Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin 
genel adı. 
alkalimetre is.Fr. alcalimètre kim. Alkalölçer. 
alkaloit is.Fr. alcaloïde kim. Özellikleri ile alkalileri andıran organik madde. 
alkan is.Fr. alcane kim. Doymuş alifatik hidrokarbonların genel adı, parafin. 
alkil is.Fr. alkyle kim. Alkol kökü.  
alkol is.Fr. alcool 1. kim. Bira, şarap vb. sıvıların veya pancar, patates nişastasının 
şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin 
damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı. 2. mec. Her türlü 
alkollü içki. 
alkolizm is.Fr. alcoolisme tıp Alkollü içkilere hastalık derecesinde düşkün olma 
durumu. 
alogami is.Fr. allogamie biy. Tozlaşma. 
alotropi is.Fr. allothropie fiz. Karbon, fosfor vb. maddelerin fiziksel bakımdan ayrı 
özellikler gösterebilmesi durumu. 
alpaka is.Fr. alpaca 1. zool. Çift parmaklılar takımının devegiller sınıfından, Güney 
Amerika’da yaşayan, uzun tüylü, memeli bir hayvan. 2. Bu hayvanın yünü veya bu 
yünden dokunan kumaş. 
alternatif is.Fr. alternatif  1. Seçilebilecek bir başka yol, yöntem, seçenek, şık.      
2. sf. Almaşık. 3. sf. fiz. Dalgalı (akım). 
alternatör is.Fr. alternateur fiz. Dalgalı akım üreteci. 
alümin is.Fr. alumine kim. Suda çözünmeyen, beyaz bir toz olan alüminyum oksit. 
alüminyum is.Fr. aluminium kim. 1. Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan 
hafif bir element. 2. sf. Bu elementten yapılmış. 
alveol is.Fr. alvéol 1. Torba biçiminde küçük boşluk veya genişlemiş kısım. 2. biy. 
Akciğerde bronşçukların bittiği bölümde minik kese biçimindeki boşlukların son 
ucu. 
amboli is.Fr. embolie tıp Atardamarda kanın pıhtılaşması veya yağ parçacıklarının 
oluşması sonucunda meydana gelen tıkanma, damar tıkanıklığı. 
amenajman is.Fr. aménagement huk. 1. Devlete ve kişilere ait ormanların, önceden 
hazırlanıp kabul edilmiş esaslara uygun olarak işletilmesi. 2. Doğal kaynakların 
işletilmesi. 
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ametal is.Fr. amétale kim. Metal olmayan element. 
ametist is.Fr. améthyste jeol. Süs taşı olarak kullanılan mor renkte bir tür kuvars.  
amfibi is.Fr. amphibie 1. biy. İki yaşamlılar. 2. sf. Yüzergezer. 
amfibol is.Fr. amphibole jeol. Piroksenlere yakın siyah, esmer, yeşil renkli bir 
silikat grubu. 
amfiteatr is.Fr. amphithéatre 1. Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru 
basamaklı olarak yükselen salon. 2. Yunan ve Roma’da açık hava tiyatrosu. 3. coğ. 
basamak basamak yükselen yer biçimi. 
amfizem is.Fr. emphisème tıp Vücut organlarından bir bölümünün hava ile şişmesi. 
amilaz is.Fr. amilase kim. Nişastayı parçalayarak şekere çeviren bir enzim. 
amin is.Fr. amine kim. Amonyaktaki hidrojen yerine, tek değerli hidrokarbonlu 
köklerin geçmesiyle oluşan ürünlerin genel adı. 
amip is.Fr. amibe zool. Amipler takımından, vücudunun biçim değiştirmesiyle 
oluşan geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu 
sularda yaşayan bir hücreli canlı. 
amiral is.Fr. amiral ask. Rütbesi general ile aynı olan deniz subayı. 
amit is.Fr. amide kim. Amonyağın hidrojeni yerine bir asit kökünün geçmesiyle 
oluşan birleşiklerin sınıf adı. 
amitoz is.Fr. amitose biy. Amip, akyuvar ve bazı bakterilerde hücre bölünmesi 
yoluyla olan çoğalma. 
amnezi is.Fr. amnésie tıp Hafıza kaybı, bellek yitimi. 
amonyak is.Fr. ammoniaque kim. 1. Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu 
bir gaz. 2. İçinde bu gazın eritilmiş bulunduğu su, nişadır ruhu. 
amonyum is.Fr. ammonium kim. Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir 
birleşim kökü. 
amoralizm is.Fr. amoralisme fel. Töre dışıcılık. 
amortisman is.Fr. amortissement 1. Yıpranma payı 2. ekon. Faizin işlemesine son 
vermek için bir tahvilin birden ödenmesi. 
amper is.Fr. ampère fiz. Elektrik akımında şiddet birimi. 
ampermetre is.Fr. ampèremètre fiz. Amperölçer. 
ampirist is.Fr. empiriste fel. Deneyci. 
ampirizm is.Fr. empirisme fel. Deneycilik. 
amplifikatör is.Fr. amplificateur fiz. Yükselteç. 
ampütasyon is.Fr. amputation 1. tıp Bir organı kesip çıkartma. 2. mec. Herhangi 
bir bütünden bir parça kesme veya koparma. 
amyant is.Fr. amiante kim. Kolayca bükülen ve ateşe dayanan liflerden oluşmuş, 
bir tür ak asbest. 
anafilaksi is.Fr. anaphylaxie fiz. Aşırı duyarlık.  
analjezi is.Fr. analgésie tıp Acı yitimi. 
analoji is.Fr. analogie 1. Benzeşim, benzeşme. 2. dbl. örnekseme 3. man. Andırış 
anamnezi is.Fr. anamnésie tıp Hastanın, hastalığı ve çevresi ile ilgili verdiği bilgi. 
anarşi is.Fr. anarchie 1. sos. Başsızlık. 2. Kargaşa, başıboşluk. 
anartri is.Fr. anarthrie tıp Dil tutkunluğu. 
anatomi is.Fr. anatomie 1. tıp İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının 
birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih. 2. anat. Beden yapısı, gövde yapısı. 
3. mec. Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı.  
anatomist is.Fr. anatomiste tıp Anatomiyle uğraşan bilimci. 
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andemi is.Fr. endémie tıp Belli bir bölgede sık görülen hastalık. 
andropoz is.Fr. andropause tıp Yaş dönümü.  
anemi is.Fr. anémie tıp Kansızlık. 
aneroit is.Fr. anéroïde fiz. Cıva yerine bir maden kutu kullanmak temeline 
dayanan, kadranlı barometre. 
anestezi is.Fr. anesthésie tıp Uyuşturucu bir ilaçla vücudun bütününde veya belirli 
bir bölgesinde duyuların yok olması, duyum yitimi. 
anesteziyolojik sf.Fr. anesthesiologique tıp Anesteziyoloji ile ilgili. 
anevrizma is.Fr. anévrisme tıp Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur 
biçimindeki gevşeme şişkinliği. 
Anglikan öz.is.Fr. anglican din b. İngiliz kilisesine bağlı olan kimse. 
Anglikanizm öz.is.Fr. anglicanisme din b. İngiliz kilisesinin tuttuğu inanç yolu. 
anhidrit is.Fr. anhydrite jeol. Genellikle kaya tuzu ve alçı taşıyla birlikte bulunan 
doğal, susuz kalsiyum sülfat. 
anilin is.Fr. aniline kim. Benzenden türeyen bir amin. 
animizm is.Fr. animisme fel. Canlıcılık. 
anjin is.Fr. angine tıp Boğaz mukozasının şişmesi, boğak, hunnak. 
anjiyografi is.Fr. angiographie tıp Damar içine x ışınlarını geçirmeyen bir madde 
şırınga edildikten sonra damarların filminin alınması. 
anjiyoloji is.Fr. angiologie anat. Dolaşım organlarını inceleyen anatomi bölümü. 
ankiloz is.Fr. ankylose tıp Oynar eklemlerde oynaklığın kalmamasıyla eklemin 
işlemez duruma gelmesi. 
anofel is.Fr. anophèle zool. Sıtma mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek. 
anomali is.Fr. anomalie psikol. Sapaklık. 
anorganik is.Fr. anorganique kim. İnorganik. 
anot is.Fr. anode fiz. Bir elektrolitte akımın geçmesini sağlayan metal uçlardan artı 
yüklü olanı. 
ansambl is.Fr. ensemble müz. Topluluk. 
ansefal is.Fr. encéphale tıp Kafatası içindeki beyin ve yardımcı organların 
oluşturduğu yapı. 
ansefalit is.Fr. encéphalite tıp Ansefaldeki iltihaplı hastalıklardan irinsiz olanlara 
verilen genel ad. 
anten is.Fr. antenne 1. Boşlukta yayılan elektromanyetik dalgaları toplayarak bu 
dalgaların transmisyon hatları içerisinde yayılmasını sağlayan cihaz. 2. zool. 
Duyarga. 3. den. Olta şamandırasının alt ve üst kısmında bulunan ince uçlar. 
anterit is.Fr.entérite tıp İnce bağırsak iltihabı. 
anterograf is.Fr. entérographe tıp Bağırsak kasılmalarını ölçmeye yarayan alet. 
anterosel is.Fr. entérocèle tıp İnce bağırsak fıtığı.  
anterostomi is.Fr. entérostomie tıp Bağırsak düğümünün kesilip alınması. 
antialerjik is.Fr. antiallergique 1. tıp Alerjilerin önlenmesinde veya tedavisinde 
kullanılan ilaçların özelliği. 2. sf. Alerjiye neden olmayan. 
antibiyotik is.Fr. antibiotique tıp Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan 
veya sentezle elde edilen, birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin 
vb. maddelerin ortak adı. 
antijen is.Fr. antigène biy. İçerisine girdiği organizma aracılığıyla antikor 
oluşumunu sağlayan bakteri, virüs, parazit vb. protein yapısında madde. 
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antikatot is.Fr. anticathode fiz. basıncı azaltılmış bir elektrik boşalma tüpünde, 
katot ışınlarını alan elektronik lambadaki genellikle metal yaprak. 
antikite is.Fr. antiquité tar. 1. Eskilik. 2. İlk Çağ. 
antikor is.Fr. anticorps biy. Hastalığa sebep olan etkenleri zararsız duruma 
getirmek için vücudun çıkardığı madde. 
antilop is.Fr. antilope zool. 1. Antiloplardan, sıcak ülkelerde yaşayan, çok hızlı 
koşan, boynuzlu bir hayvan. 2. sf. Bu hayvanın derisinden yapılmış olan. 
antimon is.Fr. antimoine kim. Atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 olan 
mavimtrak beyaz renkte bir element. 
antinomi is.Fr. antinomie fel. Çatışkı. 
antioksidan is.Fr. antioxydant kim. 1. Genellikle yağların , yağlı besinlerin uzun 
süre saklanabilmesi, beyaz renkli sebze ve meyvelerin kararmasının önlenmesi için 
kullanılan madde. 2. Canlı organizmalardaki toksinleri atmaya yarayan madde. 
antipati is.Fr. antipathie  1. Sevimsizlik, soğukluk, iticilik. 2. psikol. Karşıt duygu. 
antisepsi is.Fr. antisepsie kim. Mikropları ilaçla öldürme yolları. 
antisiklon is.Fr. anticyclone coğ. Yüksek basınçlı atmosfer kütlesi. 
antoloji is.Fr. anthologie ed. Seçki. 
antrakt is.Fr. entracte sin. ve tiy. Ara. 
antrasit is.Fr. anthracite mdn. Güçlükle tutuşan , koku, duman çıkarmadan büyük 
bir ısı vererek yanan bir tür taş kömürü. 
antrenman is.Fr. entrainement sp. 1. İdman. 2. mec. herhangi bir konuda yapılan 
hazırlık. 
antrenör is.Fr. entraîneur sp. Bir spor dalında sporcuyu eğiten, yetiştiren ve 
çalıştıran kişi, çalıştırıcı. 
antrepo is.Fr. entrepôt tic. Gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu 
yer, ardiye. 
antrok is.Fr. entroque jeol. Trias devri katmanlarında bulunan, derisi dikenlilerden, 
deniz lalelerinin saplarını oluşturan kalsiyum karbonat bileşimi fosil. 
antropoit is.Fr. anthropoïde zool. İnsansı. 
antroposantrizm is.Fr. anthropocentrisme fel. İnsaniçincilik.  
anüri is.Fr. anurie tıp İdrarını yapamama şeklinde ağır bir böbrek rahatsızlığı 
belirtisi. 
anüs is.Fr. anus anat. Sindirim sisteminin sonunda bulunan ve dışkının atılmasına 
yarayan çıkış deliği, makat, şerç. 
anyon is.Fr. anion kim. Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin. 
aort is.Fr. aorte anat. Kalbin sol karıncığından çıkan ve vücuda kırmızı kan dağıtan 
büyük atardamar. 
apandis is.Fr. appendice anat. Kör bağırsağın ince bir parmak gibi olan son 
bölümü. 
apandisit is.Fr. appendicite tıp Apandisin iltihaplanması. 
apatit is.Fr. apatite jeol. Doğada, kemik dokusunda bulunan, içinde flor veya klor 
olan doğal kalsiyum fosfat. 
apel is.Fr. apel ekon. Anonim ortaklıklarda sermaye artırımı için yapılan ödeme 
çağrısı. 
apokrif is.Fr. apocryphe ed. Doğruluğuna güvenilmez söz veya yazı. 
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apolet is.Fr. épaulette ask. 1. Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformaların 
omuzlarına takılan işaretli parça, omuzluk. 2. Giysilerin omuzlarına süs olarak 
takılan parça. 
apostrof is.Fr. apostrophe dbl. Kesme işareti.  
apraksi is.Fr. apraxie tıp İşlev yitimi. 
apsis is.Fr. abscisse mat. 1. Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç 
noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri. 
apteriks is.Fr. aptéryx bot. Kivi. 
arabesk is.Fr. arabesque mim. 1. Girişik bezeme. 2. sf. Arap üslubunda olan. 
aragonit is.Fr. aragonite jeol. Beyaz, yeşil, mavimsi gri renkte billurlarmış bir tür 
kalsiyum karbonat. 
araşit is.Fr. arachide bot. Yer fıstığı. 
arbitraj is.Fr. arbitrage tic. Ara kazanç. 
arduvaz is.Fr. ardoise min. Kayağan taş. 
areometre is.Fr. aréomètre kim. Sıvıölçer. 
argon is.Fr. argon kim. Atom numarası 18, atom ağırlığı 39,9 olan bir element. 
argüman is.Fr. argument astr. ve mat. 1. Delil, kanıt, tanıt. 2. Tez, iddia, sav.         
3. astr. Bir denklem, bir eşitsizlik veya bir gök cisminin hareketine ait herhangi bir 
elemanın bağlı bulunduğu belli bir değer. 4. mat. Bir çıkış kümesinin değişkeni.     
5. mat. Bir cetvelde diğer bir sayıyı bulmak için yararlanılan sayı. 
aristokrasi is.Fr. aristocratie sos. 1. Soylu erki. 2. Soylular sınıfı. 
aritmetik is.Fr. arithmétique mat. 1. Matematiğin, konusu sayılar, bunların 
özellikleri ve işlemler olan kolu. 2. sf. Bu bilimle ilgili. 
aritmi is.Fr. arythmie tıp Kalp atışlarındaki düzensizlik ve eşitsizlik. 
arkaizm is.Fr. archaïsme ed. 1. Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş 
olan eski söz ve deyim. 2. Kullanıldığı çağdan daha eski bir çağdan kalma bir 
biçimin, bir yapının özelliği. 
arkeen is.Fr. archéen jeol. Kambriyumlardan önce oluşan eneksi yer katı. 
arkegon is.Fr. archégone bot. Eğrelti otlarında, bütün kara yosunlarında, bazı su 
yosunlarında ve açık tohumlularda görülen dişilik organı. 
arkoz is.Fr. arkose jeol. Birleşiminde feldspat bulunan, kum taşı türünden bir tortul 
kayaç. 
armatör is.Fr. armateur den. Ticaret gemisi sahibi. 
armatür is.Fr. armature 1. Bir aletin ana bölümünü oluşturan kısım. 2. fiz. Bir 
mıknatısın iki kutbu arasında, kuvvet akımını toplu bir duruma getirmek için bu 
kutuplar arasına yerleştirilen demir parçası. 3. fiz. Bir kondansatördeki iki iletken 
yüzeyden her biri. 
armoni is.Fr. harmonie müz. İki veya daha çok sesin aynı anda kulağa hoş gelecek 
biçimdeki uyumu, harmoni. 
armonyum is.Fr. harmonium müz. Taşınabilir küçük org. 
arpej is.Fr. arpège müz. Bir akort oluşturan seslerin birbiri arkasından çalınması. 
arsenik is.Fr. arsenic kim. Atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91 olan, maden 
filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde basit element, sıçanotu, zırnık. 
arşe is.Fr. archet  1. Tren, troleybüs, tramvay vb. elektrikle işleyen taşıtlarda telden 
elektrik akımı almaya yarayan, yukarıya doğru uzanmış demir yay. 2. müz. Keman 
yayı. 
arter is.Fr. artère 1. anat. Atardamar. 2. mec. Trafiği yoğun olan ana yol.  
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arterit is.Fr. artèrite tıp Atardamar bozukluğu. 
artikülasyon is.Fr. articulation dbl. Boğumlanma. 
artrit is.Fr. arthrite tıp Eklem romatizması.  
artroz is.Fr. arthrose tıp Genellikle şekil bozucu, iltihapsız, süreğen eklem 
hastalığı. 
Aryanizm öz.is.Fr. arianisme din b. IV. yüzyılda Arius adlı bir papazın kurduğu ve 
Hristiyan inanışının tersine olarak İsa’nın tanrılığını inkar eden mezhep. 
asbest is.Fr. asbeste min. Tremolitin bozulmasından oluşan, lifli, kırılmadan 
bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral, taş pamuğu, kaya lifi. 
asepsi is.Fr. asepsie tıp Özellikle tıpta kullanılan araç gereçleri ilaç kullanmadan 
yalnız ısı yardımı ile mikroptan arındırma işi. 
asetat is.Fr. acétate kim. Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam. 
asetilen is.Fr. acétylène kim. Renksiz, sarımsak kokulu, güçlü ve beyaz bir ışık 
vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz. 
aseton is.Fr. acétone kim. Birçok organik maddeyi eritmekte kullanılan uçucu, 
kolayca alev alır, eter kokusunda bir sıvı. 
asidimetre is.Fr. acidimètre kim. Asitölçer. 
asimetri is.Fr. asymétrie mat. Bakışımsızlık. 
asimilasyon is.Fr. assimilation 1.biy. Özümleme , 2. dbl. Benzeşme , 3. sos. Farklı 
kökenden gelen azınlıkları veya etnik grupları, bunların kültür birikimlerini, 
kimliklerini baskın doku ve yapı içinde eriterek yok etme sürecinin sonu. 
asimptot is.Fr. asymptote mat. Sonuşmaz. 
asit is.Fr. acide kim. Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan 
ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, 
hamız. 
ask is.Fr. asque bot. Asklı mantarlara özgü üreme organı. 
askarit is.Fr. ascarite zool. Bağırsak solucanı. 
askospor is.Fr. ascospore bot. Asklı mantarların sporu. 
asonans is.Fr. assonance ed. Aynı aksanı veren ünlüyü ondan sonra veya önce 
gelen ünsüzü hiç dikkate almadan her dizenin sonunda tekrarlama biçiminde 
yapılan uyak. 
aspidistra is.Fr. aspidistra bot. Zambakgillerden, genellikle saksıda yetiştirilen, 
yaprakları doğrudan doğruya topraktan çıkan bir süs bitkisi. 
aspiratör is.Fr. aspirateur fiz. 1. Havadaki duman, is, koku vb. yabancı maddeleri 
emerek dışarı atan aygıt, emmeç. 2. Kendisine Bağlanan bir kabın içerisindeki gazı 
seyreltmeye veya sıkıştırmaya yarayan, içinden bir sıvı geçirilerek çalıştırılan araç, 
emmeç. 
aspirin is.Fr. aspirine tıp Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan beyaz 
renkli hap. 
astat is.Fr. astate kim. Atom numarası 85 olan, bizmutun alfa ışınlarıyla 
bombardımanı sonucu elde edilen yapay element. 
astatin is.Fr. astatine kim. Astat. 
astım is.Fr. asthme tıp Bronşların daralmasından ileri gelen nefes darlığı. 
astigmat is.Fr. astigmate tıp Net görmeyen, astigmatizme tutulmuş (göz). 
astigmatizm is.Fr. astigmatisme tıp Gözün saydam tabakasında meridyenlerin 
eşitsizliği yüzünden net görememe durumu. 
astrofizik is.Fr. astrophysique astr. Gök fiziği. 
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astrolog is.Fr. astrologue astr. Yıldızların durum ve  hareketlerinden anlam 
çıkararak falcılık yapan kimse, müneccim. 
astronom is.Fr. astronome astr. Gök bilimci. 
astronomi is.Fr. astronomie astr. Gök bilimi, felekiyat. 
astronot is.Fr. astronaute astr. Uzay adamı. 
ataraksiya is.Fr. ataraxie fel. Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılmayan ruh 
dinginliği, acıya olduğu kadar kıvanca karşı da ilgisizlik. 
atavizm is.Fr. atavisme ant. Atacılık.   
ateizm is.Fr. athéisme fel. Tanrıtanımazlık. 
atlet is.Fr. athlète 1. Kolsuz, askılı fanila. 2. sp. Atletizmle uğraşan kimse. 
atletizm is.Fr. athlètisme sp. Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri geliştirmeye 
yarayan koşu, atlama, ağırlık kaldırma, atma vb. tek başına yapılan bireysel 
sporların genel adı. 
atmosfer is.Fr. atmosphère astr. 1. Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz 
tabakası, gaz yuvarı. 2. Hava yuvarı. 3. mec. İçinde yaşanılan ve etkisinde kalınan 
ortam, hava. 4. fiz. Basınç birimi olarak kullanılan ölçü. 
atom is.Fr. atome 1. kim. Birkaç türü birleştiğinde çeşitli kimyasal birleşikleri yani 
molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık. 2. fel. Eski 
Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan 
temel ögeleri. 
atropin is.Fr. atropine tıp Güzelavrat otundan çıkarılıp hekimlikte kullanılan zehirli 
bir madde. 
aval is.Fr. aval tic. Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi 
durumunda üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği 
güvence. 
avantaj is.Fr. avantage 1. Üstünlük sağlayan şey. 2. Yarar, kâr. 3. sp. Teniste 
eşitliğin bozulması için alınan ilk puan. 
avukat is.Fr. avocat 1. huk. Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, 
mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek 
edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse. 2. mec. 
Gerekmediği halde başkasını savunmaya, onun adına konuşmaya kalkışan kimse.  
azit is.Fr. azide kim. Azothidrik asitteki hidrojenin yerine bir kökün geçmesi ile 
türeyen birleşikler. 
azol is.Fr. azole kim. Heterosiklik birleşiklerin önemli bir sınıfı. 
azot is.Fr. azote kim. Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört 
oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element, nitrojen. 
azotometre is.Fr. azotomètre kim. Bir organik maddede bulunan azotun gaz 
hacmini ayarlamaya yarayan aygıt, azotölçer. 
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bakalit is.Fr. bakélite kim. Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde 
edilen yapay reçine. 
bakalorya is.Fr. baccalauréat eğt. Üniversitelere girebilmek için lise öğreniminden 
sonra verilen olgunluk sınavı. 
bakteriyolog is.Fr. bactériologue tıp Bakterilerle ilgili, bakteriyoloji alanında 
çalışan kimse. 
bakteriyoloji is.Fr. bactériologie tıp Bakterilerin ve genellikle mikropların 
biçimlerini, niteliklerini inceleyen bilim. 
bakteriyoskopi is.Fr. bactérioscopie tıp Bakterilerin mikroskopla incelenmesi 
işlemi. 
balast is.Fr. ballast 1. Demir yollarında traverslerin altına, şoselerde düzeltilmiş 
toprak üzerine döşenen taş kırıkları. 2. den. Safra. 
balat is.Fr. ballade ed. 1. Orta Çağda, üç bentten oluşan bir Batı şiiri türü. 2. müz. 
Batı’da, belirli danslara eşlik eden bir tür şarkı. 3. müz. Serbest biçimli, romantik, 
müzik araçlarıyla çalınan veya şarkı olarak okunan eser. 
balistik is.Fr. ballistique ask. Ateşli silahlarda barut gazının basıncı ile fırlayıp 
hedefe varıncaya kadar merminin havadaki hareketini inceleyen bilim. 
bambu is.Fr. bambou bot. 1. Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m 
kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston vb. birçok eşyanın yapımında kullanılan 
bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren. 2. sf. Bu kamıştan yapılmış olan. 
bankiz is.Fr. banquise  coğ. Buzla.  
bardo is.Fr. bardot zool. Aygır ile dişi eşek çiftleşmesinden üretilen hayvan. 
barisfer is.Fr. barysphère jeol. Ağır küre. 
barit is.Fr. baryte kim. Baryum oksit veya baryum hidroksit. 
baritin is.Fr. barytine kim. Doğal baryum sülfat. 
bariton is.Fr. barytone müz. 1. Tenor ve bas arasındaki erkek sesi. 2. Basso ile alto 
arasında ses veren, pistonlu bir tür ağız çalgısı. 
barometre is.Fr. baromètre fiz. Basınçölçer.  
baroskop is.Fr. baroscope fiz. Havanın içinde bulunduğu cisimlerin ağırlığı üzerine 
yaptığı hafifletici etkiyi gösteren ve havası boşaltılabilen bir fanus içinde terazisi 
bulunan fizik cihazı. 
barparalel is.Fr. barre parallèle sp. Düşey direkler üzerine paralel olarak 
tutturulmuş iki tahta çubuktan oluşmuş jimnastik aracı. 
baryum is.Fr. barium kim. Atom sayısı 56, yoğunluğu 3,78 olan, doğada en çok 
baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan katı ve basit bir element. 
bas is.Fr. basse müz. 1. En kalın erkek sesi. 2. Sesi böyle olan sanatçı. 3. En kalın 
sesli orkestra çalgısı. 
basil is.Fr. bacille biy. Bakterilerin çomak biçiminde ince uzun olan türü. 
baskül is.Fr. bascule 1. Ağırlıkları tartmaya yarayan alet. 2. fiz. İki kolu sıra ile 
kalkıp inebilen, ortasından veya uçlarından birine az çok yakın değişmez bir 
noktaya dayanan kaldıraç. 
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bateri is.Fr. batterie müz. Orkestrada vurmalı çalgı takımı, davul. 
baterist is.Fr. batteriste müz. Davulcu. 
batimetre is.Fr. bathymètre den. Derinlikölçer. 
batimetri is.Fr. bathymètrie den. Derinlik ölçümü. 
batyal is.Fr. bathyal coğ. 200-2000 m arasında derinliği olan deniz. 
bazalt is.Fr. basalte jeol. Koyu renkli, sert, bir çeşit yanardağ kütlesi. 
bazidiyospor is.Fr. basidiospore bot. Bazitli mantarların sporları. 
bazilika is.Fr. basilique mim. 1. İçi, ortadaki yüksek, yandakiler daha alçak olmak 
üzere iki sıra sütunla üç salona ayrılmış, dikdörtgen biçiminde büyük kilise. 2. Kral 
sarayı. 3. Dikdörtgen biçiminde, uç kısmında yarım çembere benzeyen bir çıkıntısı 
olan Roma mahkemesi. 
bazit is.Fr. baside bot. Bazit mantarların üreme organı. 
bazofil is.Fr. basophile bot. Alkali özelliği üstün olan bitki. 
bazofobi is.Fr. basophobie tıp 1. Sinirsel veya ruhsal bozukluktan ileri gelen 
yürüyememe hastalığı. 2. Yürürken düşme korkusu. 
bekar is.Fr. bécarre müz. Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna 
getirilmesini gösteren nota işareti. 
bekas is.Fr. bécasse zool. Çulluk. 
bemol is.Fr. bémole müz. 1. Bir sesin yarım ton kalınlaştırılacağını gösteren nota 
işareti. 2. Böylece kalınlaştırılmış ses. 
benzen is.Fr. benzène kim. 1. Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 
formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı. 2. esk. Benzin. 
benzin is.Fr. benzine kim. 1. Petrolün damıtılması ile elde edilen, renksiz, uçucu, 
kendine özgü kokusu bulunan bir sıvı. 2. Bir tür organik yağ çözücü. 3. esk. 
Benzen. 
benzol is.Fr. benzole kim. Benzin ve tolüen karışımı bir akaryakıt. 
beriberi is.Fr. béribéri tıp Genellikle Uzak Doğu ülkelerinde B vitamini 
eksikliğinden ileri gelen bir hastalık. 
beril is.Fr. béryl min. Doğada altıgen billurlar durumunda bulunan, saydam, çoğu 
yeşil renkli berilyum ve alüminyum silikat. 
berilyum is.Fr. béryllium kim. Atom numarası 4, atom ağırlığı 9,013 olan, zümrüt 
vb. taşların birleşiminde bulunan, havanın etkisine karşı ince bir oksit tabakasıyla 
kaplı element. 
berkelyum is.Fr. berkélium kim. Atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan yapay 
element. 
berlam is.Fr. merlan zool. İnce pullu, sırtı açık kahverengi, yanları ve karnı beyaz, 
ortalama 30-40 cm boyunda, Marmara ve Ege Denizi’yle Akdeniz’de bol bulunan 
bir balık türü. 
betatron is.Fr. bétatron fiz. Elektronları hızlandıran elektromanyetik bir araç. 
betonarme is.Fr. béton armé 1. mim. Yapıda gücü, esnekliği artırmak için metal ve 
çimentodan yararlanma yöntemi, demirli beton. 2. sf. Bu yöntemle yapılmış. 
bikarbonat is.Fr. bicarbonate kim. Hidrojen karbonatların genel adı. 
bisülfat is.Fr. bisulfate kim. Hidrojenli sülfatlar. 
bisülfür is.Fr. bisulfure kim. Molekülünde iki kükürt atomu bulunduran birleşik. 
bitüm is.Fr. bitume jeol. 1. Keskin bir koku, alev ve koyu duman çıkararak yanan, 
karbon ve hidrojen bakımından çok zengin doğal yakıt maddelerinin genel adı, yer 
sakızı. 2. Yol kaplamasında, kağıt ve çatıların su geçirmez duruma getirilmesinde, 
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kömür tozundan briket yapımında vb. kullanılan, doğal ısıda katı, yoğunluğu bire 
yakın, koyu kestane renginde madde. 
biyopsi is.Fr. biopsie tıp Mikroskopta yapısını incelemek amacıyla canlıdan bir 
doku parçası alma. 
biyotit is.Fr. biotite jeol. Bir çeşit kara renkli mika. 
bizmut is.Fr. bismuth kim. 1. Atom numarası 83, atom ağırlığı 209 olan kızılımsı 
beyaz renkli kırılgan ve katı bir element. 2. İlaç olarak kullanılan ve asıl maddesi 
bizmut olan karışım. 
bizon is.Fr. bison zool. Amerika’da yaşayan bir cins hörgüçlü yaban öküzü. 
blastula is.Fr. blastula biy. Yumurta hücresi embriyo olurken morulanın gelişerek 
içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morula. 
blok is.Fr. bloc 1. Kocaman ve ağır kitle. 2. Birden çok bölümü bir araya getirilmiş 
olan, bir bütün oluşturan. 3. Politik çıkarları sebebiyle birlik kuran devletler 
topluluğu. 4. İçine resim veya yazı kağıtları konulan karton kap. 5. Birbirine bitişik 
büyük yapılar. 6. sp. Voleybolda, file üstünde karşı oyuncunun topu sert vururken, 
önünde iki veya üç kişinin elleri ile oluşturdukları perde. 
blokaj is.Fr. blocage 1. Bloke etme işi. 2. Hareketine engel olma, hareketini 
durdurma. 3. Sivri taşların toprak zemine dikine çakılarak üzerine beton 
dökülmesiyle yapılan dolgu. 4. ekon. ve tic. Bankacılıkta bir varlığın yetkili 
otoritelerin izni olmadan sahibi tarafından kullanılamaması durumu. 
boa is.Fr. boa 1. zool. Boa yılanı. 2. kadınların boyunlarına aldıkları yılan 
biçiminde dar ve uzun kürk.  
bobin is.Fr. bobine 1. Makara. 2. Fotoğraf filmi rulosu. 3. Tampon silindiri veya 
mihver boru etrafına sarılmış kağıt veya kartonun sürekli uzunluğu. 4. fiz. İçinden 
elektrik akımı geçebilen yalıtılmış tel ile bu telin sarılı bulunduğu silindirden oluşan 
aygıt. 
bobinaj is.Fr. bobinage fiz. Bir filmi veya mıknatıslı kuşağı bir makaradan başka 
bir makaraya sarma. 
boks is.Fr. boxe sp. Belirli kurallara uyularak yapılan yumruk dövüşü, yumruk 
oyunu. 
boksit is.Fr. bauxite min. Korindon. 
boksör is.Fr. boxeur sp. Boks yapan kimse, yumruk oyuncusu. 
bolero is.Fr. boléro müz. 1. Kısa ve kolsuz kadın ceketi. 2. Ağır ritimli bir İspanyol 
dansı. 3. müz. Bu dansın müziği. 
bolometre is.Fr. bolomètre fiz. Işınımölçer. 
bombardıman is.Fr. bombardement ask. 1. Topa tutma. 2. Bombalama. 
bor is.Fr. bore kim. Atom numarası 5, atom ağırlığı 10,8 olan tabiatta bor asidi veya 
boratlar durumunda bulunan basit element. 
boraks is.Fr. borax kim. Yoğunlaşmış bir borik asitten türeyen sodyum tuzu. 
borasit is.Fr. boracite min. Sert billur veya yumuşak beyaz kütle durumunda 
bulunan magnezyum boratı. 
borat is.Fr. borate kim. Bor asidi ile bir oksidin birleşmesinden oluşan tuz. 
borik is.Fr. borique kim. Bordan türeyen asit ve anhidrit. 
breş is.Fr. brèche jeol. 1. Doğal çimento ile lavlı, kavkılı, kabuklu, kemikli 
kırıntıların kaynaşmasıyla oluşmuş kütle. 2. Bir tür yapay mermer. 
brom is.Fr. brome kim. Atom numarası 35, atom ağırlığı 79,909 olan, sıvı bir 
element. 
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bromür is.Fr. bromure kim. Bromhidrik asidin tuzu veya eteri.  
bronş is.Fr. bronche anat. Soluk borusunun akciğerlere giden iki kolundan her biri 
ve bunların dalları. 
bronşit is.Fr. bronchite tıp Bronş ve bronşçukların iltihaplanması. 
buat is.Fr. boite fiz. Elektrik akımı devrelerinde birleştirme yapmak veya akımı bir 
veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan kutu. 
Budist öz.is.Fr. bouddhiste din. b. Budizm dininden olan kimse. 
Budizm öz.is.Fr. bouddhisme din. b. Doğaüstü kişileşmiş bir tanrı düşüncesi yerine, 
salt varlığı koyarak onun insanda arzu biçiminde belirdiğini, bundan da ıstırabın 
doğduğunu, ıstıraptan kurtulmak için var olmaktan vazgeçmek gerektiğini ileri 
süren, Hindistan ve Çin’de yaygın olan, Buddha’nın ileri sürdüğü mistik dünya 
görüşü ve din. 
buldok is.Fr. bouledogue zool. Köpekgillerden, burnu basık, alt çenesi üsttekinden 
uzun, iri ve güçlü bir köpek türü. 
büğlü is.Fr. bugle müz. Küçük büğlü, soprano büğlü, alto büğlü, bariton büğlü 
olarak dört türü bulunan, bakırdan, perdeli veya pistonlu müzik araçlarının adı. 
bütan is.Fr. butane kim. Metal bidonlar içinde az bir basınç altında sıvılaşan, yakıt 
olarak yararlanılan HC formülündeki hidrokarbür gazı. 
büten is.Fr. butène kim. Olefin grubundan C4H8 formülünde iki hidrokarbonun adı. 
 

 
 

-Ç- 
 
 
 

çeçe is.Fr. tsé-tsé zool. İki kanatlılardan, insana uyku hastalığı aşılayan, sinekten 
büyük bir cins Güney Afrika böceği. 
çinçilya is.Fr. chincilla zool. Çinçilyagillerden, postu için avlanan, yumuşak ve 
gümüş rengi tüyleri olan kemirici hayvan. 
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daltonizm is.Fr. daltonisme tıp Renk körlüğü. 
dansimetre is.Fr. densimètre fiz. Yoğunlukölçer. 
kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene. 
dasit is.Fr. dacite jeol. Kuvarslı diyorit birleşiminde olan bir sızıntı kütlesi. 
datif is.Fr. datif dbl. Yönelme durumu. 
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debboy is.Fr. dépot ask. esk. Silah, giysi vb. asker eşyası ambarı. 
debi is.Fr. débit coğ. Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun 
hacmi, akım. 
defans is.Fr. défense sp. Savunma. 
deflasyon is.Fr. déflation ekon. Para darlığı, durgunluk. 
degaj is.Fr. dégage sp. Futbolda kalecinin topu sert bir ayak vuruşuyla uzağa 
atması. 
degajman is.Fr. dégagement sp. Degaj. 
deist is.Fr. déiste din b. Deizm yanlısı, neden tanrıcı. 
deizm is.Fr. déisme din b. Tanrı’yı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden, Tanrı için 
başka herhangi bir güç ve nitelik tanımayan, vahyi reddeden görüş, neden tanrıcılık. 
dekagram is.Fr. décagramme mat. On gram ağırlığında bir ölçü birimi. 
dekalitre is.Fr. décalitre mat. On litre hacminde bir ölçü birimi.  
dekametre is.Fr. décamètre mat. On metre uzunluğunda bir ölçü birimi, dam. 
dekar is.Fr. décare mat. 1000 m2 değerinde yüzey ölçü birimi. 
dekaster is.Fr. décastère mat. 10 metreküplük hacim ölçüsü birimi. 
dekatlon is.Fr. décathlon sp. Uzun atlama, gülle atma, cirit atma, yüksek atlama, 
disk atma, sırıkla yüksek atlama, 100 m koşusu, 400 m koşusu, 110 m engelli koşu, 
1500 m koşularını içeren atletizm yarışması. 
dekont is.Fr. décompte ekon. 1. Bankalarda çekilen veya yatırılan para karşılığında 
verilen belge. 2. Kapatılan bir hesaptan yapılacak indirme. 3. Bütün indirmeler 
yapıldıktan sonra borçlu tarafından ödenecek, alacaklı tarafından alınacak olan 
miktar. 
dekstrin is.Fr. dextrine kim. Nişastanın bölünmesinden elde edilen zamklı bir 
madde. 
dekstroz is.Fr. dextrose kim. Nişasta şekeri. 
demokrasi is.Fr. démocratie sos. Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim 
biçimi. 
densimetre is.Fr. densimètre mat. Bitkilerin dış kısımları ile toprak üzerinde 
kapladıkları alanı çeşitli büyüklüklerdeki halkalar yardımı ile ölçen bir alet. 
depar is.Fr. départ sp. Çıkış 
deplasman is.Fr. déplacement sp. 1. Spor takımlarının kendi şehirleri dışında maç 
yapmaya gitmesi. 2. Spor takımlarının kendi sahaları dışında oyun oynadıkları saha. 
depo is.Fr. dépot 1. Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir 
şeyin konulduğu yer, ardiye. 2. Bir malın toptan satıldığı ve çokça bulunduğu yer.   
3. ask. Ordu mallarının saklandığı, bakımlarının yapıldığı yer. 
depresyon is.Fr. dépression psikol. Çöküntü. 
dermatit is.Fr. dermatite tıp Deride görülen her çeşit iltihaplı hastalık. 
dermatolog is.Fr. dermatologue tıp Deri hastalıkları uzmanı. 
dermatoloji is.Fr. dermatologie tıp Tıbbın deri hastalıkları ile ilgili dalı.  
desibel is.Fr. décibel fiz. Ses şiddetini gösteren birimin onda biri. 
desigram is.Fr. décigramme mat. Bir gramın onda biri ağırlığında bir ölçü birimi. 
desikatör is.Fr. dessiccateur tek.  Kurutma kabı. 
desilitre is.Fr. décilitre mat. Bir litrenin onda biri hacminde bir ölçü birimi. 
desimal is.Fr. décimal mat. Ondalık sistem. 
desimetre is.Fr. décimètre mat. Bir metrenin onda biri uzunluğunda bir ölçü birimi. 
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determinant is.Fr. déterminant mat. Birkaç bilinmeyenli birinci dereceden eşitlik 
sistemlerini çözmede kullanılan yardımcı cebirsel anlatım. 
determinasyon is.Fr. détermination fel. Belirlenim. 
determinist is.Fr. déterministe fel. Belirlenimci. 
determinizm is.Fr. déterminisme fel. Belirlenimcilik. 
devalüasyon is.Fr. dévaluation ekon. Değer düşürümü. 
devoniyen is.Fr. dévonien jeol.  Birinci Çağın dördüncü dönemi ve bu dönemde 
oluşmuş yer tabakaları. 
dezenfeksiyon is.Fr. désinfection tıp Mikroplardan temizleme işi.  
dialkol is.Fr. dialcool kim. Glikol. 
diferansiyel is.Fr. différentiel 1. Dönemeçlerde otomobilin iki arka tekerleğinin ayrı 
hızla dönmesini sağlayan bir dişli aygıt. 2. mat. Özellikle fonksiyonların 
değişmeleriyle ilgili matematik dalı. 
difraksiyon is.Fr. diffraction fiz. Kırınım. 
difteri is.Fr. diphtérie tıp Çoğunlukla çocuklarda görülen, burun, boğaz, yutak 
çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, kuşpalazı. 
diftong is.Fr. diftongue dbl. İkili ünlü. 
difüzyon is.Fr. diffusion fiz. Moleküllerin kinetik enerjileri sebebiyle çok yoğun bir 
bölgeden az yoğun bir bölgeye hareketleri. 
diksiyon is.Fr. diction 1. Seslerin, sözlerin, vurguların, anlam ve heyecan 
duraklarını kurallarına uygun olarak söyleme biçimi. 2. Konuşulan dilin incelenmesi 
ve kullanılması. 3. tiy.  Duru, açık vurgulama ve çıkaklara tam uyarak konuşma. 
dilatometre is.Fr. dilatomètre fiz. Genleşmeölçer. 
dilüviyum is.Fr. diluvium jeol. Bugünkü ırmakların Dördüncü Çağdan kalma en 
eski alüvyonları. 
din is.Fr. dyne fiz. C.G.S. sisteminde 1 g’lık bir kütlenin hızını saniyede 1 cm 
artıran güç birimi. 
dinamit is.Fr. dynamite 1. kim. Nitrogliserin ile yapılan patlayıcı bir madde.          
2. mec. Tutku, özlem, heyecan. 3. sf. mec. Şiddetli, korkunç, hırslı. 
dinamizm is.Fr. dynamisme fel. 1. Devimselcilik. 2. mec. Davranışları canlı ve 
hareketli olan canlının özelliği. 
dinamo is.Fr. dynamo fiz. Üreteç. 
dinamometre is.Fr. dynamomètre fiz. Kuvvetölçer. 
dinozor is.Fr. dinosaure 1. zool. Dinozorlar takımından, boyu 20 m kadar olabilen, 
ilk çağlarda yaşamış, günümüze fosilleri kalmış bir sürüngen. 2. mec. Gelişmelere 
ayak uyduramamış, çağın gerisinde kalmış veya mevcut durumu koruyup herhangi 
bir köklü değişiklik yapmak istemeyen kimse.  
diploit is.Fr. diploïde biy. İki kromozom takımı taşıyan hücre veya organizma. 
disimilasyon is.Fr. dissimilation dbl. Benzeşmezlik. 
disk is.Fr. disque sp. 1. sp. Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 
kg ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak.                 
2. Gramofon plağı. 3. anat. Omurları birbirine birleştiren ana madde. 4. fiz. İnce ve 
çapı oldukça büyük teker şeklinde parça. 
disponibilite is.Fr. disponibilités ekon. Bankalarda mevcut nakit ve derhal paraya 
çevrilebilecek kıymet. 
diyabaz is.Fr. diabase jeol. Feldspatlardan bir plajiyoklaz ile ojitten oluşmuş yeşil 
renkli bir kütle. 
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diyabet is.Fr. diabète tıp Şeker hastalığı.  
diyabetolog is.Fr. diabétologue tıp Diyabet uzmanı. 
diyafram is.Fr. diaphragme 1. anat. Göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran 
ince ve geniş kas. 2. fiz. Bir ışık demetinde uçtaki ışıkları tutmak ve optik 
cihazlarda daha net bir görüntü elde etmek için çapı ayarlanabilir ışık geçirmez 
levha. 
diyagonal is.Fr. diagonal 1. Eğri bir biçimde dokunmuş kumaş. 2. mat. Köşegen. 
diyagram is.Fr. diagramme 1. Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik.        
2. bot. Bir çiçeğin bütün ayrıntılarını gösteren taslak. 
diyaklaz is.Fr. diaclase jeol. Çatlak. 
diyakroni is.Fr. diacronie db. Art zamanlılık. 
diyalaj is.Fr. diallage jeol. Piroksen cinsinden, doğal kalsiyum, magnezyum ve 
demir silikatı. 
diyalekt is.Fr. dialecte db. Lehçe. 
diyalektoloji is.Fr. dialectologie db. Lehçe bilimi. 
diyalel is.Fr. diallèle man. Bir önermeyi başka bir önerme ile tanıtlamak yoluyla 
yapılan sofizm, üstü örtülü bir tür kısır döngü. 
diyaliz is.Fr. dialyse kim. Bazı cisimlerin gözenekli zarlardan geçebilmesi temeline 
dayanan bir çözümleme veya arıtma yöntemi. 
diyapazon is.Fr. diapason fiz. Titreştirildiğinde ana seslerden birini veren, U 
biçiminde, küçük bir çelik araç.  
diyastaz is.Fr. diastase biy. Nişastayı dekstrin ve glikoz durumuna getiren, 
tükürükte ve pankreasın salgısında bulunan bir enzim. 
diyastol is.Fr. diastole fizy. Sistolden sonra karıncıkların genişlemesi. 
diyatome is.Fr. diatomée bot. Silisli sert kabukları olan ve fosilleri, kalın yer 
katmanları oluşturan bir algler familyası. 
diyez is.Fr. dièse müz. 1. Bir sesin yarım ton inceltileceğini gösteren nota işareti.    
2. sf. yarım ton inceltilmiş (ses). 
diyoptri is.Fr. dioptrie fiz. Optik sistemlerin yakınsaklık birimi. 
diyorit is.Fr. diorite jeol. Özellikle plajiyoklazdan oluşan, saydam, üstü tanecikli 
derinlik kayacı. 
dizanteri is.Fr. dysenterie tıp Ağrılı ve kanlı ishalle beliren, bağırsakta yaralara yol 
açan bulaşıcı, salgın hastalık, kanlı basur. 
dogma is.Fr. dogme 1. fel. Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya 
ideolojinin temeli yapılan sav, nas, inak. 2. Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün 
sorgulanamaz, tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesi.  
dogmatizm is.Fr. dogmatisme fel. Dogmacılık.  
dolikosefal is.Fr. doli chocéphale anat. Uzun kafalı. 
dolomit is.Fr. dolomite jeol. Kalsiyum ve magnezyumlu karbonat birleşiminde bir 
mineral. 
doz is.Fr. dose 1. Bir ilacın bir defada veya bir günde alınması gereken miktarı.      
2. kim. Bir maddenin bir birleşiğe, bir karışıma giren veya girmesi gereken belli 
miktarı, düze. 3. Genellikle bir davranış, bir konuşma vb.nde yeterli görülen ölçü. 
dozaj is.Fr. dosage 1. Dozu ayarlama. 2. kim. Düzem. 
dömifinal is.Fr. demi-finale sp. Yarı final. 
dömivole is.Fr. demi-volée sp. Futbolda topun yere vurup sektiği anda, ayakla 
yapılan vuruş. 
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döteryum is.Fr. deuterium kim. Çekirdeğinde bir proton ve bir nötron bulunduran 
hidrojen atomunun bir izotopu, ağır hidrojen. 
döviz is.Fr. devise 1. ekon. Ülkeler arası ödemelerde kullanılabilecek para, çek ve 
poliçe vb. her türlü ödeme aracı. 2. ekon. Yabancı ülke parası. 3. Propaganda, 
tanıtma amacıyla üzeri yazılmış bez veya karton.  
dram is.Fr. drame tiy.1. Sahnede oynanmak için yazılmış oyun. 2. Acıklı, üzüntülü 
olayları, bazen güldürücü yönlerini katarak konu alan sahne oyunu veya televizyon 
filmi. 3. Tiyatro edebiyatı. 4. mec. Acıklı olay. 
dramaturg is.Fr. dramaturge tiy. Oyun yazma ve yönetme kurallarını bilen, bir 
oyun yazılır veya sahnelenirken bu bilgisinden yararlanılan kimse, oyun yazarı, 
tiyatro yazarı. 
dren is.Fr. drain 1. Ark. 2. tıp Ameliyat sonrası vücut içinde kalan doku artıklarını 
ve sıvıları dışarı atmak veya yara üzerindeki iltihabı akıtmakta kullanılan bükülgen 
tüp. 
drenaj is.Fr. drainage 1. Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların 
akıtılması, akaçlama. 2. tıp Yarada biriken sıvıyı akaçla boşaltma. 
drog is.Fr. drogue kim. Hayvan ve bitkilerden kurutularak veya özel metotlarla 
toplanarak elde edilen, eczacılık ve kısmen sanayide kullanılan ham veya yarı ham 
madde. 
drosera is.Fr. droséra bot. Droseragillerden, topuz biçimindeki yapraklarınınüst 
yüzeyi, böcekleri yakalayan yapışkan tüyler ile örtülü otsu bir bitki. 
dublaj is.Fr. doublage sin. ve TV 1. Çekilmiş bir filmi sonradan sesli duruma 
getirmek. 2. Yabancı dildeki filmlerin başka bir dile çevrilmesi işi. 
dublör is.Fr. doublure sin. ve TV Bir oyuncunun yerine oynayabilecek başka 
oyuncu, benzer. 
düalizm is.Fr. dualisme fel. İkicilik. 
dünit is.Fr.dunite jeol. Temel maddesi olivin olan iri taneli kayaç.  

 
 
 
 

-E- 
 

 
 
 
ebonit is.Fr. ébonite kim. Yüz kısım kauçuğun otuz iki kısım kükürtle 
işlenmesinden elde edilen plastik madde. 
efektif is.Fr. effectif ekon. 1. Bankacılıkta nakit para. 2. Banknot ve metal para.      
3. Merkez Bankası tarafından alım satımı yapılan ve Türk lirası olarak kurları 
belirlenen yabancı ülke parası. 
efriz is.Fr. frise mim. Friz. 
eglog is.Fr. églogue ed. Kısa kır manzumesi, çoban türküsü. 
egosantrizm is.Fr. égocentrisme fel. Beniçincilik. 
egzersiz is.Fr. exercise 1. Alıştırma. 2. sp. İdman. 
egzistansiyalist is.Fr. existentialiste fel. Varoluşçu. 



113 
 

egzistansiyalizm is.Fr. existentialisme fel. Varoluşçuluk. 
egzogami is.Fr. exogamie sos. Dış evlilik. 
egzomorfizm is.Fr. exomorphisme jeol. Dış başkalaşım.  
ekinoks is.Fr. équinoxe astr. Gün tün eşitliği. 
eklektizm is.Fr. éclectisme fel. Seçmecilik. 
ekliptik is.Fr. écliptique astr. Tutulum. 
ekolali is.Fr. echolalie psikol. Yankıca. 
ekonometri is.Fr. économètrie ekon. Ekonomik olayların açıklanmasında çok 
sayıda değişkeni göz önüne alarak ve karşılıklı bağıntılar kurarak teorik 
çalışmaların deneylerle doğrulanmasını sağlayan matematiksel yöntem. 
ekopraksi is.Fr. échopraxie psikol.  Yansıca. 
ekspresyonist is.Fr. expressionniste fel. Dışa vurumcu. 
ekspresyonizm is.Fr. expressionnisme fel. Dışa vurumculuk. 
ekstrasistol is.Fr. extrasystole tıp Kalp ve damarlarda normal iki kasılma arasında 
oluşan fazladan kasılma. 
ekstre is.Fr. extrait 1. tic. Hesap özeti veya dökümü. 2. Öz, hülasa.  
Ekvator öz.is.Fr. équateur coğ. Yer yuvarlağının eksenine dik olarak geçtiği ve yer 
yuvarını iki eşit parçaya böldüğü varsayılan en büyük çember, eşlek, istiva hattı. 
ekvatoral is.Fr. équatorial astr. Yıldızların açılım ve yükselimini ölçmekte 
kullanılan dürbün. 
eleji is.Fr. élégie ed. İçli, acıklı yakarışları, yakınmaları ve melankolik duyguları 
anlatan şiir. 
elektrik is.Fr. électrique fiz. 1. Maddenin elektron, pozitron, proton vb. 
parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü. 2. Bu enerjinin gündelik 
hayatta kullanılan biçimi. 3. Bu enerjiden elde edilen aydınlanma. 4. Fiziğin, 
elektrik olaylarını inceleyen kolu. 5. sf. Elektrikle çalışan. 6. mec. Çarpıcılık, 
cazibe, canlılık. 
elektroansefalografi is.Fr. électroencéphalographie tıp Beyinde oluşan elektri 
akımının ve bu akımda gerçekleşen değişikliklerin çizelge halinde kaydedilmesi. 
elektroansefalogram is.Fr. électroencéphalogramme tıp Beyin hücrelerinin 
doğurduğu gizil güç farklarının yazılmasıyla elde edilen çizelge. 
elektrodiyaliz is.Fr. électrodialise kim. Birtakım koloitlerin ortamdaki öteki 
parçacıklara oranla gözenekli zarlardan daha kolay geçmesi özelliğine dayanan 
kimyasal arıtma yönteminin elektrik enerjisiyle hızlandırılmış türü. 
elektrofil is.Fr. électrophile kim. Bir atom veya iyondan elektron alabilen, onunla 
elektron paylaşabilen madde. 
elektrogitar is.Fr. électroguitare müz. Elektrikten yararlanılarak sesi yükseltilen 
gitar. 
elektrolit is.Fr. électrolite 1. fiz. Elektroliz işlemiyle çözülen madde. 2. biy. Hücre 
içi ve dışı sıvısındaki sodyum, potasyum vb. madensel iyonlar. 
elektroliz is.Fr. électrolise fiz. Bir elektrik akımının etkisiyle ortaya çıkan kimyasal 
ayrışma. 
elektromanyetizma is.Fr. électromagnétisme fiz. 1. Elektriklenme ile 
mıknatıslanmanın karşılıklı olarak etkilenmelerinden ortaya çıkan olayların bütünü. 
2. Elektrik akımıyla mıknatıs elde etme. 
elektrometalürji is.Fr. électrométallurgie fiz. 1. Metalürji ürünlerinin elde 
edilmesinde ve arıtılmasında termik elektriğin ısı ve elektroliz özelliklerinin 
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kullanılması. 2. Elektrikle ısıtma olaylarından yararlanılarak yapılan ve madenlere 
uygulanan termik işlemlerin hepsi. 
elektromotor is.Fr. électromoteur 1. Elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren 
cihaz. 2. fiz. Mekanik veya kimyasal bir etki altında elektri üreten araç.  
elektron is.Fr. électron fiz. Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel 
parçacık. 
elektroradyoloji is.Fr. électroradiologie tıp Hastalıkların teşhis ve tedavi 
edilmesinde elektrik ışınlarının uygulanmasını öngören tıp dalı. 
elektroskop is.Fr. électroscope fiz. Bir cismin elektriklenmesini ve bu 
elektriklenmenin derecesini gösteren araç. 
elektroşok is.Fr. électrochoc tıp Ruh hastalıklarında, beyinden çok kısa süreli 
yüksek elektrik akımı geçirerek hastayı iyileştirmeye çalışma yöntemi. 
elektrot is.Fr. électrode fiz. Bir elektrolitin içine daldırılıan iki iletken çubuktan her 
biri, bunların artısına anot, eksisine katot denir. 
eleman is.Fr. élément 1. Öge, unsur. 2. Bir toplulukta çalışan insanların her biri.     
3. mat. Kümeye ait varlıklardan her biri. 
elips is.Fr. éllipse mat. Bütün noktalarının odak denilen belirli iki ayrı noktaya olan 
uzaklıklarının toplamı birbirine denk olan kapalı eğri, oval. 
embriyo is.Fr. embryon anat. Oğulcuk. 
embriyolog is.Fr. embryologue biy. Embriyoloji uzmanı. 
embriyoloji is.Fr. embryologie biy. Dölüt durumuna gelinceye kadar oğulcuğun 
geçirdiği gelişim evrelerini inceleyen biyoloji kolu. 
emisyon is.Fr. émission 1. ekon. Devletçe para, senet ve tahvil çıkarma, piyasaya 
sürme. 2. Dışarı atma, çıkarma.  
emoroit is.Fr. hémoroïde tıp Basur. 
empati is.Fr. empathie psikol. Duygudaşlık. 
endoderm is.Fr. endoderme anat. ve bot. İç deri. 
endogami is.Fr. endogamie sos. İç evlilik.  
endokrin is.Fr. endocrine biy. İç salgı. 
endokrinoloji is.Fr. endocrinologie anat. İç salgı bilimi. 
endoskop is.Fr. endoscope tıp İnsan vücudunun herhangi bir boşluğunu, muayeneyi 
kolaylaştırmak için aydınlatıp görünür duruma getiren alet. 
endoskopi is.Fr. endoscopie tıp İnsan vücudunda, organ veya kovuk içlerinin 
endoskopla muayenesi. 
endüksiyon is.Fr. induction fel. Tümevarım. 
enerji is.Fr. énergie 1. fiz. Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, 
erke. 2. Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin 
ögelerinin oluşturduğu güç. 3. mec. Manevi güç. 
enfarktüs is.Fr. infarctus tıp Bir organda, bir atardamarın, doku bozukluğu sonucu 
kan pıhtısı ile tıkanması. 
enfeksiyon is.Fr. infection tıp Organizmada hastalığa yol açan bir mikrobun genel 
veya yerel gelişmesi, yayılması. 
enflasyon is.Fr. inflation 1. ekon. Para şişkinliği. 2. mec. Gereğinden fazla artış, 
şişkinlik. 3. hlk. Pahalılık. 
enflüenza is.Fr. influenza tıp Grip. 
enfraruj is.Fr. infrarouge fiz. Kızıl ötesi. 
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engizisyon is.Fr. inquisition tar. ve din b. 1. Orta Çağda, Katoliklerde katı din 
inançlarına karşı gelenleri cezalandırmak için kurulan kilise mahkemelerinin adı.   
2. Orta Çağda, Katoliklerde katı din inançlarına karşı gelenleri cezalandırma 
yöntemi. 
ensest is.Fr. inceste sos. Aile içi yasak ilişki. 
enstrüman is.Fr. instrument müz. Çalgı. 
enstrümantalizm is.Fr. instrumentalisme fel. Araççılık. 
entelekt is.Fr. intellect psikol. Anlık. 
entelektüalizm is.Fr. intellectualisme fel. Anlıkçılık. 
entimem is.Fr. enthymème fel. Bir veya birden çok öncülü, önceden bilindiği 
varsayılarak kaldırılmış olan tasımsal çıkarım. 
entomoloji is.Fr. entomologie zool. Böcek bilimi. 
envanter is.Fr. inventaire tic. 1. Bir ticaret kuruluşunun para, mal ve diğer 
varlıklarıyla genel olarak borçlu ve alacaklı durumlarını nicelikleri ve değerleriyle 
ayrıntılı olarak gösterme. 2. Bu durumu gösteren çizelge. 3. Mal ve değerlere ait 
döküm. 
envestisman is.Fr. investissement ekon. Yatırım. 
enzim is.Fr. enzyme biy. Bir kimyasal tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran, 
eriyebilir organik madde. 
eosen is.Fr. éocène jeol. Üçüncü Çağın, memelilerin oluştuğu dönemi. 
epe is.Fr. épée sp. 1. Delici kılıç. 2. Bu kılıç kullanılarak oynanan bir tür kılıç 
oyunu. 
epidemi is.Fr. épidémie tıp Salgın hastalık. 
epidemioloji is.Fr. épidémiologie tıp Salgın hastalıkları inceleyen hekimlik dalı. 
epiderm is.Fr. épiderme anat. ve bot. Üst deri.  
epifit is.Fr. épiphyte bot. Üst bitken. 
epigenez is.Fr. epigénèse biy. Sıralı oluş. 
epigram is.Fr. épigramme ed. Her türlü konuda yapılmış kısa manzume. 
epikerem is.Fr. épichérème man. Önertilerinin biri veya her ikisi kanıtıyla birlikte 
ileri sürülen tasım. 
epilepsi is.Fr. épilepsie tıp Sara hastalığı. 
epilog is.Fr. épilogue ed. Bir eserin sonuç bölümü. 
epitelyum is.Fr. épithelium biy. Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış 
ve iç yüzeylerini kaplayan doku. 
epizot is.Fr. épisode ed. 1. Bir roman veya hikayede olay. 2. Değişik anlatı türü, 
masal, efsane, bilmece vb. bir metnin, bir eserin aslından az çok ayrılan değişik 
biçimli olanı. 
epope is.Fr. épopée ed. Destan.  
erbin is.Fr. erbine kim. Erbiyum oksit veya erbiyum hidroksit. 
erg is.Fr. erg fiz. C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm 
hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi. 
erg is.Fr. erg coğ. Büyük Sahra’da kumullarla örtülü bölge. 
eristik is.Fr. éristique fel. Didişim. 
eritrosit is.Fr. érythrocyte anat. Alyuvar. 
ermin is.Fr. hermine zool. Kakım. 
eros is.Fr. éros psikol. Ruhsal çözümleme açısından cinsel eğilimler ve bundan 
doğan isteklerin tümü. 
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erozyon is.Fr. érosion jeol. Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular 
olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir 
yerden başka bir yere taşınması olayı, aşınma. 
erupsiyon is.Fr. eruption coğ. Yanardağın püskürmesi. 
esans is.Fr. essence kim. Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya kimyasal 
yöntemlerle yapılan, kokulu ve uçucu sıvı. 
eskrim is.Fr. escrime sp. Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen 
silahlarla yapılan spor, kılıç oyunu. 
espri is.Fr. esprit 1. İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte. 2. ed. Yazıda, 
resimde, sözde ve davranışta ince, derin anlam, nükte. 
estetik is.Fr. esthétique 1. Sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta 
güzelliğin kuramsal bilimi, güzel duyu, bedii, bediiyat. 2. sf. Güzellik duygusu ile 
ilgili olan. 3. sf. Güzellik duygusuna uygun olan. 4. fel. Güzelliği ve güzelliğin 
insan belleğindeki ve duygularundaki etkilerini konu olarak ele alan felsefe kolu, 
güzel duyu. 5. sf. tıp Kusurlu bir organı düzeltmek veya güzelleştirmek amacıyla 
uygulanan (yöntemler). 
estetizm is.Fr. esthétisme fel. Estetikçilik. 
eşantiyon is.Fr. échantillon tic. Bir malın niteliğini belirtmek, özelliklerini 
göstermek amacıyla, o malın parasız verilen veya gönderilen parçası. 
eşelmobil is.Fr. échelle mobille ekon. Üretilen mal ve değerlerinin iniş çıkışına göre 
tespit edilen ücret ödeme ölçümü. 
eşofman is.Fr. échauffement sp. Spor çalışmalarında giyilen, pamuklu veya sentetik 
kumaştan, iki parçalı giysi. 
etap is.Fr. étape sp. Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, 
aşama. 
eter is.Fr. éther kim. 1. Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılar.  
2. Hekimlikte kullanılan, çok uçucu, renksiz ve kendine özgü kokusu olan bir sıvı, 
lokman ruhu. 3. Bir tür organik yağ çözücü. 
etik is.Fr. éthique 1. sos. Töre bilimi. 2. Ahlak. 3. sf. Ahlakla ilgili. 
etil is.Fr. éthyle kim. Organik birleşiklerin birleşimine giren karbon ve hidrojen 
atomları grubu. 
etilen is.Fr. éthylène kim. Yanıcı, renksiz, az kokulu, 0,97 yoğunluğunda karbon ve 
hidrojen birleşimi. 
etimolog is.Fr. étymologue db. Etimoloji uzmanı. 
etimoloji is.Fr. étymologie db. 1. Köken bilimi. 2. Bir kelimenin kökeni. 
etiyoloji is.Fr. étiologie fel. ve tıp Neden bilimi. 
etnoloji is.Fr. ethnologie sos. ve ant. İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden 
çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip 
karşılaştıran ve sınıflayan bilim, budun bilimi. 
etriye is.Fr. étrier mim. Dikme kiriş bağlantılarında direnci sağlayan sargı. 
evdemonizm is.Fr. eudémonisme fel. Mutçuluk. 
evolüsyon is.Fr. evolution biy. Değişme, gelişme. 
evropiyum is.Fr. europium kim. Atom numarası 63, atom ağırlığı 122 olan, yalnız 
tuzları ve bir tek oksidi bulunan, parlak gri renkte bir element. 
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fabl is.Fr. fable ed. Kahramanları çoklukla hayvanlardan seçilen, sonunda ders 
verme amacı güden, genellikle manzum hikaye, öykünce. 
fagosit is.Fr. phagocyte biy. Yutar hücre.  
fagositoz is.Fr. phagocytose biy. Hücre yutarlığı. 
fagot is.Fr. fagot müz. Tahtadan parçaları uç uca takılı, uzun bir boru biçiminde, 
perdeli bir üflemeli çalgı. 
fakfon is.Fr. pacfung, packfung kim. Bakır, nikel ve çinkodan oluşan gümüş 
görünüşünde bir alaşım. 
fakirizm is.Fr. fakirisme fel. Hint felsefesinde insan vücudu bütün kötülüklerin 
kaynağı sayıldığından, bedene eziyeti ruhun kurtuluşu ve mutluluğu için gerekli 
gören çilekeşlik. 
faktitif is.Fr. factitif dbl. Ettirgen fiil. 
fakül is.Fr. facule astr. Benek. 
falanj is.Fr. phalange 1. tar. Eski Yunanlarda, özellikle Makedonya yayalarının 
çekirdeğini oluşturan mızraklı alay. 2. Bazı ülkelerde yarı askerî, siyasi kuruluş. 
fanfar is.Fr. fanfare müz. 1. Bakır üflemeli çalgılardan oluşan orkestra. 2. Bu 
orkestranın çaldığı tartımlı ve canlı parça. 
fani is.Fr. phanie fiz. İnsan gözünün algıladığı ışık şiddeti. 
fantezi is.Fr. fantasie 1. Sonsuz, sınırsız hayal. 2. Değişik heves, değişik beğeni, 
değişik düşünüş. 3. sf. Süslü ve türü değişik olan. 4. müz. Serbest biçimli şarkı. 
farenjit is.Fr. pharyngite tıp Yutak iltihabı. 
farmakodinami is.Fr. pharmacodynamie tıp Hasta veya normal organizmalar 
üzerinde, ilaçların etkisini deneysel olarak inceleyen, araştıran bilim. 
farmakognozi is.Fr. pharmacognosie tıp İlaçların doğada bulundukları durumda 
incelenmesi. 
farmakolog is.Fr. pharmacologue tıp Farmakoloji ile uğraşan, farmakoloji uzmanı. 
farmakoloji is.Fr. pharmacologie tıp İlaçların etkisini ve kullanılışını inceleyen 
bilim dalı. 
fars is.Fr. farce tiy. Güldürü.  
fason is.Fr. façon 1. Terzinin belli bir ölçü ve örneğe göre kumaşa biçim vermesi 
işi, kesim. 2. tic. Malzemesi marka sahibi tarafından karşılanarak başka bir firmaya 
yaptırılan mal. 
fatalizm is.Fr. fatalisme fel. Yazgıcılık. 
fay is.Fr. faille jeol. Kayaç kütlelerin bir kırılma düzlemi boyunca yerlerinden 
kayması, kırık. 
fayton is.Fr. phaéton 1. Tek körüklü, dört tekerlekli, genellikle çift atlı binek 
arabası, payton. 2. zool. Perde ayaklılardan, sıcak deniz kıyılarında yaşayan, uzun 
kuyruklu bir kuş. 
feminizm is.Fr. féminisme sos. Toplumda kadının haklarını çoğaltma, erkeğinkiler 
düzeyine çıkarma, eşitlik sağlama amacını güden düşünce akımı, kadın hareketi. 
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fenol is.Fr. phénol kim. Boyacılıkla, plastik maddelerin ve bazı ilaçların yapımında 
kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli 
türevi, asit fenik. 
fenomen is.Fr. phénomène 1. Olay. 2. fel. Görüngü. 
fenomenizm is.Fr. phénomènisme fel. Görüngücülük. 
fenomenoloji is.Fr. phénomènologie fel. Görüngü bilimi. 
feodalite is.Fr. féodalité tar. Derebeylik. 
fermantasyon is.Fr. fermentation kim. Mayalanma. 
ferment is.Fr. ferment kim. Maya. 
fermiyum is.Fr. fermiyum kim. Aynştaynyumla aynı zamanda bulunan ve atom 
sayısı 100 olan yapay element. 
festival is.Fr. festival 1. Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği 
programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi. 2. sin. ve tiy. Belli bir sanat 
dalında oyun ve filmlerin sunulması ve  gösterilmesi sonunda ödül, derece verilmesi 
biçiminde düzenlenen ulusal veya uluslararası gösteri dizisi, şenlik. 3. Bir bölgenin 
en ünlü ürünü için yapılan gösteri, şenlik. 4. tkz. Düzensiz toplantı, curcuna. 
fetiş is.Fr. fétiche 1. sos. İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna 
inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, put. 2. Uğurlu sayılan şey. 3. mec. 
Tapınırcasına sevilen şey veya kimse. 
fetişizm is.Fr. fétichisme 1. sos. İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi 
olduğuna inanılan canlı veya cansız nesnelere tapınma, tapıncakçılık, putperestlik. 
2. psikol. Karşı cinsin giysi vb. şeyleriyle cinsel coşku ve doygunluk sağlama. 
fibrin is.Fr. fibrine biy. Kan ve lenf serumunda bulunan albüminli bir madde. 
fibrinojen is.Fr. fibrinogène biy. Pıhtılaşma sırasında fibrine dönüşen bir kan 
proteini. 
fideizm is.Fr. fidéisme din b. İnancılık, imaniye. 
fifre is.Fr. fifre müz. Yanlamasına çalınan, altı tane deliği olan, tahtadan bir tür flüt. 
figür is.Fr. figure 1. Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi. 2. Bir dansı 
veya oyunu oluşturan ölçülü adımlarla beliren zincirleme hareketlerden her biri.     
3. müz. Birbirini izleyerek melodik ve ritmik bakımdan bir bütün oluşturan notalar 
grubu. 
filarmoni is.Fr. philharmonie müz. 1. Güçlü müzik sevgisi. 2. Müzik konserleri 
derneği. 
file is.Fr. filet 1. Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ. 2. Alışverişte 
öteberi taşımak için kullanılan, ilmeklerden oluşan ağ torba. 3. Saçların 
dağılmaması için kullanılan ağ biçiminde örgü. 4. sp. Ağ. 
filojenez is.Fr. phylogenèse biy. Soy oluş. 
filoksera is.Fr. phylloxéra 1. zool. Asma biti. 2. Asma bitinin yol açtığı bağ 
hastalığı.  
final is.Fr. final 1. Bir işin sonu. 2. eğt. Dönem sonu sınavı. 3. müz. Bir müzik 
parçasının son bölümü, bitiş. 4. sp. Elemeli yarışmalarda sonucu belirten 
karşılaşma. 
finalizm is.Fr. finalisme fel. Erekçilik. 
finanse (-i) f. Fr. financé ekon. “Bir girişim için gereken parayı, krediyi sağlamak” 
anlamında kullanılan finanse etmek ve “parayla desteklenmek” anlamında 
kullanılan finanse edilmek birleşik fiillerinde geçen bir söz. 
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finansman is.Fr. financement ekon. Bir girişime işleyebilmesi, gelişebilmesi için 
gereken para ve krediyi sağlama işi. 
fistül is.Fr. fistule tıp Akarca.  
fitin is.Fr. phytine kim. Fitik asidin bir tuzu olan, fosforu tek mideliler tarafından 
değerlendirilemeyen organik bir bileşik. 
fitocoğrafya is.Fr. phytogéographie coğ. Bitki coğrafyası. 
fitopatoloji is.Fr. phytopatologie bot. Bitki hastalıklarını inceleyen bilim dalı. 
fitopatolojik sf.Fr. phytopatologique bot. Fitopatoloji ile ilgili. 
fiyort is.Fr. fjord coğ. Norveç, İskoçya ve Kuzey Amerika kıyılarında buzulların 
oluşturdukları dik yamaçlı, derin eski buzul koyaklarının aşağı kesimlerinin deniz 
altında kalmasıyla oluşan körfez. 
fizyoloji is.Fr. physiologie biy. Canlıların hücre, doku ve organlarının görevlerini ve 
bu görevlerin nasıl yerine geldiklerini inceleyen bilim dalı. 
fizyoterapi is.Fr. physiothérapie tıp Fizik tedavisi. 
flebit is.Fr. phlébit tıp Toplardamarlarda iç zar iltihabı. 
flegmon is.Fr. phlegmon tıp Deri altındaki veya organlar arasındaki katılgan 
dokunun iltihaplanması. 
fleol is.Fr. fléol bot. Çayır otu. 
flor is.Fr. fluor kim. Atom numarası 9, atom ağırlığı 19 olan, kokusu ozonu andıran, 
halojenler grubunun ilk elementi olan basit element. 
floresan is.Fr. fluorescent fiz. Florışıl. 
floresans is.Fr. fluorescence fiz. Florışı. 
florit is.Fr. fluoride min. Kalsiyum florür birleşiminde, çeşitli renkleri olan bir 
mineral. 
florür is.Fr. fluorure kim. Florun başka bir elementle verdiği ikili birleşik. 
flöre is.Fr. fleuret sp. Dürtücü kılıç. 
flüt is.Fr. flute müz. Yan tutularak çalınan, orkestrada yer alan bir üflemeli çalgı, 
flavta. 
fobi is.Fr. phobie psikol. Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan olağan 
dışı güçlü korku, yılgı. 
fok is.Fr. phoque zool. Etçiller takımının fokgiller familyasından, 1-2 m boyunda, 
postu değerli, memeli deniz hayvanı, ayı balığı. 
fokus is.Fr. focus fiz. Işınların bir mercekten geçtikten sonra toplandıkları nokta. 
fonem is.Fr. phonème dbl. Ses birimi. 
fonetik is.Fr. phonètique 1. dbl. Ses bilgisi. 2. sf. Sesleri bütün özellikleriyle ve 
ayrıntılarıyla gösteren, sesçil. 
fonksiyon is.Fr. fonction 1. İşlev. 2. Görev. 3. mat. Bir veya birçok değeri 
değişebilen niceliklere bağlı olarak değişen nicelik. 4. kim. Bir birleşikteki herhangi 
bir madde grubunun kimyasal görevi, bu görevi nitelendiren özelliklerin tamamı. 
fonksiyonalizm is.Fr. fonctionalisme psikol. İşlevcilik. 
fonolit is.Fr. phonolite jeol. Sesli taş.  
fonolog is.Fr. phonologue dbl. Ses bilimci. 
fonoloji is.Fr. phonologie dbl. Ses bilimi. 
formaldehit is.Fr. formaldéhyde kim. Doymuş aldehitlerin ilk üyesi olan H-CHO 
formülündeki aldehit. 
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formalite is.Fr. formalité 1. Yöntem veya yasaların gerektirdiği işlem. 2. mec. 
Önem verilmediği halde bir zorunluluğa bağlı olarak yapılan biçimsel davranış.     
3. huk. Yerine getirilmesi kanunca zorunlu kılınan işlem.  
formik asit is.Fr. acide formique kim. Karıncalarda ve bazı bitkilerde bulunan asit. 
formol is.Fr. formol kim. Formaldehidin % 40’lık değişik sulu çözeltisi. 
formül is.Fr. formule 1. Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler 
takımı. 2. Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek.   
3. Kalıplaşmış, basmakalıp anlatım. 4. Bir veya birçok niceliğe bağlı bulunan bir 
niceliğin hesaplanmasına yarayan matematiksel anlatım. 5. mec. Çıkar yol, tutulan 
yol, yöntem. 6. kim. Birleşik bir cismin birleşimine giren maddeleri ve bunların o 
birleşik maddedeki oranlarını gösteren kısaltma takımı. 
forseps is.Fr. forceps tıp Bazı güç doğumlarda çocuğun başını tutup dışarı çekmeye 
yarayan araç. 
fosfat is.Fr. phosphate kim. Yapay gübre ve bazı ilaçların yapımında kullanılan 
fosforik asidin tuzu veya esteri. 
fosfor is.Fr. phosphore kim. Atom numarası 15, atom ağırlığı 30,97 olan, yarı 
saydam, bal mumu kıvamında, karanlıkta ışıldayan zehirli bir element. 
fosforik asit is.Fr. acide phosphorique kim. Fosfor, hidrojen ve oksijenden oluşan, 
suda kolay çözünen, gübre, sabun, deterjan yapımında ve eczacılıkta kullanılan, 
kristal yapılı, sıvı durumda, renksiz bir asit. 
fosgen is.Fr. phosgène kim. Karbonmonoksit ile klordan meydana gelen boğucu bir 
gaz. 
fosil is.Fr. fossile jeol. 1. Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvanların ve 
bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri, taşıl. 2. mec. 
Düşünce, yaşayış biçimi vb. bakımlardançağın gerisinde kalmış kimse. 
fotoelektrik is.Fr. photoélectrique fiz. 1. Işığın etkisiyle elektrik üretme, yaratma.   
2. Işık ışımalarının etkisiyle oluşan her tür elektrik olayı. 
fotokinezi is.Fr. photokinésie biy. Bazı hayvanları karanlıkta ışık, çok aydınlıkta 
karanlık aramaya iteleyen dürtü. 
fotometre is.Fr. photomètre fiz. Işıkölçer. 
fotometri is.Fr. photométrie fiz. Işık ölçümü. 
fotomorfoz is.Fr. photomorphose biy. Canlı varlıkların birey oluş sırasındaki 
gelişimi üzerinde ışığın yaptığı etki. 
fotosentez is.Fr. photosynthèse biy. Yeşil bitkilerin ışıkta basit birleşiklerden 
karmaşık yapılı organik moleküller yapması. 
fotosfer is.Fr. photosphère astr. Işık yuvarı. 
fotoskop is.Fr. photoscope fiz. Merceklerin uyumundaki değişiklikleri, onların 
yüzeylerindeki yansımalarla gözlemeye yarayan alet. 
fotoşimi is.Fr. photochimie kim. Fotokimya. 
fototaksi is.Fr. phototaxie bot. Işığa göçüm. 
fototaktizm is.Fr. photptactisme bot. Işığa göçüm. 
fototerapi is.Fr. photothérapie tıp Işığın tedavi amacıyla kullanılması. 
fototropizm is.Fr. phototropisme bot. Işığa doğrulum. 
fragman is.Fr. fragment sin. Tanıtma filmi. 
fraksiyon is.Fr. fraction sos. 1. Bir siyasi partinin politikasını parlemantoda, yerel 
yönetimlerde, çeşitli kuruluşlarda yürütmek için teşkilatlanmış grup, bölüntü. 2. Bir 
siyasi partinin içinde, partinin izlemekte olduğu ana siyasi çizgiye karşı olan, ayrı 
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bir teşkilat merkezi olan ve partinin çoğunlukla aldığı kararlara karşı savaşan parti 
içi grup.  
fransiyum is.Fr. francium kim. Atom numarası 87, atom ağırlığı 223 olan, 
aktinyumdan elde edilen radyoaktif element. 
frekans is.Fr. fréquence fiz. Ses, dalga vb.nin birim zamandaki titreşim sayısı, 
sıklık. 
fren is.Fr. frein tek. Bir makinenin, herhangi bir taşıtın hızını kesmeye veya onu 
durdurmaya yarayan mekanizma. 
freze is.Fr. fraiser tek. 1. Tornacılıkta, bir deliğin ağzını genişletmeye yarayan çelik 
alet. 2. Frezeleme işinde kullanılan takım tezgahı. 
frijidite is.Fr. frigidité tıp Cinsel soğukluk. 
friz is.Fr. frise 1. Tavandan inerek sahnenin üst kısmını, sahne boyunca kaplayan 
kısa, dar perde. 2. mim. Eski Yunan ve Roma yapılarında taban kirişi ile çatı 
arasında kalan, üzeri boydan boya kabartmalarla süslü bölüm, efriz. 
fruktoz is.Fr. fructose kim. Meyve şekeri. 
fujer is.Fr. fougère bot. Eğrelti otu. 
fundamentalizm is.Fr. fondamentalisme din b. Birinci dünya savaşı yıllarında 
Amerika’da ortaya çıkan protestan kökenli dini akım. 
füg is.Fr. fugue müz. Çok sesli müzikte bir beste. 
füzen is.Fr. fusain res. 1. Resim çizerken kullanılan, taflan çubuklarından yapılan 
kalem, kömür kalem. 2. Kömür kalemle yapılmış resim. 
füzyometre is.Fr. fusiomètre fiz. Erime ısısını ölçmeye yarayan cihaz. 
füzyon is.Fr. fusion fiz. Birleşme, kaynaşma. 
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gabari is.Fr. gabarit 1. Bazı eşyaya verilmesi gereken boyutları, yan görüşü 
çizmeye, hazırlamaya veya denetlemeye yarayan örnek. 2. Motorlu veya motorsuz 
taşıtların köprü ve benzeri altından rahatça geçebilmeleri için en yüksek boyutları 
belirten ölçüler. 3. mim. Bir binanın, yöre imar dairesinin öngördüğü azami 
yüksekliği. 
gadolinyum is.Fr. gadolinium kim. Atom numarası 64, atom ağırlığı 156,9 olan, 
yüksek ısıda eriyen, birtakım tuzları bilinen, parlak gri renkte katı element. 
galaksi is.Fr. galaxie astr. Gök ada. 
galenit is.Fr. galenite jeol. İçinde doğal kurşun bulunan sülfür. 
gali is.Fr. galie den. 1. Alçak ve altı düz gemi. 2. Gemilerin üst güvertelerinde ve 
palavralarında bulunan mutfak. 
galvaniz is.Fr. galvanise tek. “Üzeri değerli madenlerle kaplanacak bir bakır 
levhanın batırıldığı altın, gümüş veya platin banyosu” anlamına gelen galvaniz 
banyosu teriminde geçen bir söz. 
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galvanizm is.Fr. galvanisme fiz. Canlı organizmalarda doğru akımın etkisi olayı. 
galvanokoter is.Fr. galvanocautère tıp Elektrikle kızdırılan dağlağı. 
galvanometre is.Fr. galvanomètre fiz. Mıknatıslı iğnede oluşan sapmaları 
gözlemek yoluyla elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarayan cihaz. 
galvanoplasti is.Fr. galvanoplastie fiz. İçinde herhangi bir maden erimiş bulunan 
bir sıvıya, istenilen eşyayı daldırıp sıvıdan elektrik akımı geçirmek yoluyla o eşyayı 
bir maden tabakasıyla kaplama işlemi. 
galyot is.Fr. galiote den. esk. Başı ve kıçı çok yuvarlak, gulet tipinde, altı düz bir 
gemi. 
galyum is.Fr. gallium kim. Atom numarası 31, atom ağırlığı 69,72 olan, çok seyrek 
bulunan, alüminyumu andıran bir element. 
gam is.Fr. gamme müz. Sekiz notanın kalın sesten inceye veya inceden kalına 
gitmek üzere sıralanmış dizisi. 
gama globulin is.Fr. gamma globuline biy. Kan, lenf, safra vb.nde bulunan bir 
protein türü. 
gamet is.Fr. gamète biy. Erkek veya dişi üreme hücresi. 
gang is.Fr. gangue  1. min. Bir maden cevherini, bir değerli taşı saran değersiz 
madde. 2. Maden cevher damarının işletilemeyen değersiz bölümü. 
gangliyon is.Fr. ganglion anat. 1. Sinirlerde ve lenf damarlarında yer yer ortaya 
çıkan yuvarlak şişlik. 2. Merkezi sinir sistemi dışında bulunan hücre gövdelerinin 
oluşturduğu kitle. 
gard is.Fr. garde sp. Eskrim, boks vb. oyunlarda korunmak için alınan durum. 
gardenya is.Fr. gardénia bot. 1. Kök boyasıgillerden, sıcak bölgelerde yetişen bir 
ağaç veya ağaççık cinsi. 2. Bu ağaççığın güzel kokulu çiçeği. 
garnizon is.Fr. garnison ask. 1. Bir şehri savunan veya yalnız orada bulunan askeri 
birlikler. 2. Askeri birliklerin bulunduğu yer. 
gastrit is.Fr. gastrite tıp Mide iltihabı. 
gastroenterolog is.Fr. gastro-entérologue tıp Sindirim bilimci. 
gastroenteroloji is.Fr. gastro-entérologie tıp 1. Sindirim bilimi. 2. Hastanelerde 
sindirim organları hastalıklarının incelendiği, tedavi edildiği bölüm. 
gastroskop is.Fr. gastroscope tıp Yutma borusu, mide ve on iki parmak 
bağırsağının gözle görülmesini sağlayan, hastaya ağız yolu ile uygulanan fiberoptik 
alet. 
gastroskopi is.Fr. gastroscopie tıp Gastroskopla yapılan muayene. 
gastrula is.Fr. gastrula biy. Yumurta hücresi oğulcuk durumuna gelirken 
blastulanın bir noktasından çukurlaşarak iç içe geçmiş iki hücre katmanı biçimine 
girme evresi.  
gayzer is.Fr. geyser jeol. Kaynaç.  
gayzerit is.Fr. geysérite min. Kaynaç taşı.  
gazolin is.Fr. gazoline kim. Ham petrolün ilk damıtılmasında ayrılan çok uçucu, 
hafif akaryakıt. 
gazometre is.Fr. gazomètre 1. Gazların toplanması, belirli basınç altında 
dağıtılması için kullanılan depo. 2. fiz. Gazölçer. 
gazometri is.Fr. gazometrie fiz. Gaz ölçümü. 
genitif is.Fr. génitif dbl. Tamlayan durumu. 
genom is.Fr. génome biy. Gametlerde bulunan kromozomlar. 
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germanyum is.Fr. germanium kim. Atom numarası 32, atom ağırlığı 72,6 olan, az 
rastlanır bir element. 
getto is.Fr. ghetto sos. 1. esk. Avrupa ülkelerinde Yahudilerin gönüllü olarak veya 
zorlanarak yerleştirildikleri ve her türlü gereksinimlerini başka yere gitmeden 
karşılayabildikleri mahalle, Yahudi mahallesi. 2. Bir yerleşim bölgesinin, aynı 
şehirden gelen insanların yerleştiği bölümü. 
gidon is.Fr. guidon 1. Yönelteç. 2. den. Komodorlara özgü çıması çatal biçiminde 
kesilmiş sancak, fors. 
gitar is.Fr. guitare müz. Genellikle altı telli, telleri iki parmak arasında çekilerek 
çalınan bir çalgı.  
glasyoloji is.Fr. glaciologie coğ. Buzul bilimi. 
glayöl is.Fr. glaïeul bot. Kuzgunkılıcı. 
glikojen is.Fr. glycogène kim. Karaciğer ve kaslarda bulunan, hidrolizle şeker veren 
karbonhidrat. 
glikol is.Fr. glycol kim. Çok dayanıklı filmlerin ve bazı sentetik kumaşların 
yapımında kullanılan, birleşiminde iki alkol grubu bulunan madde, dialkol. 
glikoz is.Fr. glycose kim. Özellikle üzüm suyunda bulunan karbon, hidrojen ve 
oksijenden oluşan şeker, üzüm şekeri. 
glikozüri is.Fr. glycosurie tıp İdrarda şekerli bir maddenin, özellikle glikozun 
bulunması durumu. 
gliserin is.Fr. glycérine kim. Yağlı maddelerden, sabunlaştırma yoluyla çıkarılan 
renksiz, tatlı şurup kıvamındaki sıvı. 
globülin is.Fr. globuline kim. Kanı oluşturan maddelerden biri olan iri moleküllü 
protein. 
glokom is.Fr. glaucome tıp Karasu. 
glokoni is.Fr. glauconie jeol. Koyu yeşil renkli, hidratlı doğal demir ve potasyum 
silikat. 
golf is.Fr. golf sp. Çimenlerle kaplı, açık, geniş bir alanda, ufak bir topu özel 
sopalarla ilerleterek belli bir deliğe sokma amaçlı oynanan oyun. 
gonokok is.Fr. gonocoque tıp Bel soğukluğu mikrobu. 
goril is.Fr. gorille  1. zool. Afrika’nın Ekvator bölgesinde ormanlarda yaşayan, iri 
ve en güçlü bir maymun türü. 2. mec. Koruyucu. 
grafit is.Fr. graphite jeol. Kurşun kalemi ve bazı araç parçalarının yapımında 
kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak 
billurlaşabilen bir çeşit doğal karbon. 
gramsantimetre is.Fr. gramcentimètre fiz. Bir gram ağırlığında bir cismin 1 cm yer 
değiştirmesini sağlayan enerji birimi, kilogrammetrenin yüz binde biri. 
granit is.Fr. granite jeol. Kuvars, feldspat, ortoklaz ve mika minerallerinden 
birleşmiş türlü renkte, billursu, çok sert bir tür kayaç. 
granülin is.Fr. granuline jeol. Opalin türü. 
granülit is.Fr. granulite jeol. Kuvars, feldspat, granit, Moskof camı vb. 
maddelerden birleşmiş billur kayağan taş kütlesi. 
grekoromen is.Fr. gréco-romain sp. Yüze, boğaza dokunmama, belden aşağısını 
tutmama, ayaklarla oyun yapmama vb. kuralları olan güreş türü. 
grena is.Fr. grenat min. 1. Nar çiçeği renginde bir süs taşı. 2. Alüminyum silikat ile 
kalsiyum, magnezyum, demir, manganez vb. madenlerden birinin birleşmesinden 
oluşmuş çeşitli renkteki mineral. 
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grip is.Fr. grippe tıp Yorgunluk, kırıklık, kas ağrıları, ateş vb. belirtileri olan, 
bulaşıcı, salgın hastalık, paçavra hastalığı, enflüanza. 
grizu is.Fr. grisou kim. Normal sıcaklık ve basınçta kömür ocaklarında açığa çıkan 
ve büyük bölümü saf metandan oluşan, kolayca tutuşabilen gaz. 
grotesk is.Fr. grotesque 1. Eski Çağ Roma yapılarında bulunan tuhaf, gülünç 
figürlerden oluşmuş süsleme üslubu. 2. tiy. Kaba gülünçlüklerden, tuhaf ve 
olamayacak şakalaşmalardan yararlanan, karşıt görüntüleri, bağdaşmaz durumları 
şaşırtıcı biçimde birleştiren güldürü biçimi. 
grup is.Fr. groupe 1. Küme. 2. Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü.     
3. mec. Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip. 4. ask. Çeşitli sınıf veya 
birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek 
komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu. 
guatr is.Fr. goitre tıp Boyundaki troit bezinin aşırı büyümesiyle beliren hastalık, 
guşa, cedre. 
gulet is.Fr. goélette den. İki direkli, yelkenli savaş gemisi. 
gut is.Fr. goutte tıp Organizmadaki ürik asidin atılmayarak vücudun bazı yerlerinde, 
özellikle ayak başparmağında, topuk ve eklem yerlerinde birikmesinden ileri gelen, 
ağrı ve şişlerle ortaya çıkan hastalık, damla hastalığı, nikris. 
guvernör is.Fr. gouverneur 1. ekon. Devlet bankasını yöneten kimse. 2. Bir kamu 
veya özel kuruluşu yöneten kimse.  
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halojen is.Fr. halogène kim. Madenlerle birleştiğinde tuz verebilen flor, klor, brom 
ve iyot elementleri. 
halter is.Fr. haltère sp. 1. Birbirine metal sapla bağlanmış iki gülle veya disklerden 
yapılmış araç. 2. Bu aracı iki elle kaldırmayı amaçlayan spor dalı. 
halüsinasyon is.Fr. hallucination psikol. Sanrı. 
handikap is.Fr.İng. handicap sp. 1. At yarışlarında binicilerle eyerin toplam 
ağırlığının, atların koşuyu kazanma şansını etkileyecek biçimde ayarlanması.          
2. mec. Elverişsiz durum, engel. 
haploloji is.Fr. haplologie dbl. Orta hece düşmesi. 
harmoni is.Fr. harmonie müz. Armoni.  
harmonyum is.Fr. harmonium müz. Dış görünüşü piyanoya benzeyen, körüğü 
ayakla işletilen küçük org. 
hedonist is.Fr. hédoniste fel. ve ekon. Hazcı. 
hedonizm is.Fr. hédonisme fel. ve ekon. Hazcılık. 
hektar is.Fr. hectare mat. Yüz ar (10000 m2) değerinde yüzey ölçü birimi. 
hektogram is.Fr. hectogramme mat. Yüz gramlık ağırlık ölçü birimi. 
hektolitre is.Fr. hectolitre mat. Yüz litrelik hacim ölçü birimi. 
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hektometre is.Fr. hectomètre mat. Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi. 
Helenizm öz.is.Fr. hellènisme 1. Grek uygarlığı. 2. Grek olmayan ulusların Grek 
düşüncesinin etkisiyle gerçekleştirdiği uygarlık. 3. dbl. Grekçe anlatım. 
helikoit is.Fr. hélicoïde mim. Helis biçiminde eğri yüzey. 
helikon is.Fr. hélicon müz. Çalgı ağızlığı ve pistonu olan, boyundan geçirilerek 
tutulan, çember biçimli, üflemeli bakır çalgı. 
helis is.Fr. hélice mat. Bir silindirin ana doğrularını sabit bir açı altında kesen eğri. 
helmintoloji is.Fr. herminthologie zool. Kurt bilimi. 
helyograf is.Fr. héliographe 1. Güneş ışınlarından yararlanan optik telgraf aleti.     
2. astr. Güneşten yayılan ısı miktarını ölçmeye yarayan alet. 3. meteor. Güneşin 
ışıldadığı saatlerin süresini tespit etmeye yarayan alet. 
helyoterapi is.Fr. héliothérapie tıp Güneş ışınlarıyla tedavi. 
helyum is.Fr. hélium kim. Atom numarası 2 olan, havada az miktarda bulunan 
soygazlardan biri. 
hemati is.Fr. hématie tıp Kanın hemoglobin ile renklenmiş alyuvarı. 
hematit is.Fr. hématite min. Kan taşı. 
hematolog is.Fr. hematologue tıp Kan bilimci. 
hematoloji is.Fr. hematologie tıp Kan bilimi. 
hemodiyaliz is.Fr. hémodialise tıp Geçirgen bir zardan süzerek zehirli artıkları 
ayıklamak ve kanı temizlemek için kullanılan tedavi yöntemi. 
hemofili is.Fr. hémophilie tıp Kanın pıhtılaşmasındaki bir bozukluğa bağlı kanama 
hastalığı. 
hemoglobin is.Fr. hémoglobine biy. Soluk alma aracıyla organizmanın hücreleri 
arasında oksijen ve karbon gazını iletmeyi sağlayan, birleşiminde demir, azot, 
oksijen, hidrojen, kömür ve kükürt bulunan alyuvarların en önemli maddesi. 
hepatit is.Fr. hépatite tıp Sarılık. 
hepatoloji is.Fr. hépatologie tıp Karaciğerin anatomisini, fizyolojisini ve 
hastalıklarını inceleyen bilim dalı. 
heterotrofi is.Fr. hétérotrophie biy. Dış beslenme. 
hidatit is.Fr. hydatide zool. Birçok memelilerin ve insanın karaciğerinde gelişen 
ekinokok tenyasının larvası. 
hidra is.Fr. hydre zool. Hidralar takımından, 1 cm uzunluğundaki, vücudu torba 
biçiminde, ağız çevresinde 6-10 dokunacı olan tatlı su hayvanı. 
hidrasit is.Fr. hydracide kim. Hidrojen ile bir metalsinin oksijensiz birleşmesinden 
oluşan asit. 
hidrat is.Fr. hydrate kim. Bir cismin suyla birleşmesiyle veya bazı madenler 
üzerinde suyun etkisiyle oluşan bileşik. 
hidrobiyoloji is.Fr. hydrobiologie fiz. 1. Sularda yaşayan canlıların hayatını 
inceleyen bilim dalı. 2. sf. Bu bilimle ilgili. 
hidrodinamik is.Fr. hydrodynamique fiz. 1. Sıvıya batırılmış katı cisimler üzerinde, 
onların hareketiyle ilgili olarak sıvıların gösterdiği direnci ve sıvıların hareketini 
inceleyen bilim dalı. 2. sf. Bu bilimle ilgili. 
hidroelektrik is.Fr. hydro-électrique fiz. Su gücüyle elde edilen elektrik enerjisi. 
hidrojen is.Fr. hydrogène kim. Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 
1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz. 
hidrokarbon is.Fr. hydrocarbon kim. Karbon ve hidrojen birleşiği. 
hidrokarbonat is.Fr. hydrocarbonate kim. Hidratlı bazik karbonat. 
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hidrokarbür is.Fr. hydrocarbure kim. Hidrokarbon. 
hidroksil is.Fr. hydroxile kim. Bir madenle birleştiği zaman hidroksit yapan atom 
grubu. 
hidroksit is.Fr. hydroxide kim. Bir maden üzerine suyun etkisiyle, yani bir hidroksil 
grubu ile bir madenin kaynaşmasından oluşan birleşik.  
hidroliz is.Fr. hydrolyse fiz. Bir molekülün su etkisiyle ikiye ayrılmasını sağlayan 
tepkime. 
hidrosefali is.Fr. hydrocéphalie tıp Beyin omurilik sıvısının çoğalmasıyla, beyin 
karıncıklarının büyümesine yol açan, bazen de kafatasının büyümesine sebep olan 
hastalık. 
hidrosfer is.Fr. hydrosphère coğ. Su yuvarı 
hidrostatik is.Fr. hydrostatique fiz. 1. Sıvıların dengesini ve kaplar üzerine 
yaptıkları basıncı inceleyen fizik dalı. 2. sf. Sıvıların dengesiyle ilgili olan. 
hidroterapi is.Fr. hydrothérapie tıp Bazı hastalıkları su ile tedavi etme, su tedavisi. 
hidrozol is.Fr. hydrosole kim. Sıvı durumundaki koloit. 
hidrür is.Fr. hydrure kim. Bir element veya birleşikle hidrojen birleşimi. 
higrostat is.Fr. hygrostat fiz. Nemdenetir. 
higrotropizm is.Fr. hygrotropisme biy. Neme yönelim. 
hijyen is.Fr. hygiène tıp 1. Sağlık bilgisi. 2. Sağlık koruma, hıfzıssıhha. 3. sf. Sağlık 
kurallarına uygun olan. 
hilozoizm is.Fr. hylozoïsme fel. Canlı özdekçilik. 
himen is.Fr. hymen anat. Kızlık zarı. 
Hinduizm öz.is.Fr. hindouisme din b. Tarihsel olarak daha sonra ortaya çıkan, 
niteliği bakımından Brahmanizm’den daha katı olan bir din. 
hiperbol is.Fr. hyperbole mat. Bir düzlemin odak denilen durağan iki noktaya 
uzaklıkları değişmeyen noktaların geometrik yeri olan eğri. 
hipertansiyon is.Fr. hypertension tıp Normalden yüksek olan atardamar basıncı. 
hipoderm is.Fr. hypoderme anat. ve bot. Alt deri. 
hipofiz is.Fr. hypophyse anat. Beynin alt bölümünde bulunan, salgısını kana vererek 
fizyolojik olaylarda önemli rol oynayan sinirsel organ. 
hipoglisemi is.Fr. hypoglycémie tıp Aşırı halsizliğe ve terlemeye, hafif baygınlığa 
yol açan, kanda normalden daha az şeker bulunması hastalığı. 
hipopotam is.Fr. hippopotame zool. Su aygırı. 
hiposantr is.Fr. hypocentre coğ. Deprem ocağı. 
hipostaz is.Fr. hypostase fel. Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı 
temellerden her biri, uknum. 
hipotansiyon is.Fr. hypotension tıp Normalden düşük olan atardamar basıncı. 
hipotenüs is.Fr. hypotenus mat. Bir dik üçgende, dik açının karşısında bulunan 
kenar. 
histerezis is.Fr. hystérésis fiz. ve kim. Doğa olaylarının gelişmesindeki gecikme. 
histeri is.Fr. hystérie tıp Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, 
kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu, isteri. 
histoloji is.Fr. histologie anat. Doku bilimi. 
Hitit öz.is.Fr. hittite tar. M.Ö. XX-XXII. yüzyıllar arasında Anadolu’da, XII-VIII. 
yüzyıllar arasında Hatay ve Kuzey Suriye’de devletler kurmuş olan eski bir ulus, 
Eti. 
hiyeroglif is.Fr. hiéroglyphe tar. Resim yazı. 
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holmiyum is.Fr. holmium kim. Atom numarası 67, atom ağırlığı 164,94 olan, oksidi 
açık sarı renkte, tuzları portakal sarısı renginde, az bulunan bir element. 
holosen is.Fr. holocéne jeol. IV. çağın en yeni dönemi. 
homoteti is.Fr. homothétie mat. Merkez olarak alınan bir noktaya göre birer 
noktasının geometrik yerleri karşılıklı olarak aynı olan iki nokta grubunun durumu. 
hormon is.Fr. hormone biy. 1. İç salgı bezlerinden kana geçen ve organların 
işlemesini düzenleyen adrenalin, insülin, tiroksin vb. uyarıcı maddelerin genel adı. 
2. Bu maddelerin işlevini yerine getirecek özellikte yapay madde. 
hümanizm is.Fr. humanisme fel. İnsancılık, insanları sevme ülküsü. 
hümanizma is.Fr. humanisme fel. İnsancılık. 
 
 
 
 

-İ- 
 

 
 
 
idea is.Fr. idée fel. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var 
olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, düşünce, fikir. 
ideal is.Fr. idéal 1. fel. Ülkü. 2. sf. Düşüncenin tasarlayabileceği bütün üstün 
nitelikleri kendinde toplayan. 3. sf. fel. Yalnız düşünce ile kavranabilen.  
idealizm is.Fr. idéalisme 1. Ülkücülük. 2. fel. Bilgide temel olarak düşünceyi alan 
ve varlığı insan düşüncesinin kurduğunu kabul eden öğretilerin genel adı. 
idil is.Fr. idylle ed. Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir. 
idiopati is.Fr. idiopathie tıp kapan duygu. 
illüzyon is.Fr. illusion psikol. Yanılsama. 
immoralizm is.Fr. immoralisme fel. Töretanımazlık. 
immünoloji is.Fr. immunologie tıp Bağışıklık bilimi. 
indeterminist is.Fr. indéterministe fel.Belirlenmezci. 
indeterminizm is.Fr. indéterminisme fel. Belirlenmezcilik. 
indikatör is.Fr. indicateur fiz. Gösterge. 
indis is.Fr. indice 1. Bir harf üzerine konulan işaret. 2. mat. Bir harf, benzer fakat 
yine de değişik biçimlerde iki veya daha çok kez kullanılmak istendiğinde harfin 
üstüne veya altına eklenen ayırıcı işaret. 3. mat. Bir kökün derecesini göstermek için 
kök işaretinin kolları arasına konulan sayı. 
individüalist is.Fr. individualiste fel. Bireyci. 
individüalizm is.Fr. individualisme fel. Bireycilik. 
indiyum is.Fr. indium kim. Atom numarası 49, atom ağırlığı 114, 8 olan, gümüş 
parlaklığında, kurşundan daha kolay ezilen yumuşak bir element. 
insülin is.Fr. insuline tıp Şeker hastalığına karşı kullanılan bir hormon. 
integral is.Fr. intégral 1. Parçalardan oluşmuş bütün. 2. mat. Türevi bilinen 
fonksiyon. 
integrasyon is.Fr. intégration mat. 1. Bilinen bir diferansiyalin denklemini çözme 
işlemi. 2. Bir diferansiyel denklemi çözme işlemi. 
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interferon is.Fr. interferone biy. Hücrelerin virüslere karşı oluşturdukları özel 
savunma maddesi. 
interkinez is.Fr. intercinèse biy. Çekirdeğin iki bölünme devresi arasındaki 
dinlenme durumu. 
interkoneksiyon is.Fr. interconnection fiz. Birçok elektrik şebekesi arasında 
bağlantı kurma. 
ipeka is.Fr. ipéca bot. Altın kökü. 
ipotek is.Fr. hypothèque tic. Bir gayrimenkulün bir borca karşı güvence 
oluşturmasını gerektiren ve ayni bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu. 
iridyum is.Fr. iridium kim. Atom ağırlığı 193,1, atom numarası 77 olan ve platin 
filizlerinde bulunan değerli bir element. 
iris is.Fr. iris anat. Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, 
kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü. 
ironi is.Fr. ironie 1. ed. Gülmece. 2. Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya 
olayla alay etme. 
irrasyonalizm is.Fr. irrationalisme fel. Us dışıcılık. 
irrasyonel is.Fr. irrationnel fel. Us dışı. 
iskorbüt is.Fr. scorbut tıp C vitamini eksikliğinden ileri gelen ve dermansızlık, 
zayıflık ve diş etlerinin iltihabı vb. belirtilerle kendini gösteren hastalık. 
iterbiyum is.Fr. ytterbium kim. Atom numarası 70, atom ağırlığı 173,04 olan 
değerli bir element. 
itriyum is.Fr. yttrium kim. Atom numarası 39, atom ağırlığı 88,92 olan, seryum 
filizlerinde bulunan, gri renkli, değerli bir element. 
iyodiyodür is.Fr. iode-iodure kim. İyot ve potasyum iyodür bileşimi. 
iyodür is.Fr. iodure kim. İyodun bir element veya bir birleşikle verdiği birleşim. 
iyon is.Fr. ion fiz. ve kim. Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir 
atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık. 
iyot is.Fr. iode kim. Atom numarası 53, atom ağırlığı 126,92 olan, tabiatta, deniz 
suyunda sodyum iyodür durumunda rastlanılan, bazı deniz bitkilerinde de çokça 
birikmiş olarak bulunan, mavimtrak esmer renkte katı bir element. 
izobar is.Fr. isobare coğ. Eş basınç. 
izohips is.Fr. isohypse coğ. Eş yükselti. 
izolasyon is.Fr. isolation fiz. Yalıtım. 
izomeri is.Fr. isomérie kim. Cisimlerin niteliği. 
izometri is.Fr. isométrie geom. Eşölçüm. 
izomorf is.Fr. isomorphe kim. Eş biçim. 
izomorfizm is.Fr. isomorphisme  kim. ve mat. Eş biçimlilik. 
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jaguar is.Fr. jaguar zool. Kedigillerden, Orta ve Güney Amerika’da yaşayan, postu 
iri benekli memeli türü. 
jen is.Fr. gène biy. Gen. 
jeneratör is.Fr. générateur fiz. Üreteç. 
jenosit is.Fr. génocide sos. Soykırım. 
jeodezi is.Fr. géodésie jeol. Yer ölçümü. 
jeodinamik is.Fr. géodynamique jeol. Volkan, deprem, aşınma vb. etkenlerle yer 
kabuğunda oluşan değişikliklerin incelenmesi. 
jeofizik is.Fr. géophysique jeol. ve fiz. Yer yuvarlağını ve atmosferi etkileyen doğal 
fiziksel olayların incelenmesi. 
jeopolitik is.Fr. géopolitique 1. sos. Coğrafya, ekonomi, nüfus vb.nin bir devletin 
politikası üzerindeki etkisi. 2. Bir devlette bir bölgede uygulanan politikayla o yerin 
coğrafyası arasındaki ilişki. 3. Bir devletin saldırgan nitelikteki genişlemesini, 
ekonomik ve siyasi coğrafya açısından haklı kılmaya yönelik siyasi öğreti. 
jeosantrizm is.Fr. géocentrisme fel. Yer özekçilik 
jeosenklinal is.Fr. géosynclinal coğ. ve jeol. Yer kabuğunun uzun bir süre çöken, 
buna bağlı olarak kat kat kalın tortullarla dolmuş bulunan bölümü. 
jeotermi is.Fr. géothermie fiz. 1. Yerkürede oluşan ısı olaylarının incelenmesi.      
2. Yerküreyle ilgili ısı şartları, sıcaklıkların dağılımı, ısı alışverişi vb.ni inceleyen 
jeofizik dalı. 
jeotropizma is.Fr. géotropisme bot. Yere yönelim. 
jig is.Fr. gigue müz. esk. Bir Orta Çağ çalgısı. 
jimnastik is.Fr. gymnastique sp. 1. Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için 
yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik. 2. Erkeklerde, yer alıştırmaları, 
barparalel, barfiks, halkalar ve kulplu beygir; kadınlarda yer alıştırmaları, eşit 
olmayan çubuklar, barfiks, denge kalası alıştırmalarını içeren yarışma disiplini. 
jinekoloji is.Fr. gynécologie tıp 1. Kadın organizmasını ve cinsel organlarını 
fizyolojik, morfolojik ve patolojik bakımdan inceleyen bilim, nisaiye. 2. Kadın 
hastalıklarını konu edinen tıp dalı, nisaiye. 
jips is.Fr. gypse min. Alçı taşı. 
jönprömiye is.Fr. jeune premier sin. ve TV Jön. 
judo is.Fr. judo sp. Jiujitsudan gelişmiş, silahsız olarak tutmalara, fırlatmalara, 
hareketsiz bırakmalara dayanan Japon kökenli dövüş sporu. 
jübile is.Fr. jubilé 1. din b. esk. Ahd-i Atik’e göre, Yahudilerde, elli yılda bir 
Tanrı’ya ve dinlenmeye ayrılan yıl. 2. din b. Katoliklerde, Roma’ya hacca 
gidenlerin, kilisece günahlarının tam olarak bağışlandığı yıl. 3. Evliliğin ellinci 
yılında düzenlenen kutlama şenliği. 4. Bir sanat veya spor dalında uzun süre 
çalışanların onuruna düzenlenen kutlama töreni. 
Jüpiter öz.is.Fr. jupiter astr. Gezegenlerin en büyüğü ve güneşe yakınlık 
bakımından beşincisi, Erendiz, Müşteri. 
jüri is.Fr. jury 1. Seçiciler kurulu. 2. huk. Yargıcılar kurulu.  
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jüt is.Fr. jute bot. 1. Ihlamurgillerden, Hindistan ve Bangladeş’te yetişen, ip ve 
çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki. 2. Bu bitkinin 
liflerinden yapılan dokuma. 
 
 
 
 

-K- 
 

 
 
 

kabalist is.Fr. cabaliste din b. Kabalacı. 
kabotaj is.Fr. cabotage den. Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme 
işi. 
kadmiyum is.Fr. cadmium kim. Atom numarası 48, atom ağırlığı 112,4 olan, 
elektrik ve seramik sanayisinde kullanılan yumuşakça bir element. 
kadran is.Fr. cadran 1. Saat, pusula vb. araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka 
işaretler bulunan düzlem. 2. fiz. Ölçek. 
kakao is.Fr. cacao bot. 1. İki çeneklilerden, Amerika’nın sıcak bölgelerinde yetişen 
bir ağaç, Hint bademi. 2. Bu ağacın meyvesinin çekirdeği. 3. Bu çekirdeklerin 
öğütülmesiyle elde edilen toz. 4. Bu tozdan su veya sütle hazırlanan içecek. 
kakofoni is.Fr. cacophonie ed. Ses uyumsuzluğu. 
kaktüs is.Fr. cactus bot. Kaktüsgillerden, yaprakları yayvan ve dikenli, güzel, 
parlak renkte çiçekler açan bir bitki, atlas çiçeği. 
kalamin is.Fr. calamine min. 1. Doğada az bulunan, güç işlenen, hidratlı çinko 
silikat. 2. Havada, yüksek ısıda işlenen metal parçaların yüzeyinde oluşan oksit 
katmanı. 
kalamit is.Fr. calamite min. 1. Amfibol cinsinden bir mineral türü. 2. İlk çağ ağaç 
taşılı. 
kaliborit is.Fr. kaliborite kim. Hidratlı doğal sodyum ve magnezyum boratı. 
kalker is.Fr. calcaire min. Kireç taşı. 
kalkojen is.Fr. chalcogène kim. Periyodik dizgede, altıncı gruptaki oksijen, kükürt, 
selenyum, tellür, polonyum elementlerinin genel adı. 
kalomel is.Fr. calomel kim. Tatlı sülümen. 
kalori is.Fr. calorie fiz. 1. Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15 derecelik 
suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10 derece yükseltmek için 
gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi, ısın. 2. Besinlerin, dokular içinde yanarak 
vücudun sıcaklık ve enerjisini sağlama değerlerini gösteren ölçü. 
kalorimetre is.Fr. calorimètre fiz. Isıölçer. 
kalseduan is.Fr. calcédoine min. Kadıköy taşı. 
kalsemi is.Fr. calcémie biy. Kandaki kalsiyum miktarı. 
kalsit is.Fr. calcite min. Billurlaşmış doğal kalsiyum karbonatı. 
kalsiyum is.Fr. calcium kim. Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,8 olan sarımtrak 
beyaz bir element. 



131 
 

kambriyen is.Fr. cambrien jeol. Birinci Çağın ilk dönemi ve bu dönemde oluşmuş 
yer katmanları. 
kamelya is.Fr. camélia bot. Çaygillerden, büyük, beyaz, pembe veya kırmızı renkte 
çiçekler açan, dayanıklı yapraklı bir bitki, Japon gülü, Çin gülü. 
kamera is.Fr. caméra sin. ve TV 1. Kamera ile görüntüyü kaydeden kimse. 2. ünl. 
Bir çekime başlanırken, yönetmenin alıcıyı çalıştırmaları için verdiği buyruk. 
kanal is.Fr. canal 1. Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin 
işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu. 2. Telefon, telgraf, televizyon vb. 
araçlarla iletişimi sağlayan yol, hat. 3. Tahtanın liflerine dik yönde açılan kırlangıç 
kuyruğu biçimli girinti. 4. anat. İçinden damar, sinir veya bir sıvı geçen yol. 5. coğ. 
İki kıyı arasındaki dar ve derin deniz. 
kanbiyit is.Fr. canbyte jeol. Hidratlı doğal demir silikat. 
kangren is.Fr. gangrène tıp Vücudun bir yerindeki dokuların ölmesi. 
kanguru is.Fr. kangourou zool. Kangurugillerden, Avustralya’da yaşayan, iri, 
otçul, memeli, ön ayakları kısa, art ayakları ile kuyruğu uzun ve güçlü, başı küçük, 
dişisinin karnında yavrularını taşıyacak bir kesesi bulunan keseli hayvan. 
kaniş is.Fr. caniche zool. Uzun, kıvırcık tüylü bir cins köpek. 
kanon is.Fr. canon müz. Eşit aralıklarla ilerleyen ancak birlikte değil, art arda 
duyulan iki veya daha çok sesin birbirini sürekli taklit etmesiyle oluşan bütün. 
kanserojen is.Fr. cancérogène tıp Kanser yapıcı. 
kanseroloji is.Fr. cancérologie tıp Kanser bilimi. 
kantonit is.Fr. cantonite jeol. Doğal bakır sülfürü. 
kaolinit is.Fr. kaolinite kim. Arı kilin temel maddesini oluşturan hidratlı alüminyum 
silikat. 
kapasite is.Fr. capacité 1. Bir şeyi içine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü.         
2. ekon. Bir işletmenin üretim miktarı. 3. fiz. Bir kondansatörün elektrik yığma 
sınırı, sığa. 4. mec. Anlama, kavrama yeteneği. 
kapital is.Fr. capital ekon. Sermaye. 
kapitalist is.Fr. capitaliste ekon. Sermayedar, anamalcı. 
kapitalizasyon is.Fr. capitalisation ekon. Anaparaya dönüştürme işi. 
kapitalizm is.Fr. capitalisme ekon. Anamalcılık. 
kapitülasyon is.Fr. capitulation huk. Bir ülkede yurttaşların zararına olarak 
yabancılara verilen ayrıcalık hakları. 
kapnisit is.Fr. kapnicite jeol. Hidratlı doğal alüminyum fosfat. 
kapsül is.Fr. capsule 1. Şişe kapağı. 2. Ateşli silahlarda horozun veya iğnenin 
çarpmasıyla ateş alan, bir tür özel barutla dolu, küçük, yuvarlak metal parça.          
3. Oyuncak tabancalarda kullanılan, şerit biçiminde iki kağıt tabaka arasına konmuş 
patlayıcı madde. 4. Laboratuvarlarda kullanılan yarım küre biçimindeki kap.           
5. Raflı mobilyalarda rafları taşımak için yan tablalara açılan deliklere çakılan ortası 
delik ve silindir biçimlimetal veya plastik araç. 6. Oturma mobilyalarının, masa, 
sehpa vb. eşyaların ayaklarının altına çakılan, genellikle üç tırnaklı veya ortadan 
çivili, tepesi bombeli, kalın sacdan pres yapılarak elde edilen araç. 7. bot. Bazı 
bitkilerde tohumları içinde taşıyan kuru kabuk. 8. tıp Bazı ilaçların, kolay yutulmak 
üzere içine konulduğu, ilacın yapısını etkilemeyen jelatinden kap. 9. zool. Bir 
organı veya yapıyı çevreleyen kese biçiminde zar. 
kapuçin is.Fr. capucine bot. Latin çiçeği. 
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kaput is.Fr. capote 1. ask. Asker paltosu. 2. Otomobil, kamyon vb. motorlu 
taşıtlarda motoru örten açılır kapanır biçimdeki kapak. 3. Prezervatif. 
karakter is.Fr. caractère 1. Ayırt edici nitelik. 2. Bir bireyin kendine özgü yapısı, 
onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana 
özellik, öz yapı, ıra, seciye. 3. Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, 
duygulanma ve davranış biçimi. 4. Üstün, manevi özellik. 5. Basımda harf türü.      
6. ed. Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse. 7. fel. 
Bireyin kendi kendisine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde 
bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan 
özellikler bütünü. 
karboksil is.Fr. carboxyle kim. Organik asit grubunda bulunan –COOH 
formülündeki tek değerli kökler. 
karbon is.Fr. carbone kim. Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, 
grafit gibi billurlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak 
bulunan, canlı varlıkların aslını oluşturan ve yandıktan sonra kömür durumuna 
geçen element. 
karbonat is.Fr. carbonate kim. 1. Karbonik asidin  bazlarla birleşerek oluşturduğu 
tuzların genel adı. 2. Sodyum bikarbonat. 3. Genellikle sindirimi kolaylaştırmak için 
suya katılan kimyasal birleşim. 
karbondioksit is.Fr. carbondioxide kim. Renksiz, kokusuz yoğunluğu 152 derecede 
ve 36 atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan ekşimsi tatta bir gaz. 
karbonhidrat is.Fr. carbone hidrate kim. Yağ, yumurta akı vb. maddelerin yanı 
sıra, insan ve hayvanların organik besinlerinden en önemlisi olan organik kimya 
bileşiklerinin genel adı. 
karbonifer is.Fr. carbonifère jeol. Karbon dönemi. 
karbonil is.Fr. carbonile kim. Birleşme değeri 2 olan karbonmonoksit. 
karbonmonoksit is.Fr. carbone monoxyde kim. 0,97 yoğunluğunda, renksiz, 
kokusuz, zehirleyici bir gaz. Bol miktarda ısı açığa çıkararak mavi bir alevle yanar 
ve hava ile birleşerek birçok uygulama alanı olan patlayıcı bir karışım oluşturur. 
karborundum is.Fr. carborundum kim. Aşındırıcı madde olarak kullanılan 
silisyum karbürün ticaretteki adı. 
karbür is.Fr. carbure kim. Karbonun başka bir elementle birleşmesinden oluşan 
madde. 
karbüratör is.Fr. carburateur tek. Patlamalı motorlarda akaryakıtı buharlaştırıp 
hava ile karışmasını sağlayan cihaz. 
kardinal is.Fr. cardinal din b. Papayı seçen, danışmanlığını yapan başpapazlardan 
her biri. 
kardiyak is.Fr. cardiaque tıp 1. Kalp hastalığı olan kimse. 2. sf. Kalple ilgili. 
kardiyolog is.Fr. cardiologue tıp Kalp hastalıklarında uzmanlaşmış hekim.  
kardiyoloji is.Fr. cardiologie tıp Anatomi, fizyoloji ve patolojinin kalp ile ilgili 
bölümleri. 
kardiyoskleroz is.Fr. cardiosclérose tıp Bazen atardamar sertleşmesiyle birlikte 
görülen kalp dokusu sertleşmesi.  
kardiyoskop is.Fr. cardioscope tıp Kalp kasılmalarının incelenmesine yarayan 
cihaz. 
kare is.Fr. carré 1. mat. Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, 
murabba. 
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karkas is.Fr. carcasse 1. mim. Demirli betonla yapılmış yapı. 2. Kemikli sığır eti. 
karne is.Fr. carnet eğt. 1. Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimleri 
tarafından verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel 
gidiş durumlarını gösteren belge. 2. Kişilerin bir haktan yararlanmaları için bir 
kuruluş tarafından verilen belge. 
karni is.Fr. cornue kim. Laboratuvarda damıtma işlerinde kullanılan, geniş karınlı, 
dar ve eğri boyunlu cam kap. 
karo is.Fr. carreau 1. Oyun kağıtlarının küçük, kırmızı, baklava biçimli benekli 
olanı, orya. 2. mim. Betondan yapılmış dört köşe döşeme taşı. 
karpit is.Fr. carbide kim. Genellikle sanayide astilen gazı çıkarmakta kullanılan, 
karbonla kalsiyum bileşiği madde. 
kartel is.Fr. cartel ekon. Tekelci sermaye piyasasında, birtakım ticaret, üretim 
kuruluşlarının, genellikle kazanma veya başka kuruluşlara karşı tutunabilme vb. 
amaçlarla aralarında kurdukları dayanışma birliği. 
Kartezyen öz.is.Fr. cartésien fel. Dekartçı. 
kartografi is.Fr. cartographie coğ. Haritacılık. 
karton is.Fr. carton 1. Kağıt hamuruyla yapılan, ayrıca içinde bir veya birkaç lif 
tabakası bulunan kalın ve sert kağıt. 2. On paket sigarayı bir araya getiren ambalaj. 
3. Tombala oyununda çekilen numaraların işaretlendiği kart. 4. Kamu kurum veya 
kuruluşlarında imzaya sunulan evrakın yerleştirildiği ciltli büyük defter. 5. sin. ve 
TV Seri halinde canlandırılan, karakterleri hayvan olan çizgi film. 
kartonpiyer is.Fr. carton-pierre mim. Çoğunlukla duvar ve tavan ara kesitleriyle 
tavan göbeklerinde süsleme amacıyla kullanılan sertleştirilmiş alçı. 
kartuş is.Fr. cartouche ask. 1. Merminin, içine barut doldurulmuş silindir 
biçimindeki bölümü. 2. Dolma kalem içine yerleştirilen mürekkep dolu tüp. 3. bl. 
Yazıcıya yerleştirilen mürekkep dolu tüp. 
karyokinez is.Fr. caryocinèse biy. Çok hücreli canlılarda hücrenin belli evrelerden 
geçerek çoğalması, mitoz. 
kast is.Fr. caste sos. Ayrıcalıklar bakımından yukarıdan aşağıya doğru kesin 
ölçülerle sınırlanmış bulunan, en koyu biçimiyle Hindistan’da görülen toplumsal 
sınıfların her biri. 
kastanyet is.Fr. castagnette müz. Parmaklara takılarak çalınan bir tür zil. 
kastor is.Fr. castor 1. zool. Kunduz. 2. Kunduz kürkü. 3. sf. Bu kürkten yapılmış.  
kaşalot is.Fr. cachalot 1. zool. İspermeçet balinası. 2. sf. argo Aptal, budala.  
kaşe is.Fr. cachet 1. Damga, mühür. 2. sin. ve TV Belirlenmiş sürelerde çalışanlara 
ödenen ücret. 
kaşeksi is.Fr. cachexie tıp Bütün beslenme işlevlerinin bozulmasıyla oluşan ileri 
derecede zayıflık. 
katabolizma is.Fr. catabolisme biy. Yadımlama. 
katakomp is.Fr. catacombe tar. İlk Hristiyanların kayaları oyarak veya yer altını 
kazarak uzun dehlizler biçiminde yaptıkları, ölülerini gömdükleri  veya tapınak 
olarak kullandıkları mezarlık. 
katalepsi is.Fr. catalepsie tıp İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun 
ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi 
sürüp gitmesiyle beliren sendrom. 
kataliz is.Fr. catalyse kim. Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye 
uğramadan tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan etkisi. 
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katalizör is.Fr. catalyseur kim. Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının 
değişmesini sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde. 
katalpa is.Fr. catalpa bot. İki çeneklilerden, yaprakları çok iri ve kalp biçiminde, 
çiçekli bir süs bitkisi. 
katarakt is.Fr. cataracte tıp Gözdeki billur cismin saydamlığını yitirerek 
ağarmasından ileri gelen ve görmeyi engelleyen rahatsızlık, perde, akbasma, aksu. 
katedral is.Fr. cathédrale din b. Başkilise. 
kategori is.Fr. catégorie 1. Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik 
bulunan şeylerin tamamı, grup, ulam. 2. fel. ve man. Ulam. 
Katolik öz.is.Fr. catholique din b. 1. Roma kilisesinin kendine verdiği ad.              
2. Hristiyanlığın mezheplerden biri. 3. Katolik mezhebinden olan kimse. 
katot is.Fr. cathode fiz. Eksi uç. 
katyon is.Fr. cation kim. Bir çözeltinin elektrolizi sırasında katotta toplanan iyon, 
artın. 
kauçuk is.Fr. caoutchouc 1. bot. Gövdesi odunsu, öz suyu yapışkan, süt kıvamında, 
yaprakları oval biçimli, parlak ve kalın, sıcak ülke bitkisi, lastik ağacı. 2. Amerika, 
Asya ve Afrika’nın çeşitli ağaçlarından, özellikle lastik ağacından veya bazı petrol 
artıklarının birleşiminden elde edilen, dayanıklı ve esnek madde. 3. sf. Bu 
maddeden yapılmış. 
kavasya is.Fr. quassia bot. Acı ağaç. 
kazamat is.Fr. casemate ask. Obüslerden, bombalardan korunmak için yerin altına 
kazılmış siper. 
kazein is.Fr. caséine kim. Sütte bulunan protein maddesi. 
kazolit is.Fr. kasolite min. Hidratlı doğal kurşun ve uranyum silikat. 
kelifit is.Fr. kélyphite min. Hidratlı doğal magnezyum silikat.  
kemere is.Yun. den. Gemi güvertesinin enine konmuş kirişlerinden her biri. 
kemoterapi is.Fr. chimiothérapie tıp  Hastalıkların kimyasal maddelerle tedavi 
yöntemi. 
kental is.Fr. quintal mat. 100 kg.’lık bir ağırlık ölçü birimi. 
kentet is.Fr. quintet müz. Beşli. 
kentilyon is.Fr. quintillion mat. Katrilyon kere bin. 
keratin is.Fr. kératine anat. Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları 
oluşturan proteinli madde. 
keton is.Fr. céton kim. Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen 
birleşik. 
kilo is.Fr. kilo 1. Kilogram. 2. sp. Halter sporunda barın iki ucuna yerleştirilen ve 
ağırlığı oluşturan parça. 
kiloamper is.Fr. kiloampère fiz. Değeri bin amper olan akım şiddeti birimi. 
kilogram is.Fr. kilogramme mat. Bin gramlık bir ağırlık ölçü birimi. 
kilogrammetre is.Fr. kilogrammètre fiz. Bir kilogram ağırlığındaki bir gücün, 
uygulandığı maddi bir noktayı güç doğrultusunda bir metre yer değiştirmesiyle 
yapılan işe eşit iş birimi. 
kilohertz is.Fr. kilohertz fiz. Bir saniyede bin titreşimi olan elektromanyetik dalga 
boyu ölçüsü birimi. 
kilojul is.Fr. kilo-joule fiz. Bin jul değerinde iş birimi. 
kilokalori is.Fr. kilocalorie fiz. Büyük kalori. 
kilometre is.Fr. kilomètre mat. 1000 m’lik uzunluk ölçü birimi. 
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kilosikl is.Fr. kilocycle fiz. Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını 
ölçmek için kullanılan birim. 
kiloton is.Fr. kilotonne mat. Değeri bin ton olan kütle birimi. 
kilovat is.Fr. kilowatt fiz. Bin vatlık bir güç birimi. 
kilovolt is.Fr. kilovolt fiz. Değeri bin volt olan elektrik gerilimi veya potansiyel 
farkı birimi. 
kinematik is.Fr. cinématique fiz. Cisimlerin hareketlerini yörünge, hız ve ivme vb. 
konular bakımından inceleyen mekanik kolu, sinematik. 
kinestezi is.Fr. kinesthésie fizy. Devin duyum. 
kinin is.Fr. quinine kim. Kınakınadan elde edilen ve sıtmanın tedavisinde kullanılan 
beyaz alkaloit. 
kinizm is.Fr. cynisme fel. Sinizm. 
kist is.Fr. kyste bot. 1. Sporlu bitkilerde, özellikle mantarlarda, su yosunlarında 
görülen, bir veya birkaç hücreden oluşmuş organ. 2. tıp İçi koloit, yağ vb. sıvı veya 
yarı sıvı bir madde ile dolu patolojik torba. 3. zool. Tek hücrelilerin veya çok 
hücreli küçük hayvanların uygun olmayan şartlarda veya çoğalma sırasında 
çevrelerine saldıkları kendilerini korumaya yarayan dayanıklı kapsül. 
kitin is.Fr. chitine zool. Eklem bacaklıların ve kabukluların örteneğini oluşturan, 
bazı mantar ve likenlerde de rastlanan, dayanıklı ve esnek organik madde. 
klan is.Fr. clan sos. Boy.  
klarnet is.Fr. clarinette müz. Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli yeri olan 
bir üflemeli çalgı. 
klas is.Fr. classe 1. sos. Sınıf. 2. sf. mec. Üstün nitelikli, üstün yetenekli. 
klavsen is.Fr. clavecin müz. Klavyeli ve telli bir çalgı, çembalo. Orkestralarda 
çelınan iki yuvarlak yüzeyden oluşmuş metal vurmalı çalgı. 
kleptoman is.Fr. kleptomane tıp Kleptomaniye yakalanmış kimse. 
kleptomani is.Fr. kleptomanie tıp Dayanılmaz bir ruhsal dürtüyle, kişinin hırsızlık 
yapma gereksinimi duyması ile beliren hastalık. 
klerikalizm is.Fr. cléricalisme sos. Dinin ve din kurumlarının toplum hayatının 
çeşitli kesimlerindeki yerini güçlendirmeyi amaçlayan toplumsal, ekonomik akım. 
klinik is.Fr. clinique tıp 1. Hastanın bakıldığı, muayene edildiği yer. 2. Hekim 
olacak öğrencilerin hasta başında uygulamalı olarak ders gördükleri hasta koğuşu. 
3. sf. Vücut muayenesinde görülen (hastalık belirtisi). 
klitoris is.Fr. clitoris anat. Bızır. 
klor is.Fr. chlore kim. Atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta 
gaz durumunda bulunan, halojenlerden bir element. 
klor hidrat is.Fr. chlorhydrate kim. Azotlu organik bir baz ile hidroklorik asitten 
türeyen tuz.  
klorofil is.Fr. chlorophylle bot. Güneş ışığını soğurarak bitkilerde karbon 
özümlemesini sağlayan ve bitkilere yeşil renklerini veren madde. 
kloroform is.Fr. chloroforme kim. 1. Renksiz, hoş kokulu, genellikle anestezide 
kullanılan, yatıştırıcı ve uyuşturucu birleşik. 2. Bir tür organik yağ çözücü. 
klorometri is.Fr. chlorométrie kim. Klorölçer. 
kloroplast is.Fr. chloroplaste bot. Yeşil bitkilerde hücrelerin içinde bulunan, 
klorofil moleküllerinden oluşan, karmaşık yapılı kromoplast. 
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kloroz is.Fr. chlorose 1. tıp Kanda alyuvar sayısının azalmasından ileri gelen, 
genellikle genç kızlarda görülen kansızlık. 2. bot. Yaprakların sarımtrak bir renk 
aldığı bitki hastalığı, sararma hastalığı, sarıcalık. 
klorür is.Fr. chlorure kim. Klorun, oksijen ve flor dışındaki element veya 
birleşiklerle yaptığı birleşik. 
klostrofobi is.Fr. claustrophobie tıp Kapalı yer korkusu. 
klüz is.Fr. cluse coğ. Kanyon.  
kobay is.Fr. cobaye 1. zool. Kobaygillerden, bilimsel araştırmalarda kullanılan bir 
deney hayvanı, Hint domuzu. 2. mec. Deney konusu.  
kobra is.Fr. cobra zool. Kobragillerden, Afrika ve Asya’nın sıcak bölgelerinde 
yaşayan, çok zehirli, kızıl, esmer ve sarı renklerde bir yılan türü, gözlüklü yılan, 
Hint kobrası. 
kodein is.Fr. codéine tıp Afyondan çıkarılan ve öksürüğü kesmeye yarayan bir 
alkoloit. 
kohenit is.Fr. cohénite min. Gök taşlarında bulunan demir, nikel ve kobalt karbür. 
kohezyon is.Fr. cohésion fiz. 1. Moleküller arasındaki çekim kuvveti. 2. sos. 
Yakınlık derecesi. 
kokain is.Fr. cocaine kim. Koka yapraklarından çıkarılan ve bağımlılık yapan 
uyuşturucu bir alkoloit. 
kokart is.Fr. cocarde 1. ask. Asker şapkalarına takılan ve rengi uluslara göre 
değişen işaret. 2. Belli bir topluluğa özgü olan işaret. 
kokimbit is.Fr. coquimbite min. Hidratlı doğal demir sülfat. 
kola is.Fr. cola bot. 1. Kolagillerden, Afrika’nın sıcak bölgelerinde yetişen ve kola 
cevizi adıyla anılan, çekirdekleri kahveden daha uyarıcı olan bazı içeceklerde ve 
hekimlikte kullanılan bir bitki. 2. Bu bitkinin yaprağından çıkarılan kokulu bir 
maddeyle kokulandırılan ve içine şeker, karbonat katılarak yapılan içecek. 
koledok is.Fr. cholédoque anat. Öd kanalı. 
kolej is.Fr. collège eğt. 1. Öğretim programında yabancı bir dil öğretimine ağırlık 
veren okul. 2. Bazı meslek okullarına verilen ad. 
kolektivizm is.Fr. collectivisme sos. Ortaklaşacılık. 
kolektör is.Fr. collecteur 1. fiz. Elektrik dinamolarında hareketli bölümün 
üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, 
toplaç. 2. Atık suların akmasını sağlayan boru. 
kolemanit is.Fr. colémanite min. Hidratlı doğal kalsiyum borat. 
kolera is.Fr. choléra tıp Şiddetli ishal ve kusmalarla kendini gösteren, çok bulaşıcı, 
salgın ve öldürücü bir hastalık. 
kolestrin is.Fr. cholestérine tıp Kolesterol. 
kolesterol is.Fr. cholestérol tıp Kanda ve büyük ölçüde ödde bulunan, besinlerle 
alınan sterol. 
kolibri is.Fr. colibri zool. Kolibrigillerden, Amerika’da yaşayan, çok renkli, geriye 
doğru uçma özelliği olan, uzun gagalı, küçük göçmen kuş. 
kolik is.Fr. colique tıp Kalın bağısakta, genllikle karın boşluğunda aralıklı duyulan 
güçlü sancı. 
kolit is.Fr. colite tıp Kalın bağırsak iltihabı. 
kolofan is.Fr. collophane min. Hidratlı doğal kalsiyum sülfat. 
koloit is.Fr. colloïde kim. Jelatin niteliğinde olan ve suda dağılmışı zarlardan 
geçmemekle billursulardan ayırt edilen maddelerin genel adı. 
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kolon is.Fr. colonne 1. mim. Sütun. 2. Katlardaki döşemeleri birbirine bağlayan 
düşey boru. 3. anat. Kalın bağırsağın gödenden önceki bölümü.   
koloni is.Fr. colonie 1. Sömürge, müstemleke. 2. Göçmen topluluğu veya bu 
topluluğun yerleştiği yer. 3. Bir ülkede bulunan küçük yabancı topluluğu. 4. zool. 
Birlik durumda yaşayan aynı türden organizmaların oluşturduğu topluluk. 
kolza is.Fr. colza bot. Turpgillerden, yağlı tohumlarından elde edilen yağ, yapay 
kauçuk yapımında kullanılan mevsimlik bitki. 
koma is.Fr. coma tıp Bazı hastalıklar sırasında görülen anlama, duyma ve hareketin 
büsbütün veya az çok kaybolmasıyla beliren derin dalgınlık durumu. 
komandit is.Fr. commandite tic. Bir komandit şirket sermayesinin bir veya birçok 
ortak tarafından sağlanan bölümü. 
komandite is.Fr. commandité tic. Komandit şirkette sınırsız sorumlu olan ortak. 
komanditer is.Fr. commanditaire tic. Komandit şirkette ancak kendi koyduğu para 
kadar sorumlu olan ortak. 
komando is.Fr. commando ask. 1. Özel yetiştirilmiş askerlerden oluşan birlik. 2. Bu 
birlikte görevli asker. 3. mec. Vurucu kuvvet. 
komedi is.Fr. comédie 1. tiy. Güldürü. 2. mec. Yalan ve yapmacık söz veya 
davranış. 3. mec. Gülmeye sebep olan olay veya olaylar. 
komiser is.Fr. commissaire 1. Güvenlik teşkilatının meslek aşamaları içinde yer 
alan, en az lise öğrenimi görmüş veya polis okullarının orta ve yüksek bölümlerini 
bitirmiş, il, ilçe veya bucaklarda bulundukları yerin emniyet ve asayişine ait işleri 
yöneten, üniformalı veya sivil memur. 2. Ortaklıkları ve toplantıları hükumet adına 
denetlemekle görevli kimse. 3. sp. Saha komiseri. 
komisyon is.Fr. commission 1. Alt kurul. 2. tic. Bir işte aracılık yapan kimseye 
bırakılan yüzdelik, simsariye. 
kompas is.Fr. compas tek. Küçük uzunlukları, çapları ev kalınlıkları doğru olarak 
ölçmeye yarayan bir ölçü aracı. 
komplikasyon is.Fr. complication 1. Karışılık. 2. tıp İlaçların doğurabileceği yan 
etki. 
kompozitör is.Fr. compositeur müz. Besteci. 
kompres is.Fr. compresse tıp Yaraların bakımında veya başka bir amaçla 
kullanılan, birkaç kat katlanmış bez. 
kompresör is.Fr. compresseur 1. fiz. Bir akışkanı veya gazı, gereken basınca göre 
sıkıştırmaya yarayan alet, sıkmaç. 2. Yol yapımında, dökülen çakılları, kumları 
bastırıp sıkıştırmak için kullanılan ağır silindirli araç. 3. Sert cisimleri kırmak ve 
delmek için kullanılan makine. 
komünikasyon is.Fr. communication  tek. İletişim. 
komütatör is.Fr. commutateur fiz. Anahtar. 
kondansatör is.Fr. condensateur fiz. İçinde akımsız elektrik yükü biriktirilen cihaz, 
yoğunlaç, meksefe. 
kondisyon is.Fr. condition 1. Şart, durum. 2. Erk. 3. sp. Fiziksel ve ruhsal bakımdan 
bir sporcunun durumu. 
kondüit is.Fr. conduite tiy. Sahneye çıkma sırası gelen kişileri uyarmakla görevli 
kimse. 
konformizm is.Fr. conformisme sos. Uymacılık. 
konglomera is.Fr. conglomérat jeol. Yığışım. 
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koni is.Fr. cône mat. 1. Durağan bir noktadan geçen ve kapalı bir eğriye dayanarak 
hareket eden bir doğrunun çizdiği yüzey, mahrut. 2. Bu yüzeyle sınırlı katı cisim.   
3. Çembersel bölge üzerindeki her noktanın çember düzlemi dışındaki bir nokta ile 
birleşiminden oluşan geometrik cisim. 4. sf. Koni biçiminde olan. 
konkur is.Fr. concours sp. Yarış, yarışma. 
konkurhipik is.Fr. concours hippique sp. Yalnız spor amacıyla yapılan at yarışı. 
konsantrasyon is.Fr. concentration kim. 1. Bir sıvı içindeki su veya sıvı miktarı 
azalarak koyulaşma, yoğunlaşma. 2. psikol. Dikkat toplaşımı. 
konseptüalizm is.Fr. conceptualisme fel. Kavramcılık. 
konser is.Fr. concert 1. müz. Sanatçıların müzik eserlerini bir topluluk önünde 
çalması veya söylemesi. 2. mec. Sürekli gürültü.  
konsol is.Fr. console 1. Duvar kenarına yerleştirilen, üstüne ayna ve başka süs 
eşyası konulan, çekmeceli mobilya. 2. mim. Yalnız bir yanındaki dayanak 
tarafından taşınan, diğer bölümleri boşlukta olan yatay yapı ögesi. 
konsolidasyon is.Fr. consolidation ekon. 1. Kısa vadeli bir devlet borcunun yerini 
uzun vadeli bir borcun alması, tahkim. 2. Yapıları benzer durumda olan nesnelerin 
birleştirilmesi. 3. Firmaların tüzel kişiliklerinin ortadan kaldırılarak yeni bir tüzel 
kişilikte birleştirilmesi. 
konsolit is.Fr. consolide ekon. 1. ekon. Vadesi belli olmayan ve yalnızca faizi 
ödenen devlet tahvili. 2. Bir tür iskambil oyunu. 
konson is.Fr. consonne dbl. Ünsüz.  
konsültasyon is.Fr. consultation tıp Bir hastalığa birkaç hekimin teşhis koyması işi, 
konsulto. 
kont is.Fr. comte tar. 1. Roma imparatorunun danışman olarak seçtiği kimse.           
2. Derebeylik düzeninde derebeyi. 3. Batı toplumunda erkekler için kullanılan bir 
soyluluk unvanı. 
kontenjan is.Fr. contingent 1. Bir yükümlülük veya yararlanma işinde, o işin 
kapsamına girenlerin oluşturduğu belirli sayıdaki topluluk. 2. Bir kuruluşun veya bir 
kimsenin seçip almakta yararlanabileceği ölçü, sayı. 3. ekon. Bir malın, alım satım 
veya dağıtım işinde, ilgililerin her birine düşen pay oranı. 
kontrat is.Fr. contrat huk. Sözleşme.  
kontratak is.Fr. contre-attaque sp. Karşı akın. 
kontrbas is.Fr. contrebasse müz. 1. Keman türünden, en kalın sesli yaylı saz.         
2. Kontrbasçı. 
kontrpiye is.Fr. contre-pied sp. Sporcunun yanılma hareketi. 
kontrpuan is.Fr. contre-point müz. Çeşitli melodileri birbirine uydurma sanatı. 
kontuvar is.Fr. comptoir tic. Bir memleketin, yabancı bir memleketteki ticaret 
acentası. 
konveksiyon is.Fr. convection fiz. ve kim. Isı yayımı. 
konvektör is.Fr. convecteur fiz. Isıyayar. 
konvertibilite is.Fr. convertibilité tic. Paranın serbestçe dövize çevrilebilirliği. 
konvertisör is.Fr. convertisseur fiz. Röle. 
konveyör is.Fr. convoyeur 1. Yükü havadan veya yerden taşımaya yarayan ve 
kapalı devre çalışan alet, taşıyıcı. 2. den. Koruyucu gemi, refakat gemisi. 
kooperatif is.Fr. coopérative ekon. 1. Ortaklarının gereksinimlerini uygun şartlarda 
elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan ortaklık. 2. Üreticilerin, aracıyı ortadan 
çıkararak ürünlerini daha iyi şartlarda pazarlamak için kurdukları ortaklık. 
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koordinat is.Fr. coordinate 1. kim. Belli bir molekül içinde özel bir konuma sahip 
bir atoma bağlı olan atom veya atom grubu. 2. mat. Bir yüzey üzerinde veya uzayda 
bir noktanın yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden yatay olanı, apsis. 
kopolimer is.Fr. copolymère kim. Kopolimerleşme ile elde edilen madde. 
parçası. 
kordon is.Fr. cordon 1. Genellikle ipekten yapılmış kalın ip. 2. Saat, madalyon vb. 
ni asmaya yarayan ince zincir. 3. İnce tellerden örülen ve özellikle ütü, ızgara vb. ev 
araçlarında kullanılan elektrik kablosu. 4. İnce uzun sıralar durumunda yapılmış 
oymalı duvar veya mobilya süsü. 5. Teneke ve çinkodan yapılan eşyaların üstüne 
süs yapmak için kullanılan araç. 6. Bir yere girip çıkmayı denetim altına almak için 
görevlilerden oluşturulan dizi. 7. Kıyı şeridi. 8. tıp Hamilelik döneminde anne ile 
bebeği arasında beslenmeyi sağlayan ince boru. 9. coğ. Kabaran denizin kumsalda 
bıraktığı döküntü katmanı. 
korelasyon is.Fr. corrélation biy. Bağlılaşım. 
korindon is.Fr. corindon min. Birleşimi alüminyum oksit olan, cam parlaklığında, 
saydam ve türlü renklerde, elmastan sonra en sert mineral, alüminyum taşı, boksit. 
korist is.Fr. corist müz. Koro ile birlikte şarkı söyleyen kimse. 
kornet is.Fr. cornet müz. Pistonlu orkestra çalgısı.  
korniş is.Fr. corniche 1. Perde asmaya yarayan, metal veya plastikten yapılmış 
araç. 2. mim. Çerçeve biçiminde oymalı, çıkıntı. 3. Sarp, kayalık çıkıntı. 
kornişon is.Fr. cornichon bot. Kabuğunun üzeri pürtüklü, lezzetli bir tür turşuluk 
salatalık. 
korteks is.Fr. cortex anat. 1. Kabuk. 2. Beyin zarı. 
kortizon is.Fr. cortisone tıp Yaralanmanın, korkunun veya soğuğun yol açtığı 
stresler sonucu, vücutta şeker yapımını hızlandıran böbrek üstü bezi kabuğunun 
salgıladığı hormon. 
korvet is.Fr. corvette ask. Denizaltılara karşı özel olarak silahlandırılan bir çeşit 
küçük savaş gemisi. 
kosinüs is.Fr. cosinus mat. Tümler açının sinüsü.  
koşnil is.Fr. cochenille zool. Kırmız böceğinin güzel lal boya çıkarılan bir türü, 
kabuklu bit. 
kot is.Fr. cote mim. Temel ile zemin arasındaki yükseklik. 
kota is.Fr. quota ekon. 1. Bir ülkede ithal edilecek malların çeşitlerini, oranlarını 
veya miktarlarını gösteren liste. 2. Kuruluşlarda veya derneklerde bir gruba tanınan 
kontenjan sayısı. 3. sin. Bazı ülkelerde, sinemalarda belirli bir süre oynatılması 
zorunlu olan yerli film sayısının yabancı filmlere oranı. 
kotra is.Fr. cotre den. Çoğunlukla bir direkli, randası olan, ince gövdeli yelkenli. 
kozmogoni is.Fr. cosmogonie fel. Evren doğumu. 
kozmografya is.Fr. cosmographie astr. Gök biliminin, matematik ve fiziğin yalnız 
temel kavramlarından yararlanarak en belli başlı olayları ele alan dalı. 
kozmonot is.Fr. cosmonaute astr. Uzay adamı, astronot. 
kozmos is.Fr. cosmos astr. Evren. 
kramp is.Fr. crampe tıp Bir veya birkaç kasın irade dışı, ağrılı ve geçici olarak 
kasılması, kasınç. 
krampon is.Fr. crampon 1. sp. Futbol ayakkabılarının altındaki, çimende rahat 
hareket etmeyi sağlayan, deri veya sentetik kabara, tutmalık. 2. sp. Futbol 
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ayakkabısı. 3. İki parçayı sıkıca tutup sıkmaya yarayan metal parçası. 4. mim. Tuğla 
bacaların sağlamca durması için çevresine sarılan kuşak.  
krater is.Fr. cratère jeol. Yanardağ ağzı. 
kredi is.Fr. crédit ekon. 1. Borç ödemede güvenilir olma durumu. 2. ekon. Ödünç 
alınan veya verilen mal, para. 3. mec. Güven, saygınlık, itibar. 4. eğt. Belli bir 
öğrenimin tamamlanması için öğrencilerden istenen her türlü kurumsal ve 
uygulamalı çalışmalar göz önünde tutularak bir yarıyıl veya bir öğretim yılı 
okutulan herhangi bir dersin, okul programı bütünlüğü içindeki değerini nicelik 
olarak gösteren birim. 
kreozot is.Fr. créosote kim. Çeşitli katranların damıtılmasından elde edilen ve 
hekimlikte kullanılan, keskin kokulu bir sıvı. 
kretase is.Fr. crétacé jeol. Genellikle alt bölümü killi ve kumlu, üst bölümü tebeşir 
olan İkinci Çağın son dönemi. 
kreten is.Fr. crétin tıp Kretenizme tutulmuş kimse. 
kretenizm is.Fr. crétinisme tıp Tiroit bezinin kana yeterince salgı vermemesi 
sonucu oluşan, fiziksel, ruhsal ve duygusal gelişimin duraklamasıyla beliren 
hastalık. 
krezol is.Fr. crésol kim. Tolüenden türeyen üç fenol izomerinden biri, lizol. 
kripton is.Fr. krypton kim. Atom numarası 36, atom ağırlığı 83,8 olan, atmosferde 
yarım milyonda bir oranında bulunan, renksiz, kokusuz bir soy gaz. 
kritisizm  is.Fr. criticisme fel. Eleştiricilik. 
kriyoskopi is.Fr. cryoscopie fiz. Tuzlu eriyiklerin donma yasalarını inceleyen fizik 
kolu. 
kriz is.Fr. crise 1. tıp Bir organda birdenbire ortaya çıkan fizyolojik bozukluk. 2. 
Bir kimsenin yaşamında görülen ruhsal bunalım. 3. Bir şeyin çok kıt bulunması 
durumu. 4. Bir şeye duyulan ani ve aşırı istek. 5. mec. Bir toplumun, bir kuruluşun 
veya bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran. 
krizalit is.Fr. chrysalide biy. Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız 
olarak geçirdiği başkalaşma durumu. 
krizantem is.Fr. chrysanthème bot. Kasımpatı. 
krizolit is.Fr. chrysolite min. Zebercet. 
krom is.Fr. chrome kim. 1. Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya 
dayanıklı, havada oksitlenmeyen bir element. 2. sf. Bu elementten yapılmış. 
kromatin is.Fr. chromatine biy. Hücre çekirdeğinde küçük tanecikler, düzensiz 
kitleler veya ağ biçiminde bulunan, soya çekim olaylarını sağlayan, bazı boyalarla 
hemen boyanabilen madde. 
kromatit is.Fr. chromatite biy. Bir kromozomun uzunlamasına iki yarısından her 
biri. 
kromatofor is.Fr. chromatophore biy. Plazması pigment tanecikleriyle dolu, 
çokgen veya yıldız biçiminde, belirli uzunlukta veya kısalabilir uzantıları bulunan 
hücre. 
kromoplast is.Fr. chromoplast biy. Değişik renkler taşıyan kromatofor. 
kromosfer is.Fr. chromosphère astr. Renk yuvarı. 
kromozom is.Fr. chromosome biy. Karyokinez bölünme sırasında hücre 
çekirdeğinin içinde beliren ve kromatin ipliklerinin parçalara ayrılmasıyla oluşan, 
bazı yeteneklerin yeni bireylere geçmesine yarayan, kıvrık çubuk biçimindeki cisim.  
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kronaksi is.Fr. chronaxie biy. Bir elektrik akımının bir sinir veya kasla uyarım 
oluşturabilmesi için gereken kısa süre. 
kroşe is.Fr. croché sp. Boksta bir yumruk vuruş biçimi. 
kruvaziyer is.Fr. croisière den. Büyük gezinti gemisi. 
kruvazör is.Fr. croiseur ask. Deniz yollarını gözetmek, deniz ve hava filolarına 
kılavuzluk etmek amacıyla, topla silahlandırılmış hızlı savaş gemisi. 
ksenofobi is.Fr. xénophobie psikol. Yabancı düşmanlığı. 
ksenon is.Fr. xénon kim. Atom numarası 54, atom ağırlığı 131,3 olan, havada on 
milyonda bir oranında bulunan, renksiz, kokusuz asal gaz. 
ksilofon is.Fr. xylophone müz. Değişik sayıda akortlu tahta veya metal çubukların 
gam sırasıyla dizilmesinden oluşan, iki değnekle vurularak çalınan bir çalgı. 
kuartet is.Fr. quartette müz. Dörtlü. 
kuintet is.Fr. quintette müz. Beşli, kentet. 
kulis is.Fr. coulisse 1. tiy. Sahnenin gerisinde ve yanlarında bulunan bölüm. 2. 
ekon. Borsa dışında alışveriş yeri. 3. Bir amaca ulaşabilmek için ilgili kişiler 
arasında özel çalışma yapılan yer. 4. mec. Bir işin, bir hareketin gizli hazırlık 
konuşması.  
kulvar is.Fr. couloir sp. Yarışlarda her sporcuya ayrılan şerit. 
kumandan is.Fr. commandant ask. Komutan. 
kuple is.Fr. couplet müz. Bir şarkıyı meydana getiren ve bir nakaratla sona eren 
bölümlerden her biri. 
kupon is.Fr. coupon 1. Piyango biçiminde düzenlenmiş çekilişlerde kesilerek 
kullanılan basılı parça. 2. Gazete ve dergilerin düzenledikleri kampanyalarda 
verilecek hediye karşılığı olarak biriktirilmesi gereken basılı kağıtların her biri.      
3. ekon. Devlet tahvili, hisse senetleri vb. değerli kağıtların üzerinde bulunan ve 
belirli zamanlarda sahibine faiz veya kazanç payı olarak belirli bir gelir sağlayan 
kesilmiş parça. 4. ekon. İşveren tarafından çeşitli amaçlarda kullanılmak üzere 
çalışanlarına verilen para değeri olan fiş. 5. sf. Yalnız bir giysilik dokunmuş veya 
kesilmiş, üstün nitelikte (kumaş parçası). 
kur is.Fr. cours 1. ekon. Yabancı paraların ulusal para cinsinden değeri. 2. Bir 
kursun basamaklarından her biri. 
kuron is.Fr. couronne tıp Korumak için diş üzerine geçirilen metal kaplama. 
kuvarsit is.Fr. quarzite min. Kum taşı.  
kült is.Fr. culte din b. 1. Tapma, tapınma. 2. Din. 3. Dini tören, ibadet, ayin. 
kültür is.Fr. culture 1. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün 
maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede 
kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren 
araçların bütünü, hars, ekin. 2. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve 
sanat eserlerinin bütünü. 3. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve 
yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi. 4. Bireyin kazandığı bilgi. 5. Tarım.     
6. biy. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme. 
küp is.Fr. cube mat. 1. Birbirine eşit karelerden oluşan altı yüzlü dikdörtgen, mikap. 
2. Bu biçimdeki nesne. 3. Bir cismin hacim hesabında kullanılan ölçü birimi. 4. Bir 
sayının üçüncü kuvveti. 
kürit is.Fr. curide kim. Atom numaraları 96-103 arasında bulunan elementlerin 
genel adı. 
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küriyum is.Fr. curium kim. Atom numarası 96, atom ağırlığı 248 olan, 
aktinitlerden, plütonyum 239’un helyum çekirdekleriyle bombardımanından elde 
edilen radyoaktif bir element. 
kürtaj is.Fr. curettage tıp 1. Vücutta boşluklar içinde bulunan yabancı cisimleri 
hasta veya zararlı sayılan dokuları kazıyarak alma, kazıma. 2. Döl yatağının içini 
kazıyıp cenini alma işi. 
küsküt is.Fr. cuscute bot. Çit sarmaşığıgillerden, ince uzun ipliksi saplarıyla, asma, 
baklagiller ve bazı meyve ağaçlarına sarılarak onları sömüren, klorofilsiz bir asalak 
bitki, şeytansaçı, bağboğan. 
kütikül is.Fr. cuticule bot. 1. Yapraklarına her iki yüzünde bulunan ve suyu 
sızdırmadığı için bitkinin kurumasına engel olan ince zar. 2. zool. Kabukluların ve 
böceklerin örteneğinin koruyucu, kitinli katmanı. 
kütin is.Fr. cutine bot. Bitkilerin kütiküllerini oluşturan, geçirgen olmayan, bal 
mumu yapısında madde. 
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labros is.Fr. labrus zool. Lapinanın büyük cinsi. 
laisizm is.Fr. laïcisme huk. Laiklik. 
laktaz is.Fr. lactase kim. Süt şekerini üzüm şekerine çeviren bir bağırsak enzimi.  
laktik asit is.Fr. acide lactique kim. Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan asit 
alkol, süt asidi. 
laktoz is.Fr. lactose kim. Sütte bulunan, sütün buharlaşmasıyla kristal durumunda 
toplanan şeker, süt şekeri. 
lama is.Fr. lama zool. Geviş getirenlerden, Güney Amerika'nın dağlık bölgelerinde 
yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, 
tüyleri uzun, boyu yüksek ve boynu uzun hayvan.  
lambri is.Fr. lambris mim. 1. Bir yapının iç duvar kaplaması. 2.  Tavana yapılan 
ahşap kaplama.  
lamel is.Fr. lamelle 1. Mikroskopla yapılan incelemede bazen lamların üstüne 
kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası. 2.  biy. Çok ince tabaka.  
lanarkit is.Fr. lanarkite kim. Hidratlı doğal kurşun sülfat. 
langust is.Fr. langouste zool. Kabuklulardan, makasları olmaması, duyargalarının 
daha uzun ve güçlü olmasıyla ıstakozdan ayrılan, eti için avlanan bir deniz hayvanı.  
lanolin is.Fr. lanoline kim. Yapağıdan elde edilen, eczacılıkta ve parfümeride 
kullanılan, sarımtırak renkte bir yağ.  
lantan is.Fr. lanthane kim. Atom numarası 57, atom ağırlığı 138,9, yoğunluğu 6,1 
olan, beyaz, havada çabuk oksitlenen, parlak bir alevle yanan, seyrek bulunur bir 
element.  
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lantanit is.Fr. lanthanide kim. Birbirine çok yakın kimyasal özellikler gösteren, 
atom numarası 57-71 arasında olan, seyrek bulunan elementlerin genel adı.  
larenjit is.Fr. laryngite tıp Gırtlakta oluşan yangı.  
lasta is.Fr. laste mat. Kuzey Avrupa'da kullanılan, 2000 kilograma yakın gemi 
yüklerine ve büyük miktardaki ticaret mallarına değer biçmeye yarayan kütle ölçü 
birimi.  
latanya is.Fr. latania bot. Bazı türleri evlerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, bazı 
türlerinden de dokumalık iplik elde edilen bir tür palmiye.  
lateks is.Fr. latex bot. Bazı bitkilerin genellikle süt görünüşünde olan öz suyu.  
laterit is.Fr. latérite jeol. Sıcak, nemli iklimlerde oluşan, parlak kırmızı veya 
kahverengiye çalan kırmızı renkli, demir oksit ve alüminyum bakımından zengin 
toprak.  
lav is.Fr. lave jeol. Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları, 
dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler, püskürtü.  
lavaj is.Fr. lavage 1. tek. Bir işlem sonrası, metal yüzeyleri su ile yıkama. 2. tıp Bir 
organı su vererek yıkayıp temizleme.  
lavrovit is.Fr. lawrowite jeol. Piroksen grubundan doğal silikat. 
lavsonit is.Fr. lawsonite jeol. Hidratlı alüminyum ve kalsiyum çift silikatı.  
lejyon is.Fr. légion 1. tar. Eski Romalılarda piyade ve süvarinin oluşturduğu askerî 
birlik. 2. ask. Fransa'da genellikle yabancılardan kurulu, birkaç takımdan oluşan 
piyade birliği.  
lejyoner is.Fr. légionnaire 1. ask. Lejyon asker. 2. sp. Yabancı uyruklu sporcu.  
lenf is.Fr. lymphe anat. Damarlarda dolaşan kanla, doku ögeleri arasında aracı 
görevi yapan, kan plazması ve lenfositten oluşan saydam, sarı renkte bir sıvı, ak 
kan, lenfa.  
lenfatizm is.Fr. lymphatisme tıp Vitamin azlığından veya lenf boğumlarının 
hacminin artmasından doğan, derinin aşırı beyazlığı, tenin çok yumuşak olması, 
ayaklarda şişme ve boyundaki bezlerde büyüme vb. belirtilerle kendini gösteren bir 
hastalık.  
lenfosit is.Fr. lymphocyte biy. Kanda, kemik iliğinde, lenfte bulunan, tek ve çok iri 
çekirdekli, küçük, renksiz bir kan hücresi.  
leopar is.Fr. léopard zool. Pars.  
letarji is.Fr. léthargie tıp Yaşama işlevlerinin ve bilincin çok zayıfladığı, çok derin 
ve sürekli patolojik uyku durumu.  
levye is.Fr. levier tek. 1. Bir mekanizmanın kumanda kolu. 2. Bir şeyi yerinden 
oynatmak, kaldırmak, harekete geçirmek, gevşetmek vb. için kullanılan, kaldıraca 
benzer araç.  
lezyon is.Fr. lésion tıp Doku bozukluğu.  
liberalizm is.Fr. libéralisme 1. Serbestlik. 2. ekon. fel. Erkincilik.  
liberasyon is.Fr. libération ekon. Serbestlik. 
libido is.Fr. libido psikol. İnsanın davranışlarının temelini oluşturan cinsel içgüdü.  
libre is.Fr. libre esk. Yarım kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi.  
lig is.Fr. ligue sp. Takımların belli kurallar çerçevesinde karşılıklı olarak iç ve dış 
sahalarda karşılaştıkları yarışma grubu.  
likidasyon is.Fr. liquidation tic. Tasfiye.  
likidite is.Fr. liquidité tic. Akışkanlık.   



144 
 

linin is.Fr. linine biy. Hücre çekirdeğinde bulunan ve kromatin tanelerini taşıyan ağ 
biçimindeki ipliksi yapı.  
linyit is.Fr. lignite jeol. Birleşimindeki karbon oranı % 60-70 olan, kahverengi veya 
siyah kömür.  
lipom is.Fr. lipome tıp Yağ uru.  
lir is.Fr. lyre müz. Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı.  
lirizm is.Fr. lyrisme ed. Kişisel duyguların ilham yolu ile coşkulu ve etkili anlatımı.  
lisans is.Fr. licence 1. Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksekokul 
öğrenimi. 2. Bu öğrenim sonunda elde edilen ve diploma ile belgelendirilen 
akademik derece. 3. huk. Bir malı yabancı firma adına üretme izni. 4. sp. Bir 
sporcunun resmî yarışmalara katılabilmesi için spor federasyonunun kendisine 
verdiği kayıt fişi veya kimlik kartı. 5. tic. Yurda mal sokma veya yurttan mal 
çıkarma izni.  
litosfer is.Fr. lithosphère jeol. Taş yuvarı.  
lityum is.Fr. lithium kim. Atom numarası 3, atom ağırlığı 6,94, yoğunluğu 0,55 
olan, 180 °C'de eriyen, gümüş parlaklığında, bilinen en hafif element.  
logaritma is.Fr. logarithme mat. Bir üssel eşitlikte taban ve sonuç belirliyken üssün 
bulunması yolu.  
lojik is.Fr. logique 1. fel. Mantık. 2. sf. Mantıkla ilgili. 3. sf. Mantıklı. 
lojistik is.Fr. logistique 1. ask. Geri hizmet. 2. sf. ask. Geri hizmetle ilgili.              
3. Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi 
akışının çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınmasının etkili ve verimli bir 
biçimde planlanması ve uygulanması. 4. man.  Modern mantık.   
lokatif is.Fr. locatif dbl. Bulunma durumu.  
lop is.Fr. lobe anat. Bir organın yuvarlak ve birbirinden ayrılmış parçalarından her 
biri.  
lorentiyum is.Fr. lawrencium kim. Atom numarası 103 olan, kaliforniyum 
atomlarının bor çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen yapma element.  
lot is.Fr. lot ekon. Tutam. 
lökoplast is.Fr. leucoplaste bot. Bitki hücrelerinde veya bazı kamçılılarda 
sitoplazma içinde bulunan ve genellikle nişasta taneciğini oluşturan cisimcik.  
lökosit is.Fr. leucocyte anat. Akyuvar.  
lökoz is.Fr. leucose tıp Kan kanseri durumu.  
lösemi is.Fr. leucémie tıp Kan kanseri.  
lösemit is.Fr. leucémite tıp Kan kanserinde görülen deri belirtileri.  
lutr is.Fr. loutre zool. 1. Su samuru. 2. Su samurundan elde edilen post. 3. sf. Bu 
posttan yapılan.   
lügol is.Fr. lugol kim. Yüz birim suya bir birim iyodo-iyodür katılarak oluşturulan 
güçlü bir çözelti. 
lüks is.Fr. lux fiz. 1. Aydınlatma ölçü birimi. 2. Hava basınçlı bir tür petrol lambası, 
lüks lambası.   
lümen is.Fr. lumen fiz. Işık şiddeti 1 mum olan, eşit dağıtımlı bir nokta kaynağının 
1 steradyan içine yayımladığı ışık akısı.  
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magma is.Fr. magma jeol. Yerin içinde, sıvı veya hamur kıvamında uçucu gazlarla 
doymuş olarak bulunan eriyik.  
magnezit is.Fr. magnésite min. Lüle taşı.  
magnezyum is.Fr. magnésium kim. Atom numarası 12, atom ağırlığı 24,30, 
yoğunluğu 1,7 olan, gümüş renginde, parlak bir alevle yanan, çok hafif bir element.  
mahunya is.Fr. mahonia bot. İki çeneklilerden, çiçekleri sarı renkte, kokulu ve 
salkım durumunda olan, köklerinden sarı boya çıkarılan bir süs bitkisi.  
makak is.Fr. macaque zool. Güneydoğu Asya'da yaşayan kuyruklu bir maymun.  
makroekonomi is.Fr. macroéconomie ekon. Bütüncü ekonomi.  
makyaj is.Fr. maquillage 1. Yüzü güzelleştirmek için boyama, yüz boyama, yüz 
bakımı. 2. sin. ve TV İyi görüntü sağlamak, belli bir tipi yaratmak veya yalnızca 
bazı düzeltmeler yapmak için oyuncunun yüzünde ve başka organlarında yapılan 
boyama ve değişimler.   
makyör is.Fr. maquilleur sin. ve TV İyi görüntü sağlamak, belli bir tipi yaratmak 
veya yalnızca bazı düzeltmeler yapmak için oyuncunun yüzünde ve başka 
organlarında boyama ve değişim yapan erkek.  
makyöz is.Fr. maquilleuse sin. ve TV İyi görüntü sağlamak, belli bir tipi yaratmak 
veya yalnızca bazı düzeltmeler yapmak için oyuncunun yüzünde ve başka 
organlarında boyama ve değişim yapan kadın.  
malakit is.Fr. malacithe kim. Yeşil renkli, yontulup parlatılabilen, doğal bakırlı, 
hidratlı karbonat, bakır taşı.  
maltoz is.Fr. maltose kim. Nişastası tam olmayan, hidroliz sırasında ortaya çıkan 
şeker.  
mamut is.Fr. mammouth zool. Filgillerden, dördüncü zamanda Avrupa ve Asya'da 
yaşamış olan, şimdi ancak fosili bulunan iri, kıllı bir hayvan.  
manda is.Fr. mandat huk. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bazı az gelişmiş 
ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek düzeye eriştirip bağımsızlığa kavuşturuncaya 
kadar Birleşmiş Milletler Cemiyeti adına yönetmek için bazı büyük devletlere 
verilen vekillik.  
mandater is.Fr. mandataire huk. Mandacı.  
mandolin is.Fr. mandoline müz. İkişer ikişer aynı değerde dört çift teli olan, kısa 
saplı bir çalgı.  
manej is.Fr. manège sp. 1. At eğitimi. 2. Bu eğitimin yapıldığı yer. 3. Binicilik 
gösterilerinin tümü.    
mangan is.Fr.  kim. Manganez.  
manganez is.Fr. manganèse kim. Atom numarası 25, atom ağırlığı 54,93, 
yoğunluğu 7,39 olan, 1244 °C'de eriyen, doğada oksit durumunda bulunan, çeliği 
sertleştirmek için kullanılan, çok sert ve kırılgan bir element, mangan.  
manganin is.Fr. manganine kim. Manganezin bakır ve nikelle yaptığı alaşım.  
mani is.Fr. manie psikol. Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliğinin normal 
olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı.  
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Manihaizm is.Fr. manichéisme fel. Manicilik.  
manipülasyon is.Fr. manipulation 1. Yönlendirme. 2. Seçme, ekleme ve çıkarma 
yoluyla bilgileri değiştirme. 3. ekon. Varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir 
biçimde kullanma işi.   
manolya is.Fr. magnolia bot. 1. Manolyagillerden, yaprakları almaşık, iri ve parlak 
yeşil renkte bir süs ağacı. 2. Bu ağacın çok iri, beyaz ve limon kokusunda güzel 
çiçeği.   
manometre is.Fr. manomètre fiz. Basıölçer.  
manşet is.Fr. manchette 1. Gömleğin kol ağzına geçirilen, genellikle çift katlı 
kumaştan yapılan bölüm, kolluk. 2. Gazetelerin ilk sayfasına iri puntolarla konulan 
başlık. 3. sp. Voleybolda topa vuruş biçimi.    
manşon is.Fr. manchon 1. Elleri soğuktan korumak için kullanılan astarlanmış 
kürk, el kürkü. 2. tek. Ek bileziği.   
mantis is.Fr. mantisse mat. Bir sayının logaritmasının ondalık bölümü.  
manyetometre is.Fr. magnétomètre fiz. Manyetik momentleri ve manyetik 
alanların momentlerini ölçmeye, karşılaştırmaya yarayan alet.  
manyezi is.Fr. magnésie  tıp Müshil olarak kullanılan, beyaz renkli, suda az eriyen, 
hiçbir tadı olmayan, magnezyum oksidinin bir adı.  
manyezit is.Fr.  magnésite  kim. Doğal magnezyum silikat, lüle taşı, Eskişehir taşı.  
maraton is.Fr. marathon 1. sp. 42,195 metrelik en uzun yol koşusu. 2. mec. Sabır 
gerektiren uzun iş.   
mareşal is.Fr. maréchal ask. 1. En yüksek askerî rütbe. 2. Bu rütbede bulunan 
general, müşir.   
margarik asit is.Fr. acide margarique kim. Margarin yapımında kullanılan yapay 
yağ asidi.  
margarin is.Fr. margarine kim. İçyağlarında bulunan, margarik asidin gliserinle 
birleştirilmesiyle de yapay olarak elde edilen, 47 °C'de eriyen ve besin değeri olan 
bitki yağı.  
marj is.Fr. marge 1. Yazılmış veya basılı bir kâğıdın kenarında bırakılmış boşluk. 
2. ekon. Pay.  
markaj is.Fr. marquage sp. Tutma. 
markiz is.Fr. marquise 1. Markinin karısı. 2.  İki kişilik, alçak, oldukça geniş 
koltuk. 3. mim. Bir kapı veya pencere önünde yağmurdan korunmak için yapılan 
saçak.  
marn is.Fr. marne mdn. Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin değişik 
oranlardaki karışımından oluşan tortul kayaç, pekmez toprağı.  
Mars is.Fr. mars astr. Güneş'e olan uzaklığı, yerin Güneş'e olan uzaklığından daha 
çok olan dış gezegenlerin ilki olan kızıl gezegen, Merih.  
masiko is.Fr. massicot kim. Rengi kırmızı ile sarı arasında değişen, doğal kurşun 
oksit.  
maskanyin is.Fr. mascagnine kim. Doğal amonyum sülfat.  
maske is.Fr. masque 1. Boyalı karton, kumaş veya plastikten yapılan ve 
başkalarınca tanınmamak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüz. 2. Korunmak 
için özel olarak yapılıp yüze geçirilen şey. 3. Yüz ve boyun güzelliği için cilde 
sürülen krem, macun vb. şeyler. 4. mec. Gerçek duyguları veya bir şeyin gerçek 
görünüşünü gizleyen aldatıcı görünüş, davranış. 5. psikol. Kişinin oynadığı rol veya 
hem kendisine hem de çevresine karşı takındığı davranış.     
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materyalist is.Fr. matérialiste fel. Maddeci.  
materyalizm is.Fr. matérialisme fel. Maddecilik.  
matris is.Fr. matrice 1. esk. Matbaacılıkta kullanılan, girintili çıkıntılı metal veya 
mukavva kalıp, baskı kalıbı. 2. fiz. mat. Dizey.   
mayşor is.Fr. maillechort kim. Alman gümüşü.  
mazoşist sf.Fr. masochiste psikol. Özezer.  
mazoşizm is.Fr. masochisme psikol. Özezerlik.  
mazuryum is.Fr. masurium kim. esk. Teknetyum.  
mecidit is.Fr. medjidite min. Uranyum ve kalsiyum hidratlı doğal sülfatı.  
meditasyon is.Fr. méditation psikol. Dalınç.  
mediyasten is.Fr. médiastin anat. Göğsün, yanlardan akciğerler, önden göğüs 
kemiği, arkadan omurga ile sınırlanan orta bölgesi.  
megahertz is.Fr. mégahertz fiz. Değeri bir milyon hertz olan frekans birimi.  
megaloman is.Fr. mégalomane tıp Megalomaniye tutulmuş olan, kendini çok 
büyük gören kimse.  
megalomani is.Fr. mégalomanie tıp Büyüklük hastalığı.  
megaton is.Fr. mégatonne 1. Bir milyon ton değerinde kütle birimi. 2. fiz. Nükleer 
bir bombanın veya merminin gücünü ölçmeye yarayan birim.   
megavat is.Fr. mégawatt fiz. Bir milyon vat değerinde elektrik güç birimi.  
mekanik is.Fr. méchanique 1. fiz. Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine 
etkisini inceleyen fizik dalı. 2. sf. Denge veya hareket kurallarıyla ilgili. 3. sf .  
Makine ile yapılan 4. sf. mec. Düşünmeden yapılan.   
mekanizm is.Fr. mécanisme fel. Mekanikçilik.  
melanit is.Fr. mélanite min. Doğal demir ve kalsiyum silikat.  
melankoli is.Fr. mélancolie psikol. 1. Kara sevda. 2. mec. Hüzün.   
melinit is.Fr. mélinite kim. Aslı pikrik asit olan patlayıcı bir madde.  
melodi is.Fr. mélodie müz. Ezgi.  
melodram is.Fr. mélodrame tiy. 1. Yunan trajedilerinde koro başı ile bir oyuncu 
arasında geçen şarkılı diyalog. 2. Oyuncuların müzik eşliğinde sahneye girip 
çıktıkları bir oyun türü. 3. Çağdaş tiyatroda, duygusal ve acıklı olaylara dayalı bir 
oyun türü. 4. sf. Acıklı, dokunaklı.     
menajer is.Fr. manager 1. Yönetici. 2. Bir sporcunun veya sanatçının mesleki 
işlerini düzenleyen ve yöneten kimse. 3. sp. Bir spor takımının teknik yöneticisi.   
mendelevyum is.Fr. mendélévium kim. Atom numarası 101, kütle numarası 256 
olan, izotopu 1957'de yapay olarak elde edilmiş olan element.  
menenjit is.Fr. méningite tıp Ateş, şiddetli baş ağrısı, kusma, sayıklama vb. 
belirtilerle ortaya çıkan, beyin zarlarının iltihaplanmasıyla oluşan bir hastalık.  
menisk is.Fr. ménisque 1. fiz. Bir yüzü içbükey, öbür yüzü dışbükey olan mercek. 
2. anat. Bazı eklemlerde kemik arasında bulunan kıkırdak bölüm.   
menopoz is.Fr. ménopause tıp Kadınlarda gebe kalma ve doğurma yeteneğinin sona 
ermesi, âdetten kesilme, yaş dönümü, âdetgörmezlik.  
mentol is.Fr. menthol 1. Nane kokusu. 2. kim. Nane esansından elde edilen, renksiz, 
keskin kokulu, bir tür alkol kristali.   
meridyen is.Fr. méridien astr. Boylam.  
merinos is.Fr. mérinos zool. 1. Uzun, çok ince, beyaz ve bol tüylü yapağısından 
dokumacılıkta yararlanılan bir koyun cinsi, merinos koyunu. 2. Bu koyundan elde 
edilen yün. 3. sf. Bu yünden yapılan.   
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meristem is.Fr. méristème bot. Sürgen doku.  
merkantilist is.Fr. mercantiliste sos. Merkantilizm yanlısı olan kimse.  
merkantilizm is.Fr. mercantilisme sos. Ülkenin refahını sahip olduğu altın, gümüş 
vb. değerli madenlere bağlayan, ülkedeki değerli maden yataklarının işletilmesine 
önem veren ve ihracatı artırıp ithalatı azaltmaya çalışan iktisat öğretisi.  
Merkür öz.is.Fr. mercure astr. Güneş sisteminin Güneş'e en yakın olan gezegeni, 
Utarit.  
metabolizma is.Fr. métabolisme biy. Canlı organizmada veya canlı hücrelerde 
hareketi, enerjiyi sağlamak için oluşan, biyolojik ve kimyasal değişimlerin bütünü, 
özümlemenin ve yadımlamanın toplamı.  
metafizik is.Fr. métaphysique fel. Doğaötesi.  
metafor is.Fr. métaphore ed. Mecaz.  
metal is.Fr. métal kim. 1. Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü 
parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde. 2. sf. 
Bu maddeden yapılmış. 3. Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen 
antimon ve kurşun alaşımı.   
metalografi is.Fr. métallographie mdn. Maden, alaşım ve maden filizlerinin 
yüzeylerini, kesitlerini ve billurlaşma özelliklerini mikroskopla inceleyerek 
çözümünü yapan bilim kolu.  
metaloit is.Fr. métalloïde kim. Metalsi.  
metalürji is.Fr. métallurgie kim. Metal bilimi.  
metamorfizm is.Fr. métamorphisme jeol. Başkalaşım.  
metamorfoz is.Fr. métamorphose biy. Başkalaşma.  
metan is.Fr. méthane kim. Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada 
sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı.  
metastaz is.Fr. métastase tıp Yayılma.  
metatez is.Fr. métathèse dbl. Göçüşme.  
meteor is.Fr. météore astr. 1. Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, rüzgâr, 
yıldırım, yağmur, dolu vb. olaylara verilen genel ad. 2. Gök taşı.  
meteorit is.Fr. météorite astr. Gök taşı.  
metil is.Fr. méthyle kim. Doymuş hidrokarbon kökleri serisinin ilk basamağı.  
metilen is.Fr. méthylène kim. Metanın iki hidrojen atomunu yitirmesiyle türeyen bir 
kök.  
metraj is.Fr. métrage mat. 1. Metre olarak uzunluk. 2. Metre ile ölçme.  
metre is.Fr. mètre mat. 1. Yer meridyen çemberinin kırk milyonda biri olarak kabul 
edilen, 100 cm'lik temel uzunluk ölçüsü birimi. 2.  Genellikle desimetre, santimetre, 
milimetrelere bölünmüş ölçü aracı.  
metronom is.Fr. métronome müz. Bir müzik parçasının hangi hızla çalınması 
gerektiğini gösteren alet.  
mezoderm is.Fr. mésoderme anat. Orta deri.   
mezon is.Fr. mezon fiz. Elektrondan ağır, protondan hafif bir atom cisimciği.  
mezosfer is.Fr. mésosphère astr. Orta yuvar.  
mezoterm is.Fr. mésotherme bot.. Ilıkçıl.  
mezozoik is.Fr. mésozoïque jeol. İkinci Çağ.  
migmatit is.Fr. migmatite jeol. Tortul katmanlar arasına magma girmesiyle oluşan 
değişim kayacı.  
migren is.Fr. migraine tıp Yarım baş ağrısı.  
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mika is.Fr. mica min. 1. Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, 
alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen, ateşe 
dayanıklı parlak bir mineral, evren pulu. 2. Bu mineralden yapılan.   
mikaşist is.Fr. micaschiste jeol. Küçük kuvars billurlarıyla mikadan oluşmuş, 
yaprak biçiminde başkalaşmış kaya.  
mikoloji is.Fr. mycologie bot. Mantar bilimi.  
mikoz is.Fr. mycose tıp Mantar asalaklarından oluşan hastalık.  
mikroamper is.Fr. micro-ampère fiz. Amperin milyonda birine eşit akım şiddeti 
birimi.  
mikroekonomi is.Fr. microéconomie ekon. Ekonomik etkinlikleri ve hesapların 
kapsayabileceği nicelikleri inceleyen ekonomi dalı.  
mikroklima is.Fr. microclimat coğ. Dar iklim bölgesi.  
mikrokok is.Fr. microcoque biy. Nokta biçimdeki mikroplara verilen genel ad.  
mikrolit is.Fr. microlite min. Bazı taşların yapısında bulunan, prizma biçiminde ve 
mikroskopla görülebilen billurlar.  
mikrometre is.Fr. micromètre 1. Büyük ölçüde büyütme gücü olan teleskop, 
mikroskop vb. optik aletlerle incelenen nesnelerin oylumlarını ölçmede kullanılan 
alet. 2. Çok küçük uzunlukları ölçmeye, incelemeye yarayan alet. 3. mat. Mikron.  
mikron is.Fr. micron mat. Bir metrenin milyonda biri, milimetrenin binde biri, 
mikrometre.  
mikroorganizma is.Fr. micro-organisme biy. Mikroskopla görülebilen organizma.  
mikrosinema is.Fr. microcinéma sin. Mikroskopla görülebilecek nesnelerin 
görüntülerini tespit etmekle uğraşan sinema kolu.  
mil is.Fr. mille mat. Karada 1609, denizde 1852 metre olarak kabul edilen bir 
uzaklık ölçü birimi.  
milibar is.Fr. millibar fiz. Bir barın binde biri değerinde atmosfer basıncı ölçü 
birimi.  
miligram is.Fr. milligramme mat. Bir gramın binde birine eşit ağırlık ölçüsü birimi.  
mililitre is.Fr. millilitre mat. Bir metrenin binde biri uzunluğunda bir ölçü birimi, 
milim.  
milimetre is.Fr. millimètre mat. Bir metrenin binde biri uzunluğunda bir ölçü 
birimi, milim.  
milimikron is.Fr. millimicron mat. Bir mikronun binde biri.  
mim is.Fr. mime tiy. 1. Eski Yunan ve Roma'da yaşamı, töreleri taklit amacı güden 
komedi türü. 2. Bir oyuncunun herhangi bir davranış veya duyguyu yüz ve vücut 
hareketleriyle anlattığı oyun türü. 3. Bu türü gerçekleştiren sanatçı.    
mimoza is.Fr. mimosa bot. Baklagillerden, çiçekleri sarı, bazı türleri beyaz veya 
menekşe renginde, yaprakları akasya yaprağına benzeyen bir süs bitkisi, gümüşi 
akasya.  
mineral is.Fr. minéral jeol. 1. Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım 
maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen 
inorganik madde. 2. sf. İçinde İnorganik maddeler bulunan.   
minerolog is.Fr. minérologue min. Mineral bilimci.  
mineroloji is.Fr. minérologie min. Mineral bilimi.  
minimetre is.Fr. minimètre tek. Silindir biçimindeki nesnelerin iç çaplarını 
denetlemekte kullanılan ölçü aleti.  
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minimum is.Fr. minimum 1. mat. Değişken bir niceliğin inebileceği en alt olan 
(sınır), asgari, minimal. 2. sf. Asgari.   
minüskül is.Fr. minuscule dbl. Küçük harf.  
misel is.Fr. micelle kim. Koloit iyonlarında molekül yığılmasından oluşan ve yalnız 
başına koloidin bütün niteliğini taşıdığı kabul edilen bölüm.  
mistik is.Fr. mystique 1. fel. Gizemci. 2. sf. Gizemsel.   
mistisizm is.Fr. mysticisme 1. Bir konuda en üst derecede bulunabilme tutkusu.     
2. fel. Gizemcilik.   
mitokondri is.Fr. mitochondrie biy. Hücrede enerji üretiminden sorumlu olan ve 
oksijenli solunumun gerçekleştiği organcık.  
mitoz is.Fr. mitose biy. Karyokinez.  
mitralyöz is.Fr. mitrailleuse ask. Hafif makineli tüfek.  
miyokart is.Fr. myocarde anat. Kalp kası.  
miyom is.Fr. myome tıp Kadınlarda döl yatağı kas dokusundaki ur.  
miyosen is.Fr. miocéne jeol. 1. Üçüncü Çağın memeliler ve maymunların gelişmiş 
olduğu dönemi. 2. sf. Bu döneme ilişkin.    
mizansen is.Fr. mise en scène tiy. 1. Düzentileme. 2. mec. Düzenti.   
modifikasyon is.Fr. modification biy. Değişke.   
modül is.Fr. module 1. Bir uzay taşıtının yapısı içinde yer alan ve kendi başına 
hareket edebilen bağımsız bölüm. 2. Parça. 3. mim. Bir yapının çeşitli bölümleri 
arasında orantıyı sağlamak için kullanılan ölçü birimi. 4. fiz. Herhangi bir mekanik 
özelliği belirten katsayı.   
modülasyon is.Fr. modulation 1. Bir sesin yayılmasında ortaya çıkan yeğinlik, 
vurgu, ton değişimlerinden her biri. 2. fiz. Bir dalganın genlik, evre ve sıklığının bir 
yasaya göre zaman içinde farklılaşması. 3. müz. Bir müzik eserinde esas tondan 
başka bir tona geçiş.    
molas is.Fr. molasse jeol. Karbonatlı kum taşı.  
molekül is.Fr molécule 1. kim. Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül 
niteliklerini gösteren en küçük birim, madde. 2. fiz. Fiziksel kimyada bir veya 
birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapı. 3. mec. 
Bir bütünün en küçük parçası.    
molibden is.Fr. molybdène kim. Atom numarası 42, atom ağırlığı 95,94 olan, 617 
°C'ye doğru eriyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren 
element.  
molibdin is.Fr. molybdine min. Doğada ancak biçimsiz durumda bulunan, doğal 
molibden oksit.  
monadizm is.Fr. monadisme fel. Monatçılık.  
monarşist is.Fr. monarchiste sos. Monarşizme ilişkin, bu rejimi benimseyen ve 
savunan, tek erkçi.  
monarşizm is.Fr. monarchisme sos. Monarşi yanlılarının siyasi öğretisi, tek 
erkçilik. 
monat is.Fr. monade fel. 1. Eski Yunan felsefesinde bölünmez birlik. 2. Leibniz'in 
felsefesinde artık bölünemez bir birlik olan sonsuz sayıdaki cevherlerin her biri.   
monist is.Fr. monist fel. Tekçi.  
monitör is.Fr. moniteur fiz. tek. Göstergeç.  
monizm is.Fr. monisme fel. Tekçilik.  
monogami is.Fr. monogamie sos. Tek eşlilik. 
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monolog is.Fr. monologue 1. tiy. Bir oyunda, kişilerden birinin kendi kendine 
yaptığı konuşma. 2. Bir kişinin dinleyicilere anlattığı, genellikle güldüren olay.      
3. mec. Çevresindekilere fırsat vermeden bir kimsenin yaptığı konuşma.    
monoteist is.Fr. monothéiste sos. Tek tanrıcı  
monoteizm is.Fr. monothéisme  sos. Tek tanrıcılık. 
monsenyör is.Fr. mon seigneur esk. din b. 1. Hristiyan prenslerine verilen unvan.  
2. Hristiyanlıkta yüksek aşamalı din adamlarına verilen unvan.    
montaj is.Fr. montage 1. sin. ve TV  Kurgu. 2. Bir makine, cihaz veya mobilyanın 
parçalarını yerli yerine takma, monte.   
moralizm is.Fr. moralisme fel. Ahlakçılık.  
moren is.Fr. morain jeol. Buzul taş.  
morfem is.Fr. morphème dbl. Biçim birimi  
morfin is.Fr. morphine kim. Afyonda % 10 oranında bulunan, uyuşturucu özelliği 
olan önemli bir alkaloit.  
morfoloji is.Fr. morphologie 1. dbl. Yapı bilgisi. 2. Yapı bilimi.  
mors (I) is.Fr. morse zool. Morsgillerden, Kuzey Atlantik'te yaşayan, 4 metre 
uzunluğunda, derisi, dişi ve yağı için avlanan bir memeli hayvan.  
morula is.Fr. morula biy. Blastula.  
motif is.Fr. motif 1. Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına 
birer birlik olan ögelerden her biri. 2. ed. Kendi başlarına konuya özellik kazandıran 
ögelerin her biri. 3. Bestenin bir parçasına çeşitli yönlerden birlik sağlayan 
belirleyici küçük birim.    
motivasyon is.Fr. motivation psikol. 1. İsteklendirme. 2. Güdüleme.   
motorin is.Fr. motorine kim. Mazot.  
mufla is.Fr. moufle kim. 1. Cisimleri, aleve değdirmeden ateşin etkisine uğratmak 
için kullanılan büyük toprak kap. 2. Porselen fırını.   
muflon is.Fr. mouflon 1. Pardösülerin içine iliklenerek veya fermuarla geçirilen bir 
tür çok kalın, eğreti astar. 2. İçinde keçe bulunan çok kalın, yumuşak, parlak tüylü 
kumaş. 3. zool. Yaban koyunu.   
muson is.Fr. mousson coğ. Güney Asya kıyılarıyla Hint Denizi'nde yaz ve kış 
mevsimlerinde birbirine ters yönlerden esen geniş alanlı rüzgâr.  
muş is.Fr. mouche den. Altı düz, küçük gezinti vapuru. 
mutasyon is.Fr. mutation biy. Değişinim.  
mutasyonist is.Fr. mutationiste biy. Değişinimci.  
mutasyonizm is.Fr. mutationisme biy.sos. Değişinimcilik.  
müge is.Fr. muguet bot. İnci çiçeği.  
müskat is.Fr. muscat bot. Özellikle et yemekleri ile çorbalarda kullanılan küçük 
Hindistan cevizi.  
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naftalin is.Fr. naphtaline kim. Maden kömürü katranının kuru kuruya 
damıtılmasından elde edilen, özel kokulu, beyaz, 1,158 yoğunluğunda, 80 °C'de 
eriyen, 218 °C'de kaynayan, suda erimeyen, alkol, benzol ve eterde kolaylıkla 
eriyen, kumaş, elbise, halı vb.ni güve gibi zararlılardan korumakta kullanılan 
antiseptik bir hidrokarbon.  
napalm is.Fr. napalm kim. Yangın bombalarının doldurulmasında kullanılan, 
alüminyum veya sodyum palmitatla kıvamlaştırılmış madde.  
narkoz is.Fr. narcose tıp Ameliyat yapmak için duyu, hareket ve bilincin ekseriya 
solunum yoluyla anestezik madde verilerek uyuşturulması.  
narkozitör is.Fr. narcositeur tıp Narkozcu.  
narsisizm is.Fr. narcissisme psikol. Özseverlik.  
nativizm is.Fr. nativisme fel. Doğuştancılık.  
natron is.Fr. natron kim. Hidratlı doğal sodyum karbonat.  
natürizm is.Fr. naturisme fel. Doğacılık.  
nefrit is.Fr. nephrite tıp Böbrekte görülen iltihap.  
nectar is.Fr. nectar 1. Meyvenin özü. 2. Yunan mitolojisinde, içenleri ölümsüzlüğe 
kavuşturan tanrı içkisi. 3. bot. Bal özü.    
nemf is.Fr. nymphe zool. Böceklerin kurtçuk durumdan yetişkin duruma geçerken 
aldıkları özel biçim.  
neodim is.Fr. neodyme kim. Atom numarası 60, atom ağırlığı 144,3, yoğunluğu 
6,96 olan, seryumdan daha sert bir element.  
neojen is.Fr. néogène jeol. 1. Üçüncü zamanın bölündüğü dört büyük devirden son 
ikisi olan pliyosen ile miyoseni birden kavrayan sistem. 2. sf. Bu sistemle ilgili.   
neolojizm is.Fr. néologisme dbl. Türenti.  
neon is.Fr. néon kim. 1. Atom sayısı 10, atom ağırlığı 20,2, yoğunluğu 0,7 olan, sıvı 
durumuna getirilmiş havadan elde edilerek ışık araçlarında kullanılan, havada pek 
az olarak bulunan, asal gazlar sınıfından bir element. 2. Neon lambası.   
neoplatonizm is.Fr. néoplatonisme fel. Yeni Platonculuk.  
nevroz is.Fr. névrose psikol. Genellikle bunalım ve beden görevleri üzerinde 
yakınmalarla beliren, kişiliğin ve uyumun bütününü etkilemeyen, ruhsal kaynaklı 
sinir hastalığı, sinirce.  
nihilist is.Fr. nihiliste fel. Nihilizm yanlısı olan, hiççi, yokçu.  
nihilizm is.Fr. nihilisme fel. 1. Var olan bütün varlıkları, değerleri ve gerçekleri 
reddeden bir öğreti. 2. Her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, hiççilik, 
yokçuluk. 3. Her türlü siyasi düzeni inkâr eden, toplumun birey üzerinde hiçbir 
baskısını kabul etmeyen görüş.    
nikel is.Fr. nickel kim. Atom numarası 28, atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,9 olan, 
gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenebilen ve kolayca tel durumuna 
getirilebilen bir element.  
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nikotin is.Fr. nicotine kim. Tütün yapraklarından çıkarılan, renksiz, açıkta 
bırakıldığında havadan oksijen alarak esmerleşen, 247 °C'de kaynayan, 1,033 
yoğunluğunda çok zehirli bir alkaloit.  
nipel is.Fr. nipple tek. İki bağlantı parçasını birbirine yakın olarak eklemekte 
kullanılan özel parça.  
niş is.Fr. niche mim. Duvar içinde bırakılan oyuk.  
nitramit is.Fr. nitramite min. Doğal amonyum nitrat.  
nitrat is.Fr. nitrate kim. Nitrik asit tuzu.  
nitratin is.Fr. nitratine min. Doğal sodyum nitrat.  
nitrik asit is.Fr. acide nitrique kim. Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı 
bir etki gösteren, birleşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan, 
yoğunluğu 1,52 olan, 86 °C'de kaynayan, sanayide kullanılan asit, kezzap.  
nitrogliserin is.Fr. nitroglycerine kim. Nitrik asit içine gliserin konularak elde 
edilen, uçuk sarı renkte, yağ kıvamında, güçlü patlayıcı özelliği olan madde.  
nitrojen is.Fr. nitrogène kim. Azot.  
nitroselüloz is.Fr. nitrocellulose kim. Kâğıt yapımında kullanılan, pamuk veya 
odun hamuru biçimindeki selüloz üzerine nitrik ve sülfürik asit karışımının 
etkimesiyle elde edilen selülozun nitrat esteri.  
niyobyum is.Fr. niobium kim. Atom numarası 41, atom ağırlığı 92,91, yoğunluğu 
8,57 olan, oksijen, kükürt, klor vb. maddelerle birleşikler veren bir element, 
kolombiyum.  
nobelyum is.Fr. nobélium kim. Atom numarası 102 olan radyoaktif element.  
nominalizm is.Fr. nominalisme fel. Adcılık.  
nominatif is.Fr. nominatif dbl. Yalın durum.  
norm is.Fr. norme fel. 1. Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı 
ölçüt, uyulması gereken kural, düzgü. 2. Önceden belirlenmiş kalıp, düzgü.   
nosyon is.Fr. notion fel. Kavram.   
notam is.Fr. notam ask. Havacılar ve pilotlar için yayımlanan bülten.  
noter is.Fr. notaire huk. 1. Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak ve 
yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve 
kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi, kâtibiadil. 2. Bu görevlinin 
çalıştığı yer, noterlik.  
nörolog is.Fr. neurologue tıp Sinir hastalıkları uzmanı.  
nöroloji is.Fr. neurologie tıp 1. Sinir bilimi. 2. Hastanelerde sinir hastalıklarıyla 
ilgili bölüm.   
nöron is.Fr. neurone tıp Sinir sisteminin uyarıyı iletmekle görevli anatomik ve 
işlevsel birimi.  
nöroşirürji is.Fr. neurochirurgie tıp Beyin cerrahisi.  
nöroşirürjiyen is.Fr. neurochirurgien tıp Beyin cerrahı.  
numen is.Fr. noumène fel. Nesnenin kendisi, görüngü karşıtı.  
nükleik is.Fr. nucléique kim. Çekirdek özünün ikiye bölünmesiyle meydana gelen 
fosfatlı asit. 
nükleon is.Fr. nucléon fiz. Atom çekirdeğini oluşturan proton ve nötronun ortak 
adı.  
nütasyon is.Fr. nutation astr. Üğrüm. 
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obje is.Fr. objet  fel. Nesne.    
objektivist is.Fr. objectiviste fel. Nesnelci.  
objektivizm is.Fr. objectivisme fel. Nesnelcilik.  
observatuvar is.Fr. observatoire astr. Gözlemevi.  
obua is.Fr. hautbois müz. Orkestrada yer alan çift kamışlı, tahtadan yapılmış 
üflemeli çalgı.  
ofris is.Fr. ophrys bot. Salepgillerden, çiçekleri sinek, örümcek gibi birtakım 
böcekleri andıran, yumrulu, otsu bir bitki. 
oftalmolog is.Fr. ophtalmologue tıp Göz bilimci.  
oftalmoloji is.Fr. ophtalmologie tıp Göz bilimi.  
oftalmoskop is.Fr. ophtalmoscope tıp Gözün içini muayene etmek için kullanılan 
gereç.  
ojit is.Fr. augite jeol. Yanardağ kütlelerinde bulunan ve feldspatla birlikte 
bazaltların temelini oluşturan piroksen cinsinden mineral madde.  
okaliptus is.Fr. eucalyptus bot. Mersingillerden, asıl yurdu Avustralya olan, boyu 
100 metreyi aşabilen, toprağın suyunu çekerek yerin bataklık duruma gelmesini 
önleyen bir ağaç, sıtma ağacı.  
oksalat is.Fr. oxalate kim. Billurları idrarda bulunabilen ve idrar yolunda taş yapan 
kalsiyum oksalatın kısa biçimi.  
oksalik is.Fr. oxalique kim. Kuzukulağı vb. bitkilerde rastlanan, özellikle 
temizleme maddesi olarak kullanılan asit, kuzukulağı asidi, oksalik asit.  
oksilit is.Fr. oxylithe kim. Suyla birleştiğinde oksijen açığa çıkaran, birleşiminde 
nikel ve bakır tozları bulunan sodyum ve potasyum peroksit.  
oksit is.Fr. oxide kim. Oksijenin bir element veya kökle birleşmesiyle oluşan 
madde.  
oksiyür is.Fr. oxyure zool. Sivrikuyruk.  
oktan is.Fr. octane kim. Formülü C8H18 olan doymuş hidrokarbonlara verilen ad.  
oktant is.Fr. octant 1. astr. Özellikle denizcilikte 450 C'lik yükseklikteki cisimleri 
gözlemeye yarayan alet. 2. mat. Dairenin sekizde biri.   
oktav is.Fr. octave müz. Sekiz sesten oluşan ses dizisi, bir do sesiyle ondan sonraki 
do sesi arasındaki uzaklık.  
oküler is.Fr. oculaire fiz. Optik aletlerinde objektiften aldığı ışınları göze veren 
mercek sistemi.  
olefin is.Fr. oléfine kim. Etilen gibi yapısına başka bir öge veya kök sokulabilen, 
karbonlu hidrojenlerin genel adı.  
oleik is.Fr. oléique kim. Oleik asit.  
olein is.Fr. oléine kim. Sıvı yağlarda ve margarinlerde bulunan oleik asidin bir 
esteri.  
oleometre is.Fr. oléomètre kim. Yağların yoğunluğunu ölçmeye yarayan sıvıölçer.  
oligarşi is.Fr. oligarchie sos. Siyasal gücün birkaç kişilik bir grubun elinde 
toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki.  



155 
 

oligoklaz is.Fr. oligoclase jeol. Billur kütlelerde serpme durumunda bulunan, 
beyazımtırak bir feldspat türü.  
oligosen is.Fr. oligocène jeol. Üçüncü Çağın miyosen ile eosen arasındaki dönemi.  
olijist is.Fr. oligiste jeol. Kızıl renkli, kayaçlarda rastlanan doğal demir oksidi.  
olivin is.Fr. olivine jeol. Sarımsı yeşil renkli, cam parıltılı, magnezyum ve demirli 
silikat, peridot.  
omfazit is.Fr. omphasite min. Piroksen grubundan, yeşil renkli doğal silikat.  
onejit is.Fr. onégite min. Hidratlı doğal oksit.  
onkoloji is.Fr. oncologie tıp Urları inceleyen tıp dalı.  
onomatope is.Fr. onomatopée dbl. Yansıma.   
ontogenez is.Fr. ontogénèse biy. 1. Birey oluş. 2. Organizmanın varoluşundaki 
genetik kodlarına dayanan gelişimi.   
ontoloji is.Fr. ontologie fel. Varlık bilimi.  
ontolojizm is.Fr. ontologisme fel. Tanrı bilgisinin insan için doğal olduğunu ileri 
süren kuram.  
oosfer is.Fr. oosphère biy. Yumurta hücresi.  
oosit is.Fr. oocyte biy. Büyüme evresini tamamlamış fakat henüz döllenebilecek 
duruma gelmemiş dişi gamet.  
opal is.Fr. opale jeol. 1. Silisin hidratlı ve jelatinli bütün türlerini kapsayan değerli 
bir mineral, panzehir taşı. 2. İnce, düzgün dokunmuş pamuklu kumaş.   
operasyon is.Fr. opération 1. Dizi eylem. 2. Güvenlik güçlerince suçluların 
yakalanması için düzenlenen dizi eylem. 3. tıp Ameliyat.   
opsiyon is.Fr. option 1. Bekletme süresi. 2. Seçenek. 3. ekon. Ek gün. 4. ekon. Ek 
süre.    
optimetri is.Fr. optimétrie fiz. Görmeyi inceleyen optik veya fizik dalı. 
optimizm is.Fr. optimisme fel. İyimserlik.  
orangutan is.Fr. orang-outan zool. Sumatra ve Borneo'da yaşayan, insana 
benzeyen, yemişle beslenen bir cins büyük maymun.  
oratoryo is.Fr. oratorio müz. Solo sesler, koro ve orkestra için yazılmış, oyun ögesi 
bulunmayan, kutsal nitelikte müzik eseri.  
org is.Fr. orgue müz. Klavyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden 
elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, 
genellikle kilise çalgısı, erganun.  
organ is.Fr. organe anat. 1. Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin 
olarak belirlenmiş bölümü, uzuv. 2. mec. Bir görevi, bir işi yerine getirmekle 
yükümlü kuruluş.  
organizma is.Fr. organisme 1. anat. Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, 
uzviyet. 2. Herhangi bir canlı varlık.   
orkide is.Fr. orchidée bot. Salepgillerden, doğada, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla 
camekânlarda da yetiştirilen, birtakım bitki türlerinin ortak adı.  
orkit is.Fr. orchite tıp Er bezlerinin iltihaplanıp şişmesi.  
ornitolog is.Fr. ornithologue zool. Kuş bilimci.   
ornitoloji is.Fr. ornithologie zool. Kuş bilimi.  
ornitorenk is.Fr. ornithorynque zool. Gagalı memeli.  
orojeni is.Fr. orogénie jeol. Dağ oluşumu.  
Ortodoks öz.is.Fr. orthodoxe din b. 1. Hristiyan mezheplerinden biri. 2. Bu 
mezhebe bağlı olan kimse. 3. sf. Dogmaya ve kilise öğretisine uygun olan.    
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ortodonti is.Fr. orthodontie tıp Diş hekimliğinin, dişleri çenelerin üzerine estetik ve 
görev bakımlarından düzenli bir biçimde yerleştirmekle uğraşan kolu.  
ortoklaz is.Fr. orthoclase jeol. Dik açı biçiminde ayrıtları olan, billurları parça 
hâlinde dilinen bir tür potasyum feldspat, ortoz.  
ortopedi is.Fr. orthopédie tıp Kemikler, eklemler, kaslar, kirişler, sinirler gibi 
hareketi sağlayan organların bozukluklarını düzelten, tedavi eden cerrahi kolu.  
ortopedist is.Fr. orthopédiste tıp Ortopedi uzmanı.  
ortoz is.Fr. orthose jeol. Ortoklaz.  
osmiyum is.Fr. osmiyum kim. Atom numarası 76 olan, 5027 °C'de kaynayan, 3050 
°C'de eriyen, mavi renkte, platin filizlerinde bulunan çok kırılgan bir element.  
otarsi is.Fr. autarcie ekon. Bir ülkede ekonomik alandaki gereksinimleri kendi 
kendine karşılamaya yönelen tutum.  
otist is.Fr. autiste psikol. İçine kapanık, psikolojik sorunları olan kimse.  
otizm is.Fr. autisme psikol. İçe yöneliklik.  
otobiyografi is.Fr. autobiographie ed. Öz yaşam öyküsü.  
otoerotizm is.Fr. auto-érotisme psikol. Kişinin kendi vücudu üzerinde cinsel 
etkinliklerde bulunma sapıncı.  
otokontrol is.Fr. auto-control psikol. Öz denetim.  
otolit is.Fr. autolite anat. İşitme taşı.  
otoplasti is.Fr. autoplastie tıp Eksik bir organa, kişinin başka bir yerinden parça 
alıp eklemek yoluyla yapılan onarım.  
otopsi is.Fr. autopsie tıp Ölüm sebebini belirlemek amacıyla bir cesedi inceleme işi, 
ölü açımı.  
otosist is.Fr. autocyste anat. İşitme kesesi.  
ovogon is.Fr. oogone biy. Su yosunu, mantar gibi ilkel bitkilerde dişi cinslik 
hücresi. 
ovolit is.Fr. oolithe jeol. İç içe mineral kabuklardan oluşan balık yumurtası 
biçiminde kalker.  
ozmos is.Fr. osmose 1. fiz. Geçişme. 2. biy. Geçişim.   
ozokerit is.Fr. ozocérite mim. Yer mumu.  
ozon is.Fr. ozone kim. Molekülünde üç atom bulunan oksijenden oluşan, ağır 
kokulu, gaz durumundaki basit element.  
ozonoliz is.Fr. ozonolyse kim. Ozonla ayrışma.  
ozonometre is.Fr. ozonomètre kim. Ozonölçer.  
ozonosfer is.Fr. ozonosphère astr. Ozon yuvarı.  
ozonoskop is.Fr. ozonoscope kim. Ozonun varlığını tespit etmeye yarayan düzenek.  
ozonür is.Fr. osonure kim. Ozonun çift bağlı organik maddelerle meydana getirdiği 
katılma bileşiği.  
 
 
 
 
 
 
 
 



157 
 

-Ö- 
 
 
 
 
ödem is.Fr. oedème tıp Dokularda genellikle yüzde, ellerde, ayaklarda ve bazı iç 
organlarda aşırı miktarda sıvı birikmesi.  
öglena is.Fr. euglène zool. Tatlı sularda yaşayan, kamçı biçimindeki uzantısı ile 
hareket eden mekik biçimindeki bir hücreli.  
 
 
 
 

-P- 
 
 
 
 
paganizm is.Fr. paganisme sos. Çok tanrıcılık.   
paladyum is.Fr. palladium kim. Atom numarası 46, yoğunluğu 11,4 olan, 1500 
°C'de eriyen, tel durumuna getirilebilen, başlıca özelliği hidrojeni soğurmak olan 
çok sert bir element.  
paleozoik is.Fr. paléozoïque jeol. 1. Birinci Çağ. 2. sf. Bu zamanla ilgili.   
palmitat is.Fr. palmitate kim. Palmitik asidin tuzu veya esteri.  
palmitil is.Fr. palmityle kim. Palmitik asitten türeyen C15H31-CO formülündeki 
tek değerli kök.  
palmitin is.Fr. palmitine kim. Gliserinin palmitik esteri.  
palmiye is.Fr. palmier bot. Palmiyegillerden olan ağaçların genel adı.  
pandül is.Fr. pendule fiz. Sarkaç. 
Panislamizm öz.is.Fr. panislamisme sos. Bütün Müslümanları aynı yönetim altında 
toplama amacını güden politik akım ve hareket. 
pankreas is.Fr. pancréas anat. Midenin arkasında bulunan, boşaltıcı kanallarıyla 
onikiparmak bağırsağına bağlı, iç ve dış salgıları olan iri bir bez. 
pano is.Fr. panneau 1. Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak 
için hazırlanmış levha. 2. Elektrikle çalışan araçların kontrol ve komuta düğmeleri, 
ekran, sinyal lambası vb. parçalarının bir arada toplandığı bölüm. 3. Ağaç duvar 
kaplamalarına veya tavanlara süs işin konulan resim. 4. Hafif malzemeden yapılan 
ve iki yüzü kontrplakla kaplanan levha. 5. Üzerine bir tablo yapmak için 
hazırlanmış meşe, ıhlamur veya çam ağacından levha. 6. mdn. Önceden belirlenmiş 
sınırlar içerisinde işletilen maden alanı. 
pansuman is.Fr. pansement tıp Yara temizliği ve bakımı. 
panteizm is.Fr. panthéisme fel. Tüm tanrıcılık. 
panter is.Fr. panthère zool. Pars. 
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papirüs is.Fr. papyrus bot. 1. Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen, sürüngen, 
çıplak saplı, otsu bir bitki 2. Eski Mısırlıların bu bitkinin saplarından yaptıkları 
kâğıt. 
parabol is.Fr. parabole mat. Bir düzlemin odak denen sabit bir noktadan ve 
doğrultman denen sabit bir doğrudan eşit uzaklıktaki noktalarının geometrik yeri, 
yarı kübik. 
paraboloit is.Fr. paraboloïde mat. Odağı olmayan, yalnız bir simetri ekseni 
bulunan ikinci dereceden yüzey. 
paradigma is.Fr. paradigme 1. Değerler dizisi. 2. Örnek. 3. db.Dizi. 
paradoks is.Fr. paradoxe Aykırı düşünce. 2. Çelişki. 3. fel. Düşünceler arasında 
tartışmaya açık, kesin bir yargı içermeyen karşıtlık. 
parafazi is.Fr. paraphasie psikol. Söz karışıklığı. 
parafin is.Fr. paraffine kim. Katran, petrol, neft vb. maddelerden çıkarılan, katı, 
beyaz, yarı saydam, buharı parlak bir alevle yanan, kimyasal etkenlere karşı ilgisiz, 
katı hidrokarbon, alkan. 
paralaks is.Fr. parallaxe astr. 1. Farklı iki yerden çok uzaktaki bir noktaya 
yönelmiş iki doğru arasındaki açı. 2. Dünya'nın yarıçapını bir gezegenden veya 
Dünya Güneş uzaklığını bir yıldızdan gören açı. 
paralelizm is.Fr. parallélisme fel. Koşutçuluk. 
paralizi is.Fr. paralysie tıp İnme. 
paralojizm is.Fr. paralogisme man. ve fel. 1. Akıl süzgecinden geçirirken 
bilmeyerek düşülen yanılgı. 2. Mantığa uymazlık. 
parametre is.Fr. paramètre mat . Değişken. 
parankima is.Fr. parenchyme anat. Özek doku. 
paranoya is.Fr. paranoïa tıp Abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli 
olan bir ruh hastalığı.  
parazit is.Fr. parasite biy.1. Asalak. 2. Radyo, televizyon, telsiz vb. aygıtların 
yayınına karışan yabancı ses veya cızırtı. 3. mec. Herhangi bir işte, olayda sorun 
çıkaran kimse.    
parazitoloji is.Fr. parasitologie biy. Asalak bilimi.  
parnasizm is.Fr. parnassisme ed. "Sanat sanat içindir" ilkesini benimseyen, 
genellikle şiirde kendini gösteren bir edebiyat akımı.  
parodi is.Fr. parodie tiy. Ciddi sayılan bir eserin bir bölümü veya bütününü alaya 
alarak, biçimini bozmadan ona bambaşka bir özellik vererek biçimle öz arasındaki 
bu ayrılıktan gülünç etki yaratan bir oyun türü.  
partenogenez is.Fr. parthénogénèse biy. Döllenmesiz üreme.  
parti (II) is.Fr. partie 1. Bir bütünün parçası, kısım. 2. Bazı oyunlarda bir kez.        
3. Bir kişi, bir kuruluş veya bir topluluğun, çoğu belli bir şeyi kutlamak amacıyla 
düzenledikleri eğlence. 4. Bir araya gelinerek tavla, konken, okey vb. oynanan 
oyunlardan her biri. 5. Bir yere bölümler hâlinde gönderilmekte olan bir malın veya 
bir bütünün parçası. 6. Herhangi bir ürünün tek seferde bir yerden başka bir yere 
gönderilen bölümü. 7. ekon. Tutam (II). 8. mec. Çok ucuza elde edilen şey, kelepir. 
9. mec. Vurgun, kazanç. 10 müz. Armoniyi oluşturan ezgilerden her biri.     
partikül is.Fr. particule fiz. Parçacık.  
partisip is.Fr. participe dbl. Sıfat-fiil.  
partisyon is.Fr. partition müz. Bir orkestra eserinde bölümlerin bütününü içine alan 
nota defteri.  
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parya is.Fr. paria sos. 1. Hindistan'da toplumsal sınıfların dışında kalanlar. 2. 
Herkes tarafından hor görülen ve aşağılanan kimse, ayaktakımı.   
paternalizm is.Fr. paternalisme fel. Babacılık.  
patinaj is.Fr. patinage 1. sp. Buz pateni. 2. Yolun kaygan olması dolayısıyla 
tekerleklerin dönmesine rağmen taşıtın ilerleyememesi.   
patojen is.Fr. pathogène tıp Hastalık oluşturan.  
patolog is.Fr. pathologue tıp Özellikle patoloji ile uğraşan doktor.  
patoloji is.Fr. pathologie tıp Hastalıkla ilgili hücrelerdeki, dokulardaki ve 
organlardaki yapısal ve işlevsel değişikliklerin tanınması, araştırılması ve 
incelenmesiyle ilgilenen bilim dalı.  
patronaj is.Fr. patronage 1. huk. Cezaevinden serbest bırakılan suçlunun toplum 
yaşantısına yeniden uyabilmesini sağlamak amacıyla yapılan yardım çalışması.       
2. Yönetim, gözetim.   
pedagog is.Fr. pédagogue eğt. Eğitim bilimci.  
pedagoji is.Fr. pédagogie eğt. Eğitim bilimi.  
pediatri is.Fr. pédiatrie tıp Çocuk hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı. 
pedodonti is.Fr. pédodontie tıp Diş hekimliğinde çocuk dişlerinin tedavisine ağırlık 
veren uzmanlık alanı.  
pedometre is.Fr. pédomètre coğ. Adımsayar.  
peganit is.Fr. péganite min. Hidratlı doğal alüminyum fosfat.  
pegmatit is.Fr. pegmatite jeol. Başlıca kuvars, feldspat ve Moskof camından 
oluşan, açık renkli bir tür magma taşı.  
pelikan is.Fr. pélican zool. Pelikangillerden, pembeye çalan beyaz tüylü, kanatları 
gri renkli, alt gagasında deriden bir kesesi olan iri kuş, kaşıkçı kuşu.  
peneplen is.Fr. pénéplaine coğ. Yontuk düz.  
penguen is.Fr. pinguin zool. Penguengillerden, Güney Kutbu'nda yaşayan, sırtı 
kara, göğsü ak, iyi yüzen, deniz hayvanlarıyla beslenen, uçamayan, kısa kanatlı 
deniz kuşu.  
penisilin is.Fr. pénicilline tıp Mikroplu hastalıkların tedavisinde kullanılan bir 
antibiyotik türü.  
pentan is.Fr. pentane kim. Formülü C5H12 olan doymuş hidrokarbon.  
pentatlon is.Fr. pentathlon sp. 1. Eski Yunan'da koşu, uzun atlama, cirit atma, disk 
atma ve güreşi kapsayan atletizm yarışması. 2. Günümüzde uzun atlama, cirit atma, 
disk atma, 200 ve 1500 metre koşularını kapsayan atletizm yarışması.  
pepsin is.Fr. pepsine biy. Mide mukozasının salgıladığı proteinli besinleri peptona 
çeviren enzim.  
pepton is.Fr. peptone biy. Vücutça özümlenebilecek duruma gelmiş proteinli besin.  
peridot is.Fr. péridot jeol. Olivin.  
peridotit is.Fr. péridotite jeol. Olivin ve piroksenden oluşmuş magma taşı.  
perikart is.Fr. péricarde anat. Kalbin üzerini saran zar.  
peripatetizm is.Fr. péripatetisme fel. Aristotelesçilik.  
periton is.Fr. péritone anat. Karın zarı.  
peritonit is.Fr. péritonite tıp Karın zarı yangısı.  
periyot is.Fr. période 1. Dönem. 2. fiz. Devir.   
perküsyon is.Fr. percussion 1. müz. Vurmalı sazlar. 2. tıp Tanı için parmak veya 
alet kullanılarak vurup dinlemekle yapılan muayene.   
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perlit is.Fr. perlite 1. kim. Erimiş sodyum, potasyum, alüminyum silikattan ibaret 
olan cam gibi bir volkanik kayadan patlatılarak pudra hâline getirilmiş bulunan, 
hazır sıva, hafif levha yapımında, izolasyon işinde, yem maddelerinin 
preslenmesinde kullanılan yardımcı bir madde. 2. mdn. İnci taşı.   
permanganat is.Fr. permanganate kim. Potasyum permanganat.  
permi is.Fr. permis 1. Yazılı izin belgesi. 2. tic. Kişilere özellikle dış ticaret için 
devletçe verilen izin. 3. Tren yolculuklarında kullanılan paso.    
peroksit is.Fr. peroxyde kim. Birleşiminde normal oksitlerden daha çok oksijen 
bulunan oksitlerin genel adı.  
pesimizm is.Fr. pessimisme fel. Kötümserlik.   
petroloji is.Fr. petrologie jeol. Yer biliminde kayaçların oluşum mekanizmalarını 
inceleyen uzmanlık alanı.  
petunya is.Fr. pétunia bot. Patlıcangillerden, çeşitli renkte çiçekler açan, kokulu bir 
süs bitkisi.  
pigment is.Fr. pigment biy. Boyar madde.  
piknometre is.Fr. pycnomètre fiz. Özgül ağırlığı ölçmeye yarayan alet.  
pikrik asit is.Fr. acide picrique kim. Nitrik asidin anilin, ipek, yün vb. maddelere 
etkimesiyle elde edilen asit.  
pipet is.Fr. pipette 1. kim. Sıvıları, solukla içine çekip kaptan kaba aktarmaya 
yarayan cam boru. 2. Sıvı içecekleri bardak veya şişeden kolayca içmek için 
kullanılan ince, plastik boru, kamış.   
piramit is.Fr. pyramide mat. 1. mat. Tepeleri ortak bir noktada birleşen, tabanları 
da herhangi bir çokgenin birer kenarı olan birtakım üçgenlerden oluşmuş cisim, 
ehram. 2. sp. Gösteri jimnastiklerinde, jimnastikçilerin, araçlı veya araçsız olarak 
birbirlerinin omuzlarında, dizlerinde oluşturdukları gösterişli ve düzenli biçimler.   
3. tar. Mısır firavunlarının mezarı, ehram.    
pirit is.Fr. pyrite jeol. Birçok doğal maden sülfürü ve özellikle demir ve bakır 
sülfürü.  
piroksen is.Fr. pyroxène jeol. Doğal kalsiyum, magnezyum ve demir silikatlarına 
verilen ad.  
pirometre is.Fr. pyromètre fiz. Çok yüksek sıcaklıkları ölçmeye yarayan alet.  
pirosfer is.Fr. pyrosphère jeol. Ateş küre.   
pist is.Fr. piste 1. Gösteri yapmak, dans etmek vb. için düzenlenmiş, genellikle 
yuvarlak yer. 2. Bir havaalanında uçakların kalkıp inmesine, park yerlerine gidip 
gelmesine yarayan özel olarak hazırlanmış şerit. 3. sp. Motorlu araçların yarışları ve 
koşular için özel olarak düzenlenmiş yer, yarışlık.    
piton is.Fr. python zool. Boagillerden, Afrika ve Asya'da yaşayan, zehirsiz, çok 
güçlü ve büyük bir yılan.  
piyan is.Fr. pian tıp Mantara benzeyen kabarcıklarla ortaya çıkan, ciltte yaralar 
yapan, bulaşıcı sıcak bölge hastalığı.  
piyore is.Fr. pyorrhée tıp Diş etinde görülen iltihap.  
pizolit is.Fr. pisolithe jeol. Kalsiyum karbonat birleşimli, nohut büyüklüğünde, 
yuvarlağımsı kalsit tanecikleri veya bunların bağlanmasıyla taş durumuna geçen 
kireç taşı.  
plajiyoklaz is.Fr. plagioclase jeol. Dilinimleri birbirine göre eğik bir durumda 
kalsiyum ve sodyum içeren feldspat.  
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plan is.Fr. plan 1. Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan 
düzen. 2. Bir şehrin, bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim.  
3. sin. ve TV  Çekim. 4. mec. Düşünce, niyet, maksat, tasavvur.   
planerit is.Fr. planérite min. Hidratlı doğal alüminyum fosfat.  
planet is.Fr. planète astr. Gezegen.  
planetaryum is.Fr. planétarium astr. Gökevi.  
plankton is.Fr. plancton bot. Sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen 
yaratıklar topluluğu.  
plase is.Fr. placé 1. At yarışlarındaki müşterek bahislerde, sekiz atın katıldığı 
yarışlarda ilk üç, dört atın katıldığı yarışlarda ise ilk iki dereceyi kazanacak atın 
bilinmesi biçiminde oynanan oyun. 2. sp. Voleybol, tenis, masa tenisi vb. oyunlarda 
topu yumuşak bir vuruşla rakip alandaki bir boşluğa indirme. 3. sp. Futbolda topu 
yumuşak bir vuruşla havadan istenilen yere gönderme. 4. sp. Basketbolda çembere 
doğru uzanarak topu yavaşça sepete bırakma.     
plasenta is.Fr. placenta anat. Döl eşi.  
plasman is.Fr. placement ekon. Yatırım.  
plastron is.Fr. plastron 1. Erkek giyiminde, gömleğin göğüs tarafının üzerine 
takılan parça. 2. Kılıç oyunu oynarken kullanılan meşin göğüslük. 3. zool.  
Kaplumbağanın kabuğunun karın tarafına verilen özel ad.   
platform is.Fr. plate-forme 1. Yüksekçe yer. 2. jeol. Büyük çaplı tabakaların 
çarpılması ve bunun sonucunda oluşan hafif eğimlerle nitelenen jeolojik yapı tipi.  
3. mec. Bir siyaset programında, dayanılan düşünce veya düşüncelerin tümü.    
platin is.Fr. platine kim. Atom numarası 78, atom ağırlığı 195,23, yoğunluğu 21,4 
olan, 1755 °C'de eriyen, kolay işlenen, çok dayanıklı, değerli bir element.  
plato is.Fr. plateau 1. coğ. Yayla. 2. sin. ve TV Dekorun kurulduğu yer.   
plazma is.Fr. plasma 1. biy. Kanda alyuvarlarla akyuvarların içinde bulunduğu sıvı. 
2. fiz. Elektrik yükü yansız olan gaz moleküllerinden, pozitif iyonlardan ve negatif 
elektronlardan oluşan akışkan.   
plebisit is.Fr. plébiscite 1. huk. Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete 
bağlanacağıyla ilgili oylama. 2. Halk oylaması.   
plonjon is.Fr. plongeon sp. Dalış.  
plüralizm is.Fr. pluralisme 1. sos. Çoğulculuk. 2. fel. Çokçuluk.  
plütokrasi is.Fr. plutocratie sos. Varsıl erki.  
plütonyum is.Fr. plutonium kim. Atom numarası 94 olan, neptünyumdan elde 
edilen radyoaktif bir element. 
polarimetre is.Fr. polarimètre fiz. Polarölçer. 
polarimetri is.Fr. polarimétrie fiz. Polarma sisteminde etkin maddelerden geçerken 
oluşan dönmenin ölçülmesi. 
polariskop is.Fr. polariscope fiz. Bir ışığın doğal veya polarılmış olup olmadığını 
belirlemeye yarayan alet. 
polarite is.Fr. polarité fiz. Bir elektrik üretecinin kutuplarını birbirinden ayırt 
etmeyi sağlayan nitelik.  
polarizasyon is.Fr. polarisation fiz. Kutuplanma.  
polaroit is.Fr. polaroïde fiz. 1. Geçirdiği ışığı polaran saydam yaprak. 2. Çekim ve 
baskı işlemlerini çok çabuk ve otomatik olarak yapan fotoğraf makinesi. 3. Bu 
makineyle çekilen fotoğraf.  
polemik is.Fr. polémique 1. Söz dalaşı. 2. ed. Kalem kavgası.   
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polen is.Fr. pollen bot. Çiçek tozu.  
poliandri is.Fr. polyandrie sos. Çok kocalılık.  
poliasit is.Fr. polyacide kim. Birleşiminde birçok asit fonksiyonu bulunan madde.  
polietilen is.Fr. polyéthylène kim. Etilenin çeşitli yöntemlerle 
polimerleştirilmesinden elde edilen, dayanıklı, parlak, birçok kimyasal madde 
etkisiyle bozulmayan saydam katı.  
polifoni is.Fr. polyphonie müz. Çok seslilik.  
poligami is.Fr. polygamie sos. Çok eşlilik.  
poligon is.Fr. polygone 1. Atış yeri. 2. mat. Çokgen.  
polijini is.Fr. polygynie sos. Çok karılılık.   
polimeri is.Fr. polimérie kim. Polimerlik.  
polonez is.Fr. polonaise müz. 1. Bir tür dans. 2. Bu dansın müziği.   
polonyum is.Fr. polonium kim. Atom numarası 84, atom ağırlığı 210 olan, ilk 
radyoaktif element.  
ponksiyon is.Fr. ponction tıp Vücudun herhangi bir boşluğunda bulunan bir sıvıyı 
akıtmak veya çekmek için içi boydan boya açık bir iğneyi batırma işi.  
ponton is.Fr. ponton den. 1. Batmış gemileri askıya alma işinde kullanılan büyük 
duba. 2. Yat limanlarında yatların yanaşması için zincirle karaya bağlı sabit duba.  
3. Tombaz.    
porfir is.Fr. porphyre min. Kayaç.  
porfirit is.Fr. porphyrite jeol. Andezit birleşiminde bir tür püskürük taş.  
portakal is.Fr. Portugal bot. 1. Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, 
yaprakları sert bir ağaç. 2. Bu ağacın turuncu renkli, yuvarlak ve kabuğu güzel 
kokulu meyvesi.  
porte is.Fr. portée 1. Bir işin genişlik, önem derecesi, etki alanı. 2. Değer, önem.   
3. ekon. Bir iş için gereken para tutarı 4. müz. Üzerine veya arasına nota yazılan, 
aralıkları birbirine eşit, beş paralel çizgi, dizek.    
portföy is.Fr. portefeuille ekon. Banka, simsar veya bir aracı kuruluşun kendi elinde 
tuttuğu, istediği gibi tasarruf ettiği menkul değerler toplamı.  
portre is.Fr. portrait 1. Bir kimsenin yağlı boya, sulu boya, kara kalem vb. bir yolla 
yapılmış resmi. 2. ed. Bir kimsenin, bir şeyin sözlü veya yazılı tasviri.   
postmodernizm is.Fr. postmodernisme 1. ed. Modernist arayışın canlılığını 
kaybetmesinden sonra XX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan çeşitli üslup ve 
yönelişlerin adı. 2. mim. Günümüz mimarisinde işlevsel olmayı bir tarafa bırakıp 
değişik yapı biçimlerini serbestçe kullanma eğiliminde olan üslup.   
pota is.Fr. poteau sp. Basketbolda düşey bir levhaya monte edilmiş yatay çember 
ile ağdan meydana gelen düzenek.  
potas is.Fr. potasse kim. Potasyum birleşiklerine verilen genel ad.  
potasyum is.Fr. potassium kim. Atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10, yoğunluğu 
0,87 olan, 62,5 °C'de eriyen, 15 °C'de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan, 
potasyum hidroksit içinde bulunan bir element.  
potlaç is.Fr. potlatch din b. Kızılderililerin birbirlerine armağanlar verdikleri dinî 
bayram.  
potpuri is.Fr. pot-pourri müz. Karmaca.  
pozitivist is.Fr. positiviste fel. Olgucu.  
pozitivizm is.Fr. positivisme fel. Olguculuk.  
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pozitron is.Fr. positron fiz. Bütün atomlarda bulunan pozitif yüke sahip temel 
parçacık, elektron karşıtı.  
pozitronyum is.Fr. positronium fiz. Negatif bir elektronla bir pozitrondan oluşan, 
hidrojen atomuna benzeyen kararsız yapı.  
pragmatik is.Fr. pragmatique fel. Yararcı.   
pragmatist is.Fr. pragmatiste fel. Pragmacı.  
pragmatizm is.Fr. pragmatisme fel. Yararcılık.  
praseodim is.Fr. praséodyme kim. Atom numarası 59, atom ağırlığı 140,92 olan, 
soluk sarı renkli bir element.  
prekambriyen is.Fr. précambrien jeol. Kambriyen öncesi.  
prelüt is.Fr. prélude müz. Ses ve çalgı ile ilgili bir kompozisyona girişi sağlayan 
yazılı veya doğaçtan olan müzik parçası.  
prensip is.Fr. principe man. İlke.  
pres is.Fr. presse 1. tek. İşletme, onarma, düzletme vb. işlemlerin uygulanması için 
bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene, 
cendere. 2. Üzüm, elma, zeytin vb. meyve ve sebzeleri sıkarak suyunu, yağını 
çıkarmakta kullanılan alet veya araç. 3. sp. Baskı.    
presesyon is.Fr. précession astr. Devinme olayı.  
prevantoryum is.Fr. préventorium tıp Vücutlarına verem mikrobu girmesine 
rağmen henüz hastalığa yakalanmamış zayıf kimselerin, vereme yakalanmasını 
önlemek amacıyla bakıldıkları sağlık kurumu.  
prim is.Fr. prime 1. İşveren tarafından iş yapanı isteklendirip verimini artırmak 
veya sonuca daha kolay ve çabuk ulaşmasını sağlamak amacıyla verilen para.         
2. Sigorta kuruluşlarına bağlı olanların ödemek zorunda oldukları ücret. 3. ekon. 
Pay senetlerinin asıl fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki artış.    
primat is.Fr. primate zool. Maymun.  
probabilizm is.Fr. probabilisme fel. Olasıcılık.  
problem is.Fr. problème 1. mat. Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi 
istenen soru, mesele. 2. Sorun. 3. sf. mec. Davranışları normal olmayan ve özel 
olarak eğitilmesi gereken (kimse).    
prodüktör is.Fr. producteur 1. sin ve TV Yapımcı. 2. tic. Üretici.  
profil is.Fr. profil 1. Yan.  2. İnsanın yüzünün yandan görünüşü. 3. Bir kişi veya 
eşya için ayırt edici özelliklerin bütünü. 4. Tutum veya eğilim. 5. mat. Yanay.   
program is.Fr. programme 1. İzlence. 2. Okullarda, haftanın belli günlerinde, belli 
saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelge. 3. Tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen 
ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt. 4. Siyasi partinin, toplumsal örgütün veya 
hükûmetin açıkladığı ana ilkelerin tümü. 5. Radyo ve televizyonda sunulan, haber, 
müzik, eğlence gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri. 6. 
Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi. 7. eğt. Yapılacak bir 
işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı, yetişek.        
proje is.Fr. projet 1. Değişik alanlarda önceden plan ve programa alınmış, maliyeti 
hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organları tarafından onaylanmış, kısa 
ve uzun vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul 
edilmiş bilimsel çalışma tasarısı. 2. Gerçekleştirilmesi istenen tasarı. 3. mim. Mal 
sahibinin isteğine göre yapılacak bir yapıyı, belli bir programa göre inşa edilecek bir 
yapı bütününü, bir makine veya bir kuruluşu plan durumunda gösteren çizim.   
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projeksiyon is.Fr. projection 1. fiz. Bir film veya belgenin ışık kaynağından çıkan 
ışınlarla ekran veya perde üzerinde görüntüsünün oluşturulma işi, iz düşümü. 2. Bu 
yolla oluşturulan görüntü, iz düşümü. 3. sin. TV Gösterim.    
prometyum is.Fr. prométhium kim. Atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, 
nadir topraklar grubundan bir element.  
prostat is.Fr. prostate 1. anat. Erkeklerde idrar torbasının altında bulunan, siyeğin 
başlangıç bölümünü çevreleyen ve meni yapımında görev alan, iç salgı da 
salgılayan bez, kestanecik.  2. Bu organda oluşan hastalık.  
protaktinyum is.Fr. protactinium kim. Atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan, 
aktinit grubundan radyoaktif bir element.  
protein is.Fr. protéine kim. Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle 
sülfür, oksijen ve karbon ögeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş, 
yumurta akı, et, süt vb. yiyeceklerde bulunan, karmaşık yapılı doğal madde.  
Protestan öz.is.Fr. protestant din.b. 1. Hristiyanlıkta reform hareketi sonucu doğan 
mezhep.  2. Bu mezhebe bağlı olan kimse.   
protez is.Fr. prothèse 1. tıp Takma.  2. db.  Ön ses türemesi.  
protojin is.Fr. protogine jeol. Gnays yapısında, genellikle Alp dağlarında rastlanan 
bir granit.  
proton is.Fr. proton kim. ve fiz. 1. Atom çekirdeğinde her biri (+1) pozitif elektrik 
yükü taşıyan tanecik.  2. Hidrojen atomunun çekirdeği.   
protoplazma is.Fr. protoplasma biy. Yapı bakımından çekirdek ve sitoplazmadan 
oluşan, yan sıvı, saydam ve canlı hücrenin metabolizma olaylarının oluştuğu yer.  
Providansiyalizm is.Fr. providentialisme fel. Kayracılık.  
prozodi is.Fr. prosodie 1. müz. Bir şiir bestesinde, hece vurgularının müzik, vurgu 
ve yükselişleriyle iyice uyuşmuş olması. 2. db. Vurgu, durak, ezgi gibi ses bilgisi 
ögelerinin tamamı.   
prömiyer is.Fr. première tiy. İlk gösteri.  
psikanaliz is.Fr. psychanalyse psikol. Ruhsal çözümleme.  
psikiyatri is.Fr. psychiatrie psikol. Ruh ve sinir hastalıklarıyla, kişide görülen 
önemli uyumsuzlukları önleme, teşhis ve tedavi etmeyle uğraşan uzmanlık dalı.  
psikoloji is.Fr. psychologie 1. Ruh bilimi, ruhiyat.  2. Bir grubu, bir bireyi 
belirleyen hareket etme, düşünme, duygulanma biçimlerinin bütünü. 3. Ruhsal.      
4. ed. Herhangi bir edebiyat ürününde, kişilerin kişiliklerini belirleyen duyuş, 
düşünüş, davranış biçimi.   
psikolojizm is.Fr. psychologisme fel. Ruh bilimcilik.  
psikometri is.Fr. psychométrie psikol. Ruh ölçümü.  
psikopati is.Fr. psychopathie tıp Topluma karşıt davranışlar sergileme biçiminde 
görülen kişilik bozukluğu.  
psikopatoloji is.Fr. psychopathologie tıp Akıl ve ruh sağlığını inceleyen bilim.  
psikoz is.Fr. psychose psikol. 1. Türlü sebeplerle kişiliğin bütünlük ve uyum 
gücünü geniş ölçüde yıkan ruhsal bozukluk.  2. Toplumsal bir sarsıntıya bağlı 
olarak doğan ruh durumu.  
puan is.Fr. point 1. sp. Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim. 
2. Genellikle test biçimindeki sınavlarda cevaplandırılacak soruların sayı olarak 
değeri veya cevaplayanın başarı değeri. 3. Kumaşlardaki benek, nokta.    
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puantör is.Fr. pointeur 1. Çalışanların giriş çıkış saatlerini işaretleyen kimse veya 
alet. 2. sp. Spor karşılaşmalarında değerlendirme yapma amacıyla puan veren 
kimse.   
puding is.Fr. pudding 1. Meyve, bisküvi vb. ile yapılan bir tür sütlü tatlı. 2. jeol. 
Çakıl ve taş kırıntılarının kendi kendine çimentolaşmasından oluşmuş kütle.   
puma is.Fr. puma zool. Kedigillerden, uzunluğu yaklaşık 120, kuyruğu 70 
santimetre, sırtı kahverengi, karnı beyaz, Amerika'da yaşayan bir tür memeli, Yeni 
Dünya aslanı, dağ aslanı.  
pus is.Fr. pouce mat. İnç.  
pürist is.Fr. puriste db. Özleştirmeci.  
pürizm is.Fr. purisme db. Özleştirmecilik.  
 
 

 
 

-R- 
 

 
 
 
radikalizm is.Fr. radicalisme fel. ve sos. Köktencilik.   
radyan is.Fr. radian mat. 1. Bir dairede yarıçap uzunluğundaki yay parçasını gören 
merkez açıya eşit açı ölçme birimi. 2. sf. fiz. Işın veya ısı yayan.   
radyasyon is.Fr. radiation fiz. Işınım.  
radyoaktivite is.Fr. radioactivité fiz. Işın etkinlik.  
radyobiyoloji is.Fr. radiobiologie biy ve fiz. X ışınlarının canlı dokular üzerindeki 
etkisini inceleyen bilim, radyofizyoloji.  
radyoelektrik is.Fr. radioélectrique fiz. Fiziğin elektromanyetik dalgaların 
araştırılması ve uygulanması ile ilgili bölümü.  
radyoelektronik is.Fr. radioélectronique fiz. Elektroniğin radyoelektriğe 
uygulanması.  
radyofizik is.Fr. radiophysique fiz. Radyoelektriğe ilişkin olayları inceleyen bilim 
dalı.  
radyofizyoloji is.Fr. radiophysiologie fiz. Radyobiyoloji.  
radyofoni is.Fr. radiophonie fiz. Elektromanyetik dalgaların özelliklerinden 
yararlanarak sesleri ileten sistem.  
radyofoto is.Fr. radiophoto fiz. 1. Fotoğraf, yazı vb. görüntülerin radyo dalgalarıyla 
uzaktan iletilmesini sağlayan sistem.  2. Bu sistemle alınan fotoğraf.   
radyografi is.Fr. radiographie fiz. ve tıp 1. Bir organ veya cismin biçimini X 
ışınlarından yararlanarak görüntüleme.  2. Bu teknikle alınan fotoğraf.  
radyoizotop is.Fr. radio-isotope fiz. Doğal bir elementin radyoaktif izotopu. 
radyolog is.Fr. radiologue fiz. ve tıp Işın bilimci.  
radyoloji is.Fr. radiologie fiz. ve tıp Işın bilimi.  
radyometre is.Fr. radiomètre fiz. Işınölçer.  
radyometri is.Fr. radiométrie fiz. Işıma şiddetinin ölçümü.  
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radyoskopi is.Fr. radioscopie fiz. ve tıp Bir organ veya cismin her türlü açıdan 
biçiminin ve hareketlerinin ışınlar altında incelenmesini sağlayan muayenesi.  
radyoterapi is.Fr. radiothérapie fiz. ve tıp Işın tedavisi.  
radyum is.Fr. radium kim. Atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700 °C'de 
eriyen, 1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, soğukta suyu ayrıştıran, 
ışın etkinliği çok bir element.  
rafit is.Fr. raphide biy. Bazı hayvan ve bitki hücrelerinde bulunan, iğne biçiminde 
billur madde.  
raket is.Fr. raquette sp. Masa tenisi, tenis vb. oyunlarda topa vurmak için 
kullanılan, oval tahta bir kasnağa gerilmiş bir ağla veya lastikle kaplanmış saplı 
araç, vuraç.  
rambursman is.Fr. remboursement tic. 1. Geri ödeme. 2. Ödeme emrini vermesi 
gereken bankanın talimatına göre akreditif bedelini ödeyen aracı banka.   
ramp is.Fr. rampe tiy. Bir tiyatro sahnesinin önünde, ışık ve ışıldakların 
yerleştirildiği, izleyiciye en yakın yer.  
rant is.Fr. rente ekon. Getirim.  
rantabilite is.Fr. rentabilité ekon. Verimlilik.  
rantabl is.Fr. rentable ekon. Gelir getiren, kâr sağlayan, verimli, getirimli. 
rantiye is.Fr. rentier ekon. Getirimci.  
rapor is.Fr. rapport 1. Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma 
sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, yazanak. 2. Anlatım, 
ifade. 3. tıp Hastalığın tanısı, hastanın dinlenme durumu vb.ni gösteren, doktor veya 
doktorlar kurulu tarafından verilen yazı.    
rapsodi is.Fr. rhapsodie müz. 1. İçinde, Homeros'un şiirlerindeki olaylardan birini 
işleyen şarkı veya parça. 2. Genellikle halk türkülerinden ve millî ezgilerden 
oluşturulmuş müzik eseri.   
rasyon is.Fr. ration zool. Bir hayvanın 24 saatlik bir periyot için besin maddeleri ve 
enerji gereksinimini sağlayan toplam yem miktarı.  
rasyonalite is.Fr. rationalité fel. Ussallık.  
rasyonalizm is.Fr. rationalisme sos. Akılcılık.  
raşitizm is.Fr. rachitisme tıp Özellikle süt çocuklarında D vitamini eksikliği ile 
kalsiyum, fosfor eksikliğinden veya dengesizliğinden ileri gelen, biçim 
bozukluğuna sebep olan kemik hastalığı.  
ratanya is.Fr. ratanhia bot. Karabuğdaygillerden, 20-40 santimetre yüksekliğinde, 
basit yapraklı, kökü sürgün kesici olarak kullanılan ağaççık (Krameria triandra).  
reaksiyon is.Fr. réaction 1. Tepki. 2. kim. Tepkime. 3. kim. Yanıt.  
reaktif is.Fr. réactif kim. Ayıraç, belirteç.  
reaktör is.Fr. réacteur fiz. 1. Yakıt olarak çevre havayı kullanan ve pervanelerin 
yardımı olmaksızın doğrudan doğruya tepki ile çalışan, iki ucu açık boru biçiminde 
itici. 2. Bir katalizör yardımıyla kimyasal tepkime yaparak üretim elde edilen 
endüstri kuruluşu.   
redevans is.Fr. redevance tic. Bir berat, lisans hakkı veya ticari marka sahibinin 
bunu devrettiği firmalardan aldığı maddi karşılık.  
redresör is.Fr. redresseur fiz. Doğrultmaç.  
redüksiyon is.Fr. réduction kim. mat. İndirgeme.  
reeskont is.Fr. réescompte ekon. Bir bankanın elinde bulundurduğu, vadesi 
gelmemiş senetlerin bir başka bankaya iskonto ettirmesi.  
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referandum is.Fr. referendum huk. Halk oylaması.  
refleks is.Fr. réflexe biy. ve psikol. Tepke.  
regülatör is.Fr. régulateur fiz. 1. Düzenleyici.  2. Ayarlayıcı.   
rehabilitasyon is.Fr. réhabilitation tıp İyileştirme.  
reji is.Fr. régie 1. sin. ve tiy. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon oyunlarında 
oyunu yönetme. 2. esk. Tekel idaresi.   
rejim is.Fr. régime 1. Yönetme, düzenleme biçimi, düzen.  2. Diyet.  3. Bir devletin 
yönetim biçimi. 4. coğ. Akarsu debisinin yıl boyunca gösterdiği değişikliklerin 
tümü.   
rejisör is.Fr. régisseur sin. ve TV Yönetmen.  
renyum is.Fr. rhénium kim. Atom numarası 75, atom ağırlığı 186,2, yoğunluğu 21 
olan ve 3150 °C'de eriyen, parlak beyaz renkte bir element.  
reosta is.Fr. rhéosta fiz. Elektrik akımının şiddetini azaltıp çoğaltmaya yarayan 
araç, dimmer.  
repertuvar is.Fr. répertoire 1. Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış 
olduğu oyunların listesi.  2. Bir oyuncunun ezberlediği ve oynadığı rollerin listesi.  
3. Birikim. 4. müz. Dağarcık.    
replik is.Fr. réplique tiy. 1. Oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği 
son söz.   2. Diğer oyuncunun sözüne göre verilmesi gereken karşılık.  
reseptör is.Fr. récepteur fiz. Almaç.  
resesyon is.Fr. recession ekon. Durgunluk.  
resif is.Fr. récif jeol. Su düzeyindeki sıra kayalar.  
resital is.Fr. récital 1. müz. Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser. 2. sp.  
Oyuncunun tek başına gösterdiği başarılı etkinlik.   
restorasyon is.Fr. restauration mim. Yenileme.  
retorik is.Fr. rhétorique ed. 1. Güzel söz söyleme, hitabet sanatı.  2. Söz sanatlarını 
inceleyen bilim dalı, belagat.  
revalüasyon is.Fr. révaluation ekon. Değer katma.  
rezonans is.Fr. résonance fiz. 1. Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin 
artışı.  2. Titreşim.  
ritim is.Fr. rythme ed. ve müz. Dizem.  
riyolit is.Fr. rhyolithe jeol. Granitle aynı kimyasal yapıda, içinde mikrolitler olan 
kayaç, liparit.  
rodyum is.Fr. rhodium kim. Atom numarası 45, atom ağırlığı 102, 91, yoğunluğu 
12,33 olan, 1970° C'de eriyen, gümüş renginde, sert, kırılgan bir element.  
rokoko is.Fr. rococo mim.1. XVIII. yüzyılın başında Fransa'da çok geçerli olan, 
kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslubu. 2. sf. Bu üslupta olan.   
rol is.Fr. rôle 1. sin. tiy. Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması 
gereken hareketlerin genel adı. 2. mec. Bir işte bir kimse veya şeyin üstüne düşen 
görev. 3. mec. Gerçek olmayan davranış, gösteriş.    
Romanist öz.is.Fr. romaniste db. Romanolog.   
romatizma is.Fr. rhumatisme tıp Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren 
ağrılı hastalıkların genel adı.  
rozet is.Fr. rosette 1. Yakaya takılmak için çeşitli biçimlerde yapılan, bir kuruluşun 
sembolü sayılacak genellikle küçük metal nesne. 2. Musluğun, gizli döşenmiş 
boruya vidalandığı yerin çirkin görünüşünü kapatmak amacıyla kullanılan nikel 
veya krom kaplanmış çember biçimli sac parça. 3. Kapı kolunun altına monte edilen 
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metal parça. 4. bot. Güney Anadolu sahillerinde yetişen, pembe ve beyaz çiçekleri 
olan süs bitkisi.     
rölativist is.Fr. relativiste fel. Göreci.  
rölativite is.Fr. relativité fel. Görelik.  
rölativizm is.Fr. relativisme fel. Görecelik.  
röle is.Fr. relais fiz. Bir cismin veya bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan alet, 
değiştirgeç, konvertisör.  
rubidyum is.Fr. rubidium kim. Atom numarası 37, atom ağırlığı 85,48, yoğunluğu 
1,53 olan, 39 °C'de eriyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar vb. bitkilerde, maden 
sularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element (simgesi Rb).  
rutenyum is.Fr. ruthénium kim. Atom numarası 44, atom ağırlığı 101,07, 
yoğunluğu 12,3 olan, 2400 °C'de eriyen, sert ve kırılgan, havada kolayca oksitlenen 
bir element.  
rutherfordyum is.Fr. rutherfordium kim. Kurçatovyum elementine Amerikalıların 
verdiği ad. 
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sadizm is.Fr. sadisme psikol. Elezerlik.   
safir is.Fr. saphir min. Mavi renkli, değerli bir korindon türü, gök yakut.  
sakarimetre is.Fr. saccharimètre kim. Bir sıvıda çözelti durumunda bulunan şeker 
miktarını belirlemeye yarayan alet.  
sakarimetri is.Fr. saccharimètrie kim. Şekerli çözeltilerin dozunu belirleme 
yöntemi.  
sakarin is.Fr. saccharine kim. Genellikle şeker hastalarının ve diyet yapanların 
şeker yerine kullandığı, maden kömürü katranından elde edilen, beyaz, tatlandırıcı 
bir madde.  
sakkarometre is.Fr. saccharomètre kim. Sakkarozölçer.  
sakkaroz is.Fr. saccharose kim. Şeker kamışı veya şeker pancarından elde edilen 
bir şeker türü.  
saksafon is.Fr. saxophone müz. Genellikle pirinçten yapılmış, metal tuşlara 
basılarak çalınan, çoğunlukla bandolarda ve caz topluluklarında kullanılan bir tür 
üflemeli çalgı.   
salamandra is.Fr. salmandre 1. zool. Semender. 2. Odalar arasında gezdirilebilen 
bir tür kömür sobası.   
salisilat is.Fr. salicylate kim. 1. Salisilik asidin tuzu. 2. Salisilik asidin türlü 
alkollerle ve fenollerle yaptığı ester.   
samaryum is.Fr. samarium kim. Atom numarası 62, atom ağırlığı 150,4, yoğunluğu 
7,75 olan ve az bulunan bir element.  
sanidin is.Fr. sanidine jeol. Volkanik kayaçlarda bulunan ortoz feldspat türü.  
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sansüalizm is.Fr. sensualisme psikol. Duyumculuk.  
santiar is.Fr. centiare mat. Bir arın yüzde biri, bir metrekare.  
santigram is.Fr. centigramme mat. Bir gramın yüzde biri, bir desigramın onda biri.  
santigrat is.Fr. centigrade fiz. Suyun buz olma noktasını 0, buharlaşma noktasını 
100 sayarak arasını derece olarak adlandıran, yüz eşit kısma bölme yoluyla bulunan 
ısı ölçeği.  
santilitre is.Fr. centilitre mat. Bir litrenin yüzde biri.  
santim is.Fr. centime mat. 1. Bazı ülkelerde kullanılan para biriminin yüzde birine 
eşit olan küçük para birimi. 2. Santimetre.   
santra is.Fr. centre 1. sp. Orta yuvarlak. 2. Başlama vuruşu. 3. Hücum 
oyuncularının ortasında oynayan futbolcu.   
santrifüjör is.Fr. centrifugeur fiz. Santrifüj.  
santrozom is.Fr. centrosome biy. Hücre sitoplazması içinde çekirdeğin yakınında 
bulunan, açık renkli ve genellikle homojen plazma kütlesi. 
sarig is.Fr. sarigue zool. Amerika'da yaşayan, genellikle yavrularını sırtında taşıyan 
keseli hayvanlardan bir tür sıçan.  
sarkom is.Fr. sarcome tıp Kötücül bağ dokusu uru.  
sarpi is.Fr. den. Altı düz, üçgen biçiminde tek direkli, iki yelkenli, iki kişilik tekne. 
satir is.Fr. satire ed. Yergi.  
satrap is.Fr. satrape tar. Perslerde il yöneticisi, vali.  
Satürn öz.is.Fr. saturne astr. Güneş'e yakınlık bakımından altıncı sırada olan 
gezegen, Sekendiz, Zühal.  
savana is.Fr. savane bot. Ekvator kuşağındaki otsu bitkilerle kaplı çayırlar.  
seans is.Fr. séance 1. Bir işin yapılmasına ayrılan çalışma süresi, oturum. 2. tıp Bazı 
tedavi yöntemlerinin uygulanması için ayrılan süre. 3. sin. ve tiy. Gösterim.   
sedimantasyon is.Fr. sédimentation 1. Tortu oluşması, çökelme. 2. tıp Pıhtılaşması 
önlenmiş kanda, alyuvarların dibe çökme hızının ölçülmesiyle yapılan bir tür kan 
muayenesi. 3. jeol. Tortulaşma.    
segman is.Fr. segment tek. Yağ ve gaz sızıntısını önlemeye yarayan, motor 
pistonlarına yerleştirilen, dökme demirden yapılan halka.  
sekans is.Fr. séquence 1. Belirli bir süre içinde arka arkaya giden şeyler, dizi.        
2. sin.Bir bütün meydana getiren planlar dizisi. 3. müz. Bir melodi veya ritim 
motifinin gamın değişik derecelerinde tekrarı.    
sekant is.Fr. sécant mat. Kesen doğru.  
sekel is.Fr. séquelle tıp Bir hastalıktan sonra yerleşip kalan işlev veya doku 
bozukluğu.  
seks is.Fr. sexe biy. 1. Cinsiyet. 2. Cinsel ilişkide bulunma.   
sekülarist is.Fr. seculariste fel. Dünyacı.  
sekülarizm is.Fr. secularisme fel. Dünyacılık.  
sele is.Fr. selle sp. Bisikletin oturulacak yeri.  
seleksiyon is.Fr. sélection 1. Seçme. 2. biy. Ayıklanma.   
selenyum is.Fr. sélénium kim. Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217 °C'de 
eriyen, ısı ve elektriği ileten, genellikle telsiz telefon, televizyon yapımında 
kullanılan bir element.  
selüloz is.Fr. cellulose kim. Bitkilerde hücre yapısının büyük bir bölümünü 
oluşturan kâğıt, yapay ipek ve patlayıcı maddelerin yapımında kullanılan bir 
karbonhidrat.  
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seman is.Fr. cément 1. anat. Diş köklerini kaplayan sert madde. 2. fiz. Bir metalle 
temas durumunda ısıtılan ve yüksek sıcaklıkta ayrışarak taşıdığı elementlerden bir 
veya birçoğunu o metalin yüzeyine yayan madde.   
semantik is.Fr. sémantique dbl. 1. Anlam bilimi. 2. sf. Anlam bilimsel.   
semiyoloji is.Fr. sémiologie tıp 1. Hastalıkların belirti ve işaretleriyle ilgilenen 
hekimlik dalı. 2. Gösterge bilimi.   
semiyotik is.Fr. sémiotique dbl. 1. Gösterge bilimi. 2. sf. Gösterge bilimi ile ilgili 
olan.   
sempati is.Fr. sympathie psikol. Sıcakkanlılık.  
semptom is.Fr. symptome tıp Belirti.  
sendrom is.Fr. syndrome 1. tıp Belirge. 2. mec. Sıkıntı.  
senfoni is.Fr. symphonie müz. Orkestra için bestelenmiş, birkaç bölümden oluşan 
uzun müzik eseri.  
senkroni is.Fr. synchronie dbl. Eş zamanlılık.  
senkronizasyon is.Fr. synchronisation sin. ve TV Eşleme.  
senozoik is.Fr. cénosoïque jeol. Üçüncü Çağ.  
sentagma is.Fr. syntagme dbl. Dizim.  
sentaks is.Fr. syntaxe dbl. Söz dizimi.  
sentez is.Fr. synthèse kim. 1. Element veya başka maddeleri bir araya getirerek 
yapay olarak bileşik cisimler oluşturma, bireşim. 2. fel. Yalından karmaşık olana, 
külliden cüziye, zorunludan olasıya, ilkeden onun uygulanmasına, genel yasadan 
bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi, 
bireşim.   
senyör is.Fr. seigneur 1. tar. Orta Çağda Avrupa'da toprağı olan derebeyi.               
2. Fransa'da bir soyluluk unvanı.   
septisemi is.Fr. septicémie tıp Kan zehirlenmesi.  
septisizm is.Fr. scepticisme fel. Kuşkuculuk.  
serak is.Fr. sérac coğ. Dik yerlerden inen buzullarda, derin yarılmalar sebebiyle 
buz parçalarının koparak aşağıya düşmesi.  
serenat is.Fr. sérénade müz. 1. Sesli olarak söylenen veya müzik aracılığıyla 
çalınan serbest biçimli müzik parçası. 2. Geceleyin, açık havada sevgi duyulan biri 
için bir müzik aracıyla verilen küçük konser.   
serum is.Fr. sérum tıp 1. Pıhtılaşma sonunda kandan ayrılan sıvı bölüm. 2. 
Mikroplu bir hastalığa veya zehirli bir maddeye karşı aşılanmış bir hayvanın 
özellikle atın kanından elde edilen sıvı madde. 3. Hücre yenilenmesini hızlandıran, 
deriyi besleyen, su kaybını, cildin solunumunu ve doğal savunmasını 
kuvvetlendiren sıvı.    
servis is.Fr. service 1. Sofrada hizmet etmekle görevli kimsenin yaptığı iş ve bu işin 
yapılma biçimi, sofra hizmeti. 2. Yemekte gerekli olan tabak, çatal, bıçak, kaşık, 
peçete vb. şeylerin tümü. 3. Bir yönetimde, bir kurum veya kuruluşta, bütünün bir 
parçasını oluşturan iş, hizmet; bu işin yapıldığı yer. 4. Burada görevli kimselerin 
tümü. 5. Herhangi bir kuruluşun ulaşım işlerinde kullanılan taşıma aracı.                 
6. Otomobil, beyaz eşya vb. ürünlerin bakım ve onarımlarının yapıldığı yer. 7. sp. 
Voleybol, masa tenisi, tenis vb. oyunlarda oyuna başlama vuruşu.       
seryum is.Fr. cérium kim. Atom numarası 58, atom ağırlığı 140,1, yoğunluğu 6,7 
olan, 810 °C'de eriyen, birleşme değeri bazı birleşiklerde 3, bazılarında 4 olan, 
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gümüş parlaklığında, akkor temeline dayanan lambaların yapımında kullanılan bir 
element.  
sezaryen is.Fr. césarienne tıp Karın ve döl yatağının kesilerek bebeğin alınmasına 
dayanan doğum yöntemi.  
sezyum is.Fr. césium kim. Atom numarası 55, atom ağırlığı 133, yoğunluğu 1,90 
olan, 28 °C'de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element.  
sfenks is.Fr. sphinx esk. 1. Yunan mitolojisinde, geçen yolculara birtakım 
bilmeceler sorarak bilemeyenleri yuttuğuna inanılan efsanevi yaratık. 2. Mısır'da 
eski Mısırlılar çağından kalma kadın başlı, aslan vücutlu heykel.   
siderit is.Fr. sidérite astr. İçinde yalnız demir ve nikel bulunan gök taşı.  
sideroz is.Fr. sidérose jeol. Çoğunlukla kahverengi demir karbonat birleşimli demir 
cevheri, siderit.  
sifilis is.Fr. syphilis tıp Frengi.  
siklamen is.Fr. cyclamen 1. bot. Tavşankulağı. 2. Kırmızıya çalan eflatun renk.     3. 
sf. Bu renkte olan.    
silikat is.Fr. silicate kim. Yapı malzemesi olarak kullanılan cam, çimento, tuğla vb. 
maddelerin birleşiminde bulunan, silisik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuz.  
silikon is.Fr. silicone kim. 1. Kapı, pencere vb.ndeki aralıkları örterek hava ve su 
geçmesini önlemek amacıyla kullanılan şeffaf ve yapışkan bir madde. 2. Güzel 
görünmek amacıyla çeşitli organlara eklenen madde.   
silikoz is.Fr. cilicose tıp Silis tozu içinde çalışan işçilerin yakalandıkları akciğer 
hastalığı.  
silindir is.Fr. cylindre 1. mat. Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan 
bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine paralel iki yüzeyin sınırladığı 
cisim, üstüvane. 2. tek. Metalleri inceltme, kumaşları parlatma, kâğıt üzerine baskı 
yapma vb. işler için sanayide kullanılan merdane, silindir makinesi. 3. tek.  Motorlu 
taşıtların motorunda pistona güçlü bir itiş sağlamak için gaz karışımının yandığı 
veya patladığı yer. 4. Yol yapımında toprağı sıkıştırarak düzleştirmek için 
kullanılan genellikle motorlu araç. 5. Silindir şapka.     
silis is.Fr. silice kim. Kum, çakmak taşı, kuvars vb. silisyumun oksijenli 
birleşimleri.  
silisik asit is.Fr. acide silicique kim. Silikatların asitlerle birleşmesiyle elde edilen 
zayıf bir asit.  
silisyum is.Fr. silicium kim. Atom sayısı 14, atom ağırlığı 28,09, yoğunluğu 2,34 
olan, 1420 °C'de eriyen, endüstride geniş ölçüde kullanılan ve doğada oksijenden 
sonra en bol bulunan element.  
silüryen is.Fr. silurien jeol. Birinci Çağın ikinci dönemi ve bu dönemde oluşan yer 
katmanları.  
simetri is.Fr. symétrie mat. Bakışım.  
sinekoloji is.Fr. synécologie biy. Hayvan ve bitki topluluklarını inceleyen bilim 
dalı.  
sinemaskop is.Fr. cinémascope sin. Geniş bir sahnenin 55 milimetrelik film 
üzerindeki görüntüye sığdırılmasından sonra göstericiye takılan, ikinci bir merceğe 
sıkıştırılmış görüntüyü, asıl büyüklüğüne çevirmesi temeline dayanan geniş perde 
ve üç boyutlu sinema tekniği.  
sinematek is.Fr. cinémathèque sin. Sinema filmlerinin sanat, eğitim ve genellikle 
kültür amaçları göz önünde tutularak toplandığı, korunduğu yer veya kurum.  
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sinematik is.Fr. cinématique fiz. Kinematik.  
sinerama is.Fr. cinérama sin. Mercekleri 27 milimetre aralıklı üç ayrı alıcının yan 
yana birleştirilip eşlemeli olarak çalıştırılmasıyla ortaya çıkan bir geniş perde ve üç 
boyutlu sinema tekniği.  
sinestezi is.Fr. synésthésie psikol. Duyum ikiliği.  
sinizm is.Fr. cynisme fel. İnsanın erdem ve mutluluğa, hiçbir değere bağlı olmadan 
bütün gereksinmelerden sıyrılarak kendi kendine erişebileceğini savunan 
Antisthenes'in öğretisi, kinizm.  
sinonim is.Fr. synonyme dbl. Eş anlamlı.  
sintigrafi is.Fr. tıp scintigraphie Gama ışınları yayan radyoaktif bir izotopun 
organizma içindeki yolunu izlemek temeline dayanan tanı yöntemi.  
sinüs is.Fr. sinus 1. anat. Organların veya dokuların arasında bulunan boşluklar.     
2. mat. Trigonometrik bir çember üzerine taşınmış bir yayın ucunun ve bu yaya 
karşılık olan merkez açısının ordinatı.   
sinüzit is.Fr. sinusite tıp Ateş, baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve akıntısı ile beliren yüz 
sinüslerinin iltihaplanması.  
sinüzoit is.Fr. sinusoïde mat. Bir çemberin, sıfır dereceden 360 dereceye kadar olan 
yaylarının sinüslerinin değişmelerini grafik ile gösteren devirli düzlem eğri.  
sipolin is.Fr. cipolin jeol. Katmanlarında iç içe daireler bulunan billurlu bir kalker 
türü.  
sirkülasyon is.Fr. circulation 1. ekon. Dolanım. 2. Dolaşım.   
siroz is.Fr. cirrhose tıp Karaciğerin büyümesi veya işlevlerinin körelmesi ile ortaya 
çıkan bir hastalık.  
sistem is.Fr. système 1. Düzen. 2. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. 
3. Yol, yöntem.  4. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. 5. Model, tip. 6. fel. 
Dizge.      
sistit is.Fr. cystite tıp Genellikle bakterilerin sebep olduğu sidik torbası yangısı.  
sistol is.Fr. systole fizy. Kalp kasının kasılma devresi.  
site is.Fr. cité 1. Genellikle belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla 
kurulmuş konutlar topluluğu, iş merkezi. 2. esk. Şehir. 3. Kentlerde, belirli bir 
merkezden yönetilen, genellikle güvenliği sağlanmış toplu yerleşim merkezi. 4. tar. 
İlk Çağda kendi yasalarıyla yönetilen bir veya birkaç kentten oluşan devlet. 5. Kişi 
veya kuruluşların Genel Ağ'da oluşturduğu değişik konulardaki bilgilendirici veya 
eğlendirici sayfalar.      
sitoloji is.Fr. cytologie biy. Hücre bilimi.  
sitoplazma is.Fr. cytoplasme biy. Çekirdek dışta kalmak üzere protoplazma yığını.  
sitrik asit is.Fr. acide citrique kim. Birçok meyve ve sebzede serbest durumda veya 
potasyum, kalsiyum tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon suyunun kaynar 
durumdaki kalsiyum karbonatla işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi, limon 
tozu, limon tuzu.  
siyanojen is.Fr. cyanogène kim. Suda çözünebilen, 1,8 yoğunluğunda olan, -21 
0C'de sıvılaşan zehirli, keskin kokulu, renksiz bir gaz.  
siyanür is.Fr. cyanure kim. Hidrosiyanik asidin tuzu veya esteri olan çok güçlü bir 
zehir.  
siyanürik is.Fr. cyanurique kim. İçinde siyanür bulunan asit.  
siyatik is.Fr. sciatique tıp 1. Kalça siniri. 2. hlk. Kalça sinirlerinde oluşan ağrılı 
hastalık.   
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siyenit is.Fr. syénite jeol. Kuvarssız granit, ortoklaz, mika, hornblentten oluşan 
platonik kayaç.  
skandiyum is.Fr. scandium kim. Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az 
rastlanan bir element.  
skleroz is.Fr. sclérose tıp İçindeki katılgan dokunun artmasından dolayı bir organ 
veya dokunun patolojik sertleşmesi.  
skolastik is.Fr. scolastique fel. 1. İnanç ve bilgiyi kiliseyle, özellikle Aristoteles'in 
bilimsel sistemini uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan Orta Çağ felsefesi. 2. sf. 
Bu felsefe ile ilgili olan. 3. mec. Orta Çağ yöntemlerine uygun, eski.   
sodyum is.Fr. sodium kim. Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990, yoğunluğu 
0,971 olan, 97,5 °C'de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok 
yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element.  
sofizm is.Fr. sophisme fel. Bilgicilik.  
solfej is.Fr. solfège müz. 1. Müzik ezgilerinin nota adları ile ses ve süre değerlerine 
uygun bir biçimde söylenmesi. 2. Notaları değerlerine göre seslendirmeyi 
amaçlayan müzik çalışması.   
solidarist is.Fr. solidariste sos. Dayanışmacı.  
solidarizm is.Fr. solidarisme sos. Dayanışmacılık.  
solipsizm is.Fr. solipsisme fel. Tekbencilik.  
solist is.Fr. soliste müz. Bir müzik eserini tek başına çalan, söyleyen sanatçı, solocu.  
somon is.Fr. saumon zool. Somon balığı.  
somun (II) saumon tek. Cıvatanın ucuna geçirilen, içi yivli demir başlık.  
sonat is.Fr. sonate müz. Bir veya iki çalgı için yazılmış, üç veya dört bölümden 
oluşan müzik eseri.  
sone is.Fr. sonnet ed. İki dörtlü ve iki üçlüden oluşan, on dört dizeli bir Batı şiir 
türü.  
sorit is.Fr. sorite man. Öncül sayısı ikiden çok olan tasımsal çıkarım.  
sorti is.Fr. sortie 1. tek. Elektrik tesisatında lamba veya fiş konacak kolların her 
biri. 2. ask. Çıkış.   
sosyalist is.Fr. socialiste sos. Toplumcu.   
sosyalizasyon is.Fr. socialisation psikol. ve eğt. Toplumsallaştırma.  
sosyalizm is.Fr. socialisme sos. Toplumculuk.  
sosyolog is.Fr. sociologue sos. Toplum bilimci.  
sosyoloji is.Fr. sociologie sos. Toplum bilimi.  
soya is.Fr. soja bot. Kökeni Çin ve Japonya'ya uzanan, protein değeri bakımından 
zengin bir tür fasulye, soya fasulyesi.  
sölom is.Fr. coelome anat. Orta derinin iki tabakası arasında bulunan ve oğulcukta 
genel vücut boşluğunu oluşturan oyuk.  
sömestir is.Fr. semestre eğt. Yarıyıl.  
sömikok is.Fr. semi-coke mdn. Taş kömürünün 500-600 °C'de damıtılmasıyla elde 
edilen kömür.  
söve is.Fr. seuil mim. Pencere ve kapı kenarlarındaki süs kalıpları.    
spazm is.Fr. spasme tıp Özellikle kalp, mide, bağırsak ve kasların elde olmadan 
kasılması.  
spektroskop is.Fr. spectroscope fiz. Tayfölçer.  
spekülasyon is.Fr. spéculation 1. tic. Vurgunculuk. 2. Saptırma. 3.  fel. Kurgu.  
spekülatif is.Fr. spéculatif 1. fel. Kurgusal. 2. tic. Saptırıcı.   
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spekülatör is.Fr. spéculateur tic. Vurguncu.  
sperma is.Fr. sperme 1. fiz. Meni. 2. zool. Bir başı, bir gövdesi, hareket etmeye 
yarayan kuyruğu olan, yumurtadan çok küçük erkek eşey hücresi.   
spermatozoit is.Fr. spermatozoïde anat. Er bezi borucuklarının ürettiği, atmığın 
içinde bulunan erkek döl hücresi, tohum.  
spiril is.Fr. spirille biy. Sarmal biçiminde uzun ve kıvrık, bazıları titrek tüylerle 
kaplı, iplik biçimindeki bakterilerin genel adı.  
spiritüalizm is.Fr. spiritualisme fel. Tinselcilik.  
spor (II) is.Fr. spore 1. bot. Çiçeksiz bitkilerde üreme organı. 2. zool. Bir hücreli 
hayvanların çok özelleşmiş olan üreme hücresi. 
stafilokok is.Fr. staphilocoque biy. Mikroskopta üzüm salkımlarına benzer kümeler 
durumunda görülen mikroplar. 
stagflasyon is.Fr. stagflation ekon. Durgun şişkinlik. 
stalagmit is.Fr. stalagmite min. Dikit. 
stalaktit is.Fr. stalactite min. Sarkıt. 
statolit is.Fr. statolite anat. Omurgalılarda, denge ve yönelimle ilgili işitme taşları. 
stator is.Fr. stator fiz. Duruk. 
statosist is.Fr. statocyste anat. Statolitlerin içinde bulunduğu kesecik. 
stearik is.Fr. stéarique kim. Bitkisel ve özellikle hayvansal stearin durumunda 
bulunan stearik asit. 
stearin is.Fr. stéarine kim. Gliserinin stearik asit esteri. 
sten (II) is.Fr. sthène fiz. Bir tonluk bir kütleye bir saniyede 1 m hız artışı veren 
kuvvet ölçü birimi. 
step is.Fr. steppe coğ. Bozkır.  
stereografi is.Fr. stéréographie fiz. Katı nesneleri bir düzlem üzerinde gösterme 
sanatı. 
sterilizasyon is.Fr. stérilisation tıp Bir yaranın, bir maddenin, laboratuvar veya 
ameliyat alet ve araçlarının taşıdığı taşıdığı ferment ve mikropları yok etme. 
sterol is.Fr. stérol kim. Hayvanlarda, bitkilerde ve D vitamininde bulunan, 
genellikle karbon atomlarından oluşan, alkol niteliğinde organik bir madde. 
stetoskop is.Fr. stéthoscope tıp Kalbin, iç organların hareketlerini dinlemeye 
yarayan araç. 
stil is.Fr. style ed. 1. Üslup. 2. Tarz. 
stilistik is.Fr. stylistique db. Üslup yöntemlerini ve türlerini inceleyen edebi 
araştırma ve dil bilimi dalı, anlatım bilimi. 
stratej is.Fr. stratège ask. Strateji uygulayan kimse veya uzman. 
strateji is.Fr. stratégie 1. Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol.    
2. ask. Bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen 
politikalara en fazla desteği vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve 
askeri güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı, sevkülceyş. 
stratigrafi is.Fr. stratigraphie jeol. Jeolojinin katmanları inceleyen kolu. 
stratosfer is.Fr. stratosphère astr. Kat yuvarı. 
streptokok is.Fr. streptocoque tıp Sıvı ortamda zincir biçiminde koloniler 
oluşturan, çoğu zaman patojen olan bir mikrokok. 
streptomisin is.Fr. streptomycine tıp Verem basiline, şarbon, difteri, veba, 
menenjit, zatürre vb. hastalıklara sebep olan mikroplara karşı kullanılan bir 
antibiyotik. 
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striknin is.Fr. strychnine kim. Kargabükenden çıkarılan etkili bir zehir. 
stronsiyum is.Fr. strontium kim. Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63 olan, 
doğada bazı maden filizlerinde bulunan sarı bir element. 
subjektivist is.Fr. subjectiviste fel. Öznelci. 
subjektivizm is.Fr. subjectivisme fel. Öznelcilik. 
subret is.Fr. soubrette tiy. Komedilerde hafif meşrep genç kadın veya işveli 
hizmetçi rollerine çıkan kadın oyuncu. 
sufle is.Fr. souffler 1. tiy. Sahnedeki oyunculara, izleyicilere duyurmadan 
unutulmuş bir sözü veya bir cümleyi hatırlatma. 2. Un, şeker, yumurta vb. 
maddelerin muhallebi kıvamına gelinceye kadar çırpılıp pişirilmesiyle yapılan bir 
tür tatlı. 
suflör is.Fr. souffleur tiy. Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere 
duyurmadan söyleyip hatırlatan erkek. 
suflöz is.Fr. souffleuse tiy. Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere 
duyurmadan söyleyip hatırlatan kadın. 
supap is.Fr. soupape 1. tek. Bir yay yardımıyla gergin tutulan ve yatağın düzlemine 
dik olarak yaptığı gidip gelme hareketiyle bir akışkanın geçişini ayarlamaya 
yarayan kapak, açval. 2. fiz. Bir devreye yerleştirildiğinde belirli şartlar altında, 
akımın yalnız bir yönde geçmesini sağlayan ve böylece dalgalı akımları 
doğrultmaya yarayan sistem. 
suples is.Fr. souplesse 1. sp. Güreşte hasmın sırtını yere getirmek için kendi 
üzerinden aşırılarak yapılan bir atma hareketi. 2. Esneklik. 
sut is.Fr. soude kim. Eskiden bazı bitkilerden, bugün sodyum klorürden elde edilen 
sodyum karbonatın ticaretteki adı. 
sut kostik is.Fr. soude caustique kim. Sodyum hidroksit. 
süblime is.Fr. sublimé kim. 1. Süblimleştirme yoluyla elde edilen ürün. 2. Ak 
sülümen. 
sübvansiyon is.Fr. subvention ekon. Destekleme. 
süit is.Fr. suite 1. müz. Aynı tonda yazılmış şarkı biçimindeki dans müziği.            
2. otellerde değişik amaçlar için kullanılmak üzere donatılmış ve birden çok odaya 
sahip olan özel bölüm. 
süje is.Fr. sujet 1. Konu. 2. dbl. Özne. 
sülfamit is.Fr. sulfamide kim. Mikroplara karşı etkili olan azotlu ve kükürtlü 
organik birleşimlerin ortak adı. 
sülfat is.Fr. sulfate kim. Sülfürik asidin tuzu veya esteri. 
sülfit is.Fr. sulfite kim. Sülfirlü asit tuzu. 
sülfür is.Fr. sulfure kim. Kükürdün başka bir elementle yaptığı birleşik. 
sülfürik is.Fr. sulfurique kim. En önemlisi sülfürik asit olan asitler için kullanılan 
bir söz. 
sürmenaj is.Fr. surmenage tıp Sürekli ve aşırı çalışmadan doğan yorgunluk, 
bitkinlik. 
süspansiyon is.Fr. suspension 1. fiz. Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe 
çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu. 2. Böyle bir sıvı karışımı, asıltı. 3. Bir 
otomobil şasisinin yayla sağlanmış esnekliği. 
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şale is.Fr. chalet mim. Uzun saçaklı çatısı olan alçak dağ konutu. 
şan is.Fr. chant müz. İnsan gırtlağından makamla çıkan ve perde ayrımlarıyla çeşitli 
duyumlar uyandıran ses dizisi. 
şanson is.Fr. chanson ed. ve müz. 1. Kıta adı verilen ve şarkı gibi söylenen mısra 
dizisi. 2. Şarkı. 3. Melodi. 
şansonet is.Fr. chansonnette müz. Küçük şanson, kısa türkü. 
şantör is.Fr. chanteur müz. Erkek şarkıcı. 
şantöz is.Fr. chanteuse müz. Kadın şarkıcı. 
şapirograf is.Fr. chapéographe tek. esk. Daktiloda, mumlu kağıda karbon şeritsiz 
olarak yazılan yazıyı ispirtolu çoğaltma tekniğiyle basan ve elle çalıştırılan makine. 
şarapnel is.Fr. shrapnel ask. Patladığında etrafa küçük parçalar saçan bir tür top 
mermisi. 
şarbon is.Fr. charbon 1. zool. Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda 
görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban 
yapan tehlikeli hastalık, karakabarcık, karayanık, yanıkara. 2. Şarbon mikrobu.  
şarj is.Fr. charge fiz. Yükleme. 
şarpi is.Fr. charpie den. Altı düz, üçgen biçiminde, tek direkli, iki yelkenli, iki 
kişilik tekne. 
şaryo is.Fr. chariot 1. Bir aletin veya aracın hareketli parçası. 2. Yazı makinesinin 
kağıt takılan, tuşlara vuruldukça ilerleyen bölümü. 3. ask. Bazı avcı uçaklarının 
kalkışını sağlayan fırlatma düzeni. 4. Bir eğik düzlem boyunca arabaların 
taşınmasını sağlayan küçük vagon. 
şat is.Fr. chatte den. Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir 
çeşit tekne. 
şempanze is.Fr. chimpanzé zool. Primatlardan, ayakları beş parmaklı, tek yavru 
doğuran, iyi tırmanıcı olan, ormanlarda yaşayan bir maymun türü. 
şike is.Fr. chiqué 1. sp. Bir spor karşılaşmasının sonucunu değiştirmek için maddi 
veya manevi bir çıkar karşılığı varılan anlaşma. 2. mec. Bir çıkar karşılığı, uzlaşarak 
bir iş yapma, aldatma. 
şimiotaksi is.Fr. chimiotaxie biy. Kimya göçümü. 
şimiotropizm is.Fr. chimiotropisme bot. Kimya doğrulumu. 
şist is.Fr. schiste min. 1. Kolayca yapraklara ayrılabilen, silisli, alüminli tortul 
kayaçların genel adı. 2. Kömürle karışık bütün moloz maddelerinin bilimsel adı.     
3. Kil taşı. 
şizofreni is.Fr. schizophrènie tıp Gerçeklerle olan ilişkilerin büyük ölçüde azalması, 
düşünce, duygu ve davranış alanlarında önemli bozulmaların ortaya çıkması vb. 
belirtiler gösteren bir ruh hastalığı. 
şövalye is.Fr. chevalier tar. 1. Eski Roma’da üç sınıftan ikincisinin üyesi olan 
yurttaş. 2. Orta Çağ Avrupa’sında özel eğitimle yetişmiş, belli ülküler taşıyan, 
soylu, atlı savaşçı. 
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tabliye is.Fr. tablier mim. Köprü yapımında ilk olarak yerleştirilen ve köprüyü 
oluşturan bölüm.  
tablo is.Fr. tableau 1. Bez, tahta, kâğıt vb. maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, 
sulu boya, pastel veya kara kalem resim. 2. Birbiriyle olan ilgilerine göre 
düzenlenerek yazılmış şeylerin hepsi. 3. mec. Yaşanan, var olan olay ve olguların 
hepsinin genel görünüşü, manzara. 4. tiy. Bir perdenin dekor değişikliğiyle 
belirlenen alt bölümü. 
tabu is.Fr. tabou 1. din b. Kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere 
dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı 
düşünülen dinî inanç. 2. sos. Tekinsiz. 3. sf. Yasaklanarak korunan (nesne, kelime, 
davranış). 
taksi (II) is.Fr. taxie biy. Göçüm.   
taksonomi is.Fr. taxonomie zool. Sınıflandırılma ve bu sınıflandırmada kullanılan 
kurallar bütünü.  
taktik is.Fr. tactique 1. ask. Türlü savaş araçlarını belli bir sonuca ulaşmak 
amacıyla etkili biçimde birleştirerek ve kullanarak kara, deniz veya hava savaşını 
yönetme sanatı. 2. sp. Oyunlarda oyuncunun veya takımlardan herhangi birinin 
uygulayacağı oyun yöntemi. 3. mec. İstenen sonuca ulaşmak amacıyla izlenen yol 
ve kullanılan yöntemlerin tümü.   
tal is.Fr. thalle biy. Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama 
ve büyüme organı.  
talyum is.Fr. thallium kim. Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39, yoğunluğu 
11,85 olan, 303 °C'de eriyen, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, 
tuzları ve bileşikleri zehirli bir element.  
tamanit is.Fr. tamanite min. Doğal kalsiyum ve demir fosfat.  
tanjant is.Fr. tangent mat. 1. Başka bir çizgiye, eğriye veya yüzeye dokunan fakat 
onu kesmeyen çizgi, eğri veya yüzey. 2. sf. Bir şeye yalnız bir noktada değen.  
tansiyometre is.Fr. tensiomètre tek. Gerilimölçer.  
tansiyometri is.Fr. tensiométrie tek. Gerilim ölçümü.  
tansiyon is.Fr. tension 1. tıp Kan basıncı. 2. mec. Gerilim.   
tantal is.Fr. tantale kim. Atom numarası 73, atom ağırlığı 180,88, yoğunluğu 16,6 
olan, 3000 °C'ye doğru eriyen ve siyah bir toz durumunda elde edilen bir element.  
Taoizm öz.is.Fr. taoïsme din b. ve fel. Taoculuk.  
tapir is.Fr. tapir zool. Tapirgillerden, bir çeşidi Asya ve Afrika'nın tropikal 
bölgelerinde yaşayan, 2 metre uzunluğunda, kısa hortumlu bir tür hayvan.  
tarpan is.Fr. tarpan zool. Atgillerden, soyu tükenmiş olan, küçük, çevik bir yaban 
atı.  
tartar is.Fr. tartare 1. Suda eriyen, alkol ve eterde erimeyen, asit tadında beyaz bir 
tuz. 2. Şarap tortusu. 3. anat. Diş taşı.    
tartarat is.Fr. tartrate kim. Tartarik asit tuzu.  
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tatula is.Fr. datura bot. Patlıcangillerden, çiçekleri beyaz veya mor renkte, 
meyveleri dikenli, hekimlikte kasların kasılmasını gidermek üzere kullanılan bir 
yıllık ve otsu bir bitki, şeytan elması, boru çiçeği.  
teizm is.Fr. théisme fel. Tanrıcılık.  
teknetyum is.Fr. technétium kim. Atom numarası 43, atom ağırlığı yaklaşık 98 
olan, yapay olarak elde edilen radyoaktif element, mazuryum.  
tektonik is.Fr. tectonique jeol. Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile 
olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu.  
telekinezi is.Fr. télékinésie psikol. Uza devim.  
teleoloji is.Fr. téléologie fel. Erek bilimi.   
telepati is.Fr. télépathie psikol. Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı 
hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum.  
teleskop is.Fr. téléscope astr. Sonsuzdaki bir nesnenin gerçek görüntüsünü, içbükey 
bir aynadan yapılmış merceğinin odak düzleminde veren ve gök bilimiyle ilgili 
gözlemlerde kullanılan optik aygıt, gözlemci, ırakgörür.  
tem is.Fr. thème ed. Tema.  
tentür is.Fr. teinture kim. Alkolün bir veya birden çok bitki üstündeki eritici etkisi 
sonucu elde edilen sıvı ilaç.  
tentürdiyot is.Fr. teinture d’iode kim. Mikrop kapmasını önlemek için bir kesik 
veya sıyrığa sürülen iyot tentürü.  
teokrasi is.Fr. théocratie sos. Siyasi iktidarın, Tanrı'nın temsilcileri olduklarına 
inanılan din adamlarının elinde bulunduğu toplumsal, siyasi düzen, din erki.  
teoloji is.Fr. théologie fel. Tanrı bilimi.  
teorem is.Fr. théorème mat. 1. Kanıtlanabilen bilimsel önerme. 2. Mantıksal usa 
vurma ile kanıtlanan önermenin veya özelliğin bildirimi.   
terapi is.Fr. thérapie psikol. Tedavi.  
teras is.Fr. térasse 1. Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer, ayazlık, taraça.     
2. Damın, genellikle çamaşır sermeye yarayan ve üstü çinko ile döşeli bulunan düz 
bölümü, tahtaboş. 3. coğ. Seki.  
terbiyum is.Fr. terbium kim. Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, az bulunan 
bir element.  
termit is.Fr. termite zool. Akkarınca.  
termodinamik is.Fr. thermodynamique fiz. Isı enerjisi ile kinetik enerji arasındaki 
ilgileri ve bu konuyla ilgili olayları inceleyen fizik kolu.  
termoelektrik is.Fr. thermoéléctrique fiz. Isı enerjisi ile elektrik enerjisi arasındaki 
ilgileri ve bu konuyla ilgili olayları inceleyen fizik kolu.  
termometre is.Fr. thermomètre fiz. Sıcaklıkölçer.  
termosfer is.Fr. thermosphère astr. Isı yuvarı.  
termostat is.Fr. thermostat fiz. Isıdenetir.  
tez is.Fr. thèse 1. man. Sav. 2. Üniversitelerde öğrencilerin veya öğretim üyelerinin 
hazırlayıp bazen bir sınav kurulu önünde savundukları bilimsel eser.   
tifüs is.Fr. typhus tıp Bitle geçen, ortalama on beş gün süren, vücutta pembe 
lekelerle beliren, ateşli ve tehlikeli bir hastalık, lekeli humma.  
tik is.Fr. tic tıp 1. Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi. 2. . Alışkanlıkla 
sık sık tekrarlanan gülünç, sıkıcı söz, el, kol, yüz hareketi veya bir davranış biçimi.   
timüs is.Fr. thymus anat. Göğüs kemiği arkasında bulunan iç salgı bezi, özden.  
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tip is.Fr. type 1. Aynı cinsten bütün varlıkların veya nesnelerin temel özelliklerini 
büyük ölçüde kendinde toplayan örnek. 2. Tür, çeşit. 3. sf. mec. İlgi çekici, değişik 
(kimse). 4. ed. Hikâye, roman, tiyatro gibi uzun anlatıma dayalı edebî eserlerde kişi 
kadrosu içinde yer alan ve belli bir düşüncenin, topluluğun zihniyetini ve 
ideolojinin temsilciliğini yüklenen kişi. 5. tiy. Kendine özgü kişiliği olmayan, 
genellikle bilinen kalıplardaki insanları gösteren oyun kişisi.      
tiran is.Fr. tyran 1. tar. Eski Yunan'da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye 
kullanan kimse. 2. sf. mec. Acımasız, gaddar, despot.   
tirat is.Fr. tirade tiy. 1. Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği 
parça. 2. Yazı veya konuşmada bir düşüncenin kesintisiz gelişimi. 3. Uzun ve 
tumturaklı konuşma.   
tiroit is.Fr. thyroide anat. Tiroit bezi.  
tirokalsitonin is.Fr. thyrocalcitonine biy. Tiroit bezinden salgılanan, kandaki 
kalsiyumu azaltan hormon.  
tiroksin is.Fr. thyroxine biy. Tiroit hormonlarının ilk keşfedileni.  
titan is.Fr. titane kim. Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90, yoğunluğu 4,5 olan, 
1675 °C'ye doğru eriyen, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, parlak 
beyaz renkli, basit element.  
toksikoloji is.Fr. toxicologie tıp Zehirle, onların organizmaya olan etkileriyle ve 
zehirlerin belirlenmesiyle uğraşan bilim dalı.  
toksin is.Fr. toxine biy. Canlı organizmalarda görülen zehir.  
tolerans is.Fr. tolérance 1. Hoşgörü. 2. tek. İşlenmiş bir parçanın yapım ölçüsünde 
olabilecek özür payı. 3. tıp Yüksek dozda verilen herhangi bir ilaca karşı vücudun 
gösterdiği dayanma gücü. 4. tıp Sürekli aynı dozun kullanılması sonucu bir ilacın 
etkilerinin giderek azalması durumu.     
tolüen is.Fr. toluène kim. Maden kömürü katranında benzinle birlikte bulunan, 
eritici ve leke çıkarıcı olarak kullanılan, yanabilir sıvı hidrokarbür.  
ton (II) is.Fr. ton 1. müz. İnsan veya çalgı sesinin yükseklik, alçaklık derecesi.       
2. Konuşmada sesin duyguları belirtecek biçimde çıkması. 3. Bir rengin koyuluk 
veya açıklık derecesi. 4. dbl. Ses titreşimlerinin yükselip alçalması, titrem.  
tonaj is.Fr. tonnage 1. Bir taşıtın alabildiği ton miktarı. 2. den. Bir ticaret gemisinin 
iç hacminin hesaplanmasıyla bulunan taşıma kapasitesi.  
tonalite is.Fr. tonalité müz. 1. Belirli bir tonda yazılmış müzik parçasının niteliği.  
2. İnsan sesinin rengi.   
tonik is.Fr. tonique 1. tıp Organları uyaran ve güçlendiren ilaç. 2. Bazı içkilere 
katılan sıvı madde. 3. Cilt bakımında kullanılan, yüze ve boyna sürülen losyon.    
topaz is.Fr. topaze min. Alüminyum silikatı ve florinden oluşan, kahverengi veya 
soluk sarı renkte değerli taş.  
toponimi is.Fr. toponymie db. Yer adı bilimi.  
tor is.Fr. tore mat. Bir dairenin kendi düzleminde bulunan fakat merkezinden 
geçmeyen bir doğru çevresinde dönmesiyle oluşan cisim.  
torpil is.Fr. torpille 1. Genellikle bayramlarda çocukların eğlence aracı olarak 
kullandığı yanıcı madde. 2. den. Savaş gemilerinde su altı silahı olarak kullanılan 
büyük bomba, torpido. 3. mec. Bir kimseyi kayırma işi. 4. mec. Kayırıcı.     
toryum is.Fr. thorium kim. Atom numarası 90, atom ağırlığı yaklaşık 232 olan, 
yoğunluğu 112,6 olan, 1700 °C'de eriyen, kurşun renginde, havada bozulmaz, atom 
enerjisi kaynağı olarak kullanılan radyoaktif bir element.  
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totemizm is.Fr. totemisme sos. Totemcilik.  
tradisyon is.Fr. tradition sos. Gelenek.  
trafo is.Fr. trapho 1. fiz. Dönüştürücü. 2. hlk. Yüksek gerilim hattından aldığı 
elektriği şehrin şebekesinde kullanılabilecek seviyeye düşüren dönüştürücünün 
bulunduğu yer.   
trahom is.Fr. trachome tıp Göz kapaklarının altında birtakım kabarcıkların 
belirmesiyle başlayan, tedavi edilmediğinde kirpiklerin içeriye kıvrılması, saydam 
tabakada yaralar çıkması nedeniyle körlükle sonuçlanabilen bulaşıcı hastalık.  
trajedi is.Fr. tragédie 1. tiy. Konusunu efsanelerden veya tarihsel olaylardan alan, 
acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, facia, tragedya, ağlatı. 2. mec. Facia.  
trake is.Fr. trachée zool. 1. Soluk borusu. 2. Eklem bacaklılarda bulunan özel 
solunum kanalları.   
trakeit is.Fr. trachéite tıp Nefes borusunun iltihaplanması.  
trakit is.Fr. trachyte jeol. Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldspat türü.  
traksiyon is.Fr. traction 1. fiz. Çekim. 2. tıp Kırık kol veya bacağı yataktan 
yukarıya doğru kaldıran araç.  
trans is.Fr. trance 1. psikol. Medyumların ruhla ilişki kurdukları zaman girdikleri 
özel hipnoz durumu. 2. Kendinden geçme, içinde bulunduğu ortamdan başka bir 
dünyaya veya havaya geçme.   
transandantal is.Fr. transcendental fel. Deneyüstü.   
transandantalizm is.Fr. transcendentalisme fel. Deneyüstücülük.  
transfer is.Fr. transfert 1. Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürme. 2. ekon. 
Aktarma. 3. Alma.  
transformasyon is.Fr. transformation psikol. Dönüşüm.  
transformatör is.Fr. transformateur fiz. Dönüştürücü.  
transformizm is.Fr. transformisme biy. Dönüşümcülük.  
transfüzyon is.Fr. transfusion tıp Kan ve kan ürünlerinin damar yoluyla vücuda 
verilmesi.  
transkripsiyon is.Fr. transcription db. Çeviri yazı.  
transliterasyon is.Fr. translitération db. Yabancı yazıların, okunuşları dikkate 
alınmadan harf harf aktarılması, harf çevirisi.  
transmisyon is.Fr. transmission fiz. Elektrikli taşıtlarda dingilin motora göre gerek 
dikey gerek yatay düzende hareket etmesini sağlayan organ.  
transplantasyon is.Fr. transplantation tıp 1. Organ nakli. 2. bot. Bitki nakli.   
trap is.Fr. trappe 1. Hendek, tuzak. 2. tiy. Sahnede yerde bulunan kapak.   
traverten is.Fr. travertin min. Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli 
veya silisli tortu, pamuk taşı.  
travma is.Fr. trauma 1. psikol. Sarsıntı. 2. tıp Bir doku veya organın yapısını, 
biçimini bozan ve dıştan mekanik bir tepki sonucu oluşan yerel yara, örselenme.   
travmatoloji is.Fr. traumatologie tıp Sarsıntı bilimi.  
tremolit is.Fr. trémolite jeol. İçinde magnezyum, kalsiyum, demir ve alüminyum 
bulunan, amfibol grubundan doğal silikat.  
triatlon is.Fr. triathlon sp. 1. Yüzme, koşu ve bisiklet yarışından oluşan atletizm 
dalı. 2. Slalom, tüfekle ateş, kayak yarışlarından oluşan spor dalı.   
trigonometri is.Fr. trigonomètrie mat. Üçgenleri hesaplamayı konu edinen 
matematik kolu, müsellesat.  
trikosefal is.Fr. trichocéphale zool. Kırbaç kurdu.  
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triloji is.Fr. trilogie ed. Üçleme.  
tripoli is.Fr. tripoli jeol. Ufalandığında toz, madenî eşya, taş, mermer, cam vb.ni 
temizlemeye ve parlatmaya yarayan silisli kaya.  
trişin is.Fr. trichine zool. Ergin durumda olan, domuzdan başka, insanlarla birçok 
memelinin ince bağırsağında yaşayan, ipsiler cinsinden bir solucan.  
triton is.Fr. triton kim. ve fiz. Trityumun, bir protondan ve iki nötrondan oluşan 
atom çekirdeği.  
trityum is.Fr. tritium kim. Atom ağırlığı 3 olan radyoaktif hidrojen izotopu.  
trombon is.Fr. trombone müz. Sürgü kolunun hareketiyle değişik yükseklikte 
seslerin elde edildiği nefesli çalgı.  
tromp is.Fr. trompe mim. Binanın bir bölümünü tutmaya yarayan köşe kubbesi.  
trompet is.Fr. trompette müz. Bir ağızlık ve kendi üstüne kıvrılmış silindir bir 
borudan oluşan nefesli çalgı.  
tropik is.Fr. tropique astr. ve coğ. Dönenceye ait.  
tropikal is.Fr. tropical coğ. Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan.  
tropizm is.Fr. tropisme biy. Yönelim.  
troposfer is.Fr. troposphère astr. Atmosferin 11 kilometrelik ilk katmanı.  
trup is.Fr. troupe tiy. Aynı tiyatroda çalışan oyuncular topluluğu.  
tulyum is.Fr. thulium kim. Atom numarası 69, atom ağırlığı 168,9, yoğunluğu 9,3 
olan, yaklaşık 1500 °C'de eriyen nadir bir element.  
tundra is.Fr. toundra coğ. 1. Kutuplara yakın bölgelerin bitki örtüsü. 2. Bu 
bitkilerle kaplı geniş alan, kutup bozkırı.   
tungsten is.Fr. tungstène kim. Volfram.  
turnusol is.Fr. tournesol kim. Birtakım bitkilerden elde edilen mavi boya maddesi.  
tuş is.Fr. touche 1. Piyano, org vb. müzik aletleriyle daktilo, hesap makinesi, 
bilgisayar ve telefon gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı. 2. Yağlı boya 
ressamlığında fırçadaki boyanın tuvale sürülüş biçimi. 3. sp. Eskrimde kılıcın 
ucunun karşı oyuncunun göğüs ve karın bölgesini koruyan özel giysinin bir 
bölümüne değmesi.    
tüberkülin is.Fr. tuberculine tıp Veremin tanı ve tedavisinde yararlanılan, verem 
mikrobu kültüründen elde edilen bir sıvı.  
tüberküloz is.Fr. tuberculose tıp Verem.  
tüf is.Fr. tuf jeol. Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lav parçacıklarından 
oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı.  
tümör is.Fr. tumeur tıp Ur.  
tüp is.Fr. tube 1. Laboratuvarlarda türlü işlerde kullanılan, bir ucu kapalı cam boru. 
2. İçine krem, diş macunu, ilaç vb. maddeler konulan, bir ucu burgu kapaklı, plastik 
veya metal boru. 3. Akışkan maddelerin konulduğu, genellikle silindir biçiminde, 
içi boş, ağzı özel tapalı kap. 4. anat. Fallop tüpü.      
türbin is.Fr. turbine fiz. Su, buhar, gaz gibi herhangi bir akışkanın hareket 
enerjisiyle ve birtakım özel düzenler yardımıyla dönerek çalışan araç.  
türbülans is.Fr. turbulence coğ. Burgaç.  
tüyo is.Fr. tuyau 1. Herhangi bir konuda verilen gizli bilgi. 2. Sınavda başkasından 
yardım görme veya bir kaynaktan yararlanma, kopya. 3. sp. Yarış öncesinde 
belirlenen veya tahmin edilen yarışmacı hakkında verilen gizli bilgi.    
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ultrason is.Fr. ultrason fiz. Yansılanım.  
ultraviyole is.Fr. ultraviolet fiz. Morötesi.  
uranyum is.Fr. uranium kim. Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03, yoğunluğu 
18,7 olan, 1800 °C'ye doğru eriyen, demir görünüşünde, nükleer enerji elde etmede 
kullanılan bir element.  
uvertür is.Fr. ouverture 1. müz. Operada, perde açılmadan önce orkestranın çaldığı 
parça. 2. Pokerde oyuna başlayabilmek için gerekli el.   
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ülser is.Fr. ulcère tıp 1. Yara. 2. tıp Sindirim organlarında ve özellikle mide ile 
onikiparmak bağırsağında görülen yara, karha.  
ünite is.Fr. unité 1. Birlik, birleşmiş olma durumu. 2. Bir kümenin her elemanı veya 
bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, birim. 3. Dersin bölümlerinden her biri.    
4. db. Birim. 5. ask. Bir görevi, işi sürekli olarak yapmak üzere oluşturulmuş birlik.     
ürat is.Fr. urate kim. Sidik asidi tuzu.  
üre is.Fr. urée kim. 1. Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir 
durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde. 2. Yapay reçine verniği ve tutkalı 
üretiminde kullanılan temel gereçlerden beyaz, billursu toz.   
üremi is.Fr. urémie tıp Ürenin idrarla çıkmayıp kanda birikmesi sonucu ortaya 
çıkan hastalık.  
ürik asit is.Fr. acide urique kim. Suda çok az eriyen, soda ve amonyakla 
birleştiğinde kısmen eriyebilen, asit ve nötr tuzlar oluşturan asit. 
ürtiker is.Fr. urticaire tıp Kurdeşen.  
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vagotoni is.Fr. vagotonie tıp Bir sinirsel rahatsızlık türü.  
valör is.Fr. valeur 1. Değer. 2. Geçerlik. 3. dbl. Anlam.    
vals is.Fr. valse 1. Bir tür salon dansı. 2. müz. Bazı besteciler tarafından yalnızca 
çalınmak için hazırlanmış beste türü. 3. müz. Bu dansın müziği.    
vampir is.Fr. vampire 1. İnsanların kanını emdiğine inanılan yaratık. 2. zool. 
Yarasalardan, Yeni Dünya'nın tropik bölgelerinde yaşayan, kuyruksuz, kahverengi 
tüylü, arka bacakları yürümeye ve sıçramaya çok uygun, kan emici bir tür memeli.   
vanadyum is.Fr. vanadium kim. Atom numarası 23, atom ağırlığı 50,942, 
yoğunluğu 6,11 olan ve 1710 °C'de eriyen beyaz bir element.  
Vandal öz.is.Fr. vandale tar. 1. Miladın başlangıç yıllarında yaşayan ve Roma 
İmparatorluğu ile yaptığı savaşlarda acımasızlığı ile ün salan bir Doğu Germen 
halkı. 2. mec. Eski kültür ve sanat anıtlarını yakıp yıkan, bunların değerini bilmeyen 
kimse veya topluluk.   
varis is.Fr. varice tıp Toplardamar genişlemesi, ordubozan.  
varyant is.Fr. variante 1. Bir yol şebekesi üzerinde, belli bir noktadan ayrılarak 
başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol. 2. ed. Masal, efsane, 
bilmece, oyun, gelenek vb. bir metnin, bir eserin, bir olayın aslından az çok ayrılan 
değişik biçimli olanı, değişke. 3. dbl. Bir dil içindeki her türlü çeşitlenme.   
varyasyon is.Fr. variation 1. Değişik biçim, varyete. 2. biy. Değişim. 3. müz. 
Çeşitleme. 4. dbl. Bir dil içindeki çeşitler.   
vazelin is.Fr. vaseline kim. Ham petrolden çıkarılan, merhem ve kremlerde 
kullanılan ve 31 °C'de eriyen bir tür mineral yağ.  
vejetasyon is.Fr. végétation tıp 1. Ur. 2. bot. Bitki örtüsü.   
vektör is.Fr. vecteur mat. 1. Doğrultusu, yönü, uzunluğu belirli olan ve bir ok 
işaretiyle gösterilen doğru çizgi. 2. fiz. Büyüklüğü ile yönü olan nicelik. 3. tıp  
Enfeksiyon etkenini bir konaktan diğerine aktaran genellikle eklem bacaklı, 
omurgalı veya omurgasız taşıyıcı canlı.   
Venüs öz.is.Fr. Vénus astr. Çoban Yıldızı.  
versiyon is.Fr. version 1. Yorum. 2. tic. Sürüm.  
vibrasyon is.Fr. vibration fiz. Titreşim. 
vibriyo is.Fr. vibrion biy. Koleraya neden olan virgül biçimindeki bakteri. 
virman is.Fr. virement tic.  Para aktarımı.  
virolog is.Fr. virologue tıp Viroloji uzmanı.  
viroloji is.Fr. virologie tıp Virüsleri inceleyen bilim dalı.  
virtüöz is.Fr. virtuose müz. 1. Herhangi bir müzik aracını büyük ustalıkla çalabilen 
sanatçı. 2. Herhangi bir işte usta olan kimse.   
virüs is.Fr. virus tıp 1. Hastalık yapıcı, bakterilerden daha küçük, yaşamak için bir 
başka hücrenin içine girmek zorunda olan ve ancak elektron mikroskobunda 
görülebilen parazit. 2. Veri girişi yoluyla bilgisayarlara yüklenen, sistemin veya 
programların bozulmasına, veri kaybına veya olağan dışı çalışmasına neden olan 
yazılım.   
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visamiral is.Fr. vice-amiral ask. Amirallikten bir önceki rütbede olan deniz subayı.  
viskoz is.Fr. viscose kim. Selüloz türevlerinin üretiminde kullanılan koloidal selüloz 
çözeltisi.  
vitamin is.Fr. vitamine biy. Besinlerde bulunan, vücutta genellikle yapılmayan, 
yağda veya suda çözünebilme özelliği olan, eksikliği veya fazlalığı çeşitli 
hastalıklara yol açan maddelere verilen genel ad.  
viyolonsel is.Fr. violoncelle müz. Viyoladan büyük, kontrbastan küçük, dört sürtme 
telli bir orkestra çalgısı, çello.  
vize is.Fr. visa 1. Bazı resmî kâğıtlara "görülmüştür" anlamında konulan işaret ve 
bu işareti koyma işi. 2. eğt. Ara sınav. 3. huk. Bir ülkeye girmek veya bir ülkeden 
çıkmak için yetkili makamlardan alınması gerekli izin.    
vizon is.Fr. vison zool. 1. Sansargillerden, kürkü çok beğenilen bir tür memeli, 
mink. 2. sf. Bu hayvanın kürkünden yapılan.   
vizyon is.Fr. vision 1. Görünüm. 2. Ülkü. 3. Sağgörü. 4. sin. ve tiy. Gösterim.         
5. mec. İleri görüş.    
vodvil is.Fr. vaudeville tiy. esk. 1. Hareketli, eğlenceli bir konuya dayanan, 
şarkılara da yer verilen hafif güldürü. 2. esk. Meyhanelerde söylenen neşeli, alaylı, 
taşlamalı şarkı.   
vokabüler is.Fr. vocabulaire 1. dbl. Söz varlığı. 2. Küçük sözlük.   
vokalist is.Fr. vocaliste müz. 1. Müzik türlerinde solisti arka planda destekleyen 
kimse. 2. Bir müzik topluluğunda şarkı söyleyen kimse.   
vole is.Fr. volée sp. Havadan gelen topa, futbolda sıçrayarak ayağın üstüyle, teniste 
raket ile vurma.  
volkan is.Fr. volcan jeol. Yanardağ.  
volontarizm is.Fr. volontarisme psikol. İstenççilik.  
voltaj is.Fr. voltage fiz. Gerilim.  
voltametre is.Fr. voltamètre fiz. Bir elektrotta, açığa çıkan madde miktarına göre 
devreden geçen elektrik miktarını ölçmeye yarayan alet.  
voltamper is.Fr. voltampère fiz. Dalgalı gerilimde, 1 volt olan bir gerilim altında 1 
amperlik akımın ürettiği güç birimi.  
voltmetre is.Fr. voltmètre fiz. Bir elektrik devresindeki gizil güç farkını volt 
cinsinden ölçmeye yarayan alet.  
vombat is.Fr. wombat zool. Keselilerden, Avustralya'da yaşayan, ağır gövdeli, kısa 
bacaklı hayvan.  
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zigot is.Fr. zygote biy. Erkek ve dişi gametin birleşmesiyle oluşan döllenmiş hücre.  
zirkon is.Fr. zircon jeol. 1. Zirkonyumun doğal durumunda bulunan, renksiz, sarı, 
yeşil, kahverengi türleri olan doğal ve saydam, değerli taş. 2. kim. Erime noktası 
2700 °C'ye yaklaşan, ateşe çok dayanıklı, beyaz renkli, katı, zirkonyum birleşiği.   
zirkonyum is.Fr. zirconium kim. Atom numarası 40, atom ağırlığı 91,22, 
yoğunluğu 6,25, siyah toz biçiminde bir element.  
Zodyak öz.is.Fr. zodiaque astr. Gök küresinde Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, 
Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık takımyıldızlarının eşit aralıklarla 
dağıldığı kuşak, Burçlar Kuşağı.  
zoospor is.Fr. zoospor biy. Suda yaşayan mantarlarda ve su yosunlarında bulunan, 
selüloz zardan yoksun, üzerindeki iki veya daha çok titrek tüyle hareket eden üreme 
hücresi.  
 
 
 
 
1.2. Sıfatlar 
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absürt sf.Fr. absurde Saçma, anlamsız. 
adapte sf.Fr. adapté Uyarlanmış. 
aerolojik sf.Fr. aérologique Aeroloji ile ilgili. 
afişe sf.Fr. affiché Açığa çıkmış, duyulmuş. 
agresif sf.Fr. agresif  Saldırgan. 
ajitatör sf.Fr. agitateur Kışkırtıcı.  
akademik sf.Fr. académique 1. Akademi ile ilgili olan. 2. Bilimsel niteliği olan. 
aktinolojik sf.Fr. actinologique Aktinoloji ile ilgili. 
alabros sf.Fr. à la brosse Fırça gibi dik kesilmiş (erkek saçı). 
alakok sf.Fr. à la coque Rafadan. 
alamerikan sf.Fr. à l’américaine Amerikan usulü, Amerikansı. 
alaminüt sf.Fr. à la minute Acele, çabuk. 
albinos sf.Fr. albinos Akşın. 
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alerjik sf.Fr. allergique 1. Alerji ile ilgili olan. 2. mec. Herhangi bir maddeye veya 
kimseye karşı olumsuz duyguları olan, alerjisi bulunan. 
alfabetik sf.Fr. alphabétique Alfabe sırasına göre dizilmiş. 
alkolik sf.Fr. alcoolique Alkollü içkilere aşırı derecede düşkün olan (kimse). 
amatör sf.Fr. amateur Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan 
(kimse), özengen, özenci, profesyonel karşıtı. 
ampirik sf.Fr. empirique Deneye dayalı.  
anakronik sf.Fr. anachronique  Çağı geçmiş, çağa uymaz, eskimiş. 
analitik sf.Fr. analytique Çözümlemeli. 
analojik sf.Fr. analogique Analoji ile ilgili, benzeşmeye dayanan. 
anarşik sf.Fr. anarchique Anarşi niteliğinde olan. 
anarşist sf.Fr. anarchiste 1. Anarşi ile ilgili olan 2. is. Anarşi yanlısı olan kimse. 
androsefal sf.Fr. androcéphale İnsan başlı. 
angaje sf.Fr. engagé Bağlanmış. 
ankastre sf.Fr. encastré Bir oyuğa, yuvaya yerleştirilmiş (tesisat). 
anormal sf.Fr. anormal 1. Genel olana, alışılmışa ve kurala aykırı olan, normal 
olmayan. 2. Dengesi yerinde olmayan, davranışı bozuk olan, deli. 
ansiklopedik sf.Fr. encyclopédique 1. Ansiklopedi ile ilgili. 2. mec. Her konuda 
biraz bilgi sahibi olan (kimse). 
antidemokratik sf.Fr. anti-démocratique Demokrasiye aykırı olan. 
antiemperyalist sf.Fr. anti-impérialiste Emperyalizme karşı olan. 
antikomünist sf.Fr. anticommuniste Komünizme karşı olan. 
antipatik sf.Fr. antipathique Sevimsiz, itici, soğuk. 
antisemit sf.Fr. antisémite Yahudilik aleyhtarı. 
antisemitist sf.Fr. antisémitiste Yahudilere karşı düşmanca duygular besleyen. 
antolojik sf.Fr. anthologique Seçki ile ilgili. 
antropolojik sf.Fr. anthropologique İnsan bilimiyle ilgili. 
antrparantez zf.Fr. entre paranthèses Söz arasında, sırası gelmişken. 
aristokrat sf.Fr. aristocrate 1. Aristokrasi yanlısı. 2. Soylu. 
aristokratik sf.Fr. aristocratique Aristokratlıkla ilgili. 
aritmik sf.Fr. arythmique Ritimli olmayan, düzensiz. 
arkeolojik sf.Fr. archéologique Arkeoloji ile ilgili. 
aromatik sf.Fr. aromatique Hoş kokulu. 
artistik sf.Fr. artistique Güzel sanatların gerektirdiği niteliğe uygun, sanatlı. 
asorti sf.Fr. assorti Birbirine uygun, birbirini tutar renk ve yapıda olan (giysi). 
asortik sf.Fr. assortique 1. Giysilerini birbirine uygun giyemeyen. 2. Sosyetik. 
astrolojik sf.Fr. astrologique Astroloji ile ilgili. 
avangart sf.Fr. avant-garde Öncü. 
avantüriye sf.Fr. aventurier Serüvene atılan, maceracı (erkek). 
avantüriyer sf.Fr. aventurière Serüvene atılan, maceracı (kadın). 
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bakterisit sf.Fr. bactéricide Canlıların vücudunda veya laboratuvar deneylerinde 
bakterileri fiziksel, kimyasal etkiyle öldüren (etken). 
banal sf.Fr. banal 1. Herkesçe kullanılan, anlaşılan. 2. mec. Bayağı, sıradan. 
barbar sf.Fr. barbare 1. Uygarlaşmamış (kavim, topluluk). 2. Kaba saba, ilkel.       
3. mec. Kaba ve kırıcı. 
bibliyografik sf.Fr. bibliographique Kaynakla ilgili. 
bienal sf.Fr. biennal Yılaşırı. 
biseksüel sf.Fr. bisexuel Hem kendi cinsini hem de karşı cinsi arzulayan. 
biyografik sf.Fr. biographique Biyografi ile ilgili. 
biyolojik sf.Fr. biologique Biyoloji ile ilgili. 
biyomedikal sf.Fr. biomédical Hem biyoloji hem de tıpla ilgili olan. 
biyometeorolojik sf.Fr. biométéorologique Biyometeoroloji ile ilgili. 
biyonik sf.Fr. bionique 1. Dirim kurgusal. 2. is. Dirim kurgu. 
bloke sf.Fr. bloqué Kullanılması önlenmiş, el konulmuş. 
bohem sf.Fr. bohème Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir 
yaşayışı olan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse veya topluluk). 
bonkör sf.Fr. bon coeur 1. İyi yürekli. 2. Cömert. 
burjuva sf.Fr. bourgeois esk. 1. Şehirde yaşayan, özel imtiyazlardan yararlanan.    
2. Orta sınıftan olan, kent soylu. 
bürokratik sf.Fr. bureaucratique 1. Kırtasiyecilikle ilgili. 2. Kamu yönetimi ile 
ilgili. 
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deforme sf.Fr. déformé Biçimi, kalıbı bozulmuş. 
degaje sf.Fr. dégagé 1. Serbest, geniş. 2. Açık. 
dejenere sf.Fr. dégénéré 1. Soysuz. 2. Yoz. 
deklare sf.Fr. déclaré Bildirilmiş, ilan edilmiş. 
dekoratif sf.Fr. décoratif 1. Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici. 
2. Göstermelik. 
dekore sf.Fr. décoré Süsleme amacıyla düzenlenmiş. 
demagojik sf.Fr. démagogique Demagojiye dayanan. 
demode sf.Fr. démodé Modası geçmiş olan. 
demografik sf.Fr. démographique Nüfus bilimiyle ilgili. 
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demokrat sf.Fr. démocrate Demokrasi yanlısı. 
demokratik sf.Fr. démocratique Demokrasiye uygun.  
desen is.Fr. dessin 1. Tahta, çini, kumaş, kağıt vb. yüzeylerin üzerine yapılan çizim. 
2. Tahta, çini, kumaş, kağıt vb. yüzeylerin üzerinde varlıkları, nesneleri belirli 
çizgilerle gösterme, tasvir. 3. Görsel bir etki yaratmak amacıyla yapılmış çizgi 
resimlerin hepsi. 4. Desen yapma sanatı. 
deskriptif sf.Fr. descriptif Tasviri. 
despotik sf.Fr. despotique Despotça. 
deşifre sf.Fr. déchiffré Çözülmüş, açıklanmış. 
diplomatik sf.Fr. diplomatique Diplomasi ile ilgili. 
direkt sf.Fr. directe 1. Dolaysız, aracısız. 2. zf. Doğru olarak, hiçbir yerde 
durmadan, duraksız, doğruca. 3. zf. Doğrudan, doğrudan doğruya. 
disipline sf.Fr. discipliné “sıkı düzen ve denetim altına alınmak, zapturapt altına 
alınmak, denetim altında tutulmak” anlamlarında disipline edilmek, “sıkı düzen ve 
denetim altına almak, zapturapt altına almak” anlamlarında disipline etmek, “kendi 
kendine veya dış etkilerle düzen ve denetim altına girmek” anlamında disipline 
olmak birleşik fiillerinde geçen bir söz. 
diyalektolojik sf.Fr. dialectologique Diyalektoloji ile ilgili. 
dokümanter sf.Fr. documentaire Belgesel. 
domestik sf.Fr. domestique 1. Evcil. 2. Yerel, yerli. 3. is. İç, ülke içi. 
dominant sf.Fr. dominante Başat. 
dramatik sf.Fr. dramatique 1. Sahne oyununa özgü olan. 2. İçinde gerilim, çatışma 
vb. olaylar bulunan, insan ilişkileri gelişen (eser, olay). 3. mec. Coşku veren, 
duyguları kamçılayan. 4. mec. Acıklı. 
dubleks sf.Fr. duplex İçinden merdivenli, iki katlı ev. 
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efemine sf.Fr. efféminé Kadınlara benzeyen veya kadınsı davranışlar içinde 
görünen, davranış ve kılık kıyafet bakımından kadına özenen (erkek). 
egoist sf.Fr. égoiste Bencil, hodbin. 
egzotik sf.Fr. exotique Uzak, yabancı ülkelerle ilgili, bu ülkelerden getirilmiş, 
yabancıl. 
ekolojik sf.Fr. écologique Ekoloji ile ilgili olan. 
ekonomik sf.Fr. économique  1. Ekonomi ile ilgili olan, iktisadî. 2. Az masraflı, 
kazançlı, hesaplı, iktisadî. 3. mec. Kolay kullanılabilen. 
ekose sf.Fr. écossais Çeşitli renk ve büyüklükteki karelerden oluşan (desen veya 
kumaş). 
eksantrik sf.Fr. excentrique 1. Dış merkezli, merkez dışı olan. 2. mec. Ayrıksı. 
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ekstra sf.Fr. extra 1. En iyi, üstün nitelikli (tür). 2. zf. Fazladan, alışılan ve 
gerekenden başka, ek olarak. 
ekstrem sf.Fr. extrême Aşırı, müfrit. 
elektrobiyolojik sf.Fr. électrobiologique Elektrobiyoloji ile ilgili. 
elektromekanik sf.Fr. électromécanique Mekanik ögelerden oluşan ve bunların 
hareketiyle, elektrikli unsurlara bağlı olarak uzakta bulunan aletlerin çalışmasını ve 
kontrolünü sağlayan tertibat. 
elimine sf.Fr. éliminé geçen bir söz. “Elemek, ayıklamak” anlamındaki elimine 
etmek ve “elenmek, ayıklanmak” anlamındaki elimine edilmek birleşik fiilllerinde 
elit sf.Fr. élite Seçkin. 
emaye sf.Fr. émaillé 1. Üzeri emayla kaplanmış olan. 2. is. Fotoğrafçılıkta ışığa 
karşı hassas malzeme. 
embesil sf.Fr. imbécile Budala, aptal, ahmak. 
empoze sf.Fr. imposé Zorla benimsetilmiş, kabul ettirilmiş olan. 
endirekt sf.Fr. indirecte Doğrudan olmayan, dolaylı. 
endokrinolojik sf.Fr. endocrinologique Endokrinoloji ile ilgili. 
endüstriyel sf.Fr. industriel Endüstri ile ilgili, sınai. 
enerjik sf.Fr. énergique 1. Enerji ile ilgili. 2. Güçlü ve hareketli, aktif.                     
3. Davranışlarında kararlarını kesinlikle uygulayan. 
enjekte sf.Fr. injecté “Zerk etmek” anlamında kullanılan enjekte etmek birleşik 
fiilinde geçen bir söz. 
entegre sf.Fr. intégré Bir bütünü, bir grubu oluşturan. 
entel sf.Fr. intellectuelle 1. Entelektüel olamaya özenen ancak bunun için gerekli 
olan niteliği kazanamamış (kimse). 2. is. mec. Sahte aydın. 
entelektüel  sf.Fr. intellectuel 1. Bilim, teknik ve kültürün, değişik dallarında özel 
öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver. 2. Fikir sorunlarıyla ilgili. 
enteresan sf. Fr. intéressant İlgi çekici, ilginç. 
enterne sf.Fr. interné Gözaltında olan. 
entomolojik sf.Fr. entomologique Entomoloji ile ilgili. 
epidemik sf.Fr. épidémique Salgın hastalıkla ilgili. 
epileptik sf.Fr. épileptique Sara hastalığı ile ilgili. 
epistemolojik sf.Fr. épistémologique Bilgi kuramı ile ilgili. 
erotik sf.Fr. érotique 1. Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül. 2. Cinsel aşkla, 
cinsiyetle ilişkisi olan, kösnül. 
espritüel sf.Fr. esprituel Yerinde ve zamanında, güzel ve hoş karşılanan, ince 
anlamlı, düşündürücü söz söyleyen, nükte yapan (kimse). 
etiyolojik sf.Fr. étiologique Neden bilimi ile ilgili. 
etnolojik sf.Fr. ethnologique Etnoloji ile ilgili. 
etolojik sf.Fr. éthologique Etoloji ile ilgili. 
evaze sf.Fr. évasé Etek ucuna doğru genişleyen (giysi). 
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fabrikasyon sf.Fr. fabrication Fabrikada yapılarak tüketime hazır duruma getirilen 
(madde). 
fanatik sf.Fr. fanatique Bağnaz. 
faşizan sf.Fr. fascisant Faşist eğilimli. 
favori sf.Fr. favori 1. Herhangi bir iş veya yarışmada üstünlük sağlayacağına 
inanılan (kimse, taraf, takım vb.). 2. En çok beğenilen. 3. is. Yarışı kazanacağı 
düşünülen at. 4. is. Yüzün iki yanında, saçın devamı olarak bırakılan sakal demeti. 
federal sf.Fr. fédéral Federasyon durumunda birleşmiş olan. 
federalist sf.Fr. fédéraliste 1. Federalizme bağlı olan. 2. Federalizm yanlısı. 
federatif sf.Fr. fédératif Federalizme bağlı veya uygun olan. 
federe sf.Fr. fédéré 1. Bir federasyona bağlı olan. 2. is. Bir konfederasyonun üyesi. 
feminen sf.Fr. féminin Kadınsı. 
feminist sf.Fr. féministe Feminizm yanlısı (kimse, görüş). 
fenolojik sf.Fr. phénologique Belirti bilimi ile ilgili. 
fenomenal sf.Fr. phénomènal Olguya ilişkin. 
fenomenolojik sf. Fr. phénomènologique Görüngü bilimi ile ilgili. 
feodal sf.Fr. féodal Derebeylikle ilgili. 
figüratif sf.Fr. figuratif Figürlü, betili.  
filantrop sf.Fr. philantrope İnsansever, insanların iyiliği için çalışan (kimse). 
filolojik sf.Fr. philologique Filoloji ile ilgili.  
filozofik sf.Fr. phisolophique Felsefe ile ilgili. 
finansal sf.Fr. financial Mali. 
fiskal sf.Fr. fiscal esk. 1. Hazineye ilişkin. 2. Vergiye ilişkin. 
fizyokrat sf.Fr. physiocrate Fizyokratlık yanlısı.  
fizyolojik sf.Fr. physiologique 1. Fizyoloji ile ilgili, vücutla ilgili. 2. Normal, doğal 
olarak işleyen. 
flu sf.Fr. flou 1. Tam olarak belli olmayan. 2. is. Fotoğrafta net olmayan görüntü. 
folklorik sf.Fr. folklorique Halk bilimi ile ilgili. 
fondöten sf.Fr. fond de teint Cildi pürüzsüz göstermesi, renk vermesi için 
kadınların yüzlerine sürdükleri yarı sıvı veya boyalı krem, düzgün. 
fonojenik sf.Fr. phonogènique Sesi radyoya veya fonografa uygun olan (kimse). 
fotojen sf.Fr. photogène Işık yaratan, doğuran. 
fotomekanik sf.Fr. photomécanique Fotoğraftan baskı klişesi elde etmek için 
uygulanan her türlü yöntem. 
frapan sf.Fr. frappant Göz alıcı, alımlı. 
frenolojik sf.Fr. phrénologique Frenoloji ile ilgili. 
frigorifik sf.Fr. frigorigique Soğutma özelliği olan, soğutucu.   
fütürolojik sf.Fr. futurologique Gelecek bilimi ile ilgili. 
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ganyan sf.Fr. gagnant 1. At yarışlarında birinciliği kazanan (at). 2. is. Bu at için 
alınan bilet. 
geometrik sf.Fr. géometrique Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, 
hendesi. 
global sf.Fr. global 1. Toptan. 2. Küresel. 
goşist sf.Fr. gauchiste Goşizm yanlısı olan (kimse veya tutum). 
grafolojik sf.Fr. graphologique Grafoloji ile ilgili. 
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Helenistik sf.Fr. hellènistique Büyük İskender’den sonraki Yunan sanatı, tarihi, 
kültürü ile ilgili olan. 
hematolojik sf.Fr. hematologique Kan bilimi ile ilgili. 
hepatolojik sf.Fr. hépatologique Hepatoloji ile ilgili. 
heterodoks sf.Fr. hétérodoxe 1. Kabul edilmiş din kurallarına aykırı. 2. Aykırı 
düşüncelere veya ilkelere saplanmış. 
hidrobiyolojik sf.Fr. hydrobiologique Hidrobiyoloji ile ilgili. 
hidrojeolojik sf.Fr. hydrogéologique Hidrojeoloji ile ilgili. 
hidrolik sf.Fr. hydraulique 1. Su ile ilgili. 2. Su veya başka bir sıvı basıncıyla 
işleyen (makine, cendere vb.). 3. is. Suların akışına uygulanan yasaları, suyun 
dağıtılması sırasında ortaya çıkan sorunları inceleyen bilim ve teknik. 
hidrolojik sf.Fr. hydrologique Su bilimi ile ilgili. 
hidrosefal sf.Fr. hydrocéphale Hidrosefalisi olan. 
higrometrik sf.Fr. hygrométrique Nem ile ilgili. 
higroskopik sf.Fr. hygroscopique Nemçeker. 
hindolojik sf.Fr. hindologique Hindoloji ile ilgili. 
hiperboloidal sf.Fr. hyperboloïdal Hiperboloit biçiminde olan. 
hipnotize sf.Fr. hypnotisé Hipnotizma yoluyla uyutulmuş, etki altında kalmış. 
hipotetik sf.Fr. hypothétique Varsayımsal. 
histerik sf.Fr. hystérique İsteriye tutulmuş olan, isterik. 
hiyerarşik sf.Fr. hiérarchique Hiyerarşiye özgü.  
homolog sf.Fr. homologue Bir başkasının tam olarak yerini tutan. 
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idealist sf.Fr. idéaliste 1. Ülküsü olan. 2. is. İdealizm öğretisine bağlı filozof. 
ideolojik sf.Fr. idéologique İdeoloji ile ilgili. 
ipotetik sf.Fr. hypothètique Varsayımsal.  
irrealist sf. Fr. irréaliste Gerçek dışı. 
italik sf.Fr. italique Yatık yazı.  
izole sf.Fr. isolé Yalıtılmış, tecrit edilmiş. 
izomerik sf.Fr. isomérique  İzomeri ile ilgili olan. 
izomorik sf.Fr. isomorique Eş biçimli. 
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janjan sf.Fr. changeant hlk. Yanardöner. 
japone sf.Fr. japonnais 1. Uzun kollu kadın giysisi için omuz kesimi olmayan, bol 
ve geniş (kadın giysisi). 2. Kolsuz (kadın giysisi). 
jeolojik sf.Fr. géologique Yer bilimsel. 
jeomorfolojik sf.Fr. géomorphologique Jeomorfoloji ile ilgili. 
jeotermik sf.Fr. géothermique Jeotermi ile ilgili. 
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kalifiye sf.Fr. qualifié Bir şeyi yapabilme niteliğini ve ustalığını kazanmış olan, 
nitelikli. 
kalkolitik sf.Fr. chalcolitique Bakırın kullanılmaya başlamasıyla nitelenen. 
kamufle sf.Fr. camouflé Görünmeyecek, tanınmayacak biçimde örtülmüş, 
saklanmış, gizlenmiş. 
karakterize sf.Fr. caractérisé Ayırıcı niteliği ortaya konulmuş, ayırt edilmiş. 
karakterolojik sf.Fr. caractérologique Karakteroloji ile ilgili. 
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karbonik sf.Fr. carbonique Karbonla ilgili olan. 
karikatürize sf.Fr. caricaturisé Karikatür durumuna getirilmiş olan. 
karizmatik sf.Fr. charismatique Etkileyici. 
karstik sf.Fr. karstique Karst özelliği taşıyan, karst ile ilgili. 
kartografik sf.Fr. cartographique Haritacılıkla ilgili. 
kategorik sf.Fr. catégorique 1. Kesin, açık. 2. zf. Kesinlikle, şartsız olarak. 
klasik sf.Fr. classique 1. Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan. 2. 
XVII. yy. Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan. 3. Üzerinden çok zaman 
geçtiği halde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen (eser veya sanatçı). 
4. Sanatta kuralcı. 5. Alışılmış olan, yenilik getirmeyen, geleneksel. 6. is. Eski 
Yunan, Roma ve XVII. yy. Fransız sanatıyla ilgili sanatçı veya eser. 
kloş sf.Fr. cloche Alt tarafı çan biçiminde genişleyen (etek). 
koket sf.Fr. coquette Yosma.    
kolektif sf.Fr. collectif 1. Birçok kimseyi veya nesneyi içine alan, birçok kişi ve 
nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan. 2. zf. Ortaklaşa. 
kolonyal sf.Fr. colonial 1. Sömürgeyle ilgili. 2. Sömürgede yaşayan. 3. Genellikle 
sıcak bölgelerde giyilen. 
kolonyalist sf.Fr. colonialiste Sömürgeci. 
komik sf.Fr. comique 1. Gülme duygusu uyandıran, güldürücü, gülünç. 2. is. 
Güldürü oyuncusu. 
komple sf.Fr. complet 1. Dolu. 2. Eksiksiz, gerekli her şeyi tamam olan, tam.         
3. Aynı madde, kumaş vb.nden yapılmış olan. 4. mec. Üstün nitelikleri kendinde 
toplayan, mükemmel. 
komplike sf.Fr. compliqué Ögelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, 
çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, karışık. 
kompoze sf.Fr. composé “Ögelerini birleştirmek, bütünleştirmek, yeniden 
oluşturmak” anlamlarındaki kompoze etmek sözünde geçer. 
konfederatif sf.Fr. confédératif  Konfederasyonla ilgili olan. 
konfedere sf.Fr. confédéré Birleşmiş devletlerin, toplulukların her biri. 
konkret sf.Fr. concret Somut, müşahhas. 
konserve sf.Fr. conservé 1. Isı ile sterilize edilerek uzun zaman saklanabilecek 
biçimde  kutulanmış (yiyecek). 2. is. Bu yolla hazırlanmış yiyecek. 
konvansiyonel sf.Fr. conventionnel Anlaşma ile ilgili, uzlaşma ile ilgili. 
konvertibl sf.Fr. convertible Serbestçe dövize çevrilebilir (para). 
koordine sf.Fr. coordonné Koordinasyonla ilgili. 
korporatif sf.Fr. corporatif  Korporasyonla ilgili. 
koton sf.Fr. coton Pamuktan yapılmış olan (kumaş vb.). 
kozmogonik sf.Fr. cosmogonique Evren doğumuyla ilgili. 
kozmopolit sf.Fr. cosmopolite 1. Çeşitli uluslardan kimseleri barındıran, içinde 
bulunduran. 2. Kozmopolite özgü olan. 3. is. Ulusal özelliklerini yitirmiş kimse. 
kraniyolojik sf.Fr. craniologique Kraniyoloji ile ilgili. 
kriminolojik sf.Fr. criminologique Kriminoloji ile ilgili. 
kriptolojik sf.Fr. cryptologique Kriptoloji ile ilgili. 
krome sf.Fr. chromé Kromdan yapılmış veya krom kaplama. 
kronolojik sf.Fr. chronologique Zaman bilimsel. 
kruvaze sf.Fr. croisé Ön parçaları birbiri üzerine gelecek biçimde yapılmış olan 
(ceket, yelek). 
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ksilolojik sf.Fr. xylologique Odun bilimi ile ilgili. 
kübist sf.Fr. cubiste 1. Kübizmle ilgili olan. 2. Kübizmi uygulayan, kübizm yanlısı 
(kimse). 
kültürel sf.Fr. culturel Kültüre ilişkin. 
kümülatif sf.Fr. cumulatif Katlanmış, birikmiş, yoğun, kümeli. 
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lake sf.Fr. laqué Lak ile cilalanmış. 
lakonik sf.Fr. laconique Kısa ve özlü (söz), veciz.  
lanse sf.Fr. lancé Önceleme.  
leksikolojik sf.Fr. lexicologique Sözcük bilimi ile ilgili. 
letarjik sf.Fr. léthargique Letarji ile ilgili.  
liberal sf.Fr. libéral 1. Hürriyet ve serbestlikle ilgili. 2.  Serbest ekonomiden yana 
olan (kimse, parti vb.), liberalist. 3. mec. Hoşgörülü.  
limnolojik sf.Fr. limnologique Göl bilimi ile ilgili. 
lineer sf.Fr. linéaire mat. 1. Çizgilerle ilgili olan. 2. Çizgilerle ilgili olan.  
litolojik sf.Fr. lithologique Taş bilimi ile ilgili. 
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makro sf.Fr. macro Büyük, geniş, mikro karşıtı.  
maksi sf.Fr. maxi 1. Uzun. 2. is. Maksi etek.   
manuel sf.Fr. manuel 1. Elle işletilen. 2. is. El kitabı.   
manyak sf.Fr. maniaque 1. Maniye yakalanmış (hasta). 2. mec. Gülünç, garip, 
şaşırtıcı davranışları olan (kimse). 3. ünl. "Aptal, çılgın, dengesiz, deli" 
anlamlarında bir seslenme sözü.   
manyetize sf.Fr. magnétisé Manyetizma ile etki altına alınmış.  
masif sf.Fr. massif Som.  
maskulen sf.Fr. masculin Erkeksi.  
mat sf.Fr. mat Parlak olmayan, donuk.  
medyatik sf.Fr. médiatique 1. İletişim araçlarına özgü, iletişim araçlarıyla ilgili.    
2. Medyada çok yer alan, çok tanınan, çok bilinen (kimse).   
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melankolik sf.Fr. mélancolique 1. Kara sevdaya tutulmuş, kara sevdalı. 2. mec.  
Hüzün veren, hüzün belirtisi olan.  
melodik sf.Fr. mélodique Ezgili.  
melon sf.Fr. melon Yuvarlak ve bombeli (şapka).  
metalik sf.Fr. métallique 1. sf. Madensel, madenle ilgili. 2. Madenden yapılmış, 
madenî. 3. Metal gibi parlak olan.    
metalürjik sf.Fr. métallurgique Metal bilimsel.  
metamorfik sf.Fr. métamorphique Başkalaşıma uğramış olan.  
meteorolojik sf.Fr. météorologique Meteoroloji ile ilgili olan.  
metodik sf.Fr. méthodique 1. Yöntemli. 2. Düzenli.  
metodolojik sf.Fr. méthodologique Yöntem bilimsel.  
metrolojik sf.Fr. métrologique Metroloji ile ilgili.  
metropoliten sf.Fr. métropolitain Bir devletin veya bir ülkenin ana şehrine ilişkin.  
midi sf.Fr. midi Orta.  
mikro sf.Fr. micro Küçük, dar, makro karşıtı.   
mikrobiyolojik sf.Fr. microbiologique Mikrobiyoloji ile ilgili.  
mikroekonomik sf.Fr. microéconomique Mikroekonomi ile ilgili olan.  
mikrofonik sf.Fr. microphonique Mikrofona uygun olan.  
mikroskobik sf.Fr. microscopique Mikroskopla görülebilecek kadar küçük olan.  
milimetrik sf.Fr. millimétrique 1. Milimetre ile ilgili olan. 2. Milimetrelere 
bölünmüş. 3. mec. Ayrıntılı.    
mini sf.Fr. mini Çok küçük veya kısa.   
minyon sf.Fr. mignon İnce, küçük, çıtı pıtı.   
mitolojik sf.Fr. mythologique Mitoloji ile ilgili, mitolojiye ait.  
mobil sf.Fr. mobile 1. Hareketli, taşınabilir. 2. is. Parçalar hâlinde yapılmış olup 
hava hareketleriyle kımıldayan heykel.   
mobilize sf.Fr. mobilisé Hareketli.  
modern sf.Fr. moderne 1. Çağdaş. 2. Çağcıl.   
modernize sf.Fr. modernisé Yenileştirilmiş, modern, çağcıl duruma getirilmiş.  
modüler sf.Fr. modulaire 1. Parçalı. 2. Belli bir ölçüye dayanarak oluşturulan 
(tasarım, yapı).   
moleküler sf.Fr. moléculaire Moleküle ilişkin, molekülle ilgili.  
monden sf.Fr. mondain 1. Toplum yaşamı ile ilgili. 2. Yüksek sosyete yaşamını 
seven.  
monoton sf.Fr. monotone Tekdüze.  
motamot sf.Fr. mot à mot 1. Kelimesi kelimesine, aynen. 2. zf. Hiç değiştirmeden.  
multipleks sf.Fr. multiplex Aynı zamanda, aynı hat üzerinde birçok iletişimi bir 
arada sağlayan veya bu özellikte olan (alet).  
müzikal sf.Fr. musical 1. Müzikle ilgili. 2. is. Müzik eşliğinde sergilenen film veya 
tiyatro oyunu.  
müzikolojik sf.Fr. musicologique Müzik bilimi.  
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narkotik sf.Fr. narcotique Uyuşturucu.  
nasyonalist sf.Fr. nationaliste Ulusçuluk yanlısı olan kimse.  
natüralist sf.Fr. naturaliste Natüralizm akımını benimseyen (kimse).  
natürel sf.Fr. naturel Doğal. 
nekrolojik sf.Fr. nécrologique Nekroz bilimi ile ilgili.   
nekrotik sf.Fr. nécrotique Nekroz görünümünde veya durumunda olan.  
net sf.Fr. net 1. Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algılanan, 
iyi görünen. 2. İyi duyulan (ses). 3. Kesintilerden sonra geri kalan miktarda olan, 
safi. 4. mec. Açık seçik olan, anlaşılmaz yanı bulunmayan.     
nevraljik sf.Fr. névralgique Nevraljiyle ilgili, nevralji türünden olan.  
nominal sf.Fr. nominal 1. Saymaca. 2. ekon. Yazılı.   
nonfigüratif sf.Fr. non-figuratif İnsanı, hayvan ve tabiat ögelerini işlemeyen 
(sanat), betisiz (sanat).  
nostaljik sf.Fr. nostalgique Nostalji ile ilgili, nostalji özelliği taşıyan.  
numerik sf.Fr. numérique 1. Sayısal. 2. zf. Sayı bakımından.   
  
 
 
 
 

-O- 
 
 
 
 
 
odyovizüel sf.Fr. audio-visuel Görsel-işitsel.  
olimpik sf.Fr. olympique Olimpiyatlarla ilgili, olimpiyat ölçülerinde olan.  
ondüle sf.Fr. ondulé Dalgalı, kıvrımlı, kıvrılmış.  
oportünist sf.Fr. opportuniste Fırsatçı.  
optimum sf.Fr. optimum 1. En uygun, en elverişli. 2. Uygun değer.   
organik sf.Fr. organique 1. Doğal yolla yapılan. 2. Organlarla ilgili, uzvi. 3. mec. 
Canlı, güçlü (ilişki). 4. mec. Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili 
olan.     
orijinal sf.Fr. originale 1. Özgün. 2. Fabrikası tarafından yapılan, taklit olmayan 
(araç ve gereç). 3. Otantik. 4. mec. Alışılagelenden daha değişik, şaşırtıcı nitelikte 
olan.     
oryantal sf.Fr. oriental 1. Doğu medeniyeti ile ilgili, Doğu medeniyetini hatırlatan. 
2. is. Genellikle Doğu ülkelerinde, kadınların tek başlarına ve yarı çıplak olarak 
müzik eşliğinde yaptıkları, vücut ve göbek hareketlerine dayalı dans. 3. Bu dansı 
yapan kadın.   
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osteolojik sf.Fr. ostéologique Kemik bilimi.  
otantik sf.Fr. authentique Eskiden beri mevcut olan özelliklerini taşıyan.  
otobiyografik sf.Fr. autobiographique Öz yaşam öyküsüne dayalı.  
otodidakt sf.Fr. autodidacte Öz öğrenimli.  
otograf sf.Fr. autographe Bir yazarın veya kişinin kendi elinden çıkan (yazı).  
otokrat sf.Fr. autocrate Siyasal kudreti elinde bulunduran (hükümdar).  
otokton sf.Fr. autochtone Yerli.  
otomatik sf.Fr. automatique 1. Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi 
kendini yöneten (alet). 2. İrade dışında yapılan (davranış).   
otonom sf.Fr. autonome Özerk.  
otoriter sf.Fr. autoritaire Otoriteli.  
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paleontolojik sf.Fr. paléontologique Taşıl bilimsel.  
panelist sf.Fr. paneliste Panelde konuşmacı olan kimse. 
panoramik sf.Fr. panoramique Genel görünümlü. 
paradoksal sf.Fr. paradoxal Aykırı düşünce niteliğinde olan. 
parametrik sf.Fr. paramétrique Parametreli. 
parasempatik sf.Fr. parasympathique Parasempatik sinir sistemi ile ilgili olan.  
parnasyen sf.Fr. parnassien Parnasizm yanlısı.   
pasivize sf.Fr. passivisé "Etkisizleştirmek, edilgen duruma getirmek" anlamındaki 
pasivize etmek birleşik fiilinde geçen bir söz.  
paskal sf.Fr. pascal Pandomim oyununda palyaço gibi boyanmış komik.  
pastörize sf.Fr. pasteurisé Pastörizasyon yoluyla 75 °C'ye kadar ısıtılıp birdenbire 
soğutulması yoluyla, içindeki mikropları öldürülmüş olan (süt, bira, meyve suyu 
vb.).  
patetik sf.Fr. pathétique Dokunaklı, etkili.  
pedolojik sf.Fr. pédologique 1. Çocuk bilimsel. 2. Toprak bilimsel.   
pejoratif sf.Fr. péjoratif  Küçümseyici, aşağılayıcı, kötüleyici, yerici, yermeli.  
periyodik sf.Fr. périodique 1. Süreli. 2. is. Süreli yayın.   
platonik sf.Fr. platonique Gerçekte var olmayan, düşte kalan, hep öyle kalması 
istenilen (aşk, sevgi ve ilgi), eflatuni. 
polifonik sf.Fr. polyphonique Çok sesli. 
polisiye sf.Fr. policier Konusu polisin ilgilendiği alanlarda olan (olay, roman, film 
vb.).  
politik sf.Fr. politik 1. Siyasal. 2. mec. Belli bir hedefe ulaşabilmek için uzlaşmayı, 
iyi geçinmeyi amaçlayan.   
popüler sf.Fr. populaire 1. Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, 
onlardan yararlanan, halkın zevkine uygun, halk tarafından tutulan. 2. Herkesçe 
tanınan, bilinen.   
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pornografik sf.Fr. pornographique Porno ile ilgili olan.  
portatif sf.Fr. portatif 1. Kolay taşınabilen, katlanarak taşınabilir duruma 
getirilebilen, seyyar. 2. Sökülüp başka yerde kurulma imkânı bulunan.   
pratik sf.Fr. pratique 1. Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı. 2. Kişide bir işi 
kolaylıkla yapabilme, bir şeyi uygulayabilme deneyimi, becerisi veya eğilimi 
bulunma. 3. Uygulamalı. 4. Uygulama. 5. Bir şeyi yapma yöntemi veya biçimi, 
teamül. 6. mec. Sorunlara kolay ve hızlı çözüm bulan.       
pratisyen sf.Fr. praticien Düz hekim.   
prefabrik sf.Fr. préfabriqué Parçaları önceden hazırlanıp birleştirilerek oluşturulan, 
kurma.  
prehistorik sf.Fr. préhistorique Tarih öncesine ilişkin veya bu dönemden kalma.  
prematüre sf.Fr. prématuré Erkendoğan, günsüz.  
presbit sf.Fr. presbyte Presbitliğe uğramış (göz veya kimse).  
presbiteryen sf.Fr. presbytérien Presbiteryenlikle ilgili.  
prese sf.Fr. pressé Sıkıştırılmış, sıkılmış olan.  
prezantabl sf.Fr. présentable 1. Sunulabilir durumda olan. 2. Derli toplu, düzenli.  
3. Olumlu özellikleri bir arada bulunduran.     
prezante sf.Fr. présenté "Tanıtmak" anlamındaki prezante etmek birleşik fiilinde 
geçen bir söz.  
problematik sf.Fr. problématique Sorunsal. 
profesyonel sf.Fr. professionnel 1. Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse), 
amatör karşıtı. 2. Ustalaşmış, uzmanlaşmış.   
provokatör sf.Fr. provocateur Kışkırtmacı.  
provoke sf.Fr. provoqué "Kışkırtmak" anlamındaki provoke etmek birleşik fiilinde 
geçen bir söz.  
psikolojik sf.Fr. psychologique 1. Ruh bilimsel.  2. Ruhsal.  
psikopatolojik sf.Fr. psychopathologique Psikopatoloji ile ilgili.  
püriten sf.Fr. puritain Kutsal kitapları yeniden ve değişik bir anlayışla okumaya 
özen gösteren.  
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radikal sf.Fr. radical 1. Kökten. 2. Köktenci.   
radyofonik sf.Fr. radiophonique Radyo ile ilgili, radyo ile yayımlanan.  
rafine sf.Fr. raffiné 1. Kristalleştirme, damıtma gibi ayırma yöntemleriyle 
istenmeyen maddelerden arındırılmış (yağ, petrol vb.). 2. mec. Hassas, duygulu, 
nazik, ince, seçkin.  
rasyonel sf.Fr. rationnel Akla uygun, aklın kurallarına dayanan, ölçülü, ussal, 
hesaplı.  
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raşitik sf.Fr. rachitique Raşitizm hastalığına yakalanmış (çocuk).  
realist sf.Fr. réaliste Gerçekçi.  
reel sf.Fr. réel Gerçek.    
reformist sf.Fr. réformiste Düzeltmeci.  
revizyonist sf.Fr. révissionniste Revizyoncu.   
reye sf.Fr. rayé Çizgili çubuklu çizgileri olan (kumaş).  
ritmik sf.Fr. rythmique Dizemli.  
romanesk sf.Fr. romanesque 1. Roman özelliği olan. 2. Romanla ilgili olan. 3. mec. 
Duygusal, düşçü.     
romantik sf.Fr. romantique 1. Davranışlarında duygu ve coşkunun aşırı ölçüde 
etkisi bulunan. 2. Romantizm ile ilgili. 3. is. Romantizm akımından olan yazar.    
runik sf.Fr. runique Run harfleriyle yazılmış.  
rutin sf.Fr. routine 1. Sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş düzen içinde 
yapılan. 2. is. Yapılması alışkanlık hâline gelmiş iş.   
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sabote sf.Fr. saboté Baltalama.  
sansasyonel sf.Fr. sensationnel Çarpıcı.  
santimantal sf.Fr. sentimental Duygulu, içli, hassas.  
satirik sf.Fr. satirique Yergi ile ilgili, yergi niteliğinde olan.  
sek sf.Fr. sec 1. İçine su, başka bir içki veya bir sıvı karıştırılmamış (içki). 2. zf. 
İçine su veya bir başka içki karıştırmadan.   
seksolojik sf.Fr. sexologique Cinsellik bilimsel.  
sekter sf.Fr. sectaire 1. sf. Başkalarının siyasi, dinî vb. düşüncelerine, inançlarına 
karşı çıkan, katı ve hoşgörüsüz davranan (kimse). 2. Katı, hoşgörüsüz (düşünce, 
tutum).   
sektörel sf.Fr. secturiel Bölüm, kol, dal, kesim ile ilgili.  
selülozik sf.Fr. cellulosique İçinde selüloz bulunan.  
sembolik sf.Fr. symbolique Simgesel.  
sembolist sf.Fr. symboliste Simgeci.  
semiyolojik sf.Fr. sémiologique Semiyoloji ile ilgili.  
sempatik sf.Fr. sympathique 1. Sıcakkanlı. 2. Çok hoş, hoşa giden.   
sendikal sf.Fr. syndical Sendika ile ilgili.  
senfonik sf.Fr. symphonique Senfoni ile ilgili, senfoniye dayanan.  
senkron sf.Fr. synchrone Eş zaman, asenkron karşıtı.  
senkronik sf.Fr. synchronique Eş zamanlı.  
sentetik sf.Fr. synthétique Bileşimli.  
seramik sf.Fr. céramique 1. Yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan vazo, çanak, 
çömlek vb. nesne. 2. sf. Yüksek ısıda pişirilmiş toprak, fayans, porselenden yapılan.   
silindirik sf.Fr. cylindrique Silindirle ilgili, silindir biçiminde.  
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simultane sf.Fr. simultané Anında.  
sinematografik sf.Fr. cinématographique Sinemaya ilişkin, sinemayla ilgili.  
sinerjik sf.Fr. synergique Görevdaşlık ile ilgili.  
sinüzoidal sf.Fr. sinusoïdal Sinüzoit ile ilgili olan.  
sismik sf.Fr. sismique Depremle ilgili.  
sismolojik sf.Fr. sismologique Deprem bilimsel.  
sistematik sf.Fr. systématique Sistemli.  
sistemik sf.Fr. systémique Sayısal ve ekonomik konulara belli sistemler 
çerçevesinde bakan.  
sivil sf.Fr. civil 1. Askerî olmayan. 2. Asker sınıfından olmayan (kimse). 3. Özel bir 
biçimde olmayan, üniforma olmayan (giysi). 4. Üniforma veya özel giysi giymemiş 
olan (kimse). 5. is. Resmî olmayan giysi. 6. is. Sivil polis. 7. argo Çıplak, 
çırılçıplak.     
sivilize sf.Fr. civilisé Medenileşmiş, uygar.   
siyonist sf.Fr. sioniste 1. Siyonizmle ilgili. 2. is. Siyonizm yanlısı olan kimse.   
sofistik sf.Fr. sophistique 1. Sofistlere özgü. 2. Safsatalı, yanıltmalı.  
sosyalistik sf.Fr. socialistique 1. Toplumculukla ilgili, toplumculuğa ait.                 
2. Toplumculuk yanlısı.   
sosyetik sf.Fr. sociétique 1. Sosyete ile ilgili. 2. Yüksek sınıfın yaşama biçimine 
özenen, asortik.   
sosyoekonomik sf.Fr. socio-économique Aynı anda hem toplumsal alanı hem 
ekonomik alanı veya aralarındaki ilişkileri ilgilendiren.  
sosyokültürel sf.Fr. socio-culturel Aynı anda bir toplumu veya toplumsal bir grubu 
ve kendine özgü olan kültürü ilgilendiren.  
spesifik sf.Fr. spécifique Özellikli.  
spesiyal sf.Fr. spécial Özel.  
spiral sf.Fr. spiral 1. Sarmal biçiminde olan. 2. is. Döl yatağı içine konan, gebeliği 
önleyici sarmal biçiminde araç.   
spiritüal sf.Fr. spiritual Tinsel. 
spontane sf.Fr. spontané 1. Anlık. 2. zf. Kendiliğinden.   
sportif sf.Fr. sportif  Sporla ilgili. 
stabil sf.Fr. stabil 1. Dayanıklı, sağlam. 2. Dengeli. 3. Düz. 4. mec. Kararlı, 
değişmez. 
stabilize sf.Fr. stabilisé 1. Düz duruma getirilmiş. 2. Sağlamlaştırılmış. 3. Silindirle 
sıkıştırılmış (toprak yol). 
standart sf.Fr. standart 1. Belli bir tipe göre yapılmış veya ayrılmış. 2. Belirli 
ölçülere, yasaya, kullanıma uygun olan. 3. Örnek veya temel olarak alınabilen, tek 
biçim. 4. is. Bir işletmede, bir ürünü, bir çalışma yöntemini, üretilecek miktarı, bir 
bütçenin para miktarını belirlemek için konulmuş kural. 
stereofonik sf.Fr. stéréophonique Stereofoni ile ilgili olan. 
stereografik sf.Fr. stéréographique Stereografi ile ilgili. 
stereoskopik sf.Fr. stéréoscopique Stereoskopla ilgili olan.  
strüktürel sf.Fr. structurel Yapısal. 
subjektif sf.Fr. subjectif Öznel. 
Sümerolojik sf.Fr. sumerologique Sümeroloji ile ilgili. 
süper sf.Fr. super 1. Nitelik, nicelik ve derece bakımından üstün olan. 2. Belli bir 
normun üstünde olan. 
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şanjan sf.Fr. changeant Yanardöner.  
şematik sf.Fr. schématique Şema biçiminde. 
şık sf.Fr. chic 1. Güzel, zarif, modaya uygun. 2. Güzel, modaya uygun giyinmiş 
olan. 3. mec. Yerinde, gereği gibi. 
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tapon sf.Fr. tapon 1. Niteliği düşük, eski, elde kalmış. 2. mec. Bayağı (kimse).   
teknokrat sf.Fr. technocrate 1. Teknokrasiden yana olan. 2. Teknokrasi içerisinde 
yer alan, yönetici konumundaki mühendis, mimar, teknisyen, iktisatçı vb. 
elemanların ortak adı. 3. Ekonomik mekanizmaların teorik incelenmesine dayanan 
ancak insan etkenini her zaman yeterince göz önünde bulundurmayan devlet adamı 
veya memur.  
teknolojik sf.Fr. technologique Teknoloji ile ilgili.  
teleskobik sf.Fr. téléscopique 1. Teleskop aracılığıyla yapılan. 2. Birbiri içine 
girebilen, boyu uzayıp kısalabilen araç.  
tematik sf.Fr. thématique Bir tema etrafında oluşan.  
teokratik sf.Fr. théocratique Teokrasiye dayanan.  
teorik sf.Fr. théorique Kuramsal.  
terapist sf.Fr. thérapiste Tedavici.  
terminolojik sf.Fr. terminologique Terimler dizgesi ile ilgili.  
tipik sf.Fr. typique 1. Bir kimseyi veya nesneyi niteleyen, karakteristik. 2. Çok 
özgün olan.  
tipolojik sf.Fr. typologique Tipolojiye ilişkin.  
toksikoman sf.Fr. toxicomane Dıştan sağlanan her türlü maddeye, özellikle toksik 
bir maddeye karşı fiziksel ve ruhsal bir bağımlılık duyan, vücudunda bu maddenin 
yarattığı olağanüstü etkilerin arayışı içinde olan kişi.  
topoğrafik sf.Fr. topographique Topoğrafyayla ilgili.  
topolojik sf.Fr. topologique Topoloji ile ilgili olan.  
totaliter sf.Fr. totalitaire Demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, 
bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir yönetici grubunun elinde toplandığı 
demokratik olmayan (devlet düzeni), bütüncül.  
trajik sf.Fr. tragique 1. Trajedi ile ilgili. 2. mec. Çok acıklı, feci.   
trajikomik sf.Fr. tragi-comique Hem acıklı hem de güldürücü özelliği olan.  
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transatlantik sf.Fr. transatlantique 1. Atlantik Okyanusu'nu aşan. 2. is. Atlantik 
Okyanusu'nu aşarak Avrupa ve Amerika arasında çalışan gemi.   
transseksüel sf.Fr. transsexuel Hormon tedavisi görüp ameliyat olarak cinsiyet 
değiştiren.  
tripleks sf.Fr. triplex Üç katlı.  
turistik sf.Fr. touristique 1. Turizmle ilgili olan. 2. Turistlerin gereksinimlerini 
karşılama amacı gözeten, turistleri ilgilendirici niteliği olan.  
Türkolojik sf.Fr. turcologique Türklük bilimi ile ilgili.  
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ünik sf.Fr. unique Tek, eşi olmayan.  
üniter sf.Fr. unitaire 1. Birlikçi, birlikten yana, birleştirici (siyaset).                        
2. Merkeziyetçi.   
üniversal sf.Fr. universal Evrensel.  
üremik sf.Fr. urémique Üremiyle ilgili olan.  
ürolojik sf.Fr. urologique tıp Üroloji ile ilgili.  
ütopik sf.Fr. utopique Hayalî.  
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volkanik sf.Fr. volcanique 1. Volkanla ilgili. 2. Volkan özelliği taşıyan.                  
3. Yanardağın püskürmesi sonucu oluşan.    
vulgarize sf.Fr. vulgarisé Herkesin anlayacağı düzeyde olan.  
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zoolojik sf.Fr. zoologique Hayvan bilimsel. 



203 
 

1.2.1 Sıfat Terimler 
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abandone sf.Fr. abandonné sp. Dövüşemeyecek duruma gelen (boksör). 
abstre sf.Fr. abstrait fel. Soyut. 
akromatik sf.Fr. achromatique fiz. 1. Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren, 
renksemez. 2. bot. Hücrede boyayı kabul etmeyen (bölüm). 
aktif sf.Fr. actif  1. Etkin, canlı, hareketli, çalışkan, faal. 2. Etkili, etken. 3. dbl. 
Etken. 4. is. ekon. Bir ticarethanenin, ortaklığın para ile değerlendirilebilen mal ve 
haklarının tümü. 
aktüel sf.Fr. actuel 1. Güncel 2. fel. Edimsel. 
akut sf.ing. acute tıp İvegen. 
alegorik sf.Fr. allégorique ed. Alegori ile ilgili. 
alifatik sf.Fr. aliphatique kim. Açık zincirli (organik madde).  
alkalik sf.Fr. alcalique kim. İçinde alkali bulunan, kalevi, antiasit. 
amorf sf.Fr. amorphe fiz. Biçimsiz. 
anaerobik sf.Fr. anaérobique biy. Oksijensiz yerde yaşayabilen, yetişebilen. 
anal sf.Fr. anal tıp 1. Anüsle ilgili. 2. zf. Anüs yoluyla. 
analjezik sf.Fr. analgésique tıp Ağrıkesen.  
andemik sf.Fr. endémique tıp Belli bir bölgede sık görülen (hastalık).  
anemik sf.Fr. anémique tıp Kansız. 
anesteziyolojik sf.Fr. anesthesiologique tıp Anesteziyoloji ile ilgili. 
anonim sf.Fr. anonyme 1. Adı sanı bilinmeyen. 2. Çok ortaklı. 3. ed. Yazanı, 
yapanı, söyleyeni bilinmeyen (eser). 
antarktik sf.Fr. antarctique coğ. Güney Kutbu ile ilgili. 
antiasit sf.Fr. antiacide kim. Alkalik.  
antik sf.Fr. antique tar. İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma 
uygarlıkları ile ilgili olan, antika. 
antiseptik sf.Fr. antiseptique kim. 1. Antisepsi yapmak için kullanılan (madde).     
2. Antisepsi özelliği olan (madde). 
antitonal sf.Fr. antitonnail müz. Tona uygun olmayan. 
apokaliptik sf.Fr. apocalyptique ed. Anlaşılmaz, kapalı, karanlık (söz veya yazı). 
apriori sf.Fr. a priori fel. Önsel. 
arkaik sf.Fr. archaïque 1. Güzel sanatlarda klasik çağ öncesinden kalan. 2. ed. 
Arkaizmle ilgili, eskimiş (söz veya eser). 
arktik sf.Fr. arctique coğ. Kuzey Kutbu’yla ilgili, Kuzey Kutbu yakınında olan. 
armonik sf.Fr. harmonique müz. 1. Armoni ile ilgili olan. 2. is. Armonika.  
armonize sf.Fr. harmonisé müz. Tamamlayıcı sesler eklenmiş (müzik parçası). 
asenkron sf.Fr. asynchrone fiz. Eş zamanlı olmayan.  
asetik sf.Fr. acétique kim. Sirkeyle ilgili, sirkeyle aynı özellikleri taşıyan. 
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asimetrik sf.Fr. asymétrique mat. Bakışımsız. 
asosyal sf.Fr. asocial 1. Sosyal olmayan. 2. Süslü, gösterişli, frapan. 3. sos. Genel 
kabul görmüş kuralların dışında hareket eden. 
astronomik sf.Fr. astronomique astr. 1. astr. Gök bilimiyle ilgili olan. 2. Aşırı, çok 
yüksek, çok veya aşırı fazla. 
atavik sf.Fr. atavique ant. Atacılıkla ilgili. 
ateist sf.Fr. athéiste fel. Tanrıtanımaz (kimse). 
atletik sf.Fr. athlètique 1. Vücudu gelişmiş, biçimli, atlet gibi. 2. sp. Atletleri 
ilgilendiren. 
atmosferik sf.Fr. atmosphèrique astr. Atmosferle ilgili, cevvi. 
atomal sf.Fr. atomal fiz. Atomlarla ilgili olan, atomik. 
atomik sf.Fr. atomique fiz. Atomal. 
atonal sf.Fr. atonal müz. Yeni bir bestecilik çığırına göre, ton ve makam temeline 
bağlı kalmadan oluşturulan (beste). 
 
 
 
 

-B- 
 
 
 
 
bakteriyel sf.Fr. bactériel tıp Bakterilerle ilgili. 
bakteriyolojik sf.Fr. bactériologique tıp Bakteri bilimi ile ilgili. 
baz sf.Fr. base 1. Temel, esas. 2. is.mec. Taban. 3. is.kim. Bir asitle birleştiğinde bir 
tuz oluşturan madde, esas. 
bazal sf.Fr. basal kim. Bazı çok olan (tuz) veya bazın özelliklerini taşıyan (madde). 
bazik sf.Fr. basique kim. 1. Baz niteliği gösteren. 2. Birleşiminde asit ve baz 
ağırlığı oranı normal tuza göre az, fakat baz oranı normal tuza göre yüksek olan 
(tuz). 
brakisefal sf.Fr. brachycé phale anat. Kafatasının ön alt eksenine göre kısa olan 
(kimse), kısa kafalı. 
bromhidrik sf.Fr. bromhydrique kim. Bromun hidrojenle birleşmesinden oluşan. 
brüt sf.Fr. brut 1. Kesintisi yapılmamış, kesintisiz (para). 2. Darası çıkarılmadan 
tartılan (ağırlık). 
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debil sf.Fr. débile tıp Bedensel ve zihinsel bakımdan güçsüz. 
dermatolojik sf.Fr. dermatologique tıp Dermatoloji ile ilgili.  
detone sf.Fr. détonné müz. Yanlış, kusurlu (ses).  
dezenfektan sf.Fr. désinfectent tıp Mikrop kırma özelliği olan (madde). 
dezenfekte sf.Fr. désinfecté tıp Mikroplardan temizlenmiş. 
didaktik sf.Fr. didactique 1. Öğretici. 2. is. eğt. Öğretim yöntemlerini ele alan 
bilim, öğretim bilgisi. 
dinamik sf.Fr. dynamique 1. fiz. Hareketli, her an değişebilen, duruk karşıtı. 2. is. 
fiz. Mekaniğin kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişkilerini inceleyen dalı, devim 
bilimi. 3. fel. Devimsel. 4. mec. Canlı, etkin, hareketli.  
diyabetik sf.Fr. diabétique tıp Şeker hastalığı ile ilgili. 
diyakronik sf.Fr. diacronique db. Art zamanlı. 
dogmatik sf.Fr. dogmatique fel. 1. Deney bilgisini, deneye dayanan kanıtları hiçe 
sayarak kanılarını inanç öğretilerinden çıkaran (düşünce biçimi). 2. is. Felsefe ve 
din dogmalarının mantıksal ve sıralı bir yolla ortaya konuluşu. 
düalist sf.Fr. dualiste fel. 1. İkici, ikicilik yanlısı. 2. İkiciliğe ilişkin. 
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egosantrik sf.Fr. égocentrique fel. Egosantrizm yanlısı. 
eklektik sf.Fr. éclectique fel. Seçmeci. 
Ekvatoral öz.sf.Fr. équatorial coğ. Ekvator’la ilgili, eşleksel. 
ekzotermik sf.Fr. exothermique kim. Isıveren.  
elektromanyetik sf.Fr. électromagnétique fiz. Elektromanyetiği bulunan veya 
bununla ilgisi bulunan. 
elektronegatif sf.Fr. électronégatif fiz. Elektrolizde artı kutupta toplanma niteliği 
olan (cisimler). 
elektronik sf.Fr. électronique fiz. 1. Elektron temeline dayanan, elektronla ilgili.    
2. is. Serbest elektronların etkisiyle oluşan olayları inceleyen bilim dalı.    
elektropozitif sf.Fr. électropositif fiz. Elektrolizde eksi kutupta toplanma niteliği 
olan (cisimler).  
elektrostatik sf.Fr. électrostatique fiz. 1. Elektrikle ilgili. 2. is. Elektriklenmiş 
cisimler üzerinde elektriği denge durumunda inceleyen fizik dalı. 
elipsoidal sf.Fr. éllipsodale mat. Elipsoitle ilgili, elipsoit biçiminde olan. 
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elipsoit sf.Fr. éllipsoide mat. 1. Elipse benzeyen. 2. is. Bir elipsin kendi ekseni 
etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin biçimi. 
eliptik sf.Fr. élliptique mat. Elips ile ilgili, elips biçiminde olan. 
embriyolojik sf.Fr. embryologique biy. Embriyoloji ile ilgili. 
endotermik sf.Fr. endothermique kim. Isıalan. 
enflasyonist sf.Fr. inflationiste ekon. Enflasyonla ilgili, enflasyona dayanan, 
enflasyona bağlı. 
enstrümantal sf.Fr. instrumental müz. Yalnız çalgılarla ilgili olan. 
epidemiolojik sf.Fr. épidémiologique tıp Epidemioloji ile ilgili.  
epik sf.Fr. épique ed. Destansı.  
etimolojik sf.Fr. étymologique db. Köken bilimsel. 
etnik sf.Fr. ethnique sos. Kavimle ilgili, budunsal. 
ezoterik sf.Fr. ésotérique fel. İçrek. 
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fantastik sf.Fr. fantastique 1. Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, hayalî. 2. is. 
ed. XVIII. yüzyıldan başlayarak Fransa’da gelişen bir edebî tür. 
farmakolojik sf.Fr. pharmacologique tıp Farmakoloji ile ilgili. 
fetişist sf.Fr. fétichiste 1. sos. Fetişizmi uygulayan (kimse, görüş). 2. psikol. 
Fetişizme düşkün (kimse). 
filarmonik sf.Fr. philharmonique müz. 1. Müziği seven (kimse). 2. is. 
Müzikseverlerin kurduğu dernek. 
fitopatolojik sf.Fr. phytopatologique bot. Fitopatoloji ile ilgili.  
fon sf.Fr. fond 1. ekon. Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen 
para, kaynak. 2. Sinemada, tiyatroda oyuncuların arkasındaki resim, fotoğraf veya 
çeşitli plastik ögelerden oluşan dekor, görüntü. 3. Bir tabloda, üzerinde konunun 
işlendiği boya katı. 4. İç mimaride üstüne başka şeyler eklenen bölüm. 5. Bir 
kumaşın alt dokusu. 6. ekon. Bir kuruluşun mali kaynaklarının tümünün göstergesi.  
fonksiyonel sf.Fr. fonctionnel 1. Fonksiyonla ilgili. 2. İşlevsel. 3. kim. Bir kimyasal 
fonksiyonla ilgili. 
fonolojik sf.Fr. phonologique dbl. Ses bilimi ile ilgili. 
fotojenik sf.Fr. photogénique fiz. 1. Işığın bazı cisimler üzerine yaptığı kimyasal 
etki ile ilgili veya bu etkileri yaratma özelliği taşıyan. 2. Fotoğraf kağıdını çok 
etkileyen. 3. mec. Fotoğrafta veya sinema filminde güzel bir etki bırakan (yüz, 
duruş). 
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galvanize sf.Fr. galvanisé tek. Paslanmaktan korumak için erimiş çinkoya 
batırılarak kaplanmış. 
gastroenterolojik sf.Fr. gastro-entérologique tıp Sindirim bilimi ile ilgili. 
gramatikal sf.Fr. grammatical dbl. Dil bilgisi, dil bilgisi kurallarına uygun. 
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helmintolojik sf.Fr. herminthologique zool. Kurt bilimi ile ilgili. 
hemofil sf.Fr. hémophile tıp Kanaması dinmeyen, hemofili hastalığına tutulan 
(kimse). 
herbivor sf.Fr. herbivorous zool. Otçul. 
heterojen sf.Fr. hététogène kim. Ayrı cinsten. 
heterotrof sf.Fr. hétérotrophe biy. Dışbeslenen. 
hidrofil sf.Fr. hydrophile 1. Sucul. 2. zool. Su böceği. 
hidrosiyanik sf.Fr. hydrocyanique kim. Siyanojen ile hidrojenin birleşmesinden 
oluşan asit. 
higrofil sf.Fr. hygrophile bot. Nemcil. 
hijyenik sf.Fr. hygiènique tıp Sağlık koruma ile ilgili, sağlık bilgisine uygun, 
sağlığa yararlı.  
hiperbolik sf.Fr. hyperbolique mat. Hiperbol biçiminde olan, hiperbol ile ilgili. 
hiperboloit sf.Fr. hyperboloïde mat. 1. Hiperbole benzeyen. 2. is. Hiperbolün iki 
ekseninden birinin, çevresinde döndürülmesiyle ortaya çıkan yüzey. 
hipermetrop sf.Fr. hypermétrope tıp 1. Cisimlerin görüntüleri ağ tabakanın 
gerisinde kaldığı için, yakını iyi göremeyen (göz). 2. Gözleri böyle olan (kimse). 
histolojik sf.Fr. histologique anat. Doku bilimi ile ilgili. 
homojen sf.Fr. homogène 1. Bağdaşık. 2. mat. Bütün terimleri aynı derecede olan. 
homonim sf.Fr. homonyme dbl. Sesteş. 
homotetik sf.Fr. homothétique mat. Aralarında homoteti durumu bulunan. 
hümanist sf.Fr. humaniste fel. İnsancıl.  
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idefiks sf.Fr. idée fixe psikol. Saplantı, sabit fikir. 
identik sf.Fr. identique mat. Özdeş. 
illegal sf.Fr. illégal huk. Yasa dışı. 
immoral sf.Fr. immoral fel. Töretanımaz. 
immünolojik sf.Fr. immunologique tıp Bağışıklık bilimi ile ilgili. 
infinitezimal sf.Fr. infinitésimal mat. Sonsuz küçük nicelikleri inceleyen 
(matematik kolu). 
inorganik sf.Fr. inorganique 1. Cansız olan. 2. kim. Organik olmayan, anorganik.  
3. is. biy. Hücrelerin cansız bölümleri. 4. is. tıp Organlardaki bozukluktan ileri 
gelmeyen hastalık.   
iyonik sf.Fr. ionique fiz. ve kim. İyonlardan oluşan, iyonlarla ilgili. 
izolatör sf.Fr. isolateur fiz. Yalıtkan. 
izomer sf.Fr. isomère kim. Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, 
fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı 
özellikler gösteren (maddeler). 
izomori sf.Fr. isomori kim. Eş biçim. 
izoterm sf.Fr. isotherme coğ. Eş sıcak. 
izotop sf.Fr. isotope fiz. Yalnız atomlarının kitleleri yönünden birbirinden farklı 
olan (aynı kimyasal element). 
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jeosantrik sf.Fr. géocentrique coğ. Yer özekçil.  
jeosismik sf.Fr. géosismique jeol. Bir patlama sonucu, derinlemesine yayılan 
dalgaların incelenmesi yoluyla yeryüzü katmanlarındaki madenleri araştırma 
yöntemi. 
jeotermal sf.Fr. géothermal fiz. Sıcaklığı, yer içinde kalmaya veya buradan 
geçmeye bağlı olan ısı. 
jinekolojik sf.Fr. gynécologique tıp Jinekoloji ile ilgili. 
jön sf.Fr. jeune 1. Genç. 2. is. sin. ve TV Önemli rollerde oynayan genç oyuncu, 
jönprömiye. 
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kadük sf.Fr. caduc huk. Değerini, önemini yitirmiş, geçerliliği kalmamış, eskimiş. 
kanserolojik sf.Fr. cancérologique tıp Kanser bilimi ile ilgili. 
karakteristik sf.Fr. caractèristique 1. Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı 
nitelik), tipik. 2. is. mat. Bir logaritmanın tam birimler anlatan bölümü. 
karboksilik sf.Fr. carboxylique kim. Karboksilli. 
kardiyolojik sf.Fr. cardiologique tıp Kardiyoloji ile ilgili. 
karnivor sf.Fr. carnivore zool. Etobur. 
kataleptik sf.Fr. cataleptique tıp 1. Katalepsi ile ilgili. 2. Katalepsiye tutulmuş. 
katalitik sf.Fr. catalytique kim. Katalizle ilgili. 
kinetik sf.Fr. cinétique fiz. 1. Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan. 2. is. tek. 
Hareket olaylarını inceleyen bilim dalı. 3. is. kim. Kimyasal tepkimelerin hızlarını 
inceleyen bilim dalı. 
kinik sf.Fr. cynique fel. Kinizm taraftarı (kimse veya görüş), sinik. 
klor hidrik asit sf.Fr. chlorhydrique kim. Klor ile hidrojen bileşiği. 
klorik sf.Fr. chlorique kim. Klorik asit. 
kolektivist sf.Fr. collectiviste sos. Ortaklaşacı. 
koloidal sf.Fr. colloidal kim. Zamk, jelatin yapısında olan, koloit nitelikleri taşıyan. 
kompleks sf.Fr. complexe 1. Karmaşık. 2. kim. Karmaşık. 3. is. Karmaşıklık, 
karmaşa. 4. is. Aynı ekonomik etkinliği gerçekleştiren sanayinin tesisler bütünü.     
5. is. psikol. Ruhsal karmaşa. 
konik sf.Fr. conique mat. 1. Koni biçiminde olan veya koni ile ilgili olan, mahruti. 
2. is. Tabanı daire biçiminde olan bir koninin bir düzlemle ara kesiti. 
konkav sf.Fr. concave mat. ve fiz. İçbükey. 
konsantre sf.Fr. concentré 1. Yoğunlaştırılmış, yoğun. 2. kim. Derişik. 
konsolide sf.Fr. consolidé ekon. Vadesi uzatılan (borç), pekiştirilmiş. 
konveks sf.Fr. convexe mat. ve fiz. Dışbükey. 
kostik sf.Fr. caustique kim. Hayvan ve bitki dokularını yakan, aşındıran. 
kozmik sf.Fr. cosmique astr. 1. Evrenle ve onun genel düzeniyle ilgili. 2. Haber 
alma ile ilgili. 
kozmolojik sf.Fr. cosmologique fiz. Evren bilimsel. 
kritik sf.Fr. critique 1. Tehlikeli, endişe veren (durum). 2. is. ed. Eleştiri. 3. is. 
Eleştirmen. 
kromatik sf.Fr. chromatique 1. fiz. Renkser. 2. biy. Kromozomlarla ilgili. 3. müz. 
Yarım tonlardan oluşan (ses dizisi). 
kübik sf.Fr. cubique 1. Küp ve kesme biçiminde olan. 2. Kübizm akımına uyularak 
yapılmış olan. 3. mat. Küp biçiminde olan. 
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laik sf.Fr.laïque huk. Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini 
dinden ayrı tutan.  
lakrimal sf.Fr. lacrymal anat. Gözyaşı kemiği bezesi.  
legal sf.Fr. légal huk. Yasal. 
lenfatik sf.Fr. lymphatique 1. Lenfle ilgili olan 2. tıp Lenfatizme tutulmuş olan 
(kimse).  
likide sf.Fr. liquidé tic. Alacak ve verecekleri hesaplayarak sonucu belirlenmiş.  
likit sf.Fr. liquide 1. fiz. Sıvı. 2. is. ekon. Nakit. 
lineer sf.Fr. linéaire mat. 1. Çizgilerle ilgili olan. 2. Çizgilerle ilgili olan.  
lirik sf.Fr. lyrique 1. Coşkun, ilhamla dolu. 2. is. ed.  Çok etkili, coşkun, genellikle 
kişisel duyguları dile getiren edebiyat. 3.  ed. Eski Yunan edebiyatında lir eşliğinde 
söylenen (şiir).  
logaritmik sf.Fr. logarithmique mat. Logaritma ile ilgili. 
lokal sf.Fr. local 1. Yöresel. 2. tıp Yerel. 3. is. Müzikli eğlencelerin yapıldığı yer.  
4. Dernekevi.   
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magmatik sf.Fr. magmatique jeol. Magma ile ilgili, magmasal.  
majör sf.Fr. majeur 1. Büyük, önemli. 2. is. müz. Bir makam, bir akort veya bir 
aralığın oluşma biçimi. 3. is. fel. man.  Büyük önerme.   
majüskül sf.Fr. majuscule dbl. Büyük harf.  
makroekonomik sf.Fr. macroéconomique ekon. Makroekonomi ile ilgili olan.  
makrosefal sf.Fr. macrocéphale anat. Başı anormal derecede büyük olan (kimse).  
maksimal sf.Fr. maximale 1. Azami. 2. mat. Maksimum.  
maksimum sf.Fr. maksimum 1. Azami. 2. mat. Değişebilen bir niceliğin 
varabileceği en yüksek olan (sınır), maksimal, azami.   
manyetik sf.Fr. manetique fiz. 1. Mıknatısla ilgili, kendinde mıknatıs özellikleri 
bulunan. 2. is. Yüzeyine manyetik kayıt yoluyla bilginin depolanabildiği 
mıknatıslanabilir kaplaması olan plak şekilli tabaka.   
marjinal sf.Fr. marginal 1. mec. Aykırı. 2. is. mat. Son birim.  
marke sf.Fr. marqué sp. "Takım oyunlarında karşı takımdaki bir oyuncuyu 
yakından izlemek, tutmak, gölgelemek, markaja almak" anlamındaki marke etmek 
birleşik fiilinde geçen bir söz.  
matriarkal sf.Fr. matriarcal sos. Anaerkil.   
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mazoşist sf.Fr. masochiste psikol. Özezer.  
mekanize sf.Fr. mécanisé ask. Savaş ve taşıma gereçleriyle donatılmış (kıta veya 
birlik).  
metapsişik sf.Fr. métapsychique psikol. Ruhötesi.  
metilik sf.Fr. méthylique kim. Metil özelliği taşıyan.  
metis sf.Fr. métis biy. Melez.  
metrik sf.Fr. métrique mat. Ölçümlü.  
mikoljik sf.Fr. myclogique bot. Mantar bilimi ile ilgili.  
mikrobik sf.Fr. microbique tıp 1. Mikroplu. 2. Mikropla ilgili, mikroba dayalı.   
mikrosefal sf.Fr. microcéphale anat. Yetersiz gelişme sonunda beyni ve kafatası 
küçük olan (kimse).  
minimal sf.Fr. minimal mat. 1. Minimum. 2. Asgari.   
minör sf.Fr. mineur 1. Daha küçük. 2. müz. Daha küçük. 3. is. fel. ve man. Küçük 
önerme.  
mitral sf.Fr. mitral anat. Kalpte sol kulakçık ile sol karıncık arasında bulunan 
kapakla ilgili.  
miyop sf.Fr. myope tıp 1. Nesnelerin görüntüleri ağ tabakanın ön tarafında kaldığı 
için uzağı iyi göremeyen (göz). 2. Gözleri uzağı iyi göremeyen (kimse).   
monogam sf.Fr. monogame sos. Tek eşli.  
motorize sf.Fr. motorisé ask. Motorlu taşıtlarla donatılmış (kıta veya birlik).  
 

 
 

-N- 
 
 
 
 
narsist sf.Fr. narcissiste psikol. Özsever. 
nazal sf.Fr. nasal dbl. Genizsil.  
negatif sf.Fr. négatif 1. Olumsuz. 2. mat. Eksi, pozitif karşıtı. 3. Gerçekteki aydınlık 
ve karanlık bölümleri tersine gösteren fotoğraf camı veya filmi.   
neolitik sf.Fr. néolithique tar. Taş Devri'nin son çağı ile ilgili.  
neozoik sf.Fr. néozoïque jeol. Üçüncü ve dördüncü zamanla ilgili.  
neritik sf.Fr. néritique coğ. Kıyı şeridinde deniz kabukları, kum, çakıl vb. şeylerle 
oluşan yığınakla ilgili.  
nevropat sf.Fr. névropathe psikol. Sinir hastası.  
nominal sf.Fr. nominal 1. Saymaca. 2. ekon. Yazılı.   
normal sf.Fr. normal 1. Kurala uygun, alışılagelen, olağan, düzgülü, aşırılığı 
olmayan, uygun. 2. Aşırılığı, eksikliği ve taşkınlığı olmama, ortalama durum.         
3. mat. Aşırılığı, eksikliği ve taşkınlığı olmama, ortalama durum.    
normatif sf.Fr. normatif fel. 1. fel. sos. Düzgüsel. 2. Düzgüsüz.  
nörolojik sf.Fr. neurologique tıp Sinir bilimsel.  
nöroşirürjik sf.Fr. neurochirurgique tıp Beyin cerrahisi ile ilgili.  
nötr sf.Fr. neutre fiz.1. Etkisiz. 2. Yansız. 3. mec. Tarafsız, yansız.    
nükleer sf.Fr. nucléaire fiz. Atom çekirdeği ile ilgili, çekirdeksel.  
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objektif sf.Fr. objectif 1. fel. Nesnel, subjektif karşıtı. 2. fiz. Fotoğraf makinesi, 
mikroskop, dürbün vb. optik aletlerle cisimlerden gelen ışınları alıp ekran.  
oftalmolojik sf.Fr. ophtalmologique tıp Göz bilimsel.  
okapi sf.Fr. okapi zool. Geviş getirenlerden, Kongo'da bataklık ormanlarda 
yaşayan, büyük bir antilop boyunda, gövdesi kızıl kestane renginde, bacakları beyaz 
çizgili bir memeli hayvan.  
onkolojik sf.Fr. oncologique tıp Onkoloji ile ilgili.  
onomatopeik sf.Fr. onomatopéique dbl. Yansımalı.  
ontik sf.Fr. ontique fel. Varlıksal. 
ontolojik sf.Fr. ontologique fel. Varlık bilimi ile ilgili, varlık bilimine ait.  
optik sf.Fr. optique 1. Görme ile ilgili olan. 2. fiz. Fizik biliminin ışık olaylarını 
inceleyen kolu. 3. Gözlükçü.   
optimal sf.Fr. optimal ekon. mat. En uygun.  
optimist sf.Fr. optimiste 1. İyimser, pesimist karşıtı. 2. is. sp. Çocuklar için 
düzenlenen, tek yelkenli, tek kişilik yarış.   
oral sf.Fr. oral 1. Ağızcıl. 2. Sözlü. 3. zf. Ağız yoluyla. 4. ed. Söze dayanan.     
ornitolojik sf.Fr. ornithologique zool. Kuş bilimi ile ilgili.  
ortopedik sf.Fr. orthopédique tıp Ortopedi ile ilgili olan.  
otistik sf.Fr. autistique psikol. İçe yönelik olan.  
ototrof sf.Fr. auto-trophe biy. Özbeslenen.  
oval sf.Fr. ovale 1. Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, söbe, beyzi. 2. mat. 
Özellikle elips gibi iki simetri ekseni olan kapalı eğrinin oluşturduğu şekil.   
ovogon is.Fr. oogone biy. Su yosunu, mantar gibi ilkel bitkilerde dişi cinslik 
hücresi. 
 
 
 

-P- 
 
 
 
 
palmitik sf.Fr. palmitique kim. Doymuş bir yağ asidi CH3-(CH2)14-CO2H ve bu 
asitten türeyen birleşikler.  
palyatif sf.Fr. palliatif 1. Geçici. 2. tıp Geçiştirici.   
panteist sf.Fr. panthéiste fel. Tüm tanrıcı. 
parabolik sf.Fr. parabolique mat. Parabol biçiminde olan, parabolle ilgili. 
paralel sf.Fr. parallèle 1. Aynı düzlem içinde ikişer ikişer bulunan ve kesişmeyen, 
koşut, muvazi. 2. astr. Yerküresi üzerinde çizildiği varsayılan, Ekvator'a paralel 
çemberlerden her biri. 3. mec.Aynı zaman içinde gelişen veya aynı özellikleri 
gösteren (olay, düşünce vb.). 
paralojik sf.Fr. paralogique psikol. 1. Mantığa uymayan. 2. Yanıltıcı. 
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paranoyak sf.Fr. paranoïaque tıp 1. Paranoyaya tutulmuş kimse. 2. Paranoya ile 
ilgili. 
parapsikolojik sf.Fr. parapsycologique psikol. Parapsikoloji ile ilgili.  
parazitolojik sf.Fr. parasitologique biy. Asalak bilimi.  
pasif sf.Fr. passif 1. fel. Edilgin. 2. Çekingen, durgun. 3. dbl. Edilgen. 4. tic. Bir 
mal varlığı üstünde etki yapan, para ile değerlendirilebilir borç ve yükümlülüklerin 
toplamı. 
pastoral sf.Fr. pastoral ed. ve müz. Kır yaşantısını ve özellikle çobanların aşk ve 
yaşayışlarını anlatan (edebiyat türü), çobanlama.  
patolojik sf.Fr. pathologique tıp 1. Patoloji ile ilgili. 2. Bozulmuş, işlemeyen.   
patriarkal sf.Fr. patriarcal sos. Ataerkil.  
payen sf.Fr. païen din b. Pagan.   
pedagojik sf.Fr. pédagogique eğt. 1. Eğitim bilimsel. 2. Eğitimsel.   
pediatrik sf.Fr. pédiatrique tıp Çocuk hastalıkları ile ilgili. 
pektoral sf.Fr. pectoral tıp 1. Göğse ait. 2. Göğse veya akciğer hastalıklarına ait, 
göğüs hastalıklarına ilişkin.   
pesimist sf.Fr. pessimiste fel. Kötümser, optimist karşıtı.  
petrolojik sf.Fr. petrologique jeol. Petroloji ile ilgili.  
piramidal sf.Fr. pyramidal 1. mat. Piramit biçiminde olan.  2. Piramitle ilgili.  
plüralist sf.Fr. pluraliste 1. sos. Çoğulcu. 2. fel. Çokçu. 
poligam sf.Fr. polygame sos. Çok eşli.  
polimer sf.Fr. polimère kim. Tekrarlanan yapısal kümelerin oluşturduğu yüksek 
molekül ağırlıklı (birleşikler).  
politeist sf.Fr. polythéiste sos. Çok tanrıcı.  
potansiyel sf.Fr. potentiel 1. Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, gizil. 
2. Gelecekte oluşması, gelişmesi mümkün olan. 3. Kullanılmaya hazır (güç, 
yetenek). 4. fiz. Gizil güç.      
pozitif sf.Fr. positif 1. Olumlu, negatif karşıtı. 2. mat. Artı.  
primitif sf.Fr. primitif fel. İlkel.  
psikopat sf.Fr. psychopathe tıp Topluma karşıt davranışlar sergileyen kişi.  
psişik sf.Fr. psychique psikol. Ruhsal.  
 
 
 

 
-R- 

 
 
 
 

radyoaktif sf.Fr. radioactif fiz. Işın etkin.  
radyobiyolojik sf.Fr. radiobiologique fiz. Radyobiyoloji ile ilgili.  
radyolojik sf.Fr. radiologique fiz. Radyoloji ile ilgili.  
radyometrik sf.Fr. radiométrique fiz. Radyometri ile ilgili.   
rasyonalist sf.Fr. rationaliste fel. Akılcı.  
resesif sf.Fr. récessif biy. Çekinik.  
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restore sf.Fr. restauré mim. "Eski ve değerli bir yapıyı onarıp eski durumuna 
getirmek" anlamındaki restore etmek birleşik fiilinde geçen bir söz.  
rölatif sf.Fr. relatif fel. Göreceli.  

 
 
 

-S- 
 

 
  
 
sadik sf.Fr. sadique psikol. Sadistlik özelliği olan.  
salisilik sf.Fr. salicylique kim. Söğüt kabuğundan çıkarılan antiseptiklerle ilgili 
olan.  
santrifüj sf.Fr. centrifuge 1. fiz. Merkezkaç. 2. is. Merkezkaç kuvvetten 
yararlanarak bir karışımın taşıdığı çökebilir ögeleri ayırıp çöktürmekte kullanılan 
laboratuvar aleti, santrifüjör.   
saprofit sf.Fr. saprophyte bot. Çürükçül.  
sentaktik sf.Fr. syntactique dbl. Söz dizimsel.  
septik sf.Fr. sceptique fel. Kuşkucu.  
serpantin sf.Fr. serpentin 1. Eğlencelerde kullanmak için kendi üzerine sarılarak 
hazırlanan, savrulduğunda çözülen, renkli kâğıttan yapılmış ince ve uzun şerit.       
2. tek. Kalorifer tesisatında bükülmüş borularla yapılmış ısıtıcı. 3. min. Yılan taşı.   
sikatif sf.Fr. siccatif kim. 1. Yükseltgenerek polimerleşmeye uygun olan. 2. is. 
Özellikle maden birleşiklerinden oluşan, katalitik özellikler taşıyan ve çabuk 
kurumasını sağlamak amacıyla boya, vernik ve yağlı boyalara az miktarda katılan 
madde.   
simetrik sf.Fr. symétrique mat. Bakışımlı.  
sinik sf.Fr. cinique fel. Sinizm taraftarı (kimse veya görüş), kinik.  
sistem is.Fr. système 1. Düzen. 2. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. 
3. Yol, yöntem.  4. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. 5. Model, tip. 6. fel. 
Dizge.      
sitolojik sf.Fr. cytologique biy. Hücre bilimsel.  
sofistike sf.Fr. sophistiqué 1. Yapmacık. 2. Yanıltıcı. 3. tek. Karmaşık. 4. mec. 
Karmaşık.     
sosyal sf.Fr. social sos. Toplumsal.  
sosyolojik sf.Fr. sociologique sos. Toplum bilimsel.  
statik sf.Fr. statique 1. Hareketi olmayan. 2. fiz. Kuvvetlerin dengelenmesi ile ilgili. 
3. is. fiz. Duruk. 4. is. fiz. Dalgalı akımlı elektrik motor ve üreteçlerinde hareket 
etmeyen bölüm, stator. 5. mec. Gelişme, ilerleme göstermeyen. 
steril sf.Fr. stérile 1. Verimsiz, kısır. 2. tıp Her çeşit mikroptan arınmış, sterilize. 
sterilize sf.Fr. stérilisé 1. Bozulmasına yol açabilecek mikroorganizmalardan ve 
fermentlerden sterilizasyon yöntemiyle arınmış olan (ürün vb.) 2. Kısırlaştırılmış.    
3. tıp Steril. 
stratejik sf.Fr. stratégique 1. Strateji ile ilgili. 2. ask. Askeri bir görüş açısının 
önemini belirten, savaşı doğrudan doğruya ilgilendiren. 
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-T- 
 
 
 
 

tartarik sf.Fr. tartarique kim. Yapısında iki alkol ve iki asit bulunan (madde).  
teleolojik sf.Fr. téléologique fel. Erek bilimsel.  
telepatik sf.Fr. télépathique psikol. Telepati ile ilgili.  
teolojik sf.Fr. théologique fel. Tanrı bilimiyle ilgili.  
termik sf.Fr. thermique fiz. 1. Isıl. 2. is. Isının üretilmesini, iletilmesini ve 
kullanılmasını inceleyen fizik dalı.  
termonükleer sf.Fr. thermonucléaire fiz. Ancak çok yüksek sıcaklıklarda, hafif 
elementler arasında doğan (çekirdeksel tepkime).  
tersiyer sf.Fr. tertiaire kim. Üçüncül.  
toksikolojik sf.Fr. toxicologique tıp Toksikoloji ile ilgili.  
travmatolojik sf.Fr. traumatologique tıp Sarsıntı bilimsel.  
trigonometrik sf.Fr. trigonométrique mat. Trigonometri ile ilgili.  
  

 
 
 

-Ü- 
 

 
 
 
ürolojik sf.Fr. urologique tıp Üroloji ile ilgili.  

 
 
 
 

-V- 
 

 
 
 
virolojik sf.Fr. virologique tıp Viroloji ile ilgili.  
vokal (I) sf.Fr. vocal 1. Sesle ilgili. 2. is. müz. İyi işlenmiş, düzenlenmiş ses.   
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1.3. Ünlemler 
 
 

 
 

-A- 
 
 
 
 
alo ünl.Fr. allô Telefon konuşmasına başlarken kullanılan bir seslenme sözü. 
aport ünl.Fr. apporte Avın veya kendisine gösterilen şeyin üzerine atılıp getirmesi 
için köpeğe verilen buyruk sözü. 

 
 
 
 

-B- 
  
 
 
 
bonjur ünl.Fr. bonjour 1. Günaydın. 2. is. esk. Uzun siyah ceketle, çizgili 
pantolondan olışan erkek giysisi. 

 
 
 
 

-M- 
 
 
 

mersi ünl.Fr. merci “Teşekkür ederim” anlamında kullanılan bir söz. 
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1.3.1 Ünlem Terimler 
 
 

 
 

-A- 
 
 
 
 
arş ünl.Fr. ask. “Yürü” komutu. 

 
 
 
 

1.4. Zarflar 
 

 
 

-A- 
 

 
 
 

antagonist zf.Fr. antagoniste Düşmanca. 
antrparantez zf.Fr. entre paranthèses Söz arasında, sırası gelmişken. 
 
 
 
 

-K- 
 

 
 

korakor zf.Fr. corps à corps Göğüs göğüse, omuz omuza, başa baş. 
 
 

  
-T- 

 
 
 

transit zf.Fr. transit 1. Bir yerden dinlenmeden, beklemeden, durmadan (geçmek). 
2. sf. Geçici. 3. is. Malların bir ülkenin topraklarından gümrüksüz geçmesi.   
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2. İtalyancadan alınan sözcükler 
 
 
 
 
2.1. İsimler 
 
  

 
 

-A- 
 
 
 
 
antika is.İt. antica 1. Tarihsel değeri olan eski eşya. 2. Eski çağlardan kalma eser.   
3. Mendil, örtü, yatak çarşafı vb. bezlerin kenarlarına paralel ipliklerden bir bölümü 
çekilip dikey olanların ikisi, üçü bir arada tire ile sarılarak yapılan diş diş süs, sıçan 
dişi, ajur. 4. sf. Antik. 5. sf. mec. Genele, olağana, geleneğe aykırı, acayip, tuhaf. 
arya is.İt. aria Operalarda solistlerin birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle 
kendi içinde bütünlüğü olan parça. 

 
 
 
 

-B- 
 
 
 
 
balo is.İt. ballo Danslı ve özel giysili gece eğlencesi. 
balya is.İt. balla 1. Çember ve demir tellerle bağlanmış ticaret eşyası. 2. Denk. 
balyemez is.İt. ballamezza esk. Kara ve deniz savaşlarında kullanılan, orta çapta, 
uzun menzilli, tunçtan top. 
banka is.İt. banca 1. Faizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambiyo işlemleri 
yapan, kasalarında para, değerli belge, eşya saklayan ve daha başka ekonomik 
etkinliklerde bulunan kuruluş. 2. Bankacılık işleminin yapıldığı yer. 
banyo is.İt. bagno 1. Yapılarda, içinde yıkanılan bölüm. 2. Banyo küvetinde 
yıkanma işi. 3. Tedavi amacı ile hazırlanan ilaçlı su. 4. Vücudun bir bölümünü veya 
bütününü, fiziksel veya kimyasal bir etki altında bir süre bulundurma işlemi.          
5. Fotoğrafçılıkta ve filmcilikte duyarlı yüzeylerin işlenmesinde belirli bir işlemin 
gerektirdiği maddeyi erimiş olarak içinde bulunduran sıvı. 6. Film ve fotoğraf 
kağıdını bu sıvıya batırma. 
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baraka is.İt. baracca Tahta, çinko vb. hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti 
yapı. 
baratarya is.İt. barataria  Kaptanın, tayfaların, gemi sahibine, armatöre veya 
sigorta ortaklığına bilerek verdikleri zarar. 
barba is.İt. barba esk. İhtiyar Rum meyhanecisi. 
barbata is.İt. barbetta Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluşturduğu girintili 
çıkıntılı dış duvarların üst bölümü, kale korkuluğu. 
barça is.İt. barza esk. 1. Orta Çağda kullanılan kürekli ve yelkenli taşıma gemisi.  
2. Kalyon türünden küçük savaş gemisi. 
baret is.İt. baretto İşçilerin başlarına giydikleri, metal veya plastikten yapılmış 
koruyucu başlık.  
baston is.İt. bastone 1. Yürürken dayanmaya yarayan, ağaç veya metalden yapılan 
araç. 2. Geminin baş tarafındaki yatık direğin dışarıya doğru uzanan parçası. 
bavul is.İt. baule Yolculukta, içine eşya konulan büyük çanta. 
baza is.İt. base 1. Mobilyanın uzunluğunca konulan dar ayak. 2. Dolap gövdesinin 
zemine düzgün oturmasına yarayan çerçeve şeklindeki kaide. 3. Yatağın yerden 
yüksek olmasını sağlayan veya sandık olarak kullanılan boş bölmesi. 
berber is.İt. barbiere 1. Saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve yapılması işiyle 
uğraşan veya bunu meslek edinen kimse. 2. Bu işin yapıldığı dükkan. 
bilanço is.İt. bilancio 1. Bir kuruluşun, bir ticarethanenin belirli bir dönem 
sonundaki veya belirli bir gündeki taşınır ve taşınmaz varlıkları ile bunları sağlamak 
için kullanılan öz ve yabancı kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge. 2. mec. 
Girişilen herhangi bir işte, belirli bir süre sonunda elde edilen iyi ve kötü sonuçların 
karşılıklı durumu. 
bilardo is.İt. biliardo Çuha kaplı bir masa üzerinde, fil dişi toplarla ve isteka ile 
oynanan bir oyun. 
bilye is.İt. biglia 1. Çocukların oynamak için kullandığı taş, maden, toprak, cam 
vb.nden yapılmış küçük yuvarlak nesne, misket, zıpzıp. 2. Motorlu taşıtlarda dönme 
veya sürtünme etkilerini azaltmak, aşınmayı ve enerji yitimini önlemek için, 
göbeklerdeki yataklara yerleştirilen, çoğunlukla çelikten, küçük yuvarlak. 
bira is.İt. birra Arpa ile şerbetçi otunu mayalandırarak yapılan bir içki, arpa suyu. 
boci.is.İt. Ağır yük taşımaya yarayan, iki kalın ve küçük tekerleği olan el arabası. 
boğada is.İt. bigatta 1. Küllü ve sodalı su ile çamaşır yıkama. 2. Yıkanmak üzere 
hazırlanmış çamaşırın üzerine sıcak kül suyu süzme işi. 
  

 
 
 

-C- 
 
 
 

 
cıvata is.İt. chiavarda Birbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçalarının 
üzerinde hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri 
başlı vida. 
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conta is.İt. giunta Geçirmezliği sağlamak için sıkıştırılmış iki yüzey arasına 
yerleştirilen, genellikle kauçuk ve kurşundan yapılan ince parça. 
 
 

 
 

-Ç- 
 
 
 
 

çapa is.İt. zappa 1. Tarlalarda toprağı işlemek için kullanılan ağaç veya demir saplı 
kazı aracı. 2. Çapalama işi. 
çapari is.İt. chiapparei Beden, köstek ve iğne bölümlerinden meydana gelen, her 
bir iğneye hindi, horoz, kaz, martı, tavuk, ördek vb. kuşların kanat, kuyruk tüyleri  
takılan çok iğneli bir tür olta takımı. 
çikolata is.İt. cioccolata Kakaonun içerisine şeker, süt, fıstık, fındık vb. katılarak 
yapılan bir tür tatlı yiyecek. 
çimento is.İt. cemento Killi kalkerleri özel fırınlarda pişirip ezmekle elde edilen, 
çamuru çarçabuk katılaşıp sertleşen ve yapılarda harç malzemesi olarak kullanılan 
kül renginde veya beyaz toz. 
çinko is.İt. cinque 1. Tombala oyununda kartın bir veya iki sırasını doldurma.        
2. ünl. Tombala oyununda kartın bir veya iki sırasını ilk olarak doldurduğunda 
kazandığını bildiren ve açıkça söylenen söz.  
 
 

 
 

-D- 
 
 
 
 
dalavere is.İt. il dare e l’avere tkz. Yalan dolanla gizlice görülen kötü iş, gizli 
oyun. 
dama is.İt. dama Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında 
oynanan oyun. 
damacana is.İt. damigiana Su vb. sıvıları taşımaya yarayan, dar ağızlı, şişkin 
karınlı, genellikle hasır veya plastik sepet içinde korunan büyük şişe. 
damasko is.İt. damasco Çoğunlukla döşemelik olarak kullanılan, keten ve ipek 
karışımı bir tür kumaş. 
dara is.İt. tata 1. Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı. 2. Bu kabın 
ağırlığına karşılık olarak terazinin öbür kefesine konulan ağırlık, abra. 3. İçinde yük 
taşınan aracın boş durumdaki ağırlığı.  
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depozito is.İt. deposito 1. Bir taahhüt sırasında yatırılan güvence veya bağlanma 
parası. 2. Kabıyla birlikte satılan bir malın kabı için alınan ve kap geri getirildiğinde 
alıcıya verilen para. 
diaspora is.İt. 1. Yahudilerin ana yurtlarından ayrılarak yabancı ülkelerde yerleşen 
kolları. 2. Herhangi bir ulusun yurdundan ayrılmış kolu. 
dineri is.İt. dineri İskambil kağıtlarındaki işaretlerden karo. 
diploma is.İt. Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla 
tamamladığını, bir derece veya unvanı kullanmaya hak kazandığını, bir iş, sanat 
veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim 
kurumu tarafından düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şehadetname. 
dragoman is.İt. dragomanno Tercüman, dilmaç. 
düello is.İt. duello 1. İki kişi arasında, tanıklar önünde yapılan silahlı vuruşma.      
2. İki kişi arasında tanıklar önünde yapılan sözlü atışma. 3. mec. İki siyasi, 
ekonomik güç arasındaki çatışma. 
dümen is.İt. timone 1. Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve 
belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça. 2. mec. Yönetim, idare.    
3. argo. Dalavere, hile. 
düzine is.İt. dozzina Aynı cinsten on iki parçanın oluşturduğu takım. 
 
 
 

 
-E- 

 
 
 
 
emprezeryo is.İt. impreserio Bir sanatçının çalışma programlarını ve anlaşmalarını 
belli bir yüzde karşılığında düzenleyen kimse. 
espresso is.İt. espresso Kaynatılarak koyu kıvamlı duruma getirilen sert İtalyan 
kahvesi. 
 
 

 
 

-F- 
 
 
 

 
fabrika is.İt. fabrica İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç vb. ile 
işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretimevi. 
façeta is.İt. facetta Elmasın yontulmuş yüzlerinden her biri. 
falçata is.İt. falcetto Eğri kunduracı bıçağı.  
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fanila is.İt. phanella 1. Genellikle ince pamuk ipliğinden dokunmuş, ten üzerine 
giyilen iç çamaşırı. 2. sf. Yumuşak yünden örülmüş veya dokunmuş, hafif ve 
gevşek (kumaş). 
farbala is.İt. falbala Fırfır. 
ferma is.İt. ferma Av köpeğinin gizlendiği yerden avı gözetlemesi. 
fermene is.İt. paramano. esk. Türlü nakışlarla işlemeli, önü kavuşmayan, yeleğe 
benzeyen bir giysi. 
fileto is.İt. filetto Kasaplık hayvanların sırtında, dikensi çıkıntı boyunca iki yandaki 
et. 
firkete is.İt. forchetta Kadınların saçlarını tutturmak için kullandıkları U 
biçimindeki naylon veya telden saç tokası, çengelli iğne. 
fiyaka is.İt. fiacco Gösteriş, çalım, afi, caka. 
fiyasko is.İt. fiasco Bir girişimde gülünç ve başarısız sonuç. 
fiyonk is.İt. fianco Kurdele, şerit, kumaş vb.nin kelebek şeklinde bağlanmış biçimi. 
flama is.İt. flamma 1. İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük bayrak. 
2. Mühendislerin, haritacıların kullandığı renkli belirtme sırığı. 
flori is.İt. fiore esk. Altın para.  
fodra is.İt. fodera Düz ve dik durması için elbisenin bazı yerlerine kumaşla astar 
arasına konulan sert ve kolalı bez. 
forma is.İt. forma 1. Biçim, şekil. 2. Öğrencilerin, sporcuların, bazı mesleklerde 
çalışanların giydikleri, bağlı bulundukları okul, spor kulübü veya meslekleri belirten 
tek tip giysi. 3. Tek kağıt tabaka üzerine basılan on altı sayfalık kırılmış kitap 
parçası. 
forsa is.İt. forza esk. Gemilerde kürek çeken tutsak veya hükümlü kimse. 
fota is.İt. fusto İçinde şarap yapılan bir çeşit fıçı. 
foya is.İt. foglia Parıltısını artırmak için elmas taşlarının altlarına konan ince metal 
yaprak. 
francala is.İt. frangiula İyi nitelikli undan yapılan ince uzun ekmek. 
furya is.İt. furia Olağandan çok fazla bulunma durumu. 
fünye is.İt. fogna 1. Barut vb. patlayıcı maddeleri ateşlemek için kullanılan kapsül. 
2. Topu ateşlemek için falya deliğine konulan araç. 
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gala is.İt. gala 1. Resmi bir törenden sonra yapılan büyük ve gösterişli şölen. 2. Bir 
temsilin ilk oynanışı veya bir filmin ilk gösterimi. 
galeta is.İt. galetta Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde unlu yiyecek. 
gamsele is.İt. Kauçuktan yapılmış, su geçirmeyan yağmurluk. 
gardiyan is.İt. guardiano Cezaevlerinde düzeni, tutukluların yasalara uygun 
biçimde davranmalarını sağlamakla görevli kimse. 
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gazete is.İt. gazetta 1. Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve 
bilgi vermek için, yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla 
çıkarılan yayın. 2. Bu yayının yönetildiği, hazırlandığı, basıldığı yer. 
gazino is.İt. casino 1. Yemek yenilen, gösteri izlenen, müzik dinlenen, bazen oyun 
sergilenen eğlence yeri. 2. Büyük kahvehane ve birahane. 
gomalak is.İt. gomma lacca Alkolde eriyen hayvansal reçine. 
gondol is.İt. 1. Genellikle Venedik’te kullanılan, ayakta, kıç tarafta tek kürekle 
yürütülen, 10 m uzunluğunda, yassı ve iki başı yukarıya kıvrık kayık. 2. Genellikle 
söz ve nişanlarda kız tarafına içine şeker, çikolata vb. konularak armağan olarak 
verilen, kesme cam veya gümüşten, yayvan, kayık biçiminde tabak. 
grosa is.İt. grossa On iki düzine.  
gusto is.İt. gusto Beğeni. 
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heyamola is.İt. hey a mola Gemicilerin veya işçilerin birlikte bir şey çekerken 
“haydi çek, ha gayret” anlamlarında bir ağızdan yüksek sesle ve makamla 
söyledikleri söz. 
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ıskarta is.İt scarta 1. Bazı iskambil oyunlarında kullanılması gerekmediğinden bir 
yana bırakılan kağıtlar. 2. Herhangi bir nedenle değerini yitirmiş mal. 
ıstampa is.İt. stampa 1. Ağaç, metal vb. üzerine oyulduktan sonra bir yere basılan 
biçim. 2. Bu tür biçim veya resimleri basmaya yarayan kalıp, damga, mühür.          
3. İçinde, mühür, damga vb.ni mürekkeplemeye yarayan çuha bulunan kutu. 
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imparator is.İt. imperatore Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan. 
iskarpela is.İt. scarpello Tahta, metal veya taşı işlemeye yarayan çelik araç. 
iskarpin is.İt. scarpino Ökçeli, konçsuz ayakkabı. 
iskarto is.İt. scarto Yapağı kırıntısı. 
ispençiyari is.İt. esk. Eczacılık. 
ispermeçet is.İt. Balinalardan ve özellikle ispermeçet balinasının başından 
çıkarılan, mum yapımı ve kozmetik sanayisinde kullanılan beyaz bir madde. 
ispir is.İt. sbirro At veya araba uşağı. 
ispiralya is.İt. spiraglio Gemi kamaralarını aydınlatmak için güvertelerde açılan 
küçük yuvarlak camlı kaporta. 
ispirto is.İt. spirito hlk. 1. Alkol. 2. mec. İçki. 
istadya is.İt. stadia Uzakta bulunan iki noktanın arasını ölçmekte kullanılan araç. 
isteka is.İt. stecca 1. Bilardo oyununda toplara vurmak için kullanılan sopa.            
2. İstika. 3. Basımevlerinde kitap formalarını kırmak, katlamak için kullanılan sert 
tahta veya kemikten yapılmış araç. 
istif is.İt. stiva 1. Eşya veya başka nesnelerin düzgün bir biçimde üst üste 
konulmasıyla oluşan yığın. 2. Kereste, tahta vb. ağaç ürünlerini kurutmak veya 
bekletmek amacı ile belirli düzenlerde üst üste dizerek yapılan yığın. 3. Stok. 
istika is.İt. stecca Ayakkabıların altını parlatmak için kunduracıların kullandığı 
kemik, isteka. 
istimator is.İt. stimatore Gümrüklerde mallara değer biçen görevli. 
işporta is.İt. sporta 1. Gezici satıcıların mallarını koymaya yarayan yayvan sepet 
veya bu işi gören, ona benzer araç, sergi. 2. Açıkta yapılan satış. 
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Japon öz.is.İt. giappon 1. Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse. 
2. sf. Japon halkına özgü olan. 
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kadastro is.İt. catastro Bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülklerin yerinin, alanının, 
sınırlarının ve değerlerinin devlet eliyle belirlenip plana bağlanması işi. 
kadro is.İt. quadro 1. Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya 
yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı, ödev, yetki ve 
sorumlulukların hepsi. 2. Bu kişi ve sorumlulukları sayı, nitelik ve aşamalarıyla 
gösteren çizelge. 3. Bu çizelgedeki yer. 4. Bisiklet ve motosiklette iskeleti oluşturan 
metal bölüm. 5. Bir işte görev alan kişi veya kişiler, ekip. 
kalamazo is.İt. calamazoo Banka, ticarethane vb. yerlerde kullanılan ve cilt 
kapakları özel bir düzen ve anahtarla gevşetilip sıkıştırılabilen defter. 
kalantor is.İt. galantuomo Gösterişi seven, varlıklı kimse. 
kalçın is.İt. calzino Üstüne başka bir şey giyilmek için abadan veya meşinden 
yapılan çizme biçiminde ayak giysisi. 
kamanço is.İt. argo Yükleme, aktarma, elden ele geçirme. 
kamarot is.İt. camerotto Gemilerde yolcuların hizmetine bakan görevli. 
kamineto is.İt. caminetto Küçük ispirto ocağı, ispirtoluk. 
kampana is.İt. campana 1. Çan. 2. Tekerleğin dingil üzerindeki fren mekanizması. 
kanata is.İt. canetta Ağzı geniş, tek kulplu su kabı. 
kanaviçe is.İt. canovaccio 1. El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi.   
2. Bu bezin üzerine yapılmış olan işleme. 3. Çuval olarak kullanılan kendirden veya 
kenevirden yapılmış seyrek bez. 
kanca is.İt. gancio Bir şey çekmeye yarar, ucu çengelli demir çubuk. 
kançılar is.İt. cancelliere Elçiliklerde, konsolosluklarda yazı ve evrak işlerini 
yürüten görevli. 
kançılarya is.İt. cancelleria 1. Elçilik ve konsolosluklarda yönetimle ilgili 
görevlilerin bütünü. 2. Bu görevlilerin çalıştığı yer. 
kapela is.İt. capello Şapka. 
kapuçino is.İt. cappucciono Kremalı, sütlü İtalyan kahvesi. 
karamela is.İt. caramella Eritilmiş ve birazı yakılmış şekerle yapılan şekerleme. 
karavana is.İt. carovana 1. Genellikle orduda veya yatılı okul ve cezaevlerinde 
yemek dağıtmada kullanılan, büyük metal kap. 2. Bu kaptan dağıtılan yemek.         
3. İnce, yassı elmas. 4. argo Atış taliminde hedef tahtasını bile vuramama. 
karmanyola is.İt. carmagnola Şehir içindeki ıssız yollarda ölümle korkutarak 
yapılan soygunculuk. 
karyola is.İt. carriola Üzerine yatak konulup yatılan tahta veya metal ev eşyası. 
kasatura is.İt. caccitare Süngü gibi tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel 
kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak. 
kaşkaval is.İt. caccioccavallo 1. Tekerlek biçiminde, sarı renkte, kaşara benzeyen 
bir tür peynir. 2. sf. argo Aptal, sersem. 
kerte is.İt. quarta Derece, radde. 
kırlent is.İt. ghirlanda 1. Çiçek veya yaprak işlemeli süs. 2. İşlemeli veya işlemesiz 
bir tür küçük yastık. 
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kola is.İt. colla 1. Gömlek, örtü vb. şeyleri kolalamakta kullanılan özel nişasta.       
2. Kağıt veya bez yapıştırmakta kullanılan kaynatılmış nişasta bulamacı.                  
3. Kolalama. 
kolonya is.İt. colonia İçinde limon, lavanta, tütün vb. bitkilerin yağı bulunan, hafif 
kokulu alkollü bir madde. 
kolpo is.İt. colpo 1. Bilardo oyununda vuruş. 2. argo Dalavere. 
komedya is.İt. commedia Komedi.  
komposto is.İt. composta 1. Hoşaf. 2. Bitki artıklarından yapılan gübre. 
konçina is.İt. concina Oyun kağıtlarında ikiliden altılıya kadar olan kağıtlar. 
konfeti is.İt. confetti Düğün, balo vb. eğlencelerde, spor karşılaşmalarında serpilen, 
küçük yuvarlak pul biçiminde kesilmiş renkli kağıt parçaları. 
konken is.İt. conchin Bir çeşit iskambil oyunu. 
konsulto is.İt. consulto Konsültasyon. 
kontrasomun is.İt. contra + Fr. saumon Kapı tokmağını ters döndüren somun. 
kopya is.İt. copia 1. Bir sanat eserinin veya yazılı bir metnin taklidi. 2. Suret 
çıkarma işi. 3. Bir sınavda soruları cevaplamak için başka birinden veya yerden 
gizlice yararlanma. 4. Yazılı sınavda gizlice bakmak için hazırlanmış kağıt. 5. sf. 
Taklit edilmiş olan. 
korna is.İt. corna 1. Motorlu taşıtlarda, bisikletlerde sesle işaret vermek için 
kullanılan ve içinden hava geçirilerek çalınan boru, klakson. 2. Bu borudan çıkan 
ses. 
korsan is.İt. corsar 1. Düşman veya kendi ulusunun gemilerine saldıran deniz 
haydudu, deniz hırsızı. 2. mec. Başkalarının hakkını zor kullanarak alan kimse.      
3. sf. İzinsiz olarak çoğaltılan (kitap, kaset vb.) 4. sf. mec. Bir hakkı izinsiz olarak 
kullanan. 
korte is.İt. corte Aşıktaşlık, flört. 
krema is.İt. crema 1. Bir çeşit yumurtalı süt tatlısı. 2. Sütün yüzünden toplanan 
yağlı katman. 3. Kevgirden geçirilmiş, krema veya sütle koyulaştırılmış çorba. 
kukuleta is.İt. cocoletta Yağmur, soğuk vb. dış etkilere karşı başa geçirilen, giysiye 
dikili veya ayrı olarak kullanılan başlık. 
kumanda is.İt. comando 1. Komuta. 2. Elektronik aygıtları belli bir uzaklıktan 
yönetmeye yarayan kablosuz alet. 
 kupa is.İt cuppa 1. Cam veya seramikten yapılmış, kulplu, büyük bardak. 2. sf. Bu 
bardağın alabileceği miktarda olan. 3. Altın, gümüş, bronz veya kristalden yapılmış, 
yarışma ödülü olarak verilen ayaklı kap. 4. Yarışma ödülü olarak verilen herhangi 
bir sanat eseri. 5. İskambil kağıtlarının dört grubundan benekleri kırmızı, kalp 
biçiminde olanı, yürek. 
kurdele is.İt. cordella 1. Geniş ipekli şerit. 2. Belli bir biçim verilmiş saça veya 
giysinin yakasına takılan ince kumaş. 
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laka is.İt. lacca Lak. 
lapa is.İt. lappa Nişastalı tanelerin, su ile kaynatılarak bulamaç kıvamına getirilmiş 
durumu.  
lata is.İt. cocaletta esk. Osmanlılarda ilmiyenin giydiği bir üstlük türü.  
lavabo is.İt. lavabo 1. Üzerinde su muslukları bulunan, porselen, emaye, sac 
vb.nden yapılmış, el, yüz, bulaşık yıkamaya yarar, çukur yer veya eşya. 2. Tuvalet. 
3. mec. Lokanta, gar vb. yerlerde bu düzenin bulunduğu yer.  
lavanta is.İt. lavanda Lavanta çiçeğinden yapılan ispirtolu esans.  
lazanya is.İt. lasagna Bir tür İtalyan makarnası.  
limaki is.İt. limacci Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe.  
limonata is.İt. limonada Su, şeker ve limon suyundan yapılan şerbet.  
lira is.İt. lira 1. Yüz kuruş değerinde Türk para birimi, teklik. 2. Bazı ülkelerin para 
birimi. 3. esk. Yedi gram ağırlığında altın sikke, sarı lira.    
liret is.İt. esk. İtalya'nın para birimi.  
liste is.İt. lista Alt alta yazılmış şeylerin bütünü, dizelge.  
loca is.İt. loggia 1. Tiyatro, sinema vb. eğlence yerlerinde veya parlamento 
salonlarında özel bölme. 2. Masonluk bölümlerinden her biri.  
lokanta is.İt. locanda 1. Yemek pişirilip satılan yer, aşevi, restoran. 2. hlk. Aşçı.  
lonca is.İt. loggia esk. Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, 
korporasyon.  
lorta is.İt. lorta Ayakkabı kalıbının çapı.   
lostra is.İt. lustra Ayakkabı boyama.  
lotarya is.İt. lotteria Ad veya numara çekilerek oynanan şans oyunlarının genel adı.  
lunapark is.İt. luna + İng. park Türlü eğlence ve oyun kuruluşları bulunan alan.  
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madalya is.İt. medaglia Savaşta yararlık gösterenlere, yarışlarda derece alanlara 
ödül, bazen de önemli bir olay dolayısıyla ilgililere hatıra olarak verilen metal 
nişan.  
madalyon is.İt. medagliona Boyna zincirle takılan, genellikle değerli metalden 
yapılmış, içine küçük resim gibi şeyler konulan, türlü biçimde süs eşyası.  
mafya is.İt. mafia 1. Yasa dışı işlerle uğraşan, zor kullanarak birtakım gizli çıkarlar 
sağlayan örgüt. 2.  Bu örgüte mensup olan kimse.  
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makarna is.İt. maccherone 1. İrmik veya una yumurta karıştırılarak hazırlanmış 
türlü biçimlerdeki kuru hamur. 2. Bu hamurdan yapılan yemek. 3. argo İtalyan lireti.  
maltız is.İt. maltese 1. Çoğunlukla yemek pişirmekte kullanılan, içinde ızgarası 
bulunan, ayaklı ve taşınır ocak. 2. öz.is. Maltalı.  
manca is.İt. mangia 1. Yiyecek. 2. Kedi, köpek yiyeceği.  
mandalina is.İt. mandarino Turunçgillerden, ılıman iklimlerde yetişen ve portakala 
çok benzeyen bir ağaç.  
manifatura is.İt. manifattura Fabrika yapımı her türlü kumaş, bez vb. dokuma.  
manivela is.İt. manovella 1. Bir ucunun bağlı bulunduğu bir nokta çevresinde 
dönen kol. 2. Kaldıraç.   
mano is.İt. mano argo Kumar oynatan kişinin kazançtan aldığı pay.  
marka is.İt. marca 1. Resim veya harfle yapılan işaret. 2. Bilet, para yerine 
kullanılan metal veya başka şeyden parça. 3. Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi 
tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işaret. 4. mec. Tanınmış 
ürün, saygın kişi vb.     
martin is.İt. martini hlk. Tek kurşun atan bir tür tüfek.  
mekanizma is.İt. mechanisma 1. Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir 
biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek. 2. Organların 
işleyiş biçimi. 3. Ateşli silahların işlemesini sağlayan mekanik bölüm. 4. mec. Oluş, 
ortaya çıkış, işleyiş.    
mira is.İt. mira Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini gösteren, yön 
belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lata.  
miza is.İt. misa Kumarda ortaya sürülen para.  
mobilya is.İt. mobilia Oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan yerlerin 
döşenmesine yarayan taşınabilir eşyaya verilen genel ad, möble.  
moda is.İt. moda 1. Değişiklik gereksinimi veya süslenme özentisiyle toplum 
yaşamına giren geçici yenilik. 2. Belirli bir süre etkin olan toplumsal beğeni, bir 
şeye karşı gösterilen aşırı düşkünlük  3. sf. Geçici olarak yeniliğe ve toplumsal 
beğeniye uygun olan.  
modistra is.İt. modistra Kadın terzi.  
mortadella is.İt. mortadella Bir tür İtalyan sucuğu ve böreği.  
morto is.İt. morto argo Ölü.  
mostra is.İt. mostra Örnek, göstermelik, model.  
mozerella is.İt. mozzerella İnek sütünden yapılan, küçük, yağlı, yuvarlak biçimde 
kızartılarak da yenilen bir peynir türü.  
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numara is.İt. numero 1. Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam.        
2. Ölçü. 3. Benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan 
sayı. 4. Öğrenciye verilen not. 5. Okullarda öğrencileri birbirinden ayırt etmek için 
her birine verilen sayı. 6. mec. Eğlendirici oyunlardan her biri. 7. argo Hile, düzen, 
dalavere, yalan.        
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ombra is.İt. ombra Doğrama işlerini kahverengiye boyamakta kullanılan toprak 
boya.  
opera is.İt. opera 1. Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli 
tiyatro eseri. 2. Bu eseri oynayan sanatçı topluluğu. 3. Böyle eserlerin oynandığı 
yapı.    
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pala is.İt. pala 1. Kavisli, kısa, uç bölümü geniş, kabzasına doğru daralan bir kılıç 
kılıç. 2. Kürek vb. araçların, enli ve yassı bölümü. 3. Bir yere çaprazlama konulan 
yassı kiriş veya kereste.    
palanga is.İt. palanco Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri 
kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan düzenek.  
palyaço is.İt. pagliaccio Kendisini seyredenleri güldüren ve eğlendiren, acayip 
kılıklı, yüzü aşırı ve komik biçimde boyalı oyuncu.  
palyoş is.İt. Kısa ve iki yanı keskin, düz kılıç.  
pandispanya is.İt. pan di Spagna Yumurta katılarak yapılan şekerli, kabarık, 
yumuşak bir tür pasta. 
papa is.İt. pappa din b. Roma Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, 
Vatikan'da oturan ve Hz. İsa'nın vekili sayılan başkanı. 
parapet is.İt. parapetto Küpeşte.  
paravana is.İt. paravento Paravan.  
parlamento is.İt. parlamento Başlıca görevi yasama, devlet bütçesini çıkarma, 
hükûmeti denetleme olan ve üyeleri halkoyu ile belirli bir süre için seçilen meclis 
veya meclisler, yasama kurulu, yasama meclisi, yasama organı.  
parmıcan is.İt. parmigiano Bir tür İtalyan peyniri.  
parola is.İt. parola 1. Askerlerin birbirlerini tanımalarını sağlayan ve kendi 
aralarında önceden kararlaştırdıkları kelime veya söz. 2. mec. Varılmak istenen 
amacı özetleyen söz. 3. Gizlilik ortamında insanların birbirini tanımalarını ve 
anlaşmalarını sağlayan işaret.    
paso is.İt. passo 1. Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir 
bölümünden muaf tutulduğunu gösteren belge. 2. argo Sürekli.  
pasta (I) is.İt. pasta İçine katılmış türlü maddelerle özel bir tat verilmiş, fırında 
veya başka bir yolla pişirilerek hazırlanmış bir tür hamur tatlısı.  
pasta (II) is.İt. pasta Giysilerde dikişli kıvrım.  
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pasta (III) is.İt. pasta Otomobillerin gerçek renklerini ortaya çıkarmak ve parlatmak 
için kullanılan özel karışım.  
pata is.İt. patta Oyunda yenen ve yenilen olmaması, berabere kalma.  
patiska is.İt. batista 1. Çoğu pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez, hasse, hasa.   
2. sf.  Bu bezden yapılmış.  
patrona is.İt. padrone esk. Osmanlı Devleti'nde tümamirale yakın bir deniz 
subaylığı unvanı.  
peçe is.İt. pezza 1. esk. Kadınların sokakta yüzlerine örttükleri ince siyah örtü, 
nikap. 2. mec. Maske, sır, giz.   
peçete is.İt. pezzetta Yemekte giysiyi korumak, ağız silmek için kullanılan ince, 
yumuşak kâğıt veya kumaş parçası.  
pena is.İt. penna Mızrap.  
pergola is.İt. pergola Gölgelik.  
peruk is.İt. parucca Takma saç.  
perukar is.İt. parrucchiere esk. Berber.  
pırlanta is.İt. brillante 1. Birçok façetası olacak biçimde yontulmuş foyasız parlak 
elmas. 2. sf. Üzerinde bu elmas bulunan (yüzük vb.).   
pianta is.İt. pianta Ayakkabı tabanının geniş bırakılan kenarı.  
pipo is.İt. pippo Ucundaki lüle içine tütün konulan ve yakılarak dumanı çekilen 
kısa, çubuk biçimindeki tütün içme aracı.  
pirzola is.İt. brisiola 1. Kasaplık hayvanda omurganın iki yanındaki bölge. 2. Bu 
bölgeden dilimler hâlinde çıkarılan kemikli et parçası, kotlet.   
piştov is.İt. pistole Osmanlı ordusunda bir süre kullanılan, paçavrayla sıkıştırılmış 
barutu horozunda bulunan çakmak taşı ile ateşleyip kurşun bilyeyi atan, kısa 
namlulu, tek atış yapılabilen bir tabanca türü.  
piyango is.İt. bianco 1. Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıtları satın alanlar 
içinden, kazananların kura ile belirlendiği talih oyunu. 2. mec. Beklenmedik olay 
veya durum.   
piyata is.İt. piatto 1. Yassı ve büyük yemek tabağı. 2. sf. Yassı.   
pizza is.İt. pizza Genellikle domates, zeytin, peynir, mantar, çeşitli et ve sebze 
türlerinin üzerine konulmasıyla hazırlanıp fırında pişirilen pide.  
plaka is.İt. placca 1. Kamyon, otomobil vb. kara taşıtlarına takılan numara levhası. 
2. Metal yaprak. 3. Plak.    
planya is.İt. plania 1. Büyük marangoz rendesi. 2. Rendeleme işi yapılan motorlu 
marangoz tezgâhı.  
poğaça is.İt. focaccia İçine peynir, kıyma vb. konarak hazırlanan bir tür tuzlu çörek. 
poliçe is.İt. polizzo 1. Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya 
bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri. 2. Sigorta 
senedi.  
politika is.İt. politica 1. Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak 
düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü, siyaset, siyasa. 2. Davranış biçimi, 
düşünce yapısı. 3. mec. Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını 
okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma vb. 
yollarla işini yürütme.    
pompa is.İt. pompa 1. Hava veya herhangi bir akışkanı bir yerden başka bir yere 
aktarmaya yarayan makine. 2. Bir kapta boşluk oluşturmak için o kaptaki havayı 
emmeye yarayan alet.   
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potkal is.İt. boccale Kaza veya başka bir olayı karadakilere bildirmek için 
gemilerden denize salınan, içinde mektup olan şişe.  
pranga is.İt. branca esk. Ağır cezalıların ayaklarına takılan kalın zincir.  
pratika is.İt. pratica Kıyı sağlık idaresi tarafından gemilere verilen giriş çıkış izni.  
propaganda is.İt. propaganda Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına 
tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen 
çalışma, yaymaca.  
prova is.İt. prova 1. Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını 
anlamak için yapılan deneme.  2. Bir giysiye son biçimini vermeden önce giysiyi 
giyecek kişinin üzerinde yapılan düzeltme. 3. Yazar veya düzeltmen tarafından 
üstünde düzeltmeler yapılan basılı metin.   
punt is.İt. punta Bir şey için uygun zaman, fırsat.  
punto is.İt. punto Matbaacılıkta, bilgisayarda harflerin büyüklük ve küçüklüklerine 
göre aldığı ad.  
puro is.İt. puro Yaprak sigarası.  
pusula (I) is.İt. bussola Üzerinde kuzey güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs 
iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç, yön belirteci.   
pusula (II) is.İt. bussola 1. Küçük bir kâğıda yazılmış kısa mektup, tezkere.             
2. Üzerinde alacak hesabı yazılmış kâğıt.  
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ranza is.İt. rancio Gemi, tren, kışla, yatılı okul vb. yerlerde üst üste yapılan yatak 
yeri.  
raspa is.İt. raspa 1. Demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas vb.ni çıkarma, pürüzleri 
gidermek amacıyla kullanılan iri dişli bir törpü. 2. Kunduracılıkta köselenin yüzünü 
sıyırmaya ve perdahlamaya yarayan alet.   
reçete is.İt. ricetta 1. Üzerinde doktorun hastası için gerekli gördüğü ilaçlarla, 
bunların kullanılış biçimleri yazılı olan kâğıt. 2. hlk. Yemek veya halk tedavisinde 
kullanılan ilaç tarifesi.   
rekolte is.İt. ricolta Tarımda bir yılda derlenen ürünlerin bütünü.  
riziko is.İt. risico Risk.  
roba is.İt. roba Bir giyeceğin göğüsle omuz arasında kalan bölümüne eklenen 
parça.  
rosto is.İt. arrosto Haşlandıktan sonra veya doğrudan doğruya kızartılarak pişirilen, 
dilim dilim kesilen et.  
rota is.İt. rotta 1. Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol. 2. mec. Görüş 
veya tutuma göre gidilen, izlenen yol.   
roza is.İt. roza 1. Bir tür pembe elmas. 2. sf. Bu elmasla yapılan (takı).   
ruba is.İt. roba esk. Giysi, giyecek, urba.  
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saçula is.İt. sassola Dökümcülerin kullandığı ağaçtan yapılmış kalıp.  
sadakor is.İt. 1. Düz dokunmuş, açık saman renginde bir tür ipek kumaş. 2. sf. Bu 
kumaştan yapılan.   
sako is.İt. sacco esk. Paltoya benzer bir tür üstlük.  
salam is.İt. salame Sığır, hindi vb. etinden yapılan, genellikle dilimlenerek soğuk 
yenen bir yiyecek.  
salamura is.İt. salumiere 1. Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı vb. yiyeceklerin, 
bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su. 2. Bu suyun içinde tutulmuş yiyecek. 
3. sf. Bu suyun içinde tutulmuş olan.    
salata is.İt. salata Genellikle bazı çiğ ot ve sebzelerle yapılan, yağ, limon vb. 
maddeler konulan, yemeklerle birlikte yenen yiyecek.  
salça is.İt. salsa 1. Yemeklere lezzet ve renk katmak için konulan domates veya 
biber ezmesi. 2. Domates, baharat vb. şeylerle yapılan, çoğunlukla et yemeklerine 
katılan sos.   
salmastra is.İt. salmastra 1. Halat tellerinden saç gibi örülmüş olan ip. 2. Özellikle 
makinelerde birbirine sıkıca değen iki yüzey arasına yerleştirilerek bu yüzeyler 
arasına su, buhar veya yağların sızmasını önleyen urgan.   
salta (I) is.İt. salto Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması.  
salta (III) is.İt. saltomarca Yakasız, iliksiz, kolları bolca bir tür kısa ceket.  
saparta is.İt. sabordo 1. Gemi bordasındaki top çıkarılan dört köşe boşluk ve 
açıklık. 2. Bir batarya topun birden ateş etmesi, alabanda ateşi. 3. mec. Paylama.   
sedye is.İt. sedia Hasta veya yaralı taşımaya yarayan katlanabilir hasta yatağı, 
teskere.  
senato is.İt. senato 1. Bazı ülkelerde yaş ve eğitimlerine göre seçilmiş parlamento 
üyelerinden oluşan meclis. 2. Üniversite yasasına göre seçilen ve rektör 
başkanlığında toplanan yüksek karar organı. 3. Senatörlerin toplandıkları yer.         
4. tar.Eski Roma'da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi.      
sepya is.İt. seppia 1. Mürekkep balığından alınan koyu siyah boya. 2. sf. Bu boya 
ile yapılan (resim).   
sera is.İt. serra Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı 
korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, limonluk, ser.  
sigorta is.İt. sicurta 1. Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride 
karşılaşabileceği zararı gidermek için önceden ödenen prim karşılığında bu işle 
uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi. 2. Bu tür sözleşmeleri 
yapan şirket. 3. Özellikle elektrik devresinde, akım çok güçlü olduğunda eriyerek 
güvenliği sağlayan, kazayı önleyen nesne veya düzen.    
sinyor is.İt. signore İtalya'da "bay" anlamında kullanılan bir unvan.  
spagetti is.İt. spaghetti Çeşitli soslarla yapılan İtalyan makarnası.  
susta is.İt. su sta Köpek arka ayakları üzerinde durma. 
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şano is.İt. sceno esk. Tiyatro sahnesi. 
şırınga is.İt. siringa 1. Havayı, sıvıları emmeye veya itmeye yarayan alet. 2. Kaslar 
veya damar yoluyla vücuda sıvı bir ilacı basınçla vermek için kullanılan bir tür 
pompa, araç, iğne, enjektör. 3. tıp Bir doku veya boşluğa basınçla sıvı doldurmaya 
yarayan alet. 
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tabela is.İt. tabella 1. Üzerinde tanıtıcı, belirtici bir yazı, açıklama, işaret veya 
resim bulunan, tahta veya sac parçası, levha. 2. Hastane, yatılı okul, askerî birlik 
gibi toplu yemek verilen yerlerde, günlük yemek için çıkarılan erzakın türünü, 
miktarını gösteren çizelge. 3. Hastanelerde her hastanın gündelik yemek ve ilacının 
yazıldığı kâğıt. 
tarator is.İt. tarator Ceviz içi, sarımsak, tuz, ekmek içi, sirke ve tahinin limon suyu 
ile çırpılmasından sonra kıyılmış maydanozla hazırlanan salça veya sos.  
taverna is.İt. taverna Çalgılı meyhane.  
tavla is.İt. tavola 1. Bölümlere ayrılmış iki yanlı tahta üzerinde on beşerden otuz 
pul ve iki zarla iki kişinin karşılıklı oynadığı oyun. 2. Bu oyunun üzerinde 
oynandığı, iki iç yüzü bölme desenli, dikdörtgen biçimindeki tahta kutu.   
tela is.İt. tela Kumaşla astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan 
kolalı bez.  
tente is.İt. tenda Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, 
naylon vb.nden yapılmış örtü.  
tiyatro is.İt. teatro 1. Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer.  
2. Bu türleri, izleyiciler önünde sahnede oynayan grup. 3. Sahnelenmek için 
yazılmış oyunların tümü.   
toka is.İt. tocca 1. El sıkışma. 2. İçki içerken birinin şerefine, sağlığına kadeh 
tokuşturma.     
torna is.İt. torna Ağaç veya metal eşyaya yuvarlak bir biçim vermek için kullanılan 
çarklı tezgâh.  
tornavida is.İt. torna-vite Vidaları söküp takmakta kullanılan, ucu düz veya yıldız 
biçiminde alet.  
trampa is.İt. tra-ambo Değişim.  



234 
 

tulumba is.İt. tromba 1. Sıvıları alçak yerlerden çekmeye veya yüksek yerlere 
çıkarmaya yarayan araç. 2. Otomobil lastiği, futbol topu vb. şeyleri şişirmeye veya 
herhangi bir sıvıyı sıkmaya, bir şey üzerine püskürtmeye yarayan araç.   
turta is.İt. torta Üzeri yufka kaplı, meyveli veya kakaolu bir pasta türü.  
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urba is.İt. roba hlk. Giysi.  
ustunç is.İt. astuccio Taşınabilir cerrah araçları takımı.  
usturpa is.İt. stropa İnce bir halatın ucuna bir kurşun parçası bağlanarak yapılan bir 
çeşit kırbaç.  
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üniforma is.İt. uniforma 1. Aynı işi yapanların giydikleri, tüzükle belirtilmiş, bir 
örnek giysi. 2. Silahlı kuvvetlerin resmî giysisi.    
ütopya is.İt. utopia Gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı veya düşünce.  
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vardakosta is.İt. guarda-coste 1. Kıyıları koruyan gemi. 2. sf. argo İri yarı ve 
gösterişli (kadın).   
vazo is.İt. vaso Çiçek koymak için kullanılan, cam, toprak, porselen vb. 
maddelerden ve çeşitli madenlerden yapılan, türlü boyut ve biçimlerde olabilen kap.  
veronika is.İt. veronica Yavşan otu.   
vida is.İt. vite Döndürülerek bir yere sokulan burmalı çivi. 
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vidala is.İt. vitello Çanta ve ayakkabı yapılan tabaklanmış dana derisi.  
vido is.İt. vedo Oyunda kazanılacak parayı iki katına çıkarma.  
villa is.İt. villa Yazlıkta veya şehir dışında, bahçeli, müstakil ev.  
vizite is.İt. visita 1. Hekimin hastanedeki hastaları dolaşıp yoklaması. 2. Muayene 
için hekime ödenen ücret.   
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zebra is.İt. zebra Tek parmaklılardan, ata benzeyen, derisi çizgili, Afrika'da 
yaşayan memeli hayvan.  
 
 
 
2.1.1 İsim Terimler 
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abluka is. İt. abloco ask. Kuşatma. 
aborda is.İt. abborda den. Bir deniz teknesinin başka bir tekneye, bir iskeleye veya 
bir rıhtıma yanını vererek yanaşması. 
acente is.İt. agente 1. Bir kuruluşun yaptığı işi kazanç karşılığı onun adına yürüten 
iş yeri. 2. Vapur ortaklığı. 3. Banka Şubesi. 4. Bir kurumun veya şubelerinin 
başında bulunan kimse. 5. tic. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak 
belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren 
işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse.  
acyo is.İt. aggio tic. 1. Herhangi bir paranın  gerçek değeriyle sürüm değeri arasında 
veya bir ticaret senedinin üzerinde yazılı miktar ile indirimden sonraki tutarı 
arasında doğan fark. 2. Bir ticaret senedinin yenilenmesinde alınan komisyon. 3. 
Senetli kredi işlemlerinde bankaların yaptıkları tahsilat. 
adacyo is.İt. adagio müz. Yavaş, ağır biçimde çalınan beste. 
aganta is.İt. den. Yısa veya laçka edilmekte olan bir halatın ve zincirin kısa bir süre 
elde tutulup bırakılmaması için verilen emir. 
alabanda is.İt. alla banda den. Deniz teknelerinin iç yanları, borda karşıtı. 
alabora is.İt. albura den. 1. Geminin yan yatması. 2. Bir serenin yatay durumdan 
düşey duruma getirilmesi. 3. Selamlamak için filika küreklerinin yukarıya 
kaldırılması. 4. Balığı toplamak için dalyan ağının yukarıya alınması. 
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alarga is.İt. allarga 1. den. Açık deniz, engin. 2. zf. argo Uzaktan, açıktan 3. ünl. 
den. “Açıktan geç, yaklaşma” anlamında bir seslenme sözü. 
algarina is.İt. argagno den. 1. Ağır bir şeyi denizden çıkarma veya denize indirme 
işinde kullanılan büyük vinçli deniz teknesi. 2. Bazı gemilerin baş veya kıç 
tarafından eğik olarak uzatılmış bulunan makaralı, kısa ve kalın dikme. 
alkarna is.İt. argagna den. İstiridye, midye, tarak vb. kabuklu hayvanları avlamak 
için deniz dibini taramakta kullanılan, ağız kısmı demirden bir ağ. 
alto is.İt. alto müz. 1. Kemanla viyolonsel arası büyük keman, viyola. 2. Kontralto. 
anele is.İt. anello den. Gemilerde türlü işlerde kullanılan bir tür demir halka. 
antika is.İt. antica 1. Tarihsel değeri olan eski eşya. 2. Eski çağlardan kalma eser.   
3. Mendil, örtü, yatak çarşafı vb. bezlerin kenarlarına paralel ipliklerden bir bölümü 
çekilip dikey olanların ikisi, üçü bir arada tire ile sarılarak yapılan diş diş süs, sıçan 
dişi, ajur. 4. sf. Antik. 5. sf. mec. Genele, olağana, geleneğe aykırı, acayip, tuhaf. 
apiko is.İt. apicco 1. den. Geminin, zinciri toplayıp demirini kaldırmaya hazır 
olması. 2. sf. argo Hazır, tetik. 3. sf. Derli toplu, süslü, şık. 
arioso is.İt. müz. Dramatik ve lirik bakımdan yüksek bir anlatım gücü olan ağırbaşlı 
hava. 
ariya is.İt. arria den. Sancağı, yelkeni veya sereni direkten aşağı alma. 
arma is.İt. 1. Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin sembolü olarak kabul 
edilmiş resim, harf veya şekil, ongun. 2. den. Geminin yürümesine hizmet eden 
direk, seren, ip, halat ve yelken takımı. 
armada is.İt. den. Donanma. 
armador is.İt. den. Geminin direk, seren, yelken ve ip vb. donanımını düzenleyen 
usta. 
armadura is.İt. den. Gemide direklere bağlı halatları bağlamak için küpeştenin iç 
tarafında bulunan delikli ve çubuklu levha. 
armonika is.İt. müz. 1. Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflendiğinde ayrı 
notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka, armonik. 2. Akordiyon. 
arnika is.İt. bot. Öküzgözü. 
arya is.İt. aria Operalarda solistlerin birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle 
kendi içinde bütünlüğü olan parça. 
avara is.İt. avare 1. Üzerinde döndüğü ve kendisini taşıyan milden bağımsız olarak 
çalışan mekanizma. 2. ünl. Kıyıya dayanılarak sandalın açılması için kürekçilere 
verilen komut. 3. den. Bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması. 
avarya is.İt. avaria 1. tic. Bir deniz yolculuğunda geminin veya yükünün gördüğü 
zarar. 2. Çeşitli sebeplerle dayanıklılığını ve esnekliğini kaybetmiş yapağı ve yün.  
avisto is.İt. tic. Ödenmesi gereken poliçelere yazılan ve “görüldüğünde” anlamına 
gelen bir terim. 
azot is.Fr. azote kim. Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört 
oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element, nitrojen. 
azotometre is.Fr. azotomètre kim. Bir organik maddede bulunan azotun gaz 
hacmini ayarlamaya yarayan aygıt, azotölçer. 
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babafingo is.İt. papafingo den. Yelkenli gemilerde direklerin ve gabyanın üstünde 
bulunan en yüksek bölüm. 
baderna is.İt. baderna den. Halatın aşınabilecek yerine sarılan bez, halat sargısı. 
balina is.İt. balena zool. 1. Balinalardan, yaklaşık olarak uzunluğu 20 m, ağırlığı 
200 ton olan memeli hayvan, kadırga balığı, falyanos. 2. esk. Giysilerin dik ve 
düzgün durması için bazı yerlerine özellikle yakalarına konulan sert, esnek, yassı, 
dar, uzun çubuk. 
balyos is.İt. bajulus tar. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Frenk ve özellikle 
Venedik elçisi. 
bandıra is.İt. bandiera den. 1. Bir geminin hangi devlete ait olduğunu gösteren 
bayrak. 2. Yabancı devlet bayrağı. 
bando is.İt. bando 1. müz. Türlü üflemeli ve vurgulu çalgılardan oluşan ve 
genellikle geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı, mızıka.  
2. Takım, topluluk. 
banko is.İt. banco 1. İş yerlerinde üzerine eşya koymaya elverişli, iş takibi için 
gelen kişiyle görevli arasına konulmuş tezgâh. 2. Talih oyunlarında, oyunu 
yönetenin ortaya koyduğu para. 3. Talih oyunlarında oyunu yöneten kimse. 4. zf. 
Kesinlikle. 5. ünl. Talih oyunlarında paranın hepsine oynandığını anlatan bir söz.   
6. den. Su altı tepeliği. 
barata is.İt baretta 1. Bilim doktorlarının ve kardinallerin giydikleri dört köşe 
külah veya başlık. 2. tar. Osmanlı sarayında genellikle bostancıların, baltacı ve 
kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık. 
barka is.İt. barca den. Büyük sandal. 
basso is.İt. müz. 1. En kalın erkek sesi. 2. En kalın sesli orkestra çalgısı. 
bastika is.İt. pasteca den. Bir yelken serenine veya herhangi bir ağaca açılan delik. 
baştarda is.İt. galca bastarda tar. ve den. Osmanlı donanmasında yer alan kadırga 
cinsinden bir tür savaş gemisi. 
batarya is.İt. bataria ask. 1. En küçük topçu birliği. 2. Savaş gemilerinde borda 
topları ve bunların bulunduğu güverte parçası. 3. Pil. 4. tek. Birkaç aygıtın bir araya 
getirilerek belirli biçimde eklenmesinden oluşan takım. 
belladonna is.İt. bot. Güzelavrat otu. 
bergamot is.İt. bergamotto bot. 1. Turunçgillerden bir ağaç. 2. Bu ağacın, 
kabuklarından reçel yapılan ve esans çıkarılan meyvesi. 
boca is.İt. poggia den. Geminin rüzgar almayan yanı. 
bomba is.İt. bomba 1. Canlı veya cansız hedeflere atılan, içi yakıcı ve yıkıcı 
maddelerle doldurulmuş, türlü büyüklükte patlayıcı, ateşli silah. 2. Büyük fıçı veya 
varil. 3. Bomba biçiminde, kalın demirden kap. 4. den. Yan yelkenlerin alt yakasını 
gerip açmak için kullanılan yatay seren. 
bono is.İt. buono huk. Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir 
kimseye ödeneceğini belirten senet, emre muharrer senet. 
borda is.İt. bordo den. Geminin veya kayığın yanı. 
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borina is.İt. borina den. Dört köşe yelkenlerin yan yakalarına, alt tarafa doğru 
bağlanan halat. 
borsa is.İt. ekon. Bazı tüccarların ve özellikle sarraflarla değerli kağıt ve tahvil 
alışverişiyle uğraşanların alım satım ve değişim amacıyla devlet denetimi altında iş 
yaptıkları yer. 
boyna is.İt. baona den. Sandalı kıçtan yürüten kısa kürek, boyana. 
branda is.İt. den. Gemilerde tayfa ve erlerin yattığı dikdörtgen biçiminde, 
astarlanmış bezden yapılan, halatlarla bir yere tutturulan asılı yatak. 
brokoli is.İt. broccoli bot. Hardalgillerden, küçük, yeşil yumrular halinde olan, 
haşlanarak yemeği hazırlanan bir tür sebze. 
burgata is.İt. purgada den. Tel ve bitkisel halatların çevresini belirten birim. 
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cıvadra is.İt. givadera den. Geminin baş tarafından havaya doğru biraz kalkık 
olarak uzatılmış bulunan direk. 
ciranta is.İt. giranta tic. Bir senedi ciro eden kimse. 
ciro is.İt. giro tic. 1. Bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından başkasına çevrilmesi 
ve senedin arkasına gereken yazının yazılıp imza edilmesi. 2. Bir ortaklığın bir yıl 
boyunca alış ve satış tutarlarının genel toplamı. 
cunda is.İt. zonta den. Yatay serenlerin her iki başı. 
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çavalye is.İt. den. Çavela. 
çello is.İt. cello müz. Viyolonsel. 
çembalo is.İt. müz. Klavsen. 
çıma is.İt. cima den. Halat ucu. 
çimbali is.İt. cembalo müz. Klavsen. 
çinko is.İt. zinco kim. 1. Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37 olan sert bir 
element. 2. sf. Bu elementten yapılmış. 
çipo is.İt. den. Çapa. 
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diminuendo is.İt. müz. 1. Müzik parçasının başında “>” işaretiyle gösterilen nota 
terimi. 2. zf. Sesi gittikçe azaltarak. 
do is.İt. müz. 1. Gam (II) dizisinde “si” ile “re” arasındaki ses. 2. Bu sesi gösteren 
nota işareti. 
duka is.İt. duca tar. 1. Dük unvanının eskiden kullanılan biçimi. 2. Bir çeşit 
Venedik altın akçesi. 
düet is.İt. müz. 1. İki ses veya iki müzik. 2. Karşılıklı iki kişi tarafından söylenen 
şarkı. 
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espressivo is.İt. müz. Duygulu, içten. 
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fa is.İt. fa müz. 1. Müzikal ses dizilerinde mi ile sol arasındaki ses. 2. Bu sesi 
gösteren nota işareti. 
faça is.İt. faccia argo 1. İskambil destesinin en altındaki kağıt. 2. Yüz, çehre, surat. 
3. Giysi. 4. den. Yüklü geminin bordasındaki su düzeyi ile boş geminin 
bordasındaki su düzeyi arasında kalan bölüm. 
façuna is.İt. faccina den. Halatın örselenecek yerine tel veya sicimle yapılan sargı. 
falso is.İt. falso 1. müz. Bir parça çalınır veya söylenirken yapılan nota yanlışlığı.   
2. mec. Yanlış davranış. 
falya is.İt. falia esk. 1. ask. Topları ateşlemek için ağızotunun konulduğu delik.        
2. Kapıp koyuverme, salıverme. 
familya is.İt. famiglia 1. Aile. 2. biy. Birçok ortak özellikleri sebebiyle bir araya 
getirilen cinslerin topluluğu, fasile. 3. hlk. Karı, eş. 
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fanyol is.İt. Eufanio’dan müz. esk. Bariton veya tenor ses veren, bakırdan yapılmış 
çalgı. 
fatura is.İt. fattura tic. Satılan bir malın cinsini, miktarının ve fiyatını bildirmek 
için satıcının alıcıya verdiği hesap pusulası. 
fırkata is.İt. fregata den. esk. 10-15 çift kürekli, hızlı, eski bir savaş gemisi. 
fırkateyn is.İt. fregatone den. esk. Üç direkli, bir tür yelkenli savaş gemisi. 
filet is.İt. den. Derinliği aynı olan  sığ su alanı. 
filika is.İt. feluca den. Cankurtaran sandalı. 
filo is.İt. filo 1. ask. Bir arada ve bir komuta altında bulunan savaş gemilerinin veya 
uçaklarının bütünü. 2. Aynı tür yük taşıyan ticaret gemilerinin veya kara taşıtlarının 
bütünü. 3. argo Bit. 
filotilla is.İt flottiglia ask. Torpidolardan oluşan filo. 
fino is.İt. fino 1. zool. Çok tüylü küçük bir köpek türü. 2. argo Esrar. 
firma is.İt. firma tic. Tüzel kişiliği olsun olmasın bir ekonomik etkinlik birimi. 
fişka is.İt. fissa den. Çipo tırnağını kaldırıp asmak için geminin kenarında bulunan 
sabit veya hareketli demir askı. 
flandra is.İt. filandra den. Genellikle ince bezden yapılmış, uçkurluk bölümü dar, 
kurdele biçiminde bayrak. 
flavta is.İt. flauto müz. Flüt. 
flok is.İt. floco den. Geminin cıvadrasına çekilen üçgen yelken. 
fonda is.İt. fondo den. 1. Geminin demir attığı yer. 2. ünl. Gemiler için demir atma 
komutu. 
fora is.İt. fuori den. 1. Yelken açtırma. 2. ünl. Yelkenleri açtırmak için verilen 
komut. 
frengi is.İt. veringola den. Gemi güvertelerinde, suların dışarıya akması için 
bordalara açılan delik. 
frişka is.İt. fresco den. Yelkeni dolduramayacak kadar hafif rüzgar. 
fulya is.İt. foglia bot. Nergisgillerden, soğan köklü bir bitki ve bu bitkinin zerrin ve 
nergis adlarıyla da anılan güzel kokulu çiçekleri. 
futa is.İt. fuota den. Dar, uzun ve hafif bir yarış kayığı, kik. 
 
 
 
 

-G- 
 
 
 
 

gabro is.İt. gabbro jeol. Amfibol, piroksen, olivin vb. renkli minerallerden oluşan 
bir tür iri taneli kaya. 
gabya is.İt. gabbia den. Ana direklerin üzerine sürülen çubuklara ve ana direklerin 
üstlerinde bulunan serenler. 
gamba is.İt. den. İyi toplanmamış halat veya zincirlerde ortaya çıkan dolaşıklık, 
burulma. 
grado is.İt. kim. 1. Bir sıvının içindeki alkol derecesi. 2. mec. Derece. 



241 
 

grandi is.İt. grande den. Geminin baştan ikinci direği. 
groston is.İt. den. Bir geminin kullanılan bölümünün ton birimi cinsinden karşılığı. 
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ıskaça is.İt. scazza den. Yelkenli gemilerde direklerin alt uçlarının içine oturtulduğu 
yuva. 
ıskarça is.İt. scarsa den. 1. Bir limanın gemi kalabalığı içindeki durumu. 2. esk. Bir 
şeyi tıka basa doldurma. 
ıskarmoz is.İt. scarmos den. 1. Gemilerin kaburgalarını oluşturan eğri ağaçların adı. 
2. Kürek takmak için kayık ve sandalın yan kenarına dikine yerleştirilmiş ağaç 
çubuk. 
ıskarmoz is.İt. scarmos zool. Vücudu yuvarlak, uzunca, pullu, burnu sivri, küçük 
palamut boyunda bir balık. 
ıskota is.İt. scotta den. Büyük yelkenleri yönetmek için kullanılan ip. 
ısparmaça is.İt. sparmezza den. Deniz içinde birkaç zincirin birbirine dolaşması. 
ıspatula is.İt. spatola tek. Cerrahi, ev işleri, duvarcılık vb.nde kullanılan, bir 
maddeyi kazımaya, yaymaya yarayan küçük bir kürek veya ucu keskin olmayan, 
bükülen bir bıçak biçiminde metal, ağaç, kemik vb. maddelerden yapılmış araç. 
ıspavli is.İt. spavli den. Gemilerde kullanılan bir çeşit kalın sicim.  
 
 
 
 

-İ- 
 

 
 
  
intermezzo is.İt. müz. Serbest bir biçimde yazılmış olan ve kendi kendine bir bütün 
oluşturan müzik eseri. 
iskalarya is.İt. scalare den. Çarmıhların halat basamakları. 
iskandil is.İt. scandaglio den. 1. Denizin derinliğini ölçme. 2. Bu iş için kullanılan 
araç. 3. mec. İşin içyüzünü öğrenme, bilgi toplama, sorup soruşturma. 
iskele is.İt. scala 1. Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, 
denize doğru uzanan yer. 2. Kıyıya yanaşan deniz aracına doğru uzatılan eğreti 
küçük köprü veya gemiye çıkmayı sağlayan merdiven. 3. Vapur uğrağı olan şehir 
veya kasaba. 4. İçerilerde bulunan bir yerin kendine en yakın olan deniz taşıtı uğrağı 
veya demir yolu durağı. 5. Yapıların dışında sıvama, boyama veya onarım için 
keresteden kat kat kurulan, çalışma sırasında üstüne çıkılan çatkı. 6. Geminin sol 
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yanı. 7. sin. ve TV Işıkların yerleştirilmesi, ışıkçıların dolaşabilmesi için 
stüdyolarda tavana yakın yerde duvarı çepeçevre saran çıkıntı. 
iskonto is.İt. sconto tic. 1. İndirim, tenzilat. 2. tic. Süresi dolmamış bir senedin, faiz 
ve komisyonu düşürülerek karşılığından eksiğine alınması, kırdırma. 3. tic. Senedin 
saymaca değeri üzerinden yapılan indirim. 4. tic. tkz. Söz için bir bölümünü 
söylenmemiş saymak. 
iskorçina is.İt. scorzone bot. Birleşikgillerden, lezzetli kökleri sebze olarak 
kullanılan, Akdeniz bölgesinde çok yetiştirilen bir bitki. 
iskota is.İt. scotta den. Yelkenleri açmak ve tutmak için alt köşelerine bağlanan 
halat, zincir ve palangadan oluşan donanım. 
istinga is.İt. stringa den. Yelkenleri toplamak için kullanılan halat. 
istralya is.İt. straglio den. 1. Gemide direk ve çubukları baş tarafından, yani 
burundan tutan halat. 2. Geminin kaburgalarını birbirine bağlayan demir kuşak. 
izbiro is.İt. sbirro den. Çeşitli yükleri yukarı çekmek için halattan yapılmış sapan. 
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jandarma is.İt. gendarme ask. 1. Yurt içinde genel güvenliği ve kamu düzenini 
korumakla görevli, yasa ve nizamların koyduğu hükümlerin yürütülmesini ve 
bunlara dayanan hükumet emirlerinin yerine getirilmesini sağlayan silahlı askeri 
kuvvet. 2. ask. Bu kuvvette görevli olan kimse. 3. sf. mec. Açıkgöz. 
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kalafat is.İt. calafato 1. den. Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup 
ziftleyerek su geçirmez duruma getirme işi. 2. tar. Aşağısı dar, yukarısı geniş bir 
çeşit yeniçeri başlığı. 3. tar. Osmanlı imparatorluğunda vezir veya yüksek mevkide 
devlet adamlarının giydikleri bir başlık. 4. mec. Onarma, tamir etme. 
kalastra is.İt. calastra den. Gemilerde cankurtaran filikalarını oturtmak için 
güvertelere konulan sepha.  
kalçete is.İt. calcetta den. Elle örülerek yapılan yassı halat. 
kaloma is.İt. caloma den. Demir atmış bir geminin zincirinin su içindeki bölümü. 
kalyon is.İt. galion tar. Yelkenle ve kürekle yol alan savaş gemilerinin en büyüğü. 
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kamara is.İt. camera 1. den. Gemilerde oda. 2. İngiltere yasama meclisi. 
kambiyo is.İt. cambio tic. 1. İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi. 2. tic. 
Herhangi bir yerdeki bir alacağın tahsili, bir borcun ödenmesi veya bir yerden 
toplanan para ve para yerine geçen taşınabilir değerlerin başka bir yere aktarılması 
için yapılan işlemin bedeli. 3. tic. Bu işlemin yapıldığı yer. 
kampanya is.İt. campagna 1. Politika, ekonomi, kültür vb. alanlarda belirli bir 
süredeki etkinlik dönemi. 2. tic. Tüketiciyi özendirmek için belli sürelerde 
düzenlenen indirimli veya taksitli satış. 
kana is.İt. canna den. Geminin çektiği suyu göstermek için beş ve kıç 
bodoslamaları üzerine konulan işaretler. 
kandela is.İt. candela fiz. Mum.  
kanto is.İt. canto tiy. 1. Tuluat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın 
sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri. 2. Bu gösteri sırasında 
söylenen şarkı. 
kapora is.İt. caparra huk. Sözleşme yapılırken, taraflardan birinin diğerine işten 
caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası. 
kaporta is.İt. boccaporta 1. Otomobilde kaput veya ön kapak. 2. Motorlu taşıtları 
örten, genellikle sacdan yapılmış örtü. 3. den. Gemi içinin aydınlanması ve hava 
alması amacıyla güvertede açılmış bulunan camekanlı yer. 
kapriçyo is.İt. cappriccio müz. Çalgı veya ses için bestelenmiş, serbest biçimde 
parça. 
kaptan is.İt. capitan 1. den. Gemi yönetimiyle ilgili en yüksek görevli. 2. sp. Takım 
oyunlarında takımı temsil eden kimse. 3. Kaptan pilot. 4. Yolcu otobüsü sürücüsü. 
5. tar. Balkanlarda çete savaşı yapan milis gücünde çarpışan kimse, efe. 
karabina is.İt. carabina ask. Namlusu genellikle yivli, kısa ve hafif bir tüfek. 
karamusal is.İt. paramusseli den. Çifte demir atıldığında geminin dönmesiyle 
zincirlerin karışmasını önlemek için kullanılan, fırdöndüye bağlı zincir düzeni. 
karantina is.İt. quarantina tıp 1. Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için 
belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tutulup gözlemlenmesi biçiminde 
uygulanan sağlık önlemi. 2. Hastanelerde, yatacak hastaların kayıt ve kabul 
edildikleri yer. 
karavela is.İt. caravelle den. esk. 1. Büyük deniz teknesi. 2. Gemilerde denizcilik 
kurallarına aykırı durum. 
karga is.İt. carga den. 1. Bir şeyin asıl durumunu yitirerek baş aşağı olması. 2. 
Yelkenleri toplama. 
karina is.İt. carena den. 1. Gemi omurgası. 2. Gemi teknesinin su içinde kalan 
bölümü. 
kasa is.İt. cassa 1. Para veya değerli eşya saklamaya yarayan çelik dolap.               
2. Ticarethanelerde para alınıp verilen yer. 3. Bazı oyunlarda oyunu yönetme veya 
para karşılığında fiş verme işi. 4. Vagon, kamyon veya traktörün yük taşımak için 
şasiye bağlanmış üst bölümünü oluşturan parça. 5. Tahta veya sentetik maddelerden 
yapılmış, dört köşe, sağlam ambalaj parçası, sandık. 6. Basımcılıkta dizgi 
harflerinin konulduğu gözlerden oluşan tabla. 7. mim. Kapı ve pencerelerin sabit 
olarak tutturulduğu asıl çerçeve. 8. sp. Birbiri üzerine istif edilerek yüksekliği 
ayarlanabilen atlama aracı. 
kasara is.İt. cassero den. Geminin baş ve kıç tarafında, asıl güverteden yüksek olan 
kısa güverte. 
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kasko is.İt. casco huk. Taşıtların uğrayacakları kazadan doğacak zararların 
tamamının karşılanması için yapılan sigorta türü. 
kastanyola is.İt. castagnola den. 1. Bir çarkın dişlerine takılıp geriye doğru 
dönmesini önleyen dil. 2. den. Akan gemi zincirini sıkarak durdurmak için 
kullanılan, güverte locasının altına konmuş, hareketli demir kol. 
kaşkaval is.İt. caccioccavallo den.  Gabya ve babafingo çubuklarının topuk 
taraflarında açılan deliklerden geçirilerek uçları mavnalara dayanan, demir veya 
ağaç takoz. 
kavanço is.İt. cangia den. 1. Yelkeni bir bordadan öbür bordaya geçirme. 2. argo 
Değiştirme, aynı türden bir şeyin yerine bir başkasını koyma. 3. argo Bir işi başka 
birine yükleme, başına sarma. 
kavela is.İt. caviglia den. Halatların dikişlerinde kullanılan demir veya ağaç kama. 
kavilya is.İt. caviglia den. Yelkenin kasa ve halat dikişlerinde, kollar arasını açmak 
için kullanılan, sivri ağaç veya demirden yapılmış sert parça. 
konçerto is.İt. concerto müz. Bir çalgının teknik özelliklerini ön plana çıkarmak 
amacıyla yazılmış, orkestra eşliğinde seslendirilen, sonat formundaki müzik eseri. 
konkordato is.İt. concordato huk. ve ekon. 1. İflas anlaşması. 2. tar. Papalık 
makamıyla başka hükumetler arasında yapılan anlaşma. 
konsül is.İt. consul tar. 1. Roma'da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri.   
2. 1799'dan 1804'e kadar Fransa'da birlikte görev alan üç devlet başkanından her 
biri. 
konşimento is.İt. conoscimento tic. Taşınmak için gemiye teslim edilen bir mala 
karşılık olarak verilen alındı. 
kontralto is.İt. contralto müz. 1. Kadın seslerinin en kalını. 2. Sesi böyle olan 
sanatçı, alto. 
korno is.İt. corno esk. 1. Savaşlarda çağrı aracı olarak kullanılan boynuz veya fil 
dişi boru. 2. müz. Bir ağızlık, kendi üzerine dolanmış koni biçiminde uzun bir boru 
ve ağzı genişçe açılan bir kulaklıktan oluşan üflemeli bakır çalgı. 
koro is.İt coro müz. 1. Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini 
uygulamak için bir araya gelen topluluk. 2. Böyle bir topluluğun söylediği söz veya 
şarkı. 
korza is.İt. crose den. Denizin içinde iki zincirin birbirine dolaşması. 
kreşendo is.İt. müz. Çalgılar giderek daha yüksek ses verecek biçimde çalınma 
durumu. 
kriko is.İt. cricco tek. Ağır bir yükün kaldırılmasını veya alt tarafında yapılacak bir 
çalışmada otomobil vb. taşıtların yerden yükseltilmesini sağlayan alet, kaldırıcı. 
kumanya is.İt. comania 1. Yolculuk için hazırlanan yiyecek, azık. 2. ask. Sefer 
durumundaki askerler için hazırlanan yiyecek. 
kumpanya is.İt. compagna 1. tic. Genellikle yabancı sınai, ticari ortaklık. 2. Tiyatro 
topluluğu. 3. mec. Aynı görüşü paylaşan, aynı eylemi yapan kimseler topluluğu.  
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laçka is.İt. lasca 1. den. Gemi halatının gevşetilip boşa bırakılması. 2. sf. mec. 
Gevşemiş, verimsiz duruma gelmiş, düzeni bozulmuş. 
lagün is.İt. laguna coğ. Denizden dar bir kıyı kordonu veya bir kanal ile ayrılmış 
göl, deniz kulağı. 
lapilli is.İt. lapilli jeol. Yanardağlardan fırlayan çok küçük katı parça.  
laterna is.İt. laterna müz. Kolu çevrilerek çalınan, sandık biçiminde bir org türü.  
lavantin is.İt. lavantin bot. Lavanta çiçeğinin bir başka türü.  
lavta is.İt. levatrice 1. Ebe. 2. tıp Tutçek. 3. esk.  Erkek doğum hekimi.  
libero is.İt. libero sp. Son adam. 
libretto is.İt libretto müz. 1. Bir operanın sözlerinin yazılı bulunduğu kitap. 2.  Bir 
pandomimi veya baleyi açıklayan kitap.  
liga is.İt. ligare den. esk. Üç deniz mili uzunluğunda bir ölçü birimi.  
limbo is.İt. limbo den. 1. Irmaklarda, sığ sularda yük taşıyan bir tekne türü. 2.  Bir 
ticaret gemisinin içindeki yükü, bordasına yanaşan başka bir gemiye aktarma işlemi.  
livar is.İt. livaio den. 1. Avlanan balıkları canlı olarak saklamak için ağzı içine 
doğru konik örülmüş sepet. 2. İçinde diri balık saklanan, denizden ayrılmış havuz.  
loça is.İt. occhio den.Gemilerin baş bodoslamalarının her iki yanında, çıpayı içine 
alabilen ve güverteye açılan demir zincirin geçtiği delik.  
lombar is.İt. romball den. Gemi bordalarına, küpeştelerine açılan dörtgen biçiminde 
delik.  
lostromo is.İt. nostromo den. Ticaret gemilerinde tayfaların başı. 
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maça is.İt. mazza 1. Oyun kâğıtlarında, mızrak ucuna benzer, ayaklı siyah 
beneklerle oluşan dizi, pik. 2. mad. Döküm parçasında, içi boş, kopya elde etmek 
için kullanılan kum, maden veya erimiş durumdaki döküm maddesine dayanıklı 
başka bir maddeden yapılmış dolgu kalıp.   
maçuna is.İt. macchina den. İslimle çalışan ağırlık kaldırma makası.  
maestro is.İt. maestro müz. 1. Besteci. 2. Orkestra şefi.   
maki is.İt. macchia bot. Akdeniz dolaylarında yaygın olan, bodur ağaç ve çalılardan 
oluşan bitki örtüsü.  
makine is.İt. macchina tek. 1. Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye 
dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için 
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çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü. 2.  Bir alet veya 
taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması. 3. hlk. Araba, otomobil.   
malarya is.İt. malaria tıp Sıtma.  
mancana is.İt. bot. Sütleğengillerden, Antil Adaları'nda yetişen,  çok zehirli bir 
ağaç . 
manevra is.İt. manovra 1. Bir aletin işleyişini düzenleme, yönetme işi veya biçimi. 
2. Geminin bir yere yanaşmak veya bir yerden çıkmak için yaptığı hareket.             
3. Lokomotifin, katar katmak veya katar dağıtmak için ileri geri giderek hattan hatta 
geçmesi. 4. Hareket, gidiş geliş. 5. mec. İstenilen amaca ulaşmak için tutulması 
gereken yol. 6. ask. Tatbikat.       
manga is.İt. banco ask. 1. On kişilik asker birliği. 2. Savaş gemilerinde deniz 
erlerinin yattığı koğuş.  
manifesto is.İt. manifesto 1. tic. Bir gemideki malları göstermek için kaptan 
tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste.              
2. Bildiri. 3. Toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve amaçlarının açık ifadesi.   
manika is.İt. manica den. Gemilerde, ambarlara ve makine bölümüne hava vermek 
için güverteye açılan baca.  
manişka is.İt. manesco den. İki dilli iki makara ile yapılan palanga.  
manti is.İt. mante 1. den. Gemi serenlerini direklere asılı tutan halat ve makara.      
2. argo Sakalı çıkmamış genç oğlan.  
manyet is.İt. menaida den. 1. Alamanadan küçük, üç çifte balıkçı kayığı. 2. Bu 
kayıklarla atılıp karadan çekilen küçük ağ.   
mapa is.İt. mappa den. 1. Ucu halkalı cıvata. 2. Gemi içini aydınlatmaya yarayan, 
içinde zeytinyağı bulunan siperli fener.  
marina is.İt. marina den. Yat limanı.   
martı is.İt. martin zool. Martıgillerden, çoğu beyaz renkte, eti yenmez, yüzücü, 
perde ayaklı deniz kuşlarının ortak adı.  
matafora is.İt. mattofore den. Sandalları asmaya yarayan ve gemilerin bordalarında 
bulunan dikme.  
matafyon is.İt. matafioni den. Yelkenlere ve teknelere açılan delik  
mayistra is.İt. maistra 1. den. Grandi direğinin en alt sereni ve bu serene çekilen 
yelken. 2. meteo. Kuzeybatı rüzgârı.   
mayna is.İt. ammainape den. 1. Yelken indirme, fora karşıtı. 2. argo Bırakılma, son 
verilme. 3. ünl. "İndir" anlamında kullanılan bir seslenme sözü.    
mezzosoprano is.İt. müz. 1. Soprano ile kontralto arasında kadın sesi. 2. Sesi böyle 
olan sanatçı.   
mızıka is.İt. musica müz. 1. Bando. 2. Armonika.  
mi is.İt. mi müz. Gam dizisinde re ile fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota 
işaret.  
miço is.İt. mozzo den. 1. Gemilerde çalışan küçük yaştaki tayfa yamağı, muço.        
2. Meyhaneci çırağı.   
misina is.İt. messina 1. Yapay ve sentetik ham maddeden tek kat çekilmiş, değişik 
kalınlıkta iplik. 2. den. Balıkçıların olta ipi olarak kullandıkları kıl veya naylondan 
iplik.   
mizana is.İt. mezana den. Üç veya daha çok direği bulunan yelkenli gemilerde arka 
direk.  
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moderato is.İt. müz. 1. Tek başına kullanıldığında orta hızda bir tempoyu belirten 
bir söz. 2. Başka bir terimle birlikte kullanıldığında gösterilen temponun biraz 
yavaşlatılması gerektiğini anlatan bir söz.   
mola is.İt. molla 1. Yorgunluğu gidermek için duraklama. 2. Ara verme. 3. den. 
Koyuverme. 4. sp. Voleybol ve basketbolda takımların oyun içinde taktik 
alışverişleri yapmak için aldıkları dinlenme.     
muço is.İt. mozzo den. hlk. Miço.  

 
 
 
 

-N- 
 
 
 
 
nota is.İt. nota müz. 1. Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret. 2. Muhtıra.   
 
 
 
 

-O- 
 
 
 
 
ordino is.İt. ordino 1. Bir poliçenin arkasına ciro edildiği kişiye ödenmesi için 
yazılan havale emri. 2. Tüccarın malını gümrükten çekebilmesi için vapur 
kumpanyasından yük konşimentosuna karşılık verilen havale. 3. den. Denizcilik 
işletmelerinde gemi adamlarını gemilere atama belgesi.    
orkestra is.İt. orchestra müz. 1. Yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılar topluluğu.        
2. tiy.Eski Yunan tiyatrolarında, sahne ve seyirciler arasındaki çember biçiminde 
koro yeri. 3. tiy. Bazı tiyatroların birinci katında sahne veya perdeye en yakın 
koltuklar.  
orsa is.İt. orza den. 1. Yelkenleri rüzgârın estiği yöne çevirmekte kullanılan, her iki 
taraftan yelkenin ortasına bağlanan ip. 2. Geminin rüzgâr alan yanı, rüzgârüstü, 
boca veya rüzgâraltı karşıtı. 3. Geminin, rüzgârın geldiği yöne döndürülmesi.         
4. ünl.Geminin, rüzgârın geldiği yöne döndürülmesi için söylenen söz.     
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pandomim is.İt. pandomima tiy. Sözsüz oyun. 
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papa is.İt. pappa din b. Roma Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, 
Vatikan'da oturan ve Hz. İsa'nın vekili sayılan başkanı. 
paraçol is.İt. bracciola 1. den. Gemi çatmasında eğri parça. 2. Cumba vb. altına 
destek olarak konulan eğri ağaç. 3. Tek at koşularak çekilen, üzeri kapalı, yanları 
açık bir tür araba, paraşol. 
paraka is.İt. den. İğneli uzun balık oltası. 
parakete is.İt. barchetta den. Geminin saatteki hızını anlamak için kullanılan araç. 
pasaparola is.İt. passa parola ask. Bir birliğe verilen ve ağızdan ağıza bütün 
askerlere yayılan emir.  
patalya is.İt. batella den. Her iki küreği bir kişi tarafından çekilen, birden üç çifteye 
kadar savaş gemisi sandalı.  
pik (II) is.İt. pic den. Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen 
biçimindeki yelken.  
pikolo (I) is.İt. piccolo bot. Büyüklüğü 5 milimetreden küçük fındık içi.  
pikolo (II) is.İt. piccolo müz. Normal bir flütün bir oktav tizine ayarlanmış küçük 
flüt.  
pinel is.İt. penelo den. Rüzgârın estiği yönü göstermek için direk şapkalarının 
üstüne konulan yelkovan biçimindeki araç.  
piyano is.İt. piano müz. 1. Klavyeli, telli, değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve 
büyük çalgı. 2. zf. Yavaş bir biçimde, sesleri hafifleterek.   
piyasa is.İt. piazza 1. Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar. 2. Bir 
yol üzerinde gidip gelerek gezinme. 3. Alışveriş fiyatı, geçerli fiyat. 4. ekon. Arz ve 
talebin karşılaştığı alan. 5. Ortalık.     
pizzicato is.İt. müz. Yaylı sazlarda tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi. 
plöra is.İt. pleura anat. Göğüs boşluğunun içyüzünü ve akciğerleri saran zar. 
ponza is.İt. pomice min. Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin 
parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger 
taşı, ponza taşı.  
posta is.İt. posta 1. Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve 
emanetlerin tümü. 2. Genellikle bu emanetleri götüren taşıt. 3. Bu emanetleri 
toplayan ve dağıtan kuruluş ve bu kuruluşun bulunduğu yer. 4. Takım, kol. 5. Kez, 
defa, sefer. 6. Yirmi dört saatlik çalışma gününün, çalışma bölümlerinden her biri, 
vardiya. 7. Bir sanayi veya ticaret işletmesinde aynı süre içinde çalışanların tümü.  
8. ask. Hizmet nöbetinde bulunan er. 9. esk. Vapur, tren, uçak vb. taşıtlarla yapılan 
yolculuk.         
primadonna is.İt. prima donna müz. Operada başkadın.  
protesto is.İt. protesto 1. Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, 
yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme. 2. Herhangi bir davranışın 
haksız, yersiz, gereksiz görülerek onaylanmadığını bildiren resmî açıklama.  3. huk. 
Değerli evrak niteliğindeki borç senedinin ödenmemesi durumunda, özel bir biçime 
bağlı ve belli hukuki sonuçlar doğuran bildirim.    
pruva is.İt. prova den. Geminin veya sandalın ön tarafı, baş bölümü.  
pupa is.İt. poppa den. Geminin arkası, kıç  
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radansa is.İt. radencia den. Yelkenlere açılan deliklere ve halat ilmiklerine 
geçirilen metal halka.  
rampa is.İt. rampa 1. Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hattının yatay 
doğrultuya göre yokuş olan bölümü.  2. Özellikle istasyonlarda, vagonlara eşya 
yüklemek veya boşaltmak için yapılan, ambarın önünde bulunan set. 3. Bir vagonu 
raya sokmak veya raydan çıkarmak için kullanılan araç. 4. ask. Füzelerin havaya 
fırlatılmak için üstüne yerleştirildikleri eğik destek. 5. den. Bir geminin bir başka 
gemiye, dubaya, iskeleye veya sala değecek biçimde yanaşması. 6. den. İki ağacı 
veya takozları birbirine kenetlemek için kullanılan, uçları eğriltilmiş ve sivriltilmiş 
demir çubuk.     
randa is.İt. randa den. Gemilerin mizana direğinin gerisindeki yelken.  
re is.İt. re müz. Gam (II) dizisinde do ile mi arasındaki ses.  
reçine is.İt. resina 1. Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı 
akışkan organik salgı maddesi, ağaç sakızı. 2. kim. Sonsuz polimerleşme ile elde 
edilen, büyük moleküllü yapay madde.   
riyala is.İt. reala tar. Osmanlı donanmasında tuğamirale eş bir rütbe.  
roda is.İt. roda den. Yöntemine uygun düzgün sarılmış halat yumağı.  
rondela is.İt. rondella tek. Sıkıştırılacak parça ile somun arasına konan ve bu 
somunun parça üzerine uyguladığı kuvveti iletmeye ve dağıtmaya yarayan küçük 
delikli pul.  
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safra is.İt. saburra 1. Balonlarda bulunan pilotların, yükselmek veya inişi 
yavaşlatmak istediklerinde attıkları ağırlık. 2. den. Gemileri ve her boyda deniz 
aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için dip 
bölümlerine konulan ağırlık, balast. 3. den. Bazı balık ağlarının alt tarafına takılan, 
ağın su içinde kalmasını sağlayan ağırlık, balast. 4. mec. Sıkıntı, tedirginlik, 
rahatsızlık veren kimse veya şey.     
sakuleta is.İt. saccoletta ask. esk. Silindir biçiminde bir demirin içine çivi, cıvata 
vb. maddelerin doldurulması ile yapılan bir mermi türü.  
salapurya is.İt. scialuppa den. Ticaret eşyası taşımakta kullanılan, 10-15 tonluk, 
üçgen biçiminde yelkeni olan ticaret gemisi.  
salto is.İt. sp. Rakibin bedenini kollarıyla birlikte kavrayarak yana veya arkaya 
savurma, devirerek bastırma biçiminde uygulanan bir güreş oyunu.  
salvo is.İt. salvo ask. 1. Yaylım ateşi. 2. Yoğun bir biçimde yapılan atak.   
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sardalye is.İt. sardella zool. Hamsigillerden, konservesi ve tuzlaması yapılan, 
gümüş renginde, pullu ve 10-15 santimetre boyunda, küçük bir balık, ateş balığı.  
sardunya is.İt. sardonya bot. Sardunyagillerden, çoğunlukla pembe çiçekler açan 
bir süs bitkisi.  
savla is.İt. sagola den. Gemilerde bayrakları direğe çekmekte kullanılan ince ip.  
selviçe is.İt. servizi den. Gemi armasında bulunan oynak halat.  
senato is.İt. senato 1. Bazı ülkelerde yaş ve eğitimlerine göre seçilmiş parlamento 
üyelerinden oluşan meclis. 2. Üniversite yasasına göre seçilen ve rektör 
başkanlığında toplanan yüksek karar organı. 3. Senatörlerin toplandıkları yer.         
4. tar.Eski Roma'da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi.      
sintine is.İt. sentine den. Geminin içinde en alt bölüm.  
siroko is.İt. scirocco meteor. Akdeniz havzasında görülen çok sıcak bir rüzgâr.  
skala is.İt. scala 1. Genellikle ölçü aletlerinde gösterge çizelgesi. 2. Çeşitlilik.        
3. müz. Bir bestede kullanılabilecek aynı türden sesler kümesi. 4. esk. Gam.    
sol is.İt. sol müz. 1. Gam dizisinde fa ile la arasındaki ses. 2. Bu sesi gösteren nota 
işareti.   
solo is.İt. solo müz. Bir müzik parçasının bir kişi tarafından söylenmesi veya 
çalınması.  
sonda is.İt. sonda 1. tek. Suyun herhangi bir noktadaki derinliğini ölçmek, dip 
tabakaların yapısını incelemek için kullanılan araç. 2. Bir boşluğun içini yoklamaya 
yarayan uzunca ve ucu küt demir araç. 3. tıp Vücudun içinde birikip dışarı 
atılamayan sıvıyı çekmek veya vücuda sıvı vermek için kullanılan araç.    
soprano is.İt. soprano müz. 1. Kadın veya çocuklarda en ince ses. 2. Sesi ince olan 
ses sanatçısı. 3. Bir çalgı topluluğunda en ince sesleri veren müzik araçları.    
sübye is.İt. zupya 1. zool. Mürekkep balığı. 2. Badem içi, kavun çekirdeği vb.nden 
yapılan boza koyuluğundaki şerbet. 
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şalupa is.İt. scialuppa den. Küçük bir gemi gibi kullanılabilen büyük sandal. 
şırınga is.İt. siringa 1. Havayı, sıvıları emmeye veya itmeye yarayan alet. 2. Kaslar 
veya damar yoluyla vücuda sıvı bir ilacı basınçla vermek için kullanılan bir tür 
pompa, araç, iğne, enjektör. 3. tıp Bir doku veya boşluğa basınçla sıvı doldurmaya 
yarayan alet. 
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talimar is.İt. tagliamare den. Baş bodoslamasından omurgaya kadar uzanan, 
cıvadra donanımına desteklik etmek amacıyla konulan ekleme.  
tapa is.İt. tappa 1. Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya 
plastikten tıkaç, tıpa. 2. ask. Top mermisinin ucuna takılan ve mermi atıldıktan 
sonra patlamasını sağlayan ayarlı başlık.   
taraça is.İt. terazza 1. Teras. 2. Toprak veya başka malzemeyle elde edilen, bir 
duvarla desteklenen yüksek düzlük. 3. coğ. Seki.   
tempo is.İt. tempo 1. müz. Bir müzik parçasındaki bölümlerin hızı. 2. müz.  
Ölçünün ayrılmış olduğu zamanlardan her biri, vuruş. 3. sp. Vücut alıştırmalarının 
belirli süre içinde tekrarlanma hızı.  
tenor is.İt. tenore müz. 1. En tiz erkek sesi. 2. Sesi böyle olan şarkıcı, sanatçı.   
tiramola is.İt. tiramolla den. 1. Geminin rüzgârüstüne veya rüzgâraltına dönmesi 
için yelkenlerin bazısını gevşetme, bazısını germe işlemi. 2. Makaraları birbirine 
kavuşan bir palangayı açıp uzatma işi.  
tonilato is.İt. tonnellata den. Gemilerin alabileceği yükü belirtmekte kullanılan, bir 
tona eşit birim.  
topoğrafya is.İt. topografia coğ. Bir kara parçasının doğal engebe ve özelliklerini 
kâğıt üzerinde çizgilerle gösterme işi.  
trinketa is.İt. trinchetto den. Yelkenli gemilerde pruva direğinin en altta bulunan 
ana sereni ve bu serene bağlanan yelken.  
tropika is.İt. tropico coğ. ve astr. 1. Dönence. 2. Tropikal kuşak.  
tumba is.İt. tombo 1. den. Altüst etme, altüst olma. 2. Çocuk dilinde, yatağa atlama.   
turno is.İt. turno den. Tek dilli, bir tekerlekli makara.  
 

 
 
 

-U- 
 

 
 
 
usturmaça is.İt. stramazzo den. Her tür deniz aracının rıhtım, iskele gibi yerlere 
yanaşmaları sırasında olabilecek çarpmaları önleyici nitelikte halat, ağaç, lastik, 
plastik gibi esnek malzemeden yapılmış, sabit veya taşınabilir yastık.  
 
 
 
 
 
  



252 
 

-V- 
 

 
 
 
vanilya is.İt. vaniglia bot. 1. Salepgillerden, çiçekleri beyaz, kokulu, tırmanıcı 
küçük bir bitki. 2. Bu bitkinin tatlılara güzel koku vermek için kullanılan meyvesi.   
vardabandıra is.İt. guarda-bandiera den. Özellikle savaş gemilerinde işaret alıp 
vermekte usta er.  
vardiya is.İt. guardia 1. Posta. 2. den. Gemilerde beklenen nöbet. 3. den. Gemide 
nöbet yeri.  
vigla is.İt. viglia den. Savaş ve ticaret gemilerinin direklerine ve dalyanlarda dikine 
gömülmüş gönderler üzerine gözcülerin nöbet tutmaları için yapılmış yer, çanaklık.  
viya is.İt. via den. 1. Dümeni ortaya alarak gemiyi bulunduğu doğrultuda yürütme. 
2. ünl. Belirli bir doğrultu verildikten sonra gemiyi aynı doğrultuda tutması için 
dümenciye verilen komut.   
viyola is.İt. viola müz. Kemana benzer, kemandan büyük bir çalgı, alto.  
volta is.İt. volta den. 1. Bir halatı bir yere bir kez dolama veya babalara yöntemince 
sarma. 2. Zincirin demire veya iki zincirin birbirine dolanması. 3. Geminin rüzgâra 
karşı gidebilmek için sağa sola zikzak yapması. 4. argo Sürekli aşağı yukarı gidip 
gelme, yürüme, dolaşma.     
 

 
 
 
2.2. Sıfatlar 
 

 
 

-A- 
 
 
 
 
alafranga sf.İt. alla franca 1. Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle 
ilgili, alaturka karşıtı. 2. Avrupa kültürüne özgü olan. 3. Avrupa uygarlığını 
benimsemiş, Avrupa eğitimiyle yetişmiş (kimse). 
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-Ç- 
 
 
 
 

çaçaron sf.İt. chiacchierone karşısındakini susturacak biçimde ve çok konuşan, 
çenesi kuvvetli, geveze. 
  
 

 
 

-İ- 
 

  
 
 
izbandut sf.İt. spandito 1. Görünüşü ve davranışı ile korku veren (iri yarı adam).     
2. is. esk. Rum korsanı. 
  
 
 
 

-K- 
 
 
 
 

kıranta sf.İt. quaranta 1. Saçları ağarmaya başlamış orta yaşlı erkek. 2. Ağırbaşlı, 
yaşına rağmen bakımlı, özenli (erkek). 3. Kırlaşmış (saç, sakal). 
kontra sf.İt. contra 1. Karşıt, karşı, aksi. 2. is. Kontrplak. 
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2.2.1 Sıfat Terimler 
 
 
 
 

-T- 
 
 
 
 

trio sf.İt. trio müz. Üçlü.  
 
 
 
 
2.3. Ünlemler 
 

 
 
 

-B- 
 
 
 
 
bravo ünl.İt. “Aferin, yaşa” anlamlarında beğeni bildiren bir söz. 

 
 

 
 

-D- 
 
 
 
 
dalya ünl.İt. taglia 1. Bir şey sayılırken birim olarak alınan sayıya gelindiğinde 
söylenen uyarma sözü. 2. Çocuk oyunlarında önceden belirlenen bir aşamaya gelme 
anında söylenen söz. 
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-V- 
 

 
 
 
varda ünl.İt. guarda "Dikkat et, savul, destur" anlamlarında bir seslenme sözü.  
 
 
 
  

-Y- 
 
 
 
 

yısa ünl.İt. ıssa Birçok kişinin birlikte yaptığı işte birbirlerine gayret vermek için 
söylenen bir söz.  
 
 
 
 
2.3.1 Ünlem Terimler 
 

 
 
 

-L- 
 
 
 
 

lava ünl.İt. den. Herhangi bir yere yanaşmış filikanın kürek çekmeksizin ilerlemesi 
için verilen buyruk.  
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2.4. Zarflar 
 
 

 
 

-S- 
 
 
 
 

sıvırya zf.İt. sigurya 1. Alabildiğine. 2. Sürekli olarak. 3. Birbiri ardı sıra.   
 
 

 
 
2.4.1 Zarf Terimler 
 

 
 

-A- 
 

 
 
 

affettuoso zf.İt. affettuoso müz. Bir parça yumuşak ve duygulu bir biçimde 
çalınarak. 
agitato zf.İt. müz. Canlı ve coşkulu bir biçimde (çalınmak). 
allegretto zf.İt. allegretto müz. Allegrodan biraz daha ağır bir biçimde (çalınarak). 
allegro zf.İt. allegro müz. Canlı, neşeli ve hızlı bir biçimde (çalınarak). 
amabile zf.İt. amabile müz. Bir parça sevimli ve cana yakın bir biçimde çalınarak. 
andante zf.İt. andante müz. Adagio ile andantino arası, yarı yavaş bir biçimde 
(çalınarak). 
andantino zf.İt. andantino müz. Andanteden daha canlı, daha hızlı bir biçimde 
(çalınarak). 
animato zf.İt. animato müz. Canlı bir biçimde (çalınmak). 
appassionato zf.İt. müz. Coşkun bir biçimde (çalınmak). 
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-D- 
 
 
 
 
decrescendo zf.İt. decrescendo müz. Sesi giderek kısarak (çalmak). 
terimi. 2. zf. Sesi gittikçe azaltarak. 
 

 
 
 

-F- 
 
 
 

 
forte zf.İt. müz. Güçlü bir biçimde (çalınmak). 
fortepiano zf.İt. müz. Önce güçlü daha sonra hafif bir biçimde (çalınmak). 
fortissimo zf.İt. müz. Bazı bölümler çok güçlü bir biçimde (çalınmak). 
 
  
 
 

-L- 
 
 
 
 

larghetto zf.İt. müz.1. Bir parça largodan çabuk ve hafif çalınarak. 2. is. Bu 
biçimde çalınan müzik parçası.  
largo zf.İt. müz. 1. Bir parçanın ağır ve görkemli çalınarak veya söylenerek. 2. is.  
Bu ağırlıkta çalınan müzik parçası.  
legato zf.İt. müz. Bir parçanın notalarını ara vermeden birbirine bağlayarak 
(söylemek veya çalmak).  
lento zf.İt. lento müz. 1. Ağır bir biçimde (çalınmak). 2. is. Bu tempoda çalınan 
parça. 3. mim. Boyunduruk.  
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-M- 
 
 
 
 

maestoso zf.İt. müz. 1. Bir parça görkemli bir biçimde ve ağır tempoyla çalınarak. 
2. is. Bu tempo ile çalınan parça. 3. is. Eğlenceli müzik parçası.  
 
 
 
 

-P- 
 
 
 
 
presto zf.İt. müz. 1. Çabuk, çok çabuk bir tempo ile. 2. is. Bu tempo ile çalınan 
müzik parçası.   
 

 
 
 

-V- 
 
 
 

 
vira zf.İt. vira 1. Arasız. 2. ünl. den. Maçuna ve başka makinelerin çevrilmesi için 
verilen komut.   
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3. İngilizceden alınan sözcükler 
 
 
 
 
3.1. İsimler 
 

 
 

-A- 
 
 
 
 
aforizm is.İng. aphorism Özdeyiş. 
Amerikan öz.is.İng. American 1. Amerikalı. 2. sf. Amerika’ya özgü. 
anestezist is.İng. anaesthesist Anestezi uzmanı. 
Anglofil öz.is.İng. Anglophile İngiliz dostu. 
anti-damping is.İng. anti-dumping Karşı düşürüm. 
antifriz is.İng. antifreeze Bir sıvıya katıldığında o sıvının donma derecesini 
düşürerek donmasını önleyen madde. 
antitoksik is.İng. antitoxic Antitoksin. 
  

 
 
 

-B- 
 
 
 
 
balet is.İng. ballet Bale yapan erkek sanatçı. 
baltrap is.İng. ball-trap Atıcılıkta hedef vazifesi gören plakaları havaya fırlatan 
yaylı alet. 
bandana is.İng. bandanna Başı değişik biçimlerde bağlamak amacıyla kullanılan 
büyük mendil. 
banknot  is.İng. bank-note  Devlet bankası tarafından piyasaya çıkarılan kağıt para. 
bar is.İng. bar  Danslı, içkili eğlence yeri. 
barbekü is.İng. barbecue 1. Izgara et pişirmekte kullanılan, genellikle balkonlarda 
duvar içerisine gömülmüş ocak. 2. Açık alanda mangal kullanılarak et ve deniz 
ürünlerini pişirme. 
bariyer is.İng. barrier 1. Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için 
kullanılan açılır kapanır engel. 2. Kara yollarının kenarlarına yapılan korkuluk, 
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engel. 3. Herhangi bir yolu kapamak için konulan engel. 4. Engelli at yarışlarında 
üzerinden atlanması gereken yapay engel. 
barkod is.İng. barcode Çizgi im. 
barmen is.İng. barmen Bar tezgahtarı. 
baro is.Fr. barreau Bir şehir veya bir bölge avukatlarının bağlı oldukları meslek 
kuruluşu. 
billboard is.İng. billboard İlan tahtası, duyuru tahtası. 
blender is.İng. blender Karıştırıcı. 
bloknot is.İng. block note Yaprakları kolayca çıkartılabilecek biçimde yapılmış not 
defteri. 
blöf is.İng. bluff 1. İskambil oyunlarında elindeki kağıtları olduğundan başka 
gösterme davranışı. 2. Karşısındaki kişiyi yanıltarak veya yıldırarak bir işten 
caydırmak için söylenen asılsız söz veya takınılan aldatıcı tavır, kurusıkı. 
blucin is.İng. blue-jeans Kot. 
blum is.İng. bloom Bir tür iskambil oyunu. 
bodyguard is.İng. bodyguard Koruyucu. 
bot is.İng. boat 1. Küçük gemi. 2. Ağaç, plastik veya kauçuktan yapılmış küçük 
sandal. 
bovling is.İng. bowling Özel olarak üretilmiş topla, bir bant üzerinde arkalı önlü 
dizilmiş kukaları uzaktan devirme amacına dayalı bir tür oyun. 
boykot is.İng. boycott 1. Bir işi, bir davranışı yapmama kararı alma. 2. Bir kimse, 
bir topluluk veya bir ülkeyle amaca ulaşmak için her türlü ilişkiyi kesme. 
boyler is.İng. boiler 1. Kalorifer kazanının sıcaklığından faydalanarak içindeki 
suyun ısıtılması sağlanan depo. 2. Binalarda sıcak su sağlamakta kullanılan 
düzenek. 
braket is.İng. bracket Dikişten çıkan kitapların sırtına makine ile bez geçirme. 
brick game is.İng. brick game Tuğla oyunu.  
briç is.İng. bridge Dört kişi arasında oynanan bir iskambil oyunu. 
brifing is.İng. briefing Bilgilendirme. 
brik is.İng. break esk. Önde çok yüksek bir oturma yeri, arkada da boylamasına 
yerleştirilmiş oturacak yerleri bulunan dört tekerlekli, yaylı at arabası. 
brovning is.İng. browning 7,65 mm’lik otomatik tabanca. 
bumerang is.İng. boomerang Kıvrık bir sopaya benzeyen ve fırlatıldığında geri 
dönen, ağaçtan yapılma bir av aracı. 
bungalov is.İng. bungalow 1. Hindistan’da tek katlı, genellikle tahtadan yapılmış, 
veranda ile çevrili ev. 2. Genellikle tahtadan yapılmış, tek katlı ev. 
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cash cart is.İng. cash cart Nakit kartı. 
catering is.İng. catering Yemek hizmeti 
caz is.İng. jazz 1. Başlangıçta Kuzey Amerika zencilerine aitken sonraları bütün 
dünyada benimsenen bir müzik türü. 2. Bu müziği çalan orkestra. 
cazbant is.İng. jazz-band Caz müziği çalan orkestra. 
center is.İng. center Merkez. 
cin is.İng. gin Buğday, arpa, yulaf vb.nden elde edilen ve ardıçla kokulandırılan bir 
tür alkollü içki. 
cin is.İng. jean esk. Pamuklu, kalın kumaştan giysi veya pantolon. 
cip is.İng. jeep Her türlü arazide kullanılabilen motorlu taşıt.   
cips is.İng. chips İnce, yuvarlak kesilerek kızartılmış patates. 
 
 
 
 

-Ç- 
 
 
 
 

çek is.İng. check Bir kimsenin, satın aldığı hizmet veya ürün karşılığında para 
yerine verdiği ve karşılığı banka hesabından ödenen yazılı belge. 
 
 
 
 

-D- 
 
 
 
 

damper is.İng. dumper Bir şasinin üzerine takılmış, inip kalkan kasası olan, 
kendinden hareketli, yükü boşaltan düzen. 
dansing is.İng. dancing Dans etmek için gidilen, halka açık yer. 
dedektif is.İng. detective 1. Gizli, sivil polis, polis hafiyesi. 2. Özel soruşturma 
yapmak için görevli kimse, hafiye. 
defroster is.İng. defroster Buzçözer. 
dekoder is.İng. decoder Elektronik alıcılar için şifre veya  bilgi çözücü. 
dendroloji is.İng. dendrology Ağaç bilimi. 
denim is.İng. denim Kot vb. yapımında kullanılan bir tür pamuklu kumaş. 
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developer is.İng. developer Yıkamaç. 
dipfriz is.İng. deep freeze Bozulabilecek yiyecekleri çok düşük ısılarda dondurarak 
uzun süre saklamak için kullanılan buzdolabı. 
disket is.İng. diskette Bilgisayardaki işlemlerin kaydedildiği manyetik araç. 
diyafon is.İng. diaphone İş yerlerinde, apartmanlarda, taksi duraklarında kısa süreli 
karşılıklı konuşmayı sağlayan araç. 
dizayn is.İng. design Çizim, tasarım. 
dominyon is.İng. dominion İngiliz uluslar topluluğuna üye olan bağımsız ülke. 
dorse is.İng. dorse Taşıma araçlarındaki kasa. 
dozer is.İng. dozer Tırtıllı veya lastik tekerlekli yol yapım makinesi, buldozer, 
yoldüzler. 
dreç is.İng. dredge Ağlı kepçe, tarama ağı. 
 

 
 
 

-E- 
 
 
 

 
egzoz is.İng. exhaust 1. İçten yanmalı motorlarda yanan akaryakıtın gazı. 2. Bu 
gazın boşaltılması. 3. Bu gazın atılmasını sağlayan düzen. 4. Susturucu. 
entertip is.İng. intertype Basımcılıkta harfleri satır olarak dizen ve döken dizgi 
makinesi. 
eurobond is.İng. eurobond Avrovil.  
 
 
 
 

-F- 
 
 
 
 

factor is.İng. factor Alacaklandırıcı. 
fan is.İng. fan 1. Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı, vantilatör. 2. Sıcak 
veya soğuk havayı dengeli olarak savuran araç. 
fast food is.İng. fast food Hazır yemek. 
fayrap is.İng. fire up 1. Bir istim kazanının, istim oluşturacak biçimdeki yanar 
durumu. 2. argo Herhangi bir şeyi veya işi hızlandırma. 3. argo Kapı, pencere, giysi 
vb.ni açma, çıkarma. 4. ünl. Gemilerde ateşçiye ateşi harlandırmak için verilen 
komut. 
feribot is.İng. ferry-boat Arabaları veya vagonları bir kıyıdan öbür kıyıya 
geçirmeye yarayan gemi, araba vapuru. 
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fiber is.İng. fiber Sıkıştırılmış bitki tellerinden yapılmış mukavva veya tahta. 
fiberglas is.İng. fiber glass Plastik maddelerden, özellikle polyesterden parçalar 
yapımında kullanılan sağlamlaştıma maddesi. 
fit is.İng. fit 1. Ödeşme. 2. Razı olma. 
fit is.İng. feet 30,5 cm’lik İngiliz uzunluk ölçüsü birimi. 
fizibilite is.İng. feasibility Yapılabilirlik. 
flaşör is.İng. flasher Otomobillerde dört sinyal lambasının aynı anda yanıp 
sönmesini sağlayan düzen. 
flit is.İng. flit 1. Sinek, sivrisinek vb. böcekleri öldürmek için püskürtülen ilaç.       
2. Bu ilacı havaya püskürten araç. 
floş is.İng. flush Poker oyununda aynı renkten ve aynı türden beş kağıt. 
folk is.İng. folk Halk. 
folklor is.İng. folklore Halk bilimi. 
formen is.İng. foreman 1. Ustabaşı. 2. İşçilerin düzenli ve verimli çalışmasını 
sağlayan ve işçiler üzerinde otoritesi olan işçi. 
formika is.İng. formica Fenol formol reçinesine batırılmış ve yüzeyi yapay reçine  
ile kaplanmış birkaç kat kağıttan oluşan ve çoğu marangozlukta kullanılan bir çeşit 
madde. 
fuel oil is.İng. fuel oil Yağ yakıt. 
fut is.İng. foot 30,48 cm’ye eşit olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, ayak, kadem. 
 

 
 
 

-G- 
 
 
 
 

galon is.İng. gallon  1. Anglosaksonların kullandığı yaklaşık dört buçuk litrelik bir 
tür ölçü birimi. 2. Çoğunlukla akaryakıt vb. sıvı maddeleri taşımada kullanılan, 
silindir biçiminde, metalden büyük kap. 3. Boya sanayisinde kullanılan beş litrelik 
ambalaj.  
gangster is.İng. gangster 1. Yasa dışı işler yapan çete üyesi. 2. mec. Herhangi bir 
çıkar için her türlü kötülüğü yapan kimse. 
greyder is.İng. grader  Altında bulunan ve değişik açılarda çalışabilen bıçağı ile 
toprağı kesen veya yayan yol makinesi. 
grogi is.İng. groggy 1. Boksta rakibinin yumruklarıyla çok sarsılmış ancak hâlâ 
ayakta durabilen boksör. 2. sf. Sendelemiş. 
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-H- 
 
 
 
 

heliport is.İng. heliport Helikopter pisti.  
hippi is.İng. hippy Toplumsal düzene, tüketime ve şiddete karşı çıkan, derbederce 
yaşayan, örgütlenmemiş gençler topluluğu. 
hobi is.İng. hobby Görev ve meslek dışında severek yapılan, dinlendirici, oyalayıcı 
uğraş, düşkü. 
hokey is.İng. hockey Bir ucu kıvrık sopalarla çayır veya buz üzerinde iki takım 
arasında oynanan top oyunu. 
hol is.İng. hall Sofa. 
hostes is.İng. hostess 1. Taşıtlarda, özellikle uçaklarda yolcu ağırlayan bayan. 2. Bir 
topluluk, kongre vb. yerlerde katılanları ağırlayan, onlara kılavuzluk eden bayan.   
3. Yardımcı bayan. 
 
 
 
 

-İ- 
 
 
 

 
internet is.İng. İnternational network’ten bl. Genel ağ. 
islim is.İng. steam Gücünden yararlanmak için elde edilen buhar, istim. 
istim is.İng. steam İslim. 
istop is.İng. stop Ebenin topu havaya atması, diğerlerinin kaçışması ve ebe 
tarafından topla vurulması biçiminde oynanan bir oyun. 
 
 
 
 

-J- 
 
 
 
 

jet is.İng. jet Çok hızlı, tepkili uçak. 
joker is.İng. joker 1. Bazı kağıt veya taş oyunlarında istenen kartın veya taşın 
yerine konabilen kart. 2. sf. mec. Her işe yarayan (kimse). 3. sf. mec. Her yerde 
kullanılabilen. 
jokey is.İng. jokey Yarış atlarına binen, yetenekleri bu amaca göre geliştirilmiş 
kimse. 
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-K- 
 
 
 

  
kafeterya is.İng. cafeteria 1. Müşterilerin kendi kendilerine servis yaptıkları 
lokanta. 2. Çay, kahve vb. içeceklerle bazı yiyeceklerin satıldığı yer. 
kamping is.İng. camping Kamp kurma yeri. 
kampüs is.İng. campus Şehir dışında kurulmuş bir üniversitenin alanı ve yapıları, 
yerleşke. 
karavan is.İng. caravan Bir otomobilin arkasına takılan, hem taşıt hem konut 
olarak kullanılan üstü kapalı araç. 
kargo is.İng. cargo 1. Yük taşıyan uçak veya gemi. 2. Uçak, gemi vb. bir taşıtla 
taşınan eşya, yük. 3. Bir yerden bir yere yük veya posta taşıyan şirket. 4. Bu şirketin 
taşıdığı yük veya posta. 
kek is.İng. cake 1. Ana maddeleri yumurta, un ve şeker olan, içerisine kuru üzüm, 
kakao, fındık vb. konarak fırında pişirilen tatlı çörek. 2. Tane ve tohumların, etin, 
balığın yağını veya diğer sıvılarını çıkarmak için mekanik sıkılmalarıyla oluşan 
fiziksel form. 
kep is.İng. cap 1. Başlık, sipersiz şapka. 2. Asker şapkası. 3. Hemşirelerin giydiği 
başlık. 4. Bazı törenlerde profesör ve öğrencilerin giydikleri özel başlık. 
ketçap is.İng. ketchup Temel maddesi baharat katılmış domates olan İngiliz sosu. 
kit is.İng. kit Aygıt, araç. 
klinker is.İng. clinker Çimento yapımında fırından ezilmeden çıkan pişirme ürünü. 
klip is.İng. clip Genellikle televizyonda gösterilmek üzere hazırlanan, bir müzik 
parçasını görüntü eşliğinde veren film. 
klips is.İng. clips Yaylı bir pensle tutturulmuş küpe, iğne vb. 
klozet is.İng. closet Alafranga tuvalet. 
kok is.İng. coke Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde 
kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü. 
kokpit is.İng. cockpit Uçaklarda mürettebata ayrılan ve uçağın ön kısmında bulunan 
yer. 
kokteyl is.İng. cocktail 1. Türlü içkiler karıştırılarak yapılan içki. 2. Yeri ve zamanı 
önceden belirlenen, ayaküstü sohbetlerin yapıldığı içkili toplantı. 3. Karışım. 
kombinasyon is.İng. combination 1. Birleştirme. 2. Düzen, tertip. 
kontak lens is.İng. contact lense Lens. 
kopal is.İng. copal Tropik bölgelerde yetişen, bazı erguvangillerden çıkarılan ve 
cila yapmakta kullanılan bir çeşit reçine. 
koreograf is.İng. choreographe 1. Baleyi oluşturan adım ve figürleri düzenleyen 
sanatçı. 2.  Koreografi eserleri yazan. 
koreografi is.İng. choreography 1. Dans adımlarının kağıda geçirilmesi. 2. Bir 
baleyi oluşturan adım, figür ve anlatımların bütünü. 
kovboy is.İng. cowboy  1. Amerika'da sığır çobanı. 2. mec. Gangsterliğe özenen 
kimse. 
kurya is.İng. curia Vatikan’ı yöneten yürütme ve yargılama organlarının bütünü. 



266 
 

küratör is.İng. curator Müze, kütüphane, sergi, hayvanat bahçesi vb.ni yöneten ve 
etkinliklerini düzenleyen, yetkili kimse. 
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lap-top is.İng. lap top Dizüstü. 
lasteks is.İng. lastex 1. Kauçuk, ipek, pamuk veya yün karışımı bir tür yapma 
kumaş. 2.  sf. Bu kumaştan yapılan.  
leasing is.İng. leasing Kiralama. 
legorn is.İng. leghorn Yumurta verimi yüksek, genellikle beyaz tüylü bir tavuk ırkı.  
lider is.İng. leader 1. Önder, şef. 2. Bir partinin veya bir kuruluşun en üst düzeyde 
yönetimiyle görevli kimse. 3. sp. Bir yarışmada başta bulunan takım veya 
yarışmacı.   
linç is.İng. lynch Birden çok kimsenin kendilerine göre suç olan bir davranışından 
ötürü birini, yasa dışı ve yargılamasız olarak öldürmesi.  
link is.İng. link İlişim.  
linotip is.İng. linotype Basımevinde harfleri dizen ve satırları blok durumunda 
döken dizgi makinesi.  
logo is.İng. logo İmlek.   
lokavt is.İng. lock-out İş bıraktırımı.   
long-play is.İng. long-play Uzunçalar. 
lort is.İng. lord 1. İngiltere'de babadan oğula veya ailenin ilk erkek kişisine geçen 
veya kral tarafından bağışlanan soyluluk unvanı. 2. Lortlar Kamarası üyesi. 3. mec. 
hlk. Çok zengin kimse. 4. mec. hlk. Sükseli, kalantor, gösterişli kimse.     
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maç is.İng. match Karşılaşma.  
magazin is.İng. magazine 1. Halkın çoğunluğunu ilgilendirecek, çeşitli konulardan 
söz eden, bol resimli yayın. 2. Genellikle sanat, eğlence ve spor dünyasında 
tanınmış kişilerle ilgili haber ve yorum.  
makadam is.İng. macadam 1. Yolların kaplanması için genellikle 4-7 santimetre 
arasında parçalara bölünmüş taş. 2. Kırılmış taş döşenip silindir geçirilerek yapılan 
yol.   
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mambo is.İng. mambo 1. Haiti kökenli, rumba ve çaçaya benzeyen bir dans. 2. Bu 
dansın müziği.   
market is.İng. market Özellikle her türlü yiyecek maddesinin, ev, büro, mağaza vb. 
yerlere ait gereçlerin satıldığı dükkân.  
marketing is.İng. marketing Pazarlama. 
saçak.  
master is.İng. master Yüksek lisans. 
medya is.İng. media 1. İletişim ortamı. 2. İletişim araçları.   
mis is.İng. miss Evlenmemiş kadın.  
misis is.İng. mistress Evlenmiş kadın.  
mistır is.İng. mister Bay. 
miting is.İng. meeting Gösteri amacıyla veya bir olaya dikkati çekmek için 
genellikle açık yerlerde yapılan toplantı.  
mortgage is.İng. mortgage Tutulu satış. 
motel is.İng. motel Motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını 
park etmelerini ve başka gereksinimlerini karşılamak için işlek kara yolları üzerinde 
yapılmış otel.  
motorbot is.İng. motor-boat Motorla çalışan küçük deniz taşıtı.  
multimedya is.Fr. multi+İng. media Çoklu ortam.  
müzikhol is.İng. music hall Fon müziğinden yararlanılarak eğlenceli, fantezi 
oyunların oynandığı yer.  
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nafta is.İng. naphta Petrolden 100-250 °C arasında damıtılan ürün.  
nanobakteri is.İng. nano+ Fr. bactérie Son derece küçük bakteri.  
nanoteknoloji is.İng. nano+ Fr. technologie Maddenin atomik veya moleküler 
boyutta işlenerek mikroskobik boyutta ürünlerin üretilmesi yöntemi.  
naylon is.İng. nylon 1. Dayanıklı ve esnek döküm maddesi. 2. sf. Bu maddeden 
yapılan. 3. sf. mec. Düzme, düzmece, sahte.    
nepotist is.İng. nepotist Akraba ve yakın arkadaşlarını kayıran kimse.  
nepotizm is.İng. nepotism Akraba ve yakın arkadaşları kayırma.  
non-stop sf.İng. non-stop Duraksız. 
nüdist is.İng. nudist Her yerde çıplak gezmeyi savunan kimse.  
nüdizm is.İng. nudism Her yerde çıplak yaşamayı savunan bir anlayış.  
 
 

 
 
 



268 
 

-O- 
 
 
 
 
obezite is.İng. obesity Çok şişmanlık.  
ofset is.İng. off-set Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye 
yarayan çift kopyalı baskı yöntemi.  
ombudsman is.İng. ombudsman Kamu denetçisi. 
oryantiring is.İng. orienteering Yönbul.   
otokar is.İng. autocar Toplu geziler için yapılmış büyük otobüs.  
otoray is.İng. autorail Ray üzerinde işleyen motorlu taşıma aracı.  
otostop is.İng. auto-stop Bir yayanın yoldan geçen bir otomobili durdurarak 
binmesi ve gideceği yere para vermeden gitmesi.  
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padok is.İng. paddock 1. Hipodromda yarış atlarının yedekte gezdirildikleri yer.     
2. Otomobil yarışlarında takımlara ait hazırlanma ve dinlenme yeri.   
paprika is.İng. paprika Acısı az bir çeşit kırmızıbiber. 
park is.İng. park 1. Bir yerleşme merkezinde halkın gezip hava alması için 
düzenlenmiş ağaçlı ve çiçekli büyük bahçe. 2. Otopark. 3. Trafik zorunlulukları 
dışında durma biçimi. 4. Cephane, makine veya otomobillerin bulunduğu yer.     
parkmetre is.İng. park + Fr. mètre Paralı park yerlerinde aracın kaldığı süreyi 
belirleyen saat, park sayacı, park saati, parkometre.  
partner is.İng. partner 1. Eş. 2. Ortak. 3. Takım arkadaşı. 4. Cinsellikte tarafların 
her biri.     
parttaym is.İng. part time Yarım gün. 
pas is.İng. pass 1. Bazı top oyunlarında oyunculardan birinin topu takım arkadaşına 
geçirmesi. 2. ünl. Bazı iskambil oyunlarında sırası kendisine gelen oyuncunun 
oyuna o elde katılmayacağını belirten bir söz.   
patent is.İng. patent 1. Buluş belgesi. 2. Uyruğunu belirten belge. 3. Gemilere 
ayrıldıkları limanın sağlık durumu için verilen belge. 4. mec. Bir durum veya bir işi 
yalnızca kendi yetkisi altında görme.    
payreks is.İng. pyrex Isıya ve kimyasal etkilere dayanıklı bir cam türü.  
peni is.İng. penny Sterlinin yüzde biri değerindeki para birimi.  
pik (I) is.İng. pig Dökme demir.   
pikap is.İng. pick-up 1. Küçük kamyon, kamyonet. 2. esk. Elektrikle veya pille 
çalışan, plak dinlemekte kullanılan araç.   
piling is.İng. peeling Cildin ölü hücrelerden arındırılması işlemi.  
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pim is.İng. pin 1. İç içe geçen veya birbiri üzerine gelen parçaları tutturmaya 
yarayan bir tür tahta veya metal çivi. 2. Mobilyalardaki cam rafları taşımak için yan 
tablalara yerleştirilen kapsüllerin içine takılan silindirik, yassı ve L biçimli raf 
taşıma aleti.   
pipe line is.İng. pipe line Boru hattı. 
pirsing is.İng. piercing Vücudun herhangi bir yerine süs amacıyla takılan metal 
halka, kanca, top vb.  
plaster is.İng. plaster Genellikle ciltteki yara vb. hasarların dış etkenlerden 
korunması veya tıbbi gereçlerin cilde sabitlenmesi için kullanılan yapışkan özellikte 
malzeme.  
plaza is.İng. plaza İş merkezi.  
polo is.İng. polo At üzerinde sopayla oynanan bir tür top oyunu, çevgen.  
polyester is.İng. polyester Tahta üzerine sürüldüğünde koruyucu, parlak bir katman 
oluşturan poliasidin doymamış alkollere veya glikollere etkimesiyle elde edilen 
kimyasal madde.  
poster is.İng. poster 1. Duvara asılan büyük boy resim. 2. Bilimsel toplantılarda 
panolara asılan kısa bildiri.   
post it is.İng. post it Pusulacık. 
prafa is.İng. preference 1. İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun türü. 2. Yeğleme.   
prezantasyon is.İng. presentation Tanıtma.  
prime time is.İng. prime time Altın saatler. 
print is.İng. print 1. Baskı. 2. Çıktı. 
printer is.İng. printer Yazıcı. 
proses is.İng. process Süreç.  
pulman is.İng. pullman 1. Yatar koltuk. 2. Trenin yatabilen koltukları olan vagonu.   
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raca is.İng. raja Hindistan'da prenslere verilen unvan. 
radar is.İng. radar 1. Radyo dalgalarının yankısını alarak cisimlerin yerini ve 
uzaklığını bulabilen, genellikle uçak ve gemilerde kullanılan cihaz.  2. Trafik 
polisleri tarafından kullanılan, taşıtların hızını saptamaya yarayan aygıt. 3. mec. 
İçgüdü, seziş.    
radyolink is.İng. radio link Radyo, telefon, televizyon, teleks vb. iletişim 
araçlarının kablo bağlantısı olmaksızın, istasyonlar arasında veya stüdyo ile verici 
istasyon arasında yüksek frekanslı radyo dalgaları ile bağlantı kurmasına yarayan 
sistem.  
rafting is.İng. rafting Sal yarışı. 
ralli is.İng. rally Yarışmacıların otomobille belli yolları izleyerek ve özel kurallara 
uyarak belirli bir yere ulaşmalarına dayanan otomobil yarışı.  
rating is.İng. rating Değerlendirme. 
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raunt is.İng. round Boks vb. spor karşılaşmalarında devrelerden her biri.  
reglan is.İng. raglan 1. Omuzlardan geçerek boyna kadar uzanan (kol). 2. Pelerinli 
bir çeşit palto.   
rekortmen is.İng. recordman Rekor kıran kimse.  
remi is.İng. rummy Genellikle dört kişi arasında elli kâğıtlık bir deste ve iki jokerle 
oynanan bir iskambil oyunu.  
restitüsyon is.İng. restitution Yeniden tasarımlama.  
ring is.İng. ring Üzerinde boks yapılan, çevresi kordonla çevrilmiş yer.  
rodeo is.İng. rodeo Bir binicinin yabani at, sığır veya boğa üzerinde durabilmesine 
dayanan Amerikan oyunu.  
roket is.İng. rocket 1. Atış sırasında mekanik olarak yön verilen, yörüngesinin 
başlangıcında öz itmeli olarak yol alan ve daha sonra yalnız balistik kanunlarına 
bağlı kalan mermi. 2. Bir çeşit füze.   
rom is.İng. rum Şeker kamışından şeker yapılırken elde edilen öz suyun, melasla 
mayalandırılarak kurutulmasıyla oluşturulan alkollü sert içki.  
rot is.İng. rod Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı 
sağlayan demir çubuk.  
rotatif is.İng. rotative Büyük bir çabuklukla dönerek işleyen ve saatte binlerce adet 
baskı yapan bir tür basım makinesi.  
ruf is.İng. roof  Binaların en üst katında bulunan, açık veya kapalı eğlence yeri.  
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sake is.İng. sake Pirinçten yapılan bir tür Japon rakısı.  
sandviç is.İng. sandwich İki ince ekmek dilimi arasına tereyağı, peynir, sucuk vb. 
konularak hazırlanan yiyecek.  
satanizm is.İng. satanisme Şeytana tapma.  
seksapel is.İng. sex-appeal Cinsel cazibe, cinsel çekicilik.  
selfdeterminasyon is.İng. selfdetermination Öz belirtim.  
selfservis is.İng. self-service Seçal. 
selobant is.İng. celloband Seloteyp.  
seloteyp is.İng. cellotape Yapıştırma işlerinde kullanılan, ince, saydam, bir yüzü 
yapışkan şerit, selobant.  
sent is.İng. cent Doların yüzde biri değerinde para birimi.  
sibernasyon is.İng. cybernation Güdüm biliminden yararlanarak özellikle 
fabrikalardaki üretimin bilgisayarlar yardımıyla denetimi.  
silaj is.İng. silage Taze bitkilerin kıyılmış biçiminin bir siloda sıkıştırılarak 
korumaya ve saklamaya alınması yöntemi.  
skeç is.İng. sketch Güldürü niteliğinde kısa oyun.  
skorbort is.İng. score board Sayı göstergesi. 
slap is.İng. slab Büyük yassı levha.  
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Slavistik öz.is.Alm. Slavistik Slav dili, tarihi ve kültürüyle ilgilenen bilim dalı.  
slayt is.İng. slide Saydam.  
slogan is.İng. slogan 1. Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlanabilir bir biçimde 
ifade eden kısa, çarpıcı söz, motto. 2. Kimlik, topluluk, örgüt, kurum veya 
kuruluşun amaç ve araçlarını özlü bir biçimde tanımlayan deyiş veya söz.   
smokin is.İng. smoking Özel günlerde erkeklerin giydiği önü açık, ceketi genellikle 
ipek yakalı takım giysi.  
snack bar is.İng. snack bar Atıştırmalık. 
soda is.İng. soda-water 1. Sindirimi kolaylaştırmak, susuzluğu gidermek, içkileri 
sulandırmak için kullanılan, içinde sodyum karbonat bulunan, köpüren su.              
2. Temizlik işlerinde kullanılan bir çeşit tuz.   
soket (I) is.İng. socket Kısa çorap.  
soket (II) is.İng. socket Bir elektrik kablosunun ucunu oluşturan ve onu yapının bir 
bölümüne bağlayan parça.  
sonar is.İng. sonar 1. Batmış olan nesnenin, yüzeye yakın balıkların yerini ve 
durumunu yansılanan ses dalgalarıyla belirleyen sistem. 2. Bu sistemden 
yararlanılarak yapılmış, denizaltılarda kullanılan cihaz.   
sör (II) is.İng. sir İngiliz soyluluk unvanı.  
spiker is.İng. speaker Radyo ve televizyonda programları, haberleri sunan kimse.  
sportmen is.İng. sportman 1. Sporcu. 2. sf. Vücudu iyi gelişmiş. 3. sf. Sporun 
gerektirdiği değerlere sahip olan (kimse). 
sprey is.İng. spray 1. Bir püskürtücü yardımıyla çok ince damlacıklar durumunda 
püskürtülen sıvı. 2. Püskürtücü. 
stand-by is.İng. stand-by Kredi işlemlerine “her an sarf edebilecek kredi” 
anlamında söz. 
stant is.İng. stand 1. At yarışlarında seyirci tribünü. 2. Sergilik. 
star is.İng. star Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı, yıldız. 
sterlin is.İng. sterling Yüz peniden oluşan İngiliz para birimi, paunt. 
steyşın is.İng. station Arkasında kapısı ile bir veya iki koltuğu ve eşya konacak yeri 
aracın içine dahil edilmiş binek otomobili. 
striptiz is.İng. strip-tease Genellikle gece kulüplerinde, pavyonlarda genç bir kadın 
oyuncunun müzik eşliğinde dans edip soyunarak yaptığı gösteri. 
süpermarket is.İng. supermarket Türlü tüketim mallarının, özellikle her türlü 
yiyecek maddelerinin ve mutfak gereçlerinin alıcılarca seçilip satın alınabildiği 
büyük satış yeri, büyük mağaza. 
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şampuan is.İng. shampooing Çoğunlukla saç yıkamakta kullanılan, kokulu ve bol 
köpüklü bir tür sıvı sabun. 
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şerif is.İng. sheriff 1. Büyük Britanya’da kendi bölgesi içinde kralı temsil eden, 
yasalara saygı gösterilmesini sağlamakla görevli yönetici. 2. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde seçimle işbaşına gelen, hukuki yetkisi sınırlı olan yönetici. 
şetlant is.İng. shetland Shetland adalarında yetişen koyun türünün yününden 
yapılmış kumaş, örgü vb. 
şilem is.İng. slam Briçte bir ekibin, en çok bir el vererek yaptığı oyun. 
şilin is.İng. shilling 1. Avusturya para birimi. 2. İngiliz sömürgelerinde ve başka 
bazı ülkelerde para birimi. 3. esk. İngiliz lirasının yirmide biri olan para. 
şilt is.İng. shield Üzerine genellikle bir kurum veya kuruluşun adı, işareti kazılmış 
olan ve armağan olarak bir kimse veya takıma verilen levha, ergilik. 
şort is.İng. short Genellikle bazı sporları yaparken giyilen, paçaları dizlerin 
yukarısında başlayan kısa pantolon. 
şov is.İng. show Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerinin yer aldığı gösteri. 
şovmen is.İng. showman Şov yapan kimse, gösteri adamı. 
şovrum is.İng. showroom Sergi salonu. 
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takograf is.İng. tachograph Hızölçer.   
tanker is.İng. tanker Petrol, benzin gibi akaryakıt ürünleriyle, sanayi ile ilgili yağ, 
şarap vb. sıvı maddeleri taşıyan gemi veya kamyon.  
tayt is.İng. tight 1. Bacakları sıkı saran özel kumaştan yapılmış bir pantolon türü.   
2. Sızmaz, su geçirmez bir kumaştan yapılmış şort giysi.   
tekila is.İng. tequila Sert bir Meksika içkisi.  
teknokrasi is.İng. technocracy Sanayi, ekonomi ve devlet yönetiminin politikacılar 
değil, uzmanlar, teknisyenler ve uygulayımcılar tarafından yönetilmesine dayanan 
sistem.  
teleks is.İng. telex Telsiz ve telem araçlarına uzaktan haber yazdırma düzeni.  
tender is.İng. tender Lokomotifin arkasına bağlanan, gerekli yakıtı, suyu taşıyan 
vagon.  
terilen is.İng. terylene 1. Yapay polyester lifleri veya ipliği, tergal. 2. sf. Bu liften 
yapılan.   
teyp is.İng. tape Manyetik bir bant üzerine sesleri kaydeden ve okuyan aygıt.  
timing is.İng. timing Zamanlama. 
tişört is.İng. tee-shirt Genellikle kısa kollu, pamuklu spor giysi.  
tolkşov is.İng. talk-show TV Söz gösterisi.  
toner is.İng. tunner Bilgisayar yazıcısı veya fotokopi makinesinde kullanılan toz 
durumundaki mürekkep.  
transporter is.İng. transporter Yükçeker. 
travesti is.İng. travesty Kadın gibi giyinip süslenen eşcinsel.  
trend is.İng. trend Eğilim. 
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treyler is.İng. trailer Traktör veya kamyonlara, genellikle yük taşımalarını 
sağlamak için takılan araba.  
trias is.İng. trias İkinci çağın yaklaşık kırk beş milyon yıllık dönemi. 
troleybüs is.İng. trolley-bus Şehir içi yollarda, bir hava hattından elektrik akımı 
alarak çalışan otobüs, telli otobüs, boynuzlu.  
tünel is.İng. tunnel 1. Bir yandan öbür yana geçebilmek için yer altında, genellikle 
dağların içinde açılan yol. 2. Çevresi kapalı yol.   
 
  
 
 

-U- 
 
 
 

 
uskur is.İng. screw Pervane.  
uskuru is.İng. screw Cıvata ve somunlardaki yiv.  
 
  
 
 

-Ü- 
 

 
 
 
üniversalizm is.İng. universalism Evrenselcilik. 
  
  
 
 

-V- 
 

 
 
 
valf is.İng. valve Vana.  
vasektomi is.İng. vasectomy Kısırlaştırma.  
veksilloji is.İng. vexillogy Bayrak bilimi. 
video is.İng. video 1. Manyetik bantlar üzerinde yer alan veya sayısal olarak 
derlenmiş hareketli resimler dizisi. 2. Videoteyp.   
videobant is.İng. video+Fr. bande Televizyon yayınlarının kaydedildiği, bir kasete 
sarılı şerit.  
videokaset is.İng. videocasette Üzerinde kayıtlı olanı video aracılığıyla ekrana 
yansıtabilen kaset.  
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videoteyp is.İng. video tape Hem görüntü hem de ses kaydedebilen, daha önce 
kasete kaydedilmiş görüntü ve sesleri ekrana yansıtan aygıt, video.  
vinç is.İng. winch Ağır yük kaldırmaya ve bir yere taşımaya yarayan araç.  
vinterizasyon is.İng. winterization Kademeli olarak soğutulan ve düşük 
sıcaklıklarda yavaşça karıştırılıp bekletilerek elde edilen donmuş asitlerin süzülerek 
yağdan uzaklaştırılması.  
vinterize is.İng. winterize "Vinterizasyon işleminden geçirmek" anlamındaki 
vinterize etmek birleşik fiilinde geçen bir söz.  
viski is.İng. whisky Tahıllar malt yapılarak şekerlendirildikten ve gereği kadar 
mayalandıktan sonra damıtılarak elde edilen alkollü içki.  
 
 
 
  

-Y- 
 
 
 
 

yarda is.İng. yard 91,4 santimetrelik İngiliz uzunluk ölçüsü birimi.  
yat is.İng. yacht Özel gezinti gemisi.  
yen is.İng. yen Japonya para birimi.  
 
 
 
 

-Z- 
 
 
 

 
zaping is.İng. zapping Geçgeç. 
zum is.İng. zoom Optik kaydırma.  
  
 
 
 
3.1.1. İsim Terimler 
 

 
 

-A- 
 
 
ace is.İng. ace sp. Teniste rakibin karşılayamadığı, doğrudan doğruya sayı getiren 
servis. 
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akronim is.İng. acronym dbl. Kısma ad. 
akseptans is.İng. acceptance 1. eğt. Yabancı ülkelerde okuyacak öğrenciler için 
gönderilen kabul belgesi. 2. tic. Poliçelerin üzerine “kabulümdür” biçiminde 
yazılarak altı imzalanan açıklama, kabul. 
aktüer is.İng. actuaire ekon. İstatistiklere dayanarak sigorta primlerini, risklerini 
hesaplayan kimse. 
alyan is.İng. allen tek. Cıvataları çıkarıp takmaya yarayan, altıgen kesitli, L 
biçiminde alet. 
anesteziyoloji is.İng. anesthesiology tıp Duyum yitimi bilimi. 
aparkat is.İng. uppercut sp. Boksta bükük kolla aşağıdan yukarıya doğru çeneye 
atılan yumruk. 
asist is.İng. asist 1. Yardımcı. 2. sp. Sayı veya gol pası.  
aut is.İng. out sp. Dış. 
averaj is.İng. average 1. Ortalama 2. sp. Sayı farkı. 
aysberg is.İng. iceberg coğ. Buz dağı. 
aysfilt is.İng. icefield coğ. Buzla. 
azonal is.İng. azonal coğ. Yeryüzünün herhangi bir noktasında enleme bağlı 
olmaksızın meydana gelen olay. 
  

 
 
 

-B- 
 
 
 
 
banço is.İng. bancho müz. Amerika zencilerinin çaldığı gitar biçiminde, madeni 
gövdesi olan beş veya daha çok telli bir müzik aleti. 
basket is.İng. basket sp. 1. Basketbolda kazanılan sayı. 2. Basketbol. 
basketbol is.İng. basketball sp. Beşer kişilik iki takım arasında topu 3 m 
yükseklikteki karşılıklı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı kazanmak 
esasına dayanan bir oyun, basket, sepet topu. 
bazuka is.İng. bazooka ask. Öz itmeli mermi atan, genellikle zırhlı araçlara karşı 
yakın savaş sırasında kullanılan hafif silah, roketatar. 
beyzbol is.İng. base-ball sp. Dokuzar kişilik iki takım arasında bir top ve sopayla 
oynanan bir çeşit oyun.  
broker is.İng. broker ekon. Borsa simsarı. 
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-Ç- 
 
 
 
 

çarliston is.İng. charleston 1. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da 
yaygınlaşan dans türü. 2. Bu dansın müziği. 3. bot. Sivri uçlu, uzun ve kalın, tatlı, 
yeşilimsi biber. 4. sf. İnce, uzun ve çarpıcı. 
 
 
 
 

-D- 
 
 
 
 

damping is.İng. dumping ekon. Ucuzluk. 
data is.İng. data 1. Veri. 2. ekon. Aslında kendileri ekonomik olmayan ancak 
ekonomi dünyasını kuşatan ve çerçeveleyen, nüfus, teknik bilgi, hukuk düzeni ve 
yönetim biçimi ögelerinden her biri. 
derbi is.İng. derby sp. 1. Aynı şehrin takımları arasında oynanan oyun. 2. Büyük 
takımlar arasında oynanan oyun. 3. Yılda bir kez yapılan, üç yaşına gelmiş atların 
katıldığı yarış. 
derogasyon is.İng. derogation huk. Ayrıklık. 
destroyer is.İng. destroyer ask. Orta tonajda, yüksek hızlı savaş gemisi, muhrip. 
dimmer is.İng. dimmer fiz. Elektrik akım şiddetini el ile çevirerek ayarlayan 
anahtar, reosta. 
dispeç is.İng. dispatch den. 1. Bir ortak avaryada deniz kazasından sonra gemi, yük 
ve navlunla ilgili kimselerin uğradıkları zararların ve bunlar tarafından yapılmış 
olan masrafların nasıl, kimler tarafından ve ne oranda karşılanacağını belirlemek 
için yapılan işlem. 2. Deniz sigortası dilinde, ilgili tarafların ortak avaryada 
kendilerine düşen yükümlülükleri, paylarının önemi ölçüsünde ayrıntılı olarak 
belirten belge. 
dok is.İng. doch 1. Gemilerin yükünün boşaltıldığı veya onarıldığı, üstü örtülü 
havuz. 2. ekon. Ticaret mallarını saklamak için rıhtımda yapılan büyük depo. 
doping is.İng. doping sp. Bir spor yarışması sırasında vücuda ek enerji sağlaması 
için kullanılan uyarıcı ilaç. 
dretnot is.İng. dreadnought den. XX. yüzyılın başlarında kullanılan bir zırhlı tipi. 
dripling is.İng. dribbling sp. Top sürme. 
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-E- 
 

 
 
 
efekt is.İng. effect sin. ve TV Radyo ve televizyon yayınlarında, tiyatro oyunlarında 
veya film seslendirmelerinde, hareketleri izlemesi gereken seslerin doğal 
kaynakların dışında, optik, mekanik, kimyasal yöntemlerle gerçekleştirilmesi. 
 
 
 
 

-F- 
 
 
 

 
factoring is.İng. factoring ekon. Alacaklandırma. 
fair-play is.İng. fair-play sp. Dürüst oyun. 
faril is.İng. furl den. Balık ağlarının alt ve üst yanlarına geçirilen keçi kılından 
yapılmış ip. 
faul is.İng. faul sp. Karşılaşmalarda rakip oyuncuya yapılan kural dışı hareket. 
fikstür is.İng. fixture sp. Yarışma veya karşılaşmaların zamanını ve sırasını 
belirleyen çizelge. 
final-four is.İng. final-four sp. Dörtlü final. 
finiş is.İng. finish 1. Bitme. 2. sp. Varış. 
flamingo is.İng. flamingo zool. Leyleksilerden, tüyleri beyaz, pembe, kanatlarının 
ucu kara, eti yenir bir kuş, flaman kuşu. 
fokstrot is.İng. fox-trott müz. Dört tempolu bir dans. 
fors is.İng. force  1. Devlet başkanının bulunduğu yerlere, amirallerin çalıştıkları 
kuruluşlara veya gemilere, generallerin garnizonlarına ve bu düzeydeki görevlilerin 
arabalarına çekilen üç veya dört köşeli bayrak. 2. mec. Söz geçirirlik, saygınlık.     
3. mec. Gösterişlilik. 4. den. Gidon. 
forvet is.İng. forward sp. Futbolda görevi karşı tarafa top sürmek ve gol atmak olan 
ileri uçtaki oyuncu, ileri uç oyuncusu, akıncı. 
fotofiniş is.İng. photofinish sp. Bir yarışta, yarışanların varış anını tespit eden araç. 
frikik is.İng. free-kick 1. sp. Serbest vuruş. 2. argo Giysinin kazara açılmasıyla 
göğüs veya bacağın görünmesi.  
futbol is.İng. football sp. Topu, kafa veya ayak vuruşları ile karşı kaleye sokma 
kuralına dayanan ve on birer kişilik iki takım arasında oynanan top oyunu, ayak 
topu. 
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gag is.İng. gag sin. ve TV Gülüt. 
galop is.İng. gallop sp. At yarışında veya hazırlık çalışmasında atın yaptığı derece. 
gambot is.İng. gunboat ask. Topçeker. 
gol is.İng. goal  sp. Futbolda veya hentbolda topun kaleye sokulmasıyla kazanılan 
sayı. 
golfstrim is.İng. Gulf Stream coğ. Atlas Okyanusunda, Meksika Körfezinden 
başlayarak Britanya ve İskandinavya kıyılarına kadar ulaşıp Avrupa Rusya’sının 
kuzey kıyılarına kadar gelen ve Batı Avrupa’nın deniz iklimini yumuşatan sıcak su 
akıntısı. 
greyfurt is.İng. grapefruit bot. 1. Turunçgillerden sıcak bölgelerde yetişen bir 
meyve ağacı. 2. Bu ağacın portakaldan daha iri, kanarya sarısı renginde, tadı acımsı 
meyvesi. 
 
 
 
 

-H- 
 
 
 
 

habitat is.İng. habitate 1. Yerleşme, oturma. 2. bot. Bitkinin doğal olarak yetiştiği 
yer, yurt. 
haf is.İng. half sp. Oyun kurucu. 
handikap is.Fr.İng. handicap sp. 1. At yarışlarında binicilerle eyerin toplam 
ağırlığının, atların koşuyu kazanma şansını etkileyecek biçimde ayarlanması.          
2. mec. Elverişsiz durum, engel. 
hemoroit is.İng. hemorroid tıp Basur.  
hentbol is.İng. hand ball sp. El topu. 
holding is.İng. holding tic. Ana ortaklık. 
holigan is.İng. hooligan sp. Özellikle futbolda fanatizmi besleyen ve çevreye zarar 
vermeye eğilimli taraftar, serseri, hayta. 
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-I- 
 
 
 
 

ıskuna is.İng. scooner den. Brikten küçük, iki direkli bir çeşit yelkenli gemi. 
 
 
 
 

-İ- 
 
 
 
 

inç is.İng. inch mat. Futun onikide biri olan, uzunluğu 2,54 cm olan İngiliz uzunluk 
ölçü birimi. 
istimbot is.İng. steamboat den. Çatana.  
 
 
 
 

-J- 
 
 
 
 

jogging is.İng. jogging sp.  Kır, orman vb. yerlerde yapılan koşu sporu. 
jul is.İng. joule fiz. Bir cisim üzerine uygulanan bir nevtonluk kuvvetin uygulama 
noktasını, kendi doğrultusunda 1 m değiştiren iş birimi. 
 
 
 

 
-K- 

 
  
 
kameraman is.İng. cameraman sin. ve TV Alıcı yönetmeni. 
kamikaze is.İng. kamikaze ask. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Japonların 
kullandığı intihar uçağı. 
kanyon is.İng. canyon coğ. Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu, 
bir kıvrımı keserek iki yandaki çukurlukları birleştiren, dar ve boğaz biçimindeki 
koyak, dar boğaz, kapuz, kısık, klüz. 
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katamaran is.İng. catamaran den. Birbirine paralel tutulmuş iki ağaç kütükten 
yapılan tekne. 
katgüt is.İng. cat-gut tıp Ameliyatlarda yaraları dikmek için kullanılan, bağırsaktan 
yapılmış iplik. 
kik is.İng. gig den. Futa.  
kliring is.İng. clearing tic. Takas.  
klon is.İng. clone biy. Aynı canlıdan eşeysiz olarak üreyen canlı. 
koç is.İng. coach sp. Çalıştırıcı. 
komodor is.İng. commodore den. 1. Amiral yetkisiyle görevli deniz subayı. 2. Bir 
kuruluşa bağlı yolcu gemilerinin en eski kaptanı. 
kondor is.İng. condor zool. Tepeli akbaba. 
konsorsiyum is.İng. consortium ekon. 1. Uluslararası kuruluşların ve bazı 
hükumetlerin iktisadi ve mali yardımları yürütmek üzere oluşturdukları yardım 
kurulu ve şirketler birliği. 2. Köprü, yol, baraj vb. büyük projelerin 
gerçekleştirilebilmesi için birden fazla şirketin bir araya gelmesi. 
konteyner is.İng. container tic. Çeşitli eşyaları taşımak için uluslararası standartlara 
göre yapılmış büyük sandık. 
korner is.İng. corner sp. 1. Köşe atışının yapıldığı yer. 2. Köşe atışı.  
kort is.İng. court sp. Tenis oynanan alan, tenis kortu. 
krank is.İng. crank tek.  1. Bir motorda bilyelerin almaşık hareketini dairesel 
harekete çeviren dingil. 2. Sac, çinko, dökme demir, bakır vb. borunun yönünü 
değiştirmeye yarayan kıvrım. 
kravl is.İng. crawl sp. Dizleri bükmeksizin bacakları hızla hareket ettirerek kulaçla 
yüzme. 
kriket is.İng. cricket sp. On birer kişilik iki takım arasında, küçük ve ağır bir topu, 
ucu kıvrılmış sopalarla vurarak karşı kaleye sokmak amacıyla oynanan bir oyun. 
kros is.İng. cross sp. Kırlarda ve ormanlarda, hendeklerden, yükseltilerden, 
çukurlardan ve akarsulardan geçerek yaya yapılan koşu.  
 
 
 
 

-L- 
 
 
 

 
labrador is.İng. labrador jeol. Labrador kıyılarında parlak bir türüne rastlanan, 
feldspatlar grubundan ve plajiyoklaz serisinden olan alüminyum, kalsiyum ve 
sodyum silikatı. 
langur is.İng. langur zool. Maymunlardan, Hindistan'da yaşayan, kül rengi veya 
kırmızıya çalan sarı tüylü, büyük bir maymun.  
lazer is.İng. laser fiz. Çok güçlü pırıltılar oluşturan, değişik alanlarda kullanılan ışık 
kaynağı.  
lens is.İng. lens 1. Gözün saydam tabakasının üzerine doğrudan uygulanan, görmeyi 
düzeltici mercek, kontak lens. 2. fiz. Mercek.  



281 
 

lider is.İng. leader 1. Önder, şef. 2. Bir partinin veya bir kuruluşun en üst düzeyde 
yönetimiyle görevli kimse. 3. sp. Bir yarışmada başta bulunan takım veya 
yarışmacı.   
lizol is.İng. lysol kim. Krezol.   
lobi is.İng. lobby mim. 1. Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk 
boşluk, dalan. 2. Otel, tiyatro vb. yerlerde girişe yakın geniş yer. 3. mec. Bazı ortak 
çıkarları olan grupların temsilcilerinden oluşan topluluk.  
lok is.İng. lock den. Gemileri, farklı iki su düzeyinin birinden öbürüne aşırmak için 
yapılmış ara havuz.  
  
 
 
 

-M- 
 
 
 
 

mamografi is.İng. mammography tıp Memenin filmini çeken özel cihaz.  
marihuana is.İng. marihuana bot. Hindistan'da yetişen kenevirin çiçeklerinden ve 
yapraklarından elde edilen uyuşturucu madde.  
mayın is.İng. mine ask. Toprak altına, üstüne veya suyun içine yerleştirilen, 
doğrudan doğruya çarpma veya basınç etkisiyle patlayarak zarara yol açan patlayıcı 
madde.  
mikser is.İng. mixer 1. tek. Çırpıcı. 2. Karmaç.  
morina is.İng. morina zool. Mezgitgillerden, kuzey denizlerinde yaşayan, eti 
yenilen, karaciğerinden yağ çıkarılan bir balık.  
motorkros is.İng. motor-cross sp. Kırlarda ve engebeli arazilerde motosikletle 
yapılan yarış.  
 

 
 
 

-N- 
 
 
 
 
nakavt is.İng. knock out sp. Boks maçında yumruk etkisiyle yere düşen ve on 
saniye içinde kalkıp devam edemeyen oyuncunun yenilmesi durumu.  
nevton is.İng. newton fiz. Uluslararası birim sisteminde, kütlesi 1 kilogram olan 
cisme saniye karede 1 metrelik bir ivme veren güç birimi.  
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ofsayt is.İng. off-side sp. Futbolda hücuma geçen takımın en az bir oyuncusunun 
topla oynandığı anda rakip takımın kale çizgisine, o takımın en yakın oyuncusundan 
daha yakın bulunması durumu.  
ordinat is.İng. ordinate mat. Bir noktanın uzaydaki yerini belirtmeye yarayan 
çizgilerden her biri.  
oşinografi is.İng. oceanography coğ. Deniz bilimi.  
 
 
 
 

-P- 
  
 
 
  
panda is.İng. panda zool. 1. Etçillerden, Avustralya ile Himalaya ormanlarında 
yaşayan, tüyleri sık ve pas kırmızısı renginde, karnı, bacakları kara, postu beğenilen 
bir hayvan. 2. Çin'de yaşayan, ayı iriliğinde, siyah beyaz renkli otçul bir hayvan. 
papaya is.İng. papaya bot. 1. Amerika'nın sıcak bölgelerine özgü, sarı, kavuna 
benzer bir tür meyve. 2. Papaya ağacı. 
parka is.İng. parkee 1. ask. Genellikle askerin açık hava eğitimi ve manevra 
sırasında giydiği soğuğa karşı koruyucu, başlıklı bir tür üstlük. 2. Genellikle 
gençlerin giydiği başlıklı bir tür üstlük.   
pasör is.İng. pass+Fr. –eur sp. Pasçı.  
penaltı is.İng. penalty sp. 1. Ceza atışı. 2. Elemeli futbol maçlarının sonrasındaki 
eşitlik durumlarında takımların birbirlerine üstünlük sağlamaları için rakip kaleye 
en az beşer kez yaptığı vuruş.   
pinpon is.İng. ping-pong sp. Masa tenisi.  
piromani is.İng. pyromania tıp Yangın çıkarma hastalığı.  
pleybek is.İng. play-back sin. ve TV 
portal is.İng. portal  1. mim. Ana kapı. 2. Kapı.  
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rafya is.İng. raffia bot. 1. Afrika ve Amerika'da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı 
palmiye (Raphie). 2.  Bu palmiyenin dokuma işlerinde kullanılan lifleri. 3. sf. Bu 
liflerden yapılan.    
rami is.İng. ramee bot. 1. Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya'da yetişen 
değerli bir bitki (Boehmeria nivea). 2. Bu bitkinin dokumacılıkta kullanılan lifi.   
redoks is.İng. redox kim. Bir atom veya molekülden ötekine bir veya daha çok 
elektronun geçişi olayı.  
rotor is.İng. rotor fiz. Döneç.  
 
 

 
 

-S- 
 
 
 
 

santrfor is.İng. center-fore sp. Orta uç oyuncusu.  
santrhaf is.İng. center-half sp. Futbolda orta alanın ortasında yer alan oyuncu.  
satsuma is.İng. satsuma bot. Kabuğu kolay soyulabilen, güzel kokulu bir tür 
mandalina.  
set is.İng. set sp. 1. Masa tenisi, voleybol vb. oyunlarda maçın her bir bölümü.       
2. Takım, grup.   
seter is.İng. setter zool. Uzun tüylü İngiliz köpeği.  
single is.İng. single müz. Tekli. 
skavut is.İng. scout den. Çok hızlı gidebilen bir tür keşif gemisi.  
ski is.İng. ski sp. Kayak.    
skif is.İng. skiff den. İçine yalnız kürek çekenin girebildiği çok uzun ve çok dar 
yarış kayığı.  
skink is.İng. sking zool. Skinkgillerden, çöl bölgelerinde, kurak bölgelerde yaşayan 
bir tür sürüngen.  
skor is.İng. score sp. 1. Sonuç. 2. Sayı.  
slip is.İng. slip 1. Kısa kesilmiş, kısa biçilmiş, küçük deniz donu. 1. Paçasız ve 
sıkıca saracak biçimde dikilmiş erkek donu. 3. tic. Ödeme belgesi.  
smaç is.İng. smash sp. 1. Voleybol ve teniste topu yukarıdan aşağıya doğru sertçe 
yere vurma, küt. 2. Basketbolda yakın mesafeden topu sertçe sepete geçirme.   
smaçör is.İng. smash+Fr. –eur sp. Voleybolda topu file üzerinde karşı alana doğru 
yukarıdan aşağıya sertçe vuran oyuncu, kütör.   
sörf is.İng. surf sp. Özel kayma aracı ve yelkenlisi ile denizde yapılan bir spor türü.  
sponsor is.İng. sponsor ekon. Destekleyici.  
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spot is.İng. spot 1. Herhangi bir aynalı alet ile ekran üzerinde oluşturulan görüntü. 
2. ekon. Bir malı çok miktarda toptancıdan veresiye aldıktan sonra piyasada 
değerinden daha aşağıya peşin olarak satma. 3. sin. Dar bir alana çok güçlü ışık 
yöneltebilen stüdyo lambası, ışıntı lambası, reklam ışıntısı. 
sprint is.İng. sprint sp. Yarışlarda son 100 m’de yapılan atak. 
sprinter is.İng. sprinter sp. Atletizmde 100 ve 200 m koşularına katılan atlet. 
start is.İng. start sp. Çıkma, çıkış, başlama. 
sten (I) is.İng. sten ask. 9 mm çapında, İngiliz yapısı, hafif, kullanışı kolay bir tür 
makineli tüfek. 
stent is.İng. stand tıp Tıkanmak üzere olan damarın içine konan araç. 
stok is.İng. stock 1. Bir satış yerinde satışa hazır bulundurulan malların tümü, istif. 
2. ekon. Bir sanayi dalında yararlanılan ham, işlenmiş veya yarı işlenmiş 
maddelerin tümü. 3. Bir gereksinimi karşılayacak maddeden çok miktarda yığma, 
istif. 4. tic. Satılmamış, istif edilmiş mal. 
stres is.İng. stress tıp Ameliyat şoku, travma, soğuk, coşku vb. etkenlerin 
organizmada oluşturduğu bozuklukların tümü, ruhsal gerilim. 
 
 
 
 

-Ş- 
 
 
 
 

şaft is.İng. shaft tekno. Bir makinenin dönme hareketini öteki parçalara aktaran ve 
ucuna dişli çarklar, tekerlekler veya pervane bağlanan demir mil. 
şelf is.İng. shelf coğ. Karaları çevreleyen ve karalardan sayılan, 200 m derinliğe 
kadar olan sığ deniz dipleri. 
şok is.İng. shock psikol. Kaza, beklenmeyen bir olay, bazı ilaç ve uyuşturucuların 
yarattığı, fiziksel veya ruhsal olarak birdenbire gelişen karmaşık belirtilerin tümü. 
şut is.İng. shoot sp. Futbolda bir oyuncunun topu kaleye sokmak için ayağıyla 
yaptığı sert ve hızlı vuruş. 

 
 
 
 

-T- 
 
 

 
 
takometre is.İng. tachometer 1. Hızölçer. 2. sin. ve TV Kameraya takılan ve çekim 
sırasında geçen kare sayısını ölçen aygıt. 
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tandem is.İng. tandem 1. İki kişilik bisiklet. 2. İki kişilik yamaç paraşütüyle yapılan 
uçuş. 3. sp. Futbolda savunmanın gerisinde görev yapan oyuncunun arkasındaki tek 
kişi. 4. sp. Kürek sporunda ikişer kürek kullanılarak yapılan tekne yarışı kategorisi.     
tank is.İng. tank 1. ask. Zırhlı ve silahlı, tekerlekleri paletli, motorlu savaş taşıtı.    
2. Su, yakıt vb. sıvıları depolamaya yarayan araç.   
taret is.İng. turret ask. Gemilerde veya kalelerde, topçu mevzilerinde topun makine 
bölümünü ve topçuları koruyacak biçimde yapılmış zırhlı kule.  
tayfun is.İng. typhoon meteor. Okyanuslarda, Çin Denizi ile Hint Denizi'nde 
görülen, Dünya'nın dönüş yönüne zıt olarak doğudan batıya doğru oluşan, güçlü 
kasırga.  
tenis is.İng. tennis sp. Ağla ortasından ikiye bölünen bir alanda tek veya çift 
oyuncuların raketle karşılıklı vurdukları, çeldikleri topu, belli kurallara göre, 
karşılanamayacak biçimde birbirlerinin alanına düşürerek sayı kazanmaları esasına 
dayanan oyun, alan topu.  
test is.İng. test 1. Bir kimsenin, bir topluluğun doğal veya sonradan kazanılmış 
yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan sınama. 2. eğt. 
Doğru cevabın seçenekler arasından bulunmasına dayanan bir sınav türü. 3. biy. ve 
fiz. Biyolojik bir işlevi veya değişmez bir niteliği incelenen bireyin tepkisini, örnek 
olarak alınan normal bireyinkiyle karşılaştırarak ölçmeye ve değerlendirmeye 
yarayan yoklama. 4. tıp Bir hastalığın varlığını ve niteliğini anlamak için yapılan 
laboratuvar araştırması.     
tim is.İng. team ask. Güvenlik güçlerinde belirli bir iş veya hizmeti başarabilecek 
güçteki en küçük birlik.  
tiner is.İng. thinner kim. İnceltici.  
tomahavk is.İng. tomahawk ask. 1. Amerikan yapısı güdümlü füzelerin bir türü.    
2. Kuzey Amerikalı Kızılderililerinin kullandığı savaş baltası.   
tornistan is.İng. turn-stern 1. den. Geminin pervanesini ters yönde çevirme. 2. hlk.  
Ters yüz etme.  
torpido is.İng. torpedo 1. Otomobillerde, içinde sürücü için gerekli şeylerin 
bulunduğu kapaklı küçük bölme, torpido gözü. 2. den. Torpido bot. 3. den. Torpil.   
torpido bot is.İng. torpedo-boat den. Torpil atmaya yarar, küçük ve çok hızlı giden 
savaş gemisi, torpido.  
trol is.İng. trawl den. Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni 
biçiminde geniş ağızlı balık ağı.  
tröst is.İng. trust ekon. Aynı alanda iş yapan çeşitli ortaklıkların hisse senetlerinin, 
bir denetim teşkilatına teslim edilmesi ve yönetimin bir teşkilatı yöneten gruba 
aktarılmasıyla oluşan, tekelci sermayedarlığa dayanan ortaklıklar birliği.  
 
  
  

 
-Ü- 

 
 
 

 
üniversalizm is.İng. universalism Evrenselcilik. 
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 -V- 
 

 
 
 
vat is.İng. watt fiz. Saniyede bir jullük iş yapan bir motorun güç birimi.  
vinter is.İng. winter den. Ağaç çemberler üzerine örülmüş torba biçimindeki balık 
ağı.  
voleybol is.İng. volley-ball sp. Altışar kişilik iki takım arasında, bir alan ortasında 
gerilmiş olan ağ üzerinden topun karşılıklı olarak elle oynanması oyunu, uçan top.  
 
 
  
 
3.2. Sıfatlar 
 

 
 

-A- 
 
 
 
 
analog sf.İng. analogue Benzer, eş.  
  

 
 

-B- 
 
 
 
bestseller sf.İng. bestseller Çoksatar. 
  

 
 
 

-C- 
 
 

 
 

centilmen sf.İng. gentleman İyi arkadaşlık eden, saygılı, görgülü, kibar (erkek). 
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-D- 
 
 
 

dramatize sf.İng. dramatize 1. Bir edebi eseri radyo, televizyon veya sahne oyunu 
biçimine getirilen. 2. mec. Bir olayı olduğundan daha acıklı, abartılı bir biçimde 
ortaya koyan. 
 

 
 

-F- 
 
 
 

ful sf.İng. full 1. Tam, bütün, eksiksiz. 2. is. İskambil oyununda benzer kağıtların 
bir araya gelmesi. 
  

 
 

-H- 
 
 
 
 

heteroseksüel sf.İng. heterosexual Karşı cinsi arzulayan. 
 
 
 

 
-İ- 

 
 
 
 
interaktif sf.İng. interactive Etkileşimli. 
 
 

 
 

-K- 
 

  
kognitif sf.İng. cognitive Bilişsel. 
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kombine sf.İng. combine 1. Bir araya getirilmiş, düzenlenmiş, toplu. 2. is. Bir spor 
dalında değişik türdeki yarışmaların sonuçlarına göre birleştirilmiş derecelendirme, 
toplam puana göre değerlendirme. 
 

 
 

-L- 
 

 
 
 
layt sf.İng. light 1. Hafif, yağsız veya şekersiz. 2. mec. Kılıbık. 
limitet sf.İng. limited Sınırlı.  
 
 
 
 

-N- 
 
 
 
 
non-stop sf.İng. non-stop Duraksız. 
  
 

 
-O- 

 
 
 
obez sf.İng. obese Çok şişman.   
  
 
 

 
-P- 

  
 
 
pop sf.İng. pop Pop müzik.  
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-S- 
 
 
 
 

satanist sf.İng. satanist Şeytana tapan kimse.  
seksi sf.İng. sexy Cinsel çekiciliği olan.  
snop sf.İng. snob argo Züppe.  
streç sf.İng. stretch 1. Esnek. 2. is. Çeşitli maddelerin havayla etkileşimini ortadan 
kaldırmak amacıyla sarıldığı şeffaf paketleme malzemesi. 

 
 
 
 

-T- 
 
 
 

  
transparan  sf.İng. transparent Şeffaf.   
tubeless sf.İng. tubeless İçsiz. 
  
 
 
 
3.2.1.  Sıfat Terimler 
 
 

 
 

-A- 
 
 
 
 
aktüeryal sf.İng. actuarial ekon. Sigorta risklerine ve istatistiklere dayanan. 
 
 
 
 

-S- 
 
 
 

sadist sf.İng. sadist psikol. 1. Başkalarına acı çektirerek cinsel doyum sağlayan 
(kimse), elezer. 2. mec. Başkalarına acı çektirmekten zevk duyan (kimse), elezer.   
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3.3. Ünlemler 
 

 
 

-H- 
 
 
 
 

hurra ünl.İng. hurray Genellikle Batılı uluslarda hep bir ağızdan “yaşa” anlamlı 
destek vermek amacıyla kullanılan bir söz. 
  
 
 
 

-S- 
 
 
 
 

stop ünl.İng. stop 1. “Dur” anlamında bir seslenme sözü. 2. is. esk. Telgrafla ve 
telefonla olan haberleşmelerde cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılan bir söz. 
 
 
 
 
4. Yunancadan alınan sözcükler 
 
 
 
 
4.1. İsimler 
 

 
 
 

-A- 
 

 
 
 
ablatya is.Yun. Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan, geniş gözlü bir balık ağı.  
abril is.Yun. hlk. Nisan. 
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agora is.Yun. Yunan klasik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret işlerini 
konuşmak için halkın toplandığı alan, halk meydanı. 
alay is.Rum. Ses tonu, söz, davranış vb. yollarla biriyle, bir şeyle eğlenme, 
küçümseme. 
anadut is.Yun. Ekin ve ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya 
yarayan uzun saplı araç, dirgen, yaba. 
angarya is.Yun. 1. Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan 
iş. 2. Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptığı zorunlu ücretsiz hizmeti. 
apukurya is.Yun. Hristiyanlıkta et kesimi yortusu. 
avlu is.Yun. Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık, duvarla 
çevrili alan, hayat. 
ayandon is.Yun. 18 Ocakta başlayan bir fırtına.   
 
 
 

 
-B- 

 
 
 
 
badya is.Yun. Ağzı geniş, yayvan, büyükçe su kabı. 
baloz is.Yun. Gemici, işçi vb. kimselerin eğlenmek için gittikleri içkili, danslı yer. 
balyoz is.Yun. Taş kırma, kazık çakma vb. işlerde kullanılan, çok iri, iki ucu az 
keskin, ağır çekiç, varyos. 
beta is.Yun. Yunan alfabesinin ikinci harfi. 
beze is.Yun. Hamur topağı, pazı. 
bodrum is.Yun. Bir yapının yol düzeyinden aşağıda kalan bölümü. 
bre ünl.Yun. esk. 1. “Ey, hey” anlamında kullanılan bir seslenme sözü. 2. “Be” 
yerine kullanılan bir seslenme sözü. 3. “Vay” anlamında şaşma bildiren bir 
seslenme sözü. 4. Şaşkınlık, coşku anlatan bir seslenme sözü. 5. bağ. Tekrarlanan 
iki emir kipi arasına getirilerek işin sürekliliğini anlatan bir söz. 
bulada is.Yun. Büyük piliç. 
buzuki is.Yun. Bağlamaya benzer, bozuk düzen çalınan bir Yunan çalgısı. 
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-C- 
 

 
 
 

cımbız is.Yun. 1. Kıl vb. ince şeyleri tutmak veya çekmek için kullanılan küçük 
maşa. 2. Özellikle dokumacılıkta kumaş yüzlerindeki düğüm, çöp vb. maddeleri 
temizlemekte kullanılan el aracı. 
cibre is.Yun. Sıkılıp suyu alınan üzüm vb. meyvelerin posası. 
 
 
 
 

-Ç- 
 
 
 
 

çaça is.Yun. 1. Ticaret gemilerinde eski ve usta gemici. 2. argo Genelev işleten 
kadın, abla, mama. 
çerez is.Yun. 1. Asıl yemekten sayılmayan, peynir, zeytin vb. yiyecekler. 2. Yemek 
dışında yenilen yaş veya kuru yemiş vb. şeyler. 
çetele is.Yun. 1. Çizilerek veya oyularak açılan kertik. 2. esk. Ekmekçi, sütçü vb. 
esnafın, uzunlamasına ikiye bölüp üzerine kertikler çenterek hesap tuttukları ağaç 
dalı. 
çıngar is.Yun. argo Kavga, gürültü. 
çıvgar is.Yun. hlk. Çift sürmekte veya araba çekmekte olan hayvanlara yardımcı 
olarak koşulan hayvan. 
çotra is.Yun. Ağaçtan yapılmış küçük su kabı. 
 
 
 

 
-D- 

 
 
 
 

dantela is.Yun. Dantel. 
difana is.Yun. Üç katlı bir balık ağı. 
dimi is.Yun. Sıkı dokunmuş bir tür pamuklu kumaş.  
drahmi is.Yun. Yunan para birimi. 
drahoma is.Yun. Hristiyan ve Musevilerde gelinin güveyiye verdiği para veya mal. 
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-E- 
 

 
 
 
efendi is.Yun. 1. Günümüzde bey unvanından farklı olarak özel adlardan sonra 
kullanılan ikinci derecede bir unvan. 2. Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse.          
3. Koca. 4. ünl. Hizmetlilere seslenilirken kullanılan bir söz. 5. ünl. Erkekler için 
kullanılan bir seslenme sözü. 6. mec. Görgülü, nazik, kibar. 7. esk. Eğitim görmüş 
kişiler için özel adlardan sonra kullanılan unvan. 
entropi is.Yun. İstatistik kurallarına göre yönlendirilen bir haber kaynağının heber 
içeriklerinin oranı. 
epsilon is.Yun. Yunan alfabesinin beşinci harfi. 
erkete is.Yun. argo Dikiz. 
Eros öz.is.Yun. Yunan mitolojisinde aşk tanrısının adı. 
evlek is.Yun. hlk. 1. Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen 
bölümlerinden her biri. 2. Dönümün dörtte biri kadar olan alan ölçüsü. 3. Tarlalarda 
suyun akması için açılan su yolu. 4. esk. On liralık kağıt para. 
 
 
 
 
 

-F- 
 
 
 
 

fantazya is.Yun. Arap atlılarının bayramlarda yaptıkları gösteri, atlı gösteri. 
fanti is.Yun. İskambil oyunlarında oğlan, bacak veya vale adlarıyla bilinen kağıt. 
fava is.Yun. Bakla tanelerinin kabuğu soyulduktan sonra yapılan zeytinyağlı 
yemek. 
fener is.Yun. 1. Saydam bir maddeden yapılmış veya böyle bir madde ile 
donatılmış, içinde ışık kaynağı bulunan aydınlatma aracı. 2. Gemilere yol gösteren 
ışık kulesi, deniz feneri. 3. Tepesinden kulplu kahveci tepsisi, askı. 
fıçı is.Yun. 1. Bir araya getirilerek çemberlerle tutturulmuş ensiz tahtalardan 
yapılan, yuvarlak, karnı şişkin ve altı üstü düz kap. 2. sf. Bu kabın alabileceği 
miktarda olan. 
fırın is.Yun. 1. İçinde genellikle odun yanan, her yanda aynı derecede ısı 
oluşturarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek 
açıklık bulunan ocak. 2. Ekmek, pasta vb.nin pişirildiği va satıldığı dükkan.            
3. Elektrik, tüp gaz ve doğal gazla çalışan, yiyecekleri pişirmeye veya ısıtmaya 
yarayan alet. 4. Bir maddenin fiziksel veya kimyasal değişime uğratılması amacıyla 
içinde ısıtıldığı araç. 5. sf. Fırında pişirilmiş. 
fışkı is.Yun. Atgillerin taze dışkısı, tersi. 
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fidan is.Yun.1. Yeni yetişen ağaç veya ağaççık. 2. Başka bir yere dikilmek için 
bulunduğu yerden çıkarılan taze ağaç, dikme. 
filar is.Rum. Hafif bir terlik. 
filiz is.Yun. Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün. 
fiske is.Yun. 1. Parmak uçlarıyla yapılan hafif vuruş. 2. sf. İki parmak ucu ile 
tutulabilen miktarda olan. 3. İnsan derisinde herhangi bir sebeple ortaya çıkan ufak 
ve içi su dolu kabartı. 
fol is.Yun. Tavuğun istenilen yere yumurtlaması için o yere konulan yumurta veya 
yumurtaya benzeyen şey. 
foto is.Yun. Işık. 
frisa is.Yun. Tütünleme suretiyle kurutulmuş ringa balığı. 
 
 
 
 

-G- 
 
 
 
 

gama is.Yun. Yunan alfabesinin üçüncü harfi. 
gönder is.Yun. 1. Bayrak direği. 2. Üvendire. 3. hlk. Kayık ve yelkenli gemilere 
yön vermeye yarayan, ucunda metal olan ağaç sopa. 
gönye is.Yun. Dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan dik üçgen biçiminde araç. 
gübre is.Yun. Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, 
kimyasal veya bitkisel madde, kemre. 
güğüm is.Yun. Yandan kulplu, boynu uzun, genellikle bakırdan su kabı. 
gümrük is.Yun. 1. Bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşya üzerinden 
alınan vergi. 2. Bu verginin alınması işlemiyle uğraşan devlet kuruluşu. 3. Bir 
ülkenin giriş ve çıkışında gümrük denetim ve gözetiminin yapıldığı yer. 
 
 
 
 

-H- 
 
 
 
 

halat is.Yun. Kenevirden yapılmış çok kalın ip.  
hegemonya is.Yun. Bir devletin başka bir devlet üzerindeki siyasal üstünlüğü ve 
baskısı. 
helke is.Yun. hlk. Bakraç, kova, herke. 
herek is.Yun. Asma, fasulye vb. sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen 
sırık, ispalya. 
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hora is.Yun. Birçok kişi tarafından el ele tutuşarak oyun müziği eşliğinde oynanan 
bir halk oyunu. 
horon is.Yun. Karadeniz bölgesinde kemençe ile oynanan halk oyunu. 
huni is.Yun. 1. Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni 
biçimindeki araç. 2. hlk. Ağızlık. 
 
 
 
 

-I- 
 
 
 

 
ığrıp is.Yun. hlk. 1. Bir tür balık ağı, ırıp. 2. Yalan, düzen. 
ırgat is.Yun. 1. Tarım işçisi, rençper. 2. Yapı işçisi. 3. den. Gemilerde ve yapılarda 
yatay kollarla ve birkaç kişi tarafından çevrilen bocurgat. 
ıspazmoz is.Yun. Aşırı titreme, kasılma. 
ıstar is.Yun. hlk. Halı, kilim dokunan tezgah.  
 
 
 
 

-İ- 
 
 
 

  
ilistir is.Yun. Süzgeç. 
ispati is.Yun. İskambil kağıdında sinek.  
ispit is.Yun. Jant. 
istavroz is.Yun. 1. Haç. 2. tek. Sıhhi tesisatta kullanılan dört girişli bağlantı borusu. 
izmarit is.Yun. 1.İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir çeşit küçük balık. 2. İçilmiş 
sigara artığı. 
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-K- 
 
 
 
 

kameriye is.Yun. Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, 
kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak.  
kangal is.Yun. 1. Tel, kurşun boru gibi uzun ve bükülebilir şeylerin halka 
biçiminde sarılmasıyla yapılan bağ. 2. Bu biçimde bükülmüş şeylerin her bir 
halkası. 
karakoncolos is.Yun. 1. Çocukları korkutmak için kendisinden söz edilen, gerçek 
dışı bir yaratık, umacı, hayalet. 2. mec. Çok çirkin kimse. 
karamandola is.Yun. 1. Genellikle ayakkabı yüzü yapılan bir çeşit sağlam ve 
parlak kumaş. 2. sf. Bu kumaştan yapılmış. 
karfiçe is.Yun. Orta boy demir çivi. 
kavanoz is.Yun. Plastik, cam vb. maddelerden yapılmış ağzı geniş, çeşitli boylarda 
kap. 
kerata is.Yun. 1. Karısı tarafından aldatılan erkek. 2. Ayakkabı çekeceği.               
3. Küçüklere sevgi ile söylenen bir sitem sözü. 
kerevet is.Yun. Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan 
seki, sedir, peyke. 
kibernetik is.Yun. Güdüm bilimi. 
kiklotron is.Yun. Atom araştırmalarında, elektriklenmiş cisimlere yüksek hız veren 
bir aygıt. 
kirebolu is.Yun. Arıların kovan deliğini kapamak için kullandıkları sarı ve 
yumuşak madde. 
kiremit is.Yun. Çatıları örtmekte kullanılan, yan yana dizilerek suyu aşağıya 
geçirmeden dışarı akıtacak biçimde yapılmış, kızıl toprağın renginde, pişmiş balçık 
levha. 
kirizma is.Yun. Toprağı derince kazarak altını üstüne getirme. 
kitara is.Yun. Gitar. 
kokona is.Yun. esk. 1. Hristiyan kadını. 2. mec. Süsüne düşkün kadın.  
kokoreç is.Yun. Şişe sarılarak kor ateşte kızartılan, kuzu bağırsağından yiyecek. 
kopanaki is.Yun. 1. El ile bir çeşit dantel örmek için kullanılan silindir biçimli araç. 
2. Bu araç üstünde örülen bir dantel.  
köstere is.Yun. Bir çeşit uzun tahta rendesi, küstere. 
kuka is.Yun.  (I)1. Dantel veya nakış ipliği yumağı. 2. Yumağa benzeyen nesnelerle 
oynanan bir çocuk oyunu. 
kuka is.Yun. (II)1. Tespih, sigara ağızlığı vb.nin yapımında kullanılan, siyah veya 
sütlü kahverenginde Hindistan cevizi kökü. 2. sf. Bu kökten yapılmış olan.  
kukla is.Yun. 1. Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya 
eldiven gibi bir kesiti kullanarak bir perdenin üzerinden oynatılan, bez, karton vb. 
hafif nesnelerden yapılmış insan ve hayvan figürleri. 2. Ayakları olmayan, içine el 
sokularak oynatılan çeşitli nesnelerden yapılmış bebek. 3. Bu bebeklerle oynatılan 
oyun. 4. mec. Başkasının etkisinde olan, onun isteklerine göre davranan (kimse). 
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kulp is.Yun. 1. Kazan, tencere, fincan, dolap, altın vb.nin tutulacak yeri. 2. mec. 
Uydurma sebep, bahane. 
kundak is.Yun. 1. Yangın çıkarmak için bir yere konulan tutuşmuş yağlı bez 
parçası vb. 2. Tüfek gibi bazı ateşli silahlarda bunları çeşitli yönlere çevirmeye 
yarayan, namlunun altında bulunan ağaç veya metal bölüm. 3. Arabalarda dingil 
yatağı. 4. mec. Ara bozma, fitne, fesat. 
kundura is.Yun. Kaba işlenmiş, bağsız, konçsuz ayakkabı. 
küfe is.Yun. 1. Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya 
yarayan, kaba ve dayanıklı sepet. 2. sf. Bu sepetin alabildiği miktarda olan. 3. mec. 
Kaba et, kıç. 
kümes is.Yun. 1. Tavuk, hindi vb. evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı 
yer. 2. mec. Ufak ev. 
küstere is.Yun. 1. Köstere. 2. Değirmen taşı yapılan taş. 3. Bileği çarkı. 
 
 
 
 

-L- 
 
 
 
 

lakerda is.Yun. Palamut, torik vb. balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan 
salamura.  
lalanga is.Yun.Yağda kızartılarak üzerine şeker veya şerbet dökülen bir hamur 
tatlısı.  
lamba is.Yun. 1. Petrol gibi yanıcı bir madde yakarak veya elektrik akımıyla 
içindeki teller akkor durumuna geçerek ışık veren alet. 2. Radyo ve televizyonlarda 
kullanılan, havası boşaltılmış veya içine düşük basınçlı bir gaz doldurulmuş cam, 
seramik veya çelikten ampul. 3. Kapı, pencere kenarlarına açılan, genellikle dik 
açılı girinti.  
likorinoz is.Yun. Balıkların iste kurutularak yapılan pastırması.  
lodos is.Yun. 1. Güneyden veya güneybatıdan esen ve bazen de yağış getiren yerel 
rüzgâr, kaba yel, boz yel. 2. Bu rüzgârın estiği gün veya zaman. 3. Güneybatı 
225°'lik yön.   
lohusa is.Yun.Yeni doğum yapmış kadın.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



298 
 

-M- 
 
 
 
 

malama is.Yun. hlk. Samanla karışık tahıl.  
manav is.Yun. 1. Meyve ve sebze satan yer. 2. Meyve ve sebze satan kimse.                
mandepsi is.Rum. argo Tuzak, oyun.  
mandıra is.Yun. Koyun, keçi vb. süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt 
ürünlerinin elde edildiği yer.  
manita is.Yun. argo 1. Sevgili. 2. Manitacılık.   
marangoz is.Yun. Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan usta. 
marda is.Yun. Iskarta mal.  
mastika is.Yun. 1. Sakız rakısı. 2. Sakız ağacından çıkarılan reçine.   
masura is.Yun. 1. Koni veya silindir biçiminde olup üzerine şerit, iplik vb. sarılan, 
karton, tahta, plastik vb.nden yapılan araç. 2. Çeşme zıvanası. 3. esk. Bir akarsu 
ölçü birimi.    
Mayıs is.Yun. Yılın beşinci ayı.  
mazgal is.Yun. 1. Kale duvarlarında iç yanı geniş, dış yanı dar delik. 2. Yağmur 
sularını kanalizasyon şebekesine çekmek için kullanılan üzeri parmaklıklı demirle 
kapatılmış delik.   
mil is.Yun. Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve toprak 
karışımı.  
mitil is.Yun. 1. İçine yün, pamuk vb. doldurulan beyaz yastık veya yorgan kılıfı.    
2. İki yüzü beyaz kapsız yorgan.  
mitos is.Yun. Mit.    
moloz is.Yun. 1. Toprak ve kireçle karışık taş kırıntıları, yapı döküntüsü, inşaat 
atığı. 2. sf. mec. Değersiz, işe yaramaz (şey veya kimse).   
musandıra is.Yun. 1. Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük. 2. Mutfakta 
yüksek ve geniş raf.   
 
 
 
 

-N- 
 
 
 
 
nadas is.Rum. Tarlayı sürüp herhangi bir şey ekmeden dinlenmeye bırakma.  
navlun is.Yun. 1. Bir yerden başka yere ulaştırmak için gemiye alınan eşyanın 
bütünü. 2. Taşıyıcı tarafından, gemisinde taşınacak yük için istenen ücret.  
nodul is.Yun. hlk. Hayvanın yürüyüşünü hızlandırmak için üvendirenin veya kısa 
bir sopanın ucuna çakılmış sivri demir çivi.  
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-O- 
 
 
 
 
olta is.Yun. 1. Genellikle, bir olta takımının ava hazır bütünü. 2. Balık avlamada 
kullanılan, ucuna çengelli iğne takılı, çoğunlukla naylon tellerden veya at kuyruğu 
kılından yapılmış iplik. 3. mec. Hile, düzen, oyun, yem.    
 
 
 
 

-Ö- 
 
 
 
 
ökse is.Yun. 1. Ökse otu saplarından veya çobanpüskülü kabuklarından çıkarılan 
yapışkan macun. 2. Bu macunla bulanarak kuş tutmakta kullanılan değnek. 3. mec. 
Erkekleri kendine bağlamasını bilen alımlı kadın      
öreke is.Yun. Eğrilmekte olan yün, keten vb. şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal 
değnek.  
 
 
 
 

-P- 
 
 
 
 
paçavra is.Yun. 1. Eskimiş bez veya kumaş parçası, çaput. 2. mec. Değersiz ve 
iğrenç şey veya kimse.   
palikarya is.Yun. 1. Rum kabadayısı. 2. Yunan.   
panayır is.Yun. Belli zamanlarda ve genellikle küçük yerleşim birimlerinde 
kurulan, sergi niteliğini de taşıyan büyük pazar. 
pantufla is.Yun. Abadan yapılmış terlik. 
papara is.Yun. 1. Ekmek, peynir ve et suyu veya süt ile yapılan bir tür yemek.       
2. hlk. Azar.  
papazi is.Yun. 1. İnce dokunmuş, mavi, pembe, fıstıki renklerde ipek kumaş. 2.  sf. 
Bu kumaştan yapılmış. 
pastra is.Yun. Bir tür iskambil oyunu, pişti.  
patik is.Yun. 1. Dokunaklı, etkili. 2. Genellikle iple örülerek yapılan ayakkabı 
biçimindeki çorap.   
pavurya is.Yun. Bir cins iri yengeç.  
paydos is.Yun. 1. İşi veya çalışmayı geçici olarak bırakma. 2. ünl. Herhangi bir işi 
bıraktırmak için söylenen bir söz.   
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pedavra is.Yun. Köknar ve ladin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak 
kullanılan ince tahta, balar.  
peksimet is.Yun. Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, 
uzun süre dayanabilen ekmek.  
pereme is.Yun. esk. Gondola benzeyen bir kayık.   
piçuta is.Yun. Bir tür iri palamut balığı.  
pide is.Yun. Mayalı hamurdan yapılan, isteğe göre üzerine yumurta, kıyma, peynir, 
pastırma vb. konarak pişirilen, ince, yayvan yiyecek.  
pilaki is.Yun. İçine soğan, sarımsak, maydanoz, havuç vb. katılarak zeytinyağıyla 
pişirilen ve soğuk olarak yenen yemek. 2. sf. Aptal, ahmak.   
pirina is.Yun. Zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, 
gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi.  
poyra is.Yun. Tekerleğin ortasındaki parmakların ve dingilin geçirildiği yuvarlak 
kısım, göbek.  
poyraz is.Yun. 1. Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr. 2. Kuzeydoğu 45°'lik yön.   
prostela is.Yun. Önlük.   
püsür is.Yun. 1. Bir şeyin can sıkıcı, karışık ayrıntısı veya pürüzü. 2. Can sıkıcı, 
istenmeyen kimse. 3. sf. hlk. Tembel, kalpazan. 4. sf. hlk.  Karışık, dolaşık (ip, saç 
vb.) 5. sf. hlk. Karışık, kusurlu (iş).  
 
 
 
 

-R- 
 
 
 
 

rembetiko is.Rum. Nüfus mübadelesi sonucu, Anadolu'dan Yunanistan'a göç eden 
Rumların orada oluşturdukları müzik türü.  
 
 
 
 

-S- 
 
 
 
 

salya is.Yun. Ağızdan sızan tükürük.  
samsun is.Yun. esk. Savaşta kullanılan köpek.  
sandal (I) is.Yun. İnsan taşıyacak biçimde yapılmış, kürekle yürütülen deniz 
teknesi.  
sarpın is.Yun. hlk. 1. Tahıl kuyusu, zahire ambarı, silo. 2. Ekmeği koymaya 
yarayan dört gözlü sandık.   
sirtaki is.Yun. Kolların ve ayak hareketlerinin önemli olduğu, giderek hızlanan bir 
tür halk oyunu.  
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sistire is.Yun. Bir tahtanın üzerindeki ufak pürüzleri giderip onu dümdüz bir 
duruma getirmeye yarayan ince çelik lama.  
somata is.Yun. Bademden yapılan bir şerbet, badem sübyesi.  
somun (I) is.Yun. Yuvarlak ve şişkin ekmek.  
suma is.Yun. İlk damıtılan  ve içinde anason bulunmayan rakı. 
  
 
 
 

-Ş- 
 
 
 
 

şayak is.Yun. 1. Kaba dokunmuş, dayanıklı bir çeşit yün kumaş. 2. Bu kumaştan 
yapılmış elbise. 
şinik is.Yun. 1. Tahıl için kullanılan, sekiz kiloluk ölçek. 2. sf. Şiniğin alabileceği 
miktarda olan. 

 
 
 
 

-T- 
 
 
 
 

takoz is.Yun. 1. Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç 
kama, kıskı. 2. Bir taşıtın kaymaması, kımıldamaması için tekerlekleri altına 
yerleştirilen tahta, plastik vb. engel. 3. Çivi çakmak için duvarın içine yerleştirilen 
ağaç parçası. 4. Kızaktaki geminin, üstünde oturduğu ağaçlardan her biri.                
5. Lakerda yapılmak için kesilmiş torik balığı parçası. 6. argo Kaba saba insan. 
takunya is.Yun. Genellikle hamam vb. ıslak tabanlı yerlerde kullanılan, yüksek 
ökçeli, ağaçtan yapılmış bir tür ayak giysisi, nalın.  
telfin is.Yun. Lakerda yapılmak için kesilmiş torik balığı parçası, takoz.  
temel is.Yun. 1. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, 
taban vb. bölümlerinin tümü. 2. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur. 3. sf. mec. 
En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz. 4. mec. Bir şeyin gelişimi için 
gereken ilk ögeler.      
tuğla is.Yun. Balçığın kalıplara dökülüp güneşte kurutulduktan sonra özel 
ocaklarda pişirilmesiyle yapılan ve duvar örmekte kullanılan yapı malzemesi.  
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-U- 
 

 
 
 
uzo is.Yun. Yunan rakısı.  
 
 
 
  

-Ü- 
 

 
  
 
üstüpü is.Yun. Gemi kalafatında, işliklerde, buharlı makinelerde, temizlik işlerinde, 
otomobilcilikte kullanılan didilmiş kendir.  
üvendire is.Yun. Çifte koşulan öküzleri yürütmek için kullanılan, ucuna nodul 
çakılmış uzun değnek, gönder.  
 

 
 
 

-V- 
 

 
 
 
vardela is.Yun. Yaklaşık 3 santimetre genişliğinde yumuşak kösele şerit.  
varyos is.Yun. Balyoz.  
vatoz is.Yun. Köpek balıklarından, sırtında büyük dikenleri olan, kuma gömülü 
olarak yaşayan bir balık.  
voli is.Yun. 1. Balıkçı kayıklarının balıkları çevirmek için denize fırdolayı ağ 
salmaları. 2. argo Vurgun, kazanç, kâr.   
 
 
 
  

-Y- 
 
 
 
 

yakamoz is.Yun. 1. Denizde balıkların veya küreklerin kımıldanışıyla oluşan 
parıltı. 2. Biyolojik ışık üretme özelliğine sahip, akıntı ve rüzgârlarla sürüklenen ve 
bir şeye dokunduğunda ışık veren deniz hayvanı.   
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yortu is.Yun. Hz. İsa'nın yaşamını, ölümünü, dirilişini ve azizlerin yaşamlarına 
yansımış olan erdemlerini anmak üzere kilisenin belirlediği kutsal günler.  
 
 
 

 
-Z- 

 
 
 

 
zelve is.Yun. Çift öküzünün boyunduruktan çıkmaması için boynunun iki yanından 
boyunduruğa, aşağıya doğru geçirilen çubuk.  
zifos is.Yun. 1. Yerden sıçrayan çamur. 2. sf. mec. Yararsız, boş.  
zoka is.Yun. 1. Büyük balıkları tutmakta kullanılan, küçük balık biçiminde, ucu 
iğneli kurşun parçası. 2. argo Aldatıcı şey, tuzak, hile.   
 
 
 
 
4.1.1. İsim Terimler 
 
 

 
 

-A- 
 

 
 
 
abli is.Yun. den. Yarım serenleri sağa, sola veya ortaya çevirmek için bunların 
ucuna bağlı bulunan donanım. 
agami is.Yun. zool. Borazan kuşu. 
agnozi is.Yun. psikol. Duyularda herhangi bir bozukluk olmamasına rağmen sinir 
sisteminin belirli bir yerindeki doku bozukluğundan ileri gelen algı kaybı veya 
yokluğu. 
ahlat is.Rum. 1. bot. Gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan 
ağaç, yaban armudu, dağ armudu. 2. bot. Bu ağacın, armuda benzeyen, iyice 
olgunlaştıktan sonra yenilebilen yemişi. 3. argo Kaba adam, yol iz bilmez kimse.  
ahtapot is.Yun. zool. 1. Kafadan bacaklılardan, dokunaçlı bir mürekkep balığı türü. 
2. hlk. Genellikle burun zarı üzerinde çıkan bir çeşit ur, polip. 
alay is.Rum. Ses tonu, söz, davranış vb. yollarla biriyle, bir şeyle eğlenme, 
küçümseme. 
amniyon is.Yun. anat. Döl kesesi. 



304 
 

anafor is.Yun. coğ. 1. Girdap. 2. mec. Karmakarışık, sinirli, güç durum. 3. argo 
yolsuzluk yapılarak elde edilen şey. 
anahtar is.Yun. 1. Kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açkı. 2. Bir şeyin 
zembereğini kurmak için kullanılan araç, kurgu. 3. Şifre yazmak ve çözmek için 
kararlaştırılmış olan yol. 4. Somunları veya vidaları çevirerek sıkıştırıp gevşetmek 
için kullanılan çelik saplı araç. 5. Konserve kutularının kapağını keserek açmaya 
yarayan alet, açacak. 6. mec. Vesile, araç, vasıta. 7. fiz. İstenilen yere veya aygıta, 
isteğe göre elektrik akımının geçmesini sağlamak için kullanılan düzen. 8. müz. 
Notaların müzik merdivenindeki derecelerini göstermek ve buna göre okunmasını 
sağlamak için portenin başına konulan işaret. 
anason is.Yun. bot. Maydanozgillerden, kokulu tohumu hamur işlerinde ve rakı 
yapımında kullanılan, yurdumuzda ekimi yapılan bitki. 
anavaşya is.Yun. den. Göçücü balıkların Akdeniz’den Karadeniz’e çıkması. 
apoşi is.Yun. den. Çember biçiminde, telden yapılma, torbaya benzer, büyük gözlü 
ağ. 
argonot is.Yun. zool. Kafadan bacaklılardan, salyangoz kabuğu biçiminde kabuğu 
olan ve ahtapota benzeyen bir hayvan. 
armuz is.Yun. den. Gemilerde güverte ve borda kaplama tahtalarının yan yana 
gelmelere 
aşoz is.Yun. den. Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda 
kaplamalarının en dar yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuva. 
aterina is.Yun. zool. Gümüş balığı. 
 
 
 
 

-B- 
 
 
 
 
barbunya is.Yun. zool. Barbunyagillerden, kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir 
balık. 
barbunya is.Yun. bot. Taneleri yuvarlak, oval veya yassı, kırmızı benekli, bir tür 
fasulye. 
bocurgat is.Yun. den. Ağır yükleri çekmek için manivela ile döndürülen ve 
döndürüldükçe çekilecek şeyin bağlı bulunduğu urganı kendi üzerine saran çıkrık. 
bodoslama is.Yun. den. Gemi omurgasının baş ve kıç tarafından yukarıya uzanan 
ağaç veya demir direklerden her biri. 
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-Ç- 
 
 
 
 

çağanoz is.Yun. zool. Kabukluların ön ayaklılar alt takımından, eti için avlanan, 
pavuryaya benzer küçük su hayvanı. 
çamuka is.Yun. zool. Gümüş balığına benzer bir balık. 
çinakop is.Yun. zool. Lüfer balığının küçüğü. 
çipura is.Yun. zool. Karagöz balığına benzer, eti beyaz bir Akdeniz balığı. 
 
 
 

 
-D- 

 
 
 
 

defne is.Yun. bot. Defnegillerden, yaprakları güzel kokulu ve yaz kış yeşil olan bir 
ağaç, develik. 
delta is.Yun. 1. Yunan alfabesinin dördüncü harfi. 2. coğ. Bir ırmağın çatallanarak 
denize veya ırmağa kavuştuğu yerde oluşan üçgen biçimli ova, çatal ağız.  
demet is.Yun. 1. Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam. 2. Bitki veya çiçek 
destesi. 3. bot. Üstün yapılı bitkilerde öz suların akmasına yarayan, bitkiye desteklik 
eden damarlı veya lifli kordon. 4. anat. Uzunlamasına birbirine bitişik olarak bir 
arada bulunan sinir ve kas telleri topluluğu. 5. fiz. Bir atomun parçalanmasından 
doğan elektriklenmiş taneciklerin yörüngelerinden oluşan ışık topluluğu. 
demiurgos is.Yun. fel. Eflatun felsefesinde evreni yaratan, yaratıcı Tanrı. 
despot is.Yun. din. b. Ortodoks Rumların din başkanları.  
dilemma is.Yun. man. esk. İkilem. 
diyakoz is.Yun din b. Hristiyanlıkta papazın yardımcısı olan din adamı. 
domates is.Rum. bot. 1. Patlıcangillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri salkım 
durumunda, vitamince zengin, kırmızı ürünü için yetiştirilen bir bitki. 2. Bu bitkinin 
yenilen kırmızı veya yeşil ürünü. 
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egzama is.Yun. tıp Birdenbire ortaya çıkarak gelişen, kızartı, kaşınma, sulanma, 
kabuk bağlama vb. doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri hastalığı, mayasıl. 
enginar is.Yun.bot. 1. Birleşikgillerden çok yıllık, dikenli bitki. 2. Bu bitkinin 
sebze olarak tüketilen, iri, yuvarlak, yeşil çiçeği. 
entelekya is.Yun. fel. Aristo’ya göre, her varlığın erişmeye yöneldiği olgunluk 
durumu. 
episantır is.Yun. jeol. Deprem ortası. 
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falyanos is.Yun. zool. Yunus balığının iri bir türü. 
fangri is.Yun. zool. Mercan türünden bir balık. 
fanya is.Yun. den. Bir balık ağına eklenen iri gözlü ikinci ağ. 
fasulye is.Yun. bot. 1. Fasulyegillerden, barbunya, çalı, ayşekadın, horoz vb. türleri 
bulunan bitki. 2. Bu bitkinin sebze olarak yararlanılan yeşil ürünü ve kuru 
tohumları. 
fesleğen is.Yun bot. Ballıbabagillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, yaprakları 
güzel kokulu, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık ve otsu bir süs bitkisi, reyhan. 
fırça is.Yun. 1. Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cila 
sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl vb.nden yapılan araç.          
2. mec. Resim yapma sanatı ve biçimi. 3. mdn. Çökmeyi engelleyen bağların 
oynamasını veya kaymasını önlemek için aralara yerleştirilen direk parçası. 
fide is.Yun. bot. Tohumdan yetiştirilip başka yerlere dikilmek için hazırlanan sebze 
veya körpe çiçek. 
fiğ is.Yun. bot. Baklagillerden, hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki. 
filenk is.Yun. den. Ağır cisimleri bir yerden bir yere kaydırmak ve özellikle deniz 
teknelerini karaya çekmek için bunların altına sürülen yuvarlak ağaç. 
filiskin is.Yun. bot. Yerden 2-3 karış yükseklikte, çok yıllık ve otsu bir bitki. 
filoz is.Yun. den. Balıkçıların ağları su yüzünde tutmak için kullandıkları kabak 
veya mantardan yapılmış ağ şamandırası. 
fire is.Yun. tic. 1. Her tür ticari malda kuruma, dökülme, bozulma vb. sebeplerle 
eksilme, ağırlık yitimi. 2. Bir iş yapılırken çıkan artık parça. 
funda is.Yun. bot. Süpürge otu. 
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gerdel is.Yun. 1. Süt vb. şeyler koymaya, hayvanlara yem vermeye yarayan kova 
biçiminde tahta veya deriden kap. 2. den. Gemilerde temizlik işlerinde kullanılan, 
saç veya pirinç çemberli tahta kova. 
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harharyas is.Yun. zool. Harharyasgillerden, boyu 2 m’yi bulan çok tehlikeli bir 
köpek balığı türü. 
holotüritler is.Yun. zool. Deniz hıyarları. 
Hristiyan öz.is.Yun. din b. 1. Hz. İsa Peygamber’in dininden olan kimse, İsevi, 
Nasrani. 2. sf. Hristiyanlarla ilgili, Hristiyanlara özgü olan. 
 
 
 
 

-I- 
 
 
 

 
ıhlamur is.Yun. bot. 1. Ihlamurgillerden, kerestesi beğenilen, büyük bir gölge 
ağacı. 2. Bu ağacın güzel kokulu çiçeği. 3. Bu çiçeğin kurutulup kaynatılmasıyla 
elde edilen içecek. 
ırgat is.Yun. 1. Tarım işçisi, rençper. 2. Yapı işçisi. 3. den. Gemilerde ve yapılarda 
yatay kollarla ve birkaç kişi tarafından çevrilen bocurgat. 
ıspanak is.Yun. bot. Ispanakgillerden, yapraklarından sebze olarak yararlanılan bir 
bitki. 
ıstakoz is.Yun. zool. Istakozlardan, suda yaşayan, birinci ayak çifti güçlü iki kıskaç 
durumunda gelişmiş bulunan, sevilen beyaz eti için avlanan, iri bir böcek.  
ızgara is.Yun. 1. Metal çubukların, ağaç dallarının aralıklı sıralanmasıyla yapılan 
parmaklık veya kafes biçiminde araç. 2. Pisliklerin su yollarını tıkamasını önlemek 
veya havalandırmak amacıyla su yollarının havalandırma çıkışları üzerine konulan 
kafesli veya parmaklıklı demir. 3. Et, balık, köfte vb. yiyecekleri pişirmekte 
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kullanılan araç, gril. 4. sf. Bu araç üstünde pişmiş 5. sp. Futbol ayakkabısının 
altında bulunan iri başlı kabara. 
 
 
 
 

-İ- 
 

  
 
 
ibis is.Yun. zool. Leyleksilerden, Afrika ve Batı Asya’nın sulak yerlerinde yaşayan 
bir kuş, Mısır turnası. 
ilarya is.Yun. zool. Gümüş balığının küçüğü.  
iskemle is.Yun. zool. 1. Arkalıksız sandalye. 2. Üstüne sigara tablası, çiçek vazosu 
vb. konulan küçük masa. 3. Sandalye. 
iskete is.Yun. zool. Serçegillerden, gagaları dişli, zararlı böcek ve kurtlarla 
beslenen, güzel sesli bir kuş. 
ispinoz is.Yun. zool. İspinozgillerden, gagası kısa ve koni biçiminde, sırt tüyleri 
yeşilimtrak mavi, boynu ve karnı kırmızı renkte, güzel sesli bir kuş. 
istavrit is.Yun. zool. Uskumrugillerden, pulsuz ve az kılçıklı bir balık. 
istavroz is.Yun. 1. Haç. 2. tek. Sıhhi tesisatta kullanılan dört girişli bağlantı borusu. 
istiridye is.Yun. zool. Yassı solungaçlılar sınıfından, ılıman ve sıcak denizlerde 
yaşayan, güçlü kaslarla birbiri üzerine kapanan iki çeneti olan, eti beğenilen bir 
deniz yumuşakçası. 
istrongilos is.Yun. zool. İzmaritgillerden, Akdeniz’de yaşayan, eti lezzetli bir balık. 
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kadırga is.Yun. den. esk. Hem yelken hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz’de 
kullanılmış bir savaş gemisi. 
kalamar is.Yun. zool. Mürekkep balığının bir türü. 
kalamata is.Yun. bot. Bir tür etli ve büyük zeytin. 
kalemis is.Yun. zool. Bir tür misk faresi. 
kalinis is.Yun. zool. Bir tür yağmur kuşu, su tavuğu. 
kalinos is.Yun. zool. Levreğe benzer bir balık. 
kantaron is.Yun. bot. 1. Kızılkantarongillerden, hekimlikte kullanılan, sarı çiçekli, 
acı köklü, küçük bir bitki. 2. Birleşikgillerden, sarı, mavi, kırmızı çiçekli türleri 
bulunan otsu bir bitki. 
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kapari is.Yun. bot. Gebre otu. 
karavide is.Yun. zool. Kerevit. 
karides is.Yun. zool. Denizlerde veya tatlı sularda yaşayan, yüzücü, orta 
büyüklükte kabuklu, eti yenir bir deniz hayvanı. 
katavaşya is.Yun. den. Göçücü balıkların kışa doğru Karadeniz’den Akdeniz’e 
geçmesi, anavaşya karşıtı. 
kefal is.Yun. zool. Kefalgilleren, orta büyüklükte, çok pullu, küt başlı, gümüş 
renkte, beyaz etli bir balık. 
kemere is.Yun. den. Gemi güvertesinin enine konmuş kirişlerinden her biri. 
kepbastı is.Yun. den. Çift katlı büyük dalyan ağı.  
kerevit is.Yun. zool. Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem 
bacaklı, tatlı su ıstakozu, karavide. 
kerteriz is.Yun. den. 1. Bir yerin pusula kertelerine göre bulunduğu yön.                
2. Balıkçıların denizde sığlıkları belirlemek için kullandıkları işaretlerin bütünü. 
kilise is.Yun. din b. 1. Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer.                 
2. Hristiyanlıkla ilgili dini kuruluş. 3. Hristiyanlığın öğretilmesi, dini işlerin 
yönetimi vb. ile ilgili papa ve piskoposlar topluluğu. 
kimüs is.Yun. fizy. Yemeklerin mide öz suyuyla karıştıktan sonra aldığı durum. 
kiraz is.Yun. bot. 1. Gülgillerden, ılıman iklimlerde yetişen bir meyve ağacı. 2. Bu 
ağacın kırmızı ve beyaz renkte, etli, sulu, tek çekirdekli meyvesi. 
kiyanus is.Yun. kim. Doğada serbest olarak bulunmayan, fakat birçok cismin 
birleşimine giren, karbon ve azottan oluşan bir gaz. 
kofana is.Yun. zool. Lüfer balığının irisi. 
koloridye is.Yun. zool. kolyoz balığının küçüğü. 
kolyoz is.Yun. zool. Uskumrugillerden, uzunluğu 30-35 cm olan, Akdeniz ve 
Karadeniz’de yaşayan bir balık türü. 
koma is.Yun. müz. Eski Yunanlarda, eşit olmayan iki ses arasında kulakla 
seçilebilen en küçük aralık. 
kora is.Yun. tıp Başlıca belirtisi kısa, çabuk, değişken yapıda irade dışı hareketler 
olan bir hastalık. 
körfez is.Yun. 1. coğ. Karanın içine sokulmuş deniz parçası. 2. sf. mec. Kuytu, 
işlek olmayan.  
kukumav is.Yun. zool. Baykuşgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’da 
yaşayan, kahverengi tüylerinin üzerinde beyaz benekleri olan, başını 180 derece 
çevirebilen bir baykuş türü. 
kutu is.Yun. 1. İnce tahta, mukavva, teneke, plastik vb.nden yapılmış, genellikle 
kapaklı kap. 2. sf. Bu kabın alabildiği miktarda olan. 3. fiz. Elektrik akımı 
devrelerinde birleştirme yapmak, akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için 
kullanılan araç, buat. 4. Elektrik veya telefon tellerinin toplanıp bağlandığı kap.     
5. mec. Bir kimsede, bir yerde, bir şeyde iyi veya kötü bir özelliğin fazlalığını 
belirten bir söz. 
küpeşte is.Yun. 1. den. Gemilerde güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan 
dikmelerin dış yüzeylerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siperler, borda 
kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölümler, korkuluk, parapet.         
2. Duvarların üzerine, balkon veya pencerelerin içine çimento ve mozaik karışımı 
ile yapılan dolgu set, parapet. 
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labada is.Yun. bot. Karabuğdaygillerden, dere kıyılarında, sulak çayırlarda 
kendiliğinden yetişen, çok yıllık ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, 
efelek. 
lahana is.Yun. bot. Turpgillerden, geniş ve kalınca kat kat yaprakları olan, güz ve 
kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitki, kelem. 
lahos is.Yun. zool. Hanigillerden, Akdeniz ve Ege’de yaşayan lezzetli bir balık, 
kaya hanisi. 
lakoz is.Yun. zool. Hanigiller familyasından yuvarlak kuyruğu bulunan bir tür 
balık.  
lepra is.Yun. tıp Cüzzam. 
levrek is.Yun. zool. Levrekgillerden, eti beyaz, üzeri pullu iri bir balık.  
liken is.Yun. 1. bot. Bir mantarla bir su yosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan 
bitkilerin genel adı. 2. tıp  Kaşındırıcı bir deri hastalığı.  
liman is.Yun. den. Gemilerin barınmalarına, yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip 
bindirmelerine yarayan doğal veya yapay sığınak.  
limon is.Yun. bot. 1. Turunçgillerden, 3-5 metre yüksekliğinde, kışın yapraklarını 
dökmeyen, beyaz çiçekli bir ağaç. 2. Bu ağacın sarı renkli, kabuğu kokulu, suyu 
ekşi meyvesi, sulu zırtlak.  
lipari is.Yun. zool. Çirozluktan sonra yağlanmaya başlayan uskumru.  
lipsos is.Yun. zool. İskorpitgillerden, Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nda yaşayan, 
yüzgeçlerindeki dikenlerde yaralara sebep olan bir zehir bulunan, 40 santimetre 
uzunluğunda, eti çok beğenilen bir balık.  
litre is.Yun. mat. 1. Sıvıları ölçmede kullanılan, bir desimetreküp hacminde ölçü 
birimi. 2. sf. Bu birimde bir kabın alabileceği miktarda olan.  
liturya is.Yun. din b. Kudas.  
logos is.Yun. dbl. fel. Deyi.  
lomboz is.Yun. den. Kamaralarla alt güverteleri aydınlatmak için bordalardan ve 
güvertelerden açılan yuvarlak pencere.  
longoz is.Yun. den. Deniz veya ırmaklarda birdenbire derinleşen yer.  
lotus is.Yun. bot. Nilüfer cinsinden birçok bitkiye verilen genel ad.  
lüfer is.Yun. zool. Eti beyaz, tadı güzel, gövdesi pullu bir balık.  
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magri is.Yun. zool. Yılan balığıgillerden, Avrupa kıyılarında yaşayan, eti lezzetli 
büyük bir balık.  
manastır is.Yun. din b. Bazı kesin kurallara bağlı rahip veya rahibelerin dünya ile 
ilgilerini keserek yaşadıkları yapı, keşişhane.  
mandar is.Yun. den. Gemilerde küçük makara.  
mantar is.Yun. 1. bot. Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, silindir bir 
gövde ve üst tarafı şapka biçiminde olan ilkel canlıların genel adı. 2. Esnek ve 
sudan hafif olduğundan şişe tapası, cankurtaran simidi, cankurtaran yeleği, ayakkabı 
tabanı ve daha birçok şeyin yapımında kullanılan, su geçirmeyen, meşe ağacı 
tabakası. 3. Bu tabakadan yapılan şişe tapası. 4. Kaldırıma araçların park edilmesini 
engellemek amacıyla zemine gömülmüş mantar biçiminde beton yükselti.               
5. Çocukların özel tabanca ile patlattıkları barutlu madde. 6. Balık ağlarını su 
yüzünde tutmaya veya olta sarmaya yarayan mantar parçası. 7. Hayvanların burun 
ucu. 8. argo Uydurma söz, yalan.  9. tıp Mantar hastalığı. 10. tıp  Mantar hastalığına 
neden olan mikroskobik canlı.   
martolos is.Yun. ask. esk. Türk garnizonlarında hizmet eden garson.  
marul is.Yun. bot. Birleşikgillerden, geniş ve uzun olan yeşil yaprakları taze olarak 
yenilen bir bitki.  
marya is.Yun. zool. 1. Beş yaşından büyük veya damızlık dışı bırakılmış dişi  
koyun. 2. Dişi hayvan. 3. Bir tür küçük balık.   
masa is.Yun. 1. Ayaklar veya bir destek üzerine oturtulmuş tabladan oluşan 
mobilya. 2. Bu mobilya etrafında oturanların tümü. 3. Dairelerde, kurumlarda belli 
konularla ilgili işlerin görüldüğü bölüm. 4. coğ. .Düz duruşlu yer, düzlek yapı.       
5. sp. İç içe geçme ayaklarıyla yüksekliği ayarlanabilen masa biçiminde atlama 
aracı .      
mastı is.Rum. zool. Kulakları uzun ve düşük, bacakları kısa, bodur bir köpek cinsi.  
masturi is.Yun. den. Geminin en geniş yeri.  
matiz is.Yun. den. İki halatı ek yeri kalınlaşmayacak biçimde birbirine ekleme işi.  
maydanoz is.Yun. bot. Maydanozgillerden, yenmek için yetiştirilen, 50-80 
santimetre uzunluğunda, ufak yeşil ve parçalı yapraklı, hoş kokulu iki yıllık otsu bir 
bitki.  
medüz is.Yun. zool. Denizanası.  
melisa is.Yun. bot. Oğul otu.   
menderes is.Yun. coğ. Bir akarsu yatağının az eğimli koyak tabanlarında ve ova 
düzlüklerinde çizdiği S harfine benzeyen kıvrım.  
mengene is.Yun. tek. 1. Onarma, işleme, düzeltme vb. işlemlerin uygulanacağı 
nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir tür alet. 2. Pres.  
mersin is.Yun. bot. Mersingillerden, Güney ve Batı Anadolu dağlarında yetişen, 
yaprakları yaz kış yeşil kalan, gıda ve parfüm sanayisinde ham madde olarak 
kullanılan, meyvesi murt adıyla bilinen, esansı çıkarılan, beyaz çiçekli, güzel 
kokulu bir ağaç, mersin ağacı, sazak.  
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mıgri is.Rum. zool. Sularımızda yaşayan bir tür yılan balığı  
midilli is.Yun. zool. Normalden daha küçük boyda bir tür at.  
midye is.Yun. zool. Yassı solungaçlı, yumuşakçalardan, kabukları birbirine eşit, 
denizlerin kayalık yerlerinde kümeler durumunda yaşayan eti yenir bir hayvan.  
muşmula is.Yun. bot. 1. Gülgillerden, 2-3 metre yüksekliğinde dikenli küçük bir 
ağaç. 2. Bu ağacın olgunlaşıp yumuşadıktan sonra yenilebilen, yuvarlak, mayhoş, 
buruk ve beş çekirdekli meyvesi, döngel, beşbıyık.   
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okyanus is.Yun. coğ. Kıtaları birbirinden ayıran deniz, ana deniz, umman.  
orkinos is.Yun. zool. Ton balığı.  
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paçoz is.Yun. zool. 1. Kefal türünden bir balık. 2. argo Fahişe. 3. argo  Uyumsuz, 
özensiz giyinmiş kimse.   
palamar is.Yun. den. Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan 
kalın halat.  
palamut (I) is.Yun. zool. Uskumrugillerden, ortalama 1-2 kilogram gelen, eti 
esmer, büyüklüğüne göre "Çingene palamudu, torik, sivri, altıparmak, piçuta" 
adlarını alan, pulsuz bir balık, sivri.  
palamut (II)  is.Yun. bot. Yurdumuzda yetişen meşe türlerinin uzunca, fındığa 
benzeyen, sert ve pürüzlü, bir yüksük içinde bulunan, tanen bakımından zengin 
meyvesi, pelit  
papatya is.Yun. bot. Birleşikgillerden, 20-50 santimetre yüksekliğinde, baharda 
çiçek açan, taç yaprakları beyaz, ortası sarı kömeçli, bir yıllık otsu bir bitki, yoğurt 
çiçeği. 
papaz is.Yun. din b. 1. Hristiyan din adamı, peder. 2. Üzerinde papaz resmi olan 
iskambil kâğıdı. 
paskalya is.Yun. din b. Hz. İsa'nın dirilişini anmak için Hristiyanlarca kutlanan 
bayram.  
patates is.Rum. bot. 1. Patlıcangillerden, yaprakları ve sürgünleri acı bir bitki. 2. Bu 
bitkinin toprak altında oluşan, nişastası çok, yenebilen yumruları.   
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pelin is.Yun. bot. Birleşikgillerden, yapraklarında ve öteki bölümlerinde çok acı, 
kokulu bir madde bulunan, hekimlikte kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, pelin 
otu, acı pelin, akpelin.  
permeçe is.Yun. den. Yedek olarak kullanılan ince halat.  
pırasa is.Yun. bot. Zambakgillerden, sapından ve yapraklarından yararlanılan, çok 
yıllık bir kış sebzesi.  
pırnal is.Yun. bot. Kışın yapraklarını dökmeyen bir tür meşe çalısı.  
pines is.Yun. zool. Yumuşakçalardan, midye biçiminde, ondan daha büyük kabuklu 
bir deniz hayvanı.  
Plüton öz.is.Yun. astr. 1930 yılında keşfedilen, Güneş'e en uzak gezegen.  
prizma is.Yun. 1. fiz. Işınları saptıran ve ayrıştıran, saydam maddeden yapılmış 
üçgen cisim. 2. mat. Alt ve üst tabanları birbirine paralel ve eşit iki çokgenden, 
yanal yüzeyleri de eşit ve paralel doğrulardan oluşan çok düzlemli cisim, menşur, 
biçme.   
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salyangoz is.Yun. zool. Yumuşakçalardan, bahçelerin nemli yerlerinde yaşayan, 
sarmal kabuklu küçük hayvan (Helix).  
sarpa is.Yun. zool. İzmaritlerden, boyu 35 santimetre kadar olan bir Akdeniz balığı.  
semer is.Yun. 1. At, eşek, katır vb. hayvanların sırtına yerleştirilen, üzerine yük 
bağlanan veya binilen, iskeleti ağaçtan araç. 2. Hamalların yük taşırken kullandığı 
deriden sırt yastığı, arkalık. 3. jeol. Yukaç.  
sığla is.Yun. bot. Günlük ağacı.  
sınır is.Yun. 1. İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut.       
2. Komşu il, ilçe, köy veya kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi. 3. Bir 
şeyin nicelik bakımından inebileceği veya çıkabileceği en alt ve en üst yer, limit.    
4. mat. Değişken bir büyüklüğün istenildiği kadar yaklaşabildiği durağan büyüklük, 
limit. 5. mec. Uç, son.    
sinagog is.Yun. din b. Yahudilerin ibadet etmek için toplandıkları yer, havra.  
sinara is.Yun. den. Büyük zoka.  
sinarit is.Yun. zool. İzmaritgillerden, Marmara ve Akdeniz'de yaşayan, pullu, eti 
beğenilen bir balık.  
sirto is.Yun. müz. 1. Türk müziğinde genellikle neşeli ve hareketli nağmeler içeren 
bir tür oyun havası. 2. Ayağın yere sürtülerek veya yerde kaydırılarak oynanmasına 
dayalı, kadın erkek beraber oynanan bir tür halk oyunu.   
siya is.Yun. den. Kürekleri tersine kullanarak sandalı geriye yürütme.  
sokra is.Yun. den. Güverte döşemelerinde iki ağacın uç uca gelmesiyle oluşan 
aralık.  
soma is.Yun. anat. Cinsiyet hücreleri dışında, vücut hücrelerinin tümü.  
süline is.Yun. zool. Dar ve uzun kavkılı bir deniz yumuşakçası, denizçakısı. 
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sünger is.Yun. 1. zool. Genellikle denizlerde bir yere tutunarak koloni durumunda 
yaşayan, çok hücreli ilkel hayvan. 2. Bu hayvanın temizlik işlerinde kullanılan, suyu 
fazlaca çeken esnek iskeleti. 3. Yapay olarak elde edilen temizlik veya dolgu gereci. 
  
 
 
 

-Ş- 
 
 
 
 

şamandıra is.Yun. 1. den. Halkalarına tekne bağlamak için limanda demirlenmiş 
olan, içi boş, her yanı kapalı, çoğunlukla metalden yapılan fıçı vb., yüzer top.         
2. den. Denizde yol göstermeye, bir tehlikeyi veya geçiş yolunu haber vermeye 
yarayan yüzer cisim. 3. Kapama düzenini sağlayan, metal veya plastikten yapılmış, 
suda yüzen top. 
 

 
 
 

-T- 
 

 
 
 
tema is.Yun. 1. Asıl konu, temel motif, ana konu. 2. ed. Öğretici veya edebî bir 
eserde işlenen konu, düşünce, görüş, tem, ana konu. 3. müz. Bir besteyi oluşturan 
temel motif, ana konu.    
temel is.Yun. 1. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, 
taban vb. bölümlerinin tümü. 2. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur. 3. sf. mec. 
En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz. 4. mec. Bir şeyin gelişimi için 
gereken ilk ögeler.      
tenya is.Yun. zool. Şerit.  
tırpan is.Yun. 1. Uzun bir sapın ucuna tutturulan, ot, ekin vb.ni biçmeye yarayan, 
hafifçe kıvrık, uzun çelik bıçak. 2. sp. Güreşte devirmek amacıyla rakibin ayak 
bileklerine hızla ayak vurarak yapılan bir oyun.   
tırpana is.Yun. zool. Öz kedi balığıgillerden, yan kanatları vücuduna yapışık, uzun 
kuyruklu, iri bir balık, rina.  
tifo is.Yun. tıp Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan, mikroplarla 
oluşan, ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, 
karahumma.  
tirfil is.Yun. bot. Bir tür yonca.  
tirhandil is.Yun. den. Yelken ve kürekle yürütülen ve genellikle Bodrum'a özgü 
dayanıklı ve zarif tekne türü.  
tirhos is.Yun. zool. Taze sardalya balığı.  
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tirsi is.Yun. zool. Hamsigillerden, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir tür balık.  
tonoz is.Yun. mim. 1. Tuğla ve harçla örülmüş, alttan obruk, yarım silindir 
biçiminde tavan örtüsü. 2. Bir kemerin aralıksız devam etmesiyle oluşan örtü 
biçimi.    
torik is.Yun. zool. İri palamut balığı.  
tragedya is.Yun. tiy. Trajedi.  
trakunya is.Yun. zool. Çarpan balığı.  
trança is.Yun. zool. İzmaritgillerden, özellikle sıcak denizlerde yaşayan, pullu, 
esmer renkli, beyaz etli, kemikli bir balık.  
trata is.Yun. den. Torbalı balık ağı.   
  
  
 
 

-U- 
 

 
 
 
Uranüs öz.is.Yun. astr. Güneş'e uzaklık sırasında yedinci olan ve Güneş 
çevresindeki dolanımını seksen dört yılda tamamlayan gezegen.  
urodel is.Yun. zool. Kuyruklular.  
uskumru is.Yun. zool. Uskumrugillerden, sıcak ve ılık denizlerde sürü durumunda 
yaşayan, çizgili bir deniz balığı.  
 
 
  

-Ü- 
 

 
  
 
üsküf is.Yun. tar. Yüksek aşamadaki yeniçeri subaylarının giydikleri, yarısı arkaya 
sarkan uzun bir sarık.  
 
 

 
 

-V- 
 

 
 
 
vaftiz is.Yun. din b. Hristiyanlıkta doğduktan kısa bir süre sonra çocuğa ilk 
günahını silmek ve onu Hristiyanlaştırmak amacıyla yapılan kutsal işlem.  
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vernik is.Yun. kim. İnce bir tabaka olarak uygulandıktan sonra saydam biçimde 
katı duruma gelen, kuruyan yağlar, reçine ve çözücüden oluşan kaplama malzemesi.  
vonoz is.Yun. zool. Kolyoz, uskumru, sardalya vb. küçük balıkların ufağı.  
 
  
 
 

-Y- 
 
 

   
 
yalı is.Yun. 1. den. Sahil. 2. Su kıyısında yapılmış büyük, görkemli ev.   
yeke is.Yun. 1. den. Kayıkta dümeni kullanmak için dümenin baş tarafına takılan 
kol. 2. hlk. İri, kocaman.  
yoma is.Yun. den. 1. Sabit manevralarda ve gemileri bağlamada kullanılan, üç veya 
dört kollu halat.  2. Birçok ipin örülmesiyle oluşturulan, balıkçılıkta kullanılan halat.  
yulaf is.Yun. bot. 1. Buğdaygillerden, en çok hayvan yemi olarak yetiştirilen otsu 
bitki. 2. Bu bitkinin tohumu.  
  

 
 
 

-Z- 
 

 
 
 
zargana is.Yun. zool. Uskumrumsugillerden, 40-60 santimetre boyunda, vücudu 
silindir biçiminde, gaga gibi ince, uzun, sivri ağızlı bir balık.  
 
 
 
 
4.2. Sıfatlar 
 

 
 

-F- 
 
 
 
 

fasarya sf.Yun. argo 1. Boş, anlamsız (söz). 2. İşe yaramaz, yeteneksiz. 
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-H- 
 
 
 
 

hoyrat sf.Yun. Kaba, kırıcı ve hırpalayıcı.   
 
  
 

 
-K- 

 
 
 
 

külüstür sf.Yun. tkz. Yıpranmış, eski, bakımsız. 
 
 
 
 

-M- 
 
 
 
 

mastor sf.Rum. argo Çok sarhoş, mastur.  
matiz sf.Yun. argo 1. Çok sarhoş. 2. is. tiy. Orta oyununda ve Karagöz'de sarhoş.   
mega sf.Yun. Çok büyük.  
 

 
 

-N- 
 
 
 
 
nato sf.Rum. "Söz dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa" anlamlarındaki nato kafa, 
nato mermer deyiminde geçen bir söz.  
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-P- 
 
 
 
 
paspal sf.Yun. 1. Bakımsız, dağınık, pis (kimse, kılık vb.). 2. is. Çok kepekli un.     
3. Kötü cins esrar.     
pırpıt sf.Yun.1. Eski püskü, değersiz, işe yaramayan. 2. is. El tezgâhında dokunmuş 
kaba yünlü. 3. is. Pehlivanların güreşte kispet yerine giydikleri, kalın bezden 
yapılmış veya keçi kılından örülmüş don.    
 
 
 
 
4.3. Ünlemler 
 
 

 
 

-B- 
 
 
 
 
bre ünl.Yun. esk. 1. “Ey, hey” anlamında kullanılan bir seslenme sözü. 2. “Be” 
yerine kullanılan bir seslenme sözü. 3. “Vay” anlamında şaşma bildiren bir 
seslenme sözü. 4. Şaşkınlık, coşku anlatan bir seslenme sözü. 5. bağ. Tekrarlanan 
iki emir kipi arasına getirilerek işin sürekliliğini anlatan bir söz. 
 
 
 
 
4.4. Zarflar 
 

 
 

-M- 
 
 
 

 
metazori zf.Yun. Zorla.  
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5. Almancadan alınan sözcükler 
 
 
 
 
5.1. İsimler 
 

 
 

-B- 
 
 
 
 
balata is.Alm. 1. Soğuk ve sıcakta büyük bir sürtünme kat sayısına sahip olan, suya 
ve yağa dayanıklı, yavaş aşınan madde. 2. Motorlu araçlarda fren yapmayı sağlayan, 
tekerlek mili üzerine yerleştirilmiş yarım ay biçimindeki alet. 
  

 
 
 

-D- 
 
 
 
 

dekan is.Alm. Dekan Üniversitelerde bir fakültenin yönetiminden sorumlu 
profesör. 
dikta is.Alm. Diktat  Hiçbir şart olmaksızın körü körüne uyulması gereken buyruk. 
doçent is.Alm. Dozent Üniversitelerde profesörden önceki basamakta bulunan 
öğretim üyesi. 
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-F- 
 
 
 
 

faşing is.Alm. Fasching Hristiyanlarda büyük perhizden önce düzenlenen şenlik ve 
eğlenceler, karnaval. 
filinta is.Alm. Flinte 1. Namlusu kısa, kurşun atan bir çeşit küçük tüfek. 2. sf. argo 
Güzel, yakışıklı, filinta gibi genç, ince uzun boylu, çevik, yakışıklı (kimse). 
  
 
 
 

-G- 
 
 
 
 

Germanistik öz.is.Alm. Germanistik Cermen dillerini konu alan bilim dalı. 
gestalt is.Alm. Gestalt 1. Psikolojik olayların bir bütün veya biçim olduğunu 
savunan görüş. 2. Biçim, boy, durum, yapı. 
gestapo is.Alm. Geheime Staatspolizei’dan Almanya’da Hitler döneminde kurulan 
gizli, siyasi polis örgütü. 
grossmarket is.Alm. Grossmarket Büyük mağaza. 
 
 
 
 

-H- 
 
 
 
 

hamburger is.Alm. Hamburger Bir tür köfteli ve yuvarlak ekmekli yiyecek. 
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-K- 
 
 
 
 

kaput is.Alm. Kaputt 1. İskambilde hiç el vermeden yenme. 2. sf. hlk. Kötü, bozuk. 
kiklon is.Alm. Kyklon Siklon. 
klapa is.Alm. Klapppe Yakanın göğse doğru inen devrik bölümü. 
kuruş is.Alm. Groschen Liranın yüzde biri değerinde Türk parası.  
 
 
 
 

-L- 
 
 
 
 

laborant is.Alm. Laborant Araştırmalarda, laboratuvar deneylerinde yardımcı 
olarak çalıştırılan kimse. 
lata is.Alm. Latte Dar ve kalınca tahta.  
liet is.Alm. lied Şarkı.  
 

 
 
 

-M- 
 
 
 
 

mark is.Alm. Mark esk. Alman para birimi.  
  
 
 
 

-N- 
  
 
 
 
Nazi öz.is.Alm. Nazizm yanlısı olan kimse.  
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-O- 
 
 
 
 
otoban is.Alm. Autobahn Otoyol.   
 
 
 
 

-P- 
 
 
 
 
panzer is.Alm. Panzer İkinci Dünya Savaşı'nda Alman ordusunun kullandığı, 
günümüzde polisin kanunsuz sokak gösterileri gibi hareketleri bastırmak için 
yararlandığı, yüksek tekerlekli, zırhlı, hafif silahlarla donatılmış araç. 
parabellum is.Alm. Parabellum esk. Alman ordusunda kullanılan tabanca. 
preparat is.Alm. Preparat Müstahzar.  
 
 
 
 

-R- 
 
 
 
 

revir is.Alm. Revier Okul, kışla vb. yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm.  
 

 
 
  

-S- 
 
 
 
 

setliç is.Alm. Sedlitz 1. İç sürdürücü bir maden suyu. 2. Karbonat katılarak 
köpürtülmüş limonata.   
Slavistik öz.is.Alm. Slavistik Slav dili, tarihi ve kültürüyle ilgilenen bilim dalı.  
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-Ş- 
 
 
 
 

şablon is.Alm. Schablone 1. Üzerindeki harf ve şekillerin çevre çizgileri kalem ucu 
girecek biçimde oyuk olan, bu çizgilerden kalemle istenilen biçim elde edilen, metal 
veya plastikten cetvel. 2. Değişik alanlarda düzeltme, belirleme, ölçme, denetleme 
işlerinde kullanılan ve yaptığı işe göre yapısı değişen araç. 3. mec. Körü körüne 
yansılanan, çok kez tekrarlandığından kanıksanmış basmakalıp örnek. 
şnitzel is.Alm. Schnitzel Tavuk etinden yapılan bir tür yemek. 
şvester is.Alm. Schwester 1. Hemşire. 2. Kız kardeş. 
  
  
 
 

-T- 
 
 
 
 

tekniker is.Alm. Techniker Teknikçi.   
termin is.Alm. Termin Belirlenmiş zaman, randevu.   
tifdruk is.Alm. Tiefdruck Oyulmuş bakır kalıplarla yapılan, renkli fotoğraf 
baskılarına elverişli bir baskı tekniği.  
tonmayster is.Alm. Tonmeister Ses yönetmeni.  
  
  
 
 

-V- 
 

  
 
 
vaks is.Alm. Wachs Bal mumunun sanayide mat yüzeyleri parlak ve kaygan 
duruma getiren türü.  
vermut is.Alm. Wermut Birçok bitki eklenerek özel koku verilmiş, tatlı, bir tür 
beyaz şarap.  
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-Z- 
 

 
 
 
zeplin is.Alm. Zeppelin Hava gemisi.  
 
 
 
 
5.1.1. İsim Terimler 
 
 

 
 

-D- 
 
 
 
 

difenbahya is.Alm. Dieffenbach bot. Yapraklarının güzelliği nedeniyle sera ve 
salonlarda yetiştirilen bir süs bitkisi. 
 

 
 
 

-E- 
 

 
 
 
element is.Alm. Element kim. Kimyasal çözümlemeyle ayrıştılamayan veya bireşim 
yoluyla elde edilemeyen madde. 
ester is.Alm. Ester kim. Oksijenli asitler ile alkollerin aralarından bir su molekülü 
ayrılması sonucunda verdikleri madde. 
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-F- 
 
 
 
 

feldmareşal is.Alm. Feldmarschall ask. Alman, Avusturya, İngiliz, Rus ve İsveç 
askerî hiyerarşisinde en yüksek rütbe. 
feldspat is.Alm. Feldspat min. Potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere 
üçe ayrılan en önemli silikatlı mineral grubu. 
  
 
 
 

-G- 
 
 
 
 

gen is.Alm. Gen biy. İçinde bulunduğu hücre veya organizmada özel bir etkisi olan, 
kuşaktan kuşağa ve hücreden hücreye geçen kalıtımsal öge. 
general is.Alm. General ask. Kara ve hava kuvvetlerinde albaylıktan sonra gelen ve 
mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad. 
genetik is.Alm. Genetik biy. Bitki, hayvan ve insanlarda kalıtım olaylarını 
inceleyen biyoloji dalı, kalıtım bilimi. 
gerundium is.Alm. Gerundium dbl. Zarf-fiil. 
gnays is.Alm. Gneiss jeol. Kuvars, mika ve feldspattan birleşmiş kayaç. 
graben is.Alm. Graben coğ. Çöküntü hendeği. 
 
 
 
 

-H- 
 
 
 
 

hahnyum is.Alm. Hahnium kim. Atom numarası 105 olan, kaliforniyum 
atomlarının, azot çekirdekleriyle bombardımanından elde edilmiş yapay element. 
hinterlant is.Alm. Hinterland 1. coğ. İç bölge. 2. mec. Arka bahçe. 
hornblent is.Alm. Hornblende min. Doğal alüminyum, kalsiyum, demir ve 
magnezyum silikatından oluşmuş, koyu yeşil veya kara renkte parlak bir amfibol 
türü. 
horst is.Alm. Horst coğ. Merdiven biçimli fay serisindeki iki tektonik çukur 
arasında veya bir tektonik çukurun iki yanında yükselen kısım. 
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-K- 
 
 
 
 

karst is.Alm. Karst jeol. Kayaçların erimesiyle yer altı akıntıları olan, kireç taşı ve 
dolomit bölgesi. 
kayzer is.Alm. Kaiser tar. Alman kralı. 
kipe is.Alm. Kippe sp. Hızla bükülen kalçanın sert ve birden gerilişiyle, vücudun 
yatıştan ayaküstü duruşa veya asılmadan dayanmaya geçmesi. 
kobalt is.Alm. Kobalt kim. Atom numarası 27, atom ağırlığı 59 olan, boyacılıkta 
kullanılan, nikel ve demire benzeyen, gümüş renginde bir element. 
konsonant is.Alm. Konsonant dbl. Ünsüz. 
kuvars is.Alm. Quarz jeol. Billurlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü. 

 
 
 
 

-L- 
 
 
 
 

lavta is.Alm. Laute müz. Mızrapla çalınan, gövdesi uttan küçük bir çalgı.  
laytmotif is.Alm. Leitmotiv 1. müz. Bir eserde, ana duyguyu, düşünceyi veya 
kişiliği göstermek için kullanılan motif, ana motif. 2.  Sinema, tiyatro vb. eserler 
için hazırlanan müziklerde tekrarlarlanan ve özel anlam belirten motif. 3.  Sinema 
filminin kurgusunda ana kavramı belirlemek amacıyla önemli anlarda yeniden 
kullanılan görüntüler.  
lös is.Alm. Löss jeol. En çok vadilerde, yamaçlarda bulunan, kil ve kum karışımı, 
sarı renkli verimli balçık.  

 
 
 
 

-M- 
 
 
 
 

mavzer is.Alm. Mauser ask. esk. Atış hızı dakikada ortalama altı mermi olan ve 
orduda kullanılan bir tüfek tipi.  
moment is.Alm. Moment fiz. Kuvvetin, bir cismi bir nokta veya bir eksen 
yörüngesinde döndürme etkisini belirleyen vektör niceliği.  
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-O- 
 
 
 
 
om is.Alm. Ohm fiz. Elektrikte iletkenin direnç birimi.  
 
 

 
 

-R- 
 
 
 
 

rate is.Alm. Ratte zool. Büyük fare.   
ringa is.Alm Ringa zool. Kemikli balıklardan, ılık denizlerde büyük sürüler hâlinde 
dolaşan ve tütsü ile kurutulmuşu sıkça tüketilen, uskumru iriliğinde bir balık 
(Clupea harengus).  

 
  

 
 

-Ş- 
 
 
 
 

şalter is.Alm. Schalter fiz. 1. Anahtar. 2. Genellikle binaların girişine gelen elektrik 
akımını açıp kapamaya yarayan araç. 3. esk. Gişe. 
şilep is.Alm. Schlepp den. Yük taşımaya yarayan gemi, yük gemisi. 
şlempe is.Alm. Schlempe kim. Tanelerin, melasın fermantasyonuyla veya damıtma 
yoluyla alkolün alınmasından sonra geriye kalan çok sulu haldeki lapa. 
şnorkel is.Alm. Schnorchel 1. Dizel motorlu denizaltının su altında uzun süre 
kalmasını sağlayan düzen. 2. den. Solukluk. 
  
  
  
 

-V- 
 
 
 

  
vokal (II) is.Alm. Vokal dbl. Ünlü.  
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volfram is.Alm. Wolfram kim. Atom numarası 74, atom ağırlığı 183,85, yoğunluğu 
19,3 olan, sert, 3482 °C'de eriyebilen bir element, tungsten.  
  
  
 
 
5.2. Sıfatlar 
 
 

 
 

-L- 
 
 
 
 

lümpen sf.Alm. Lumpen 1. Sınıfsız. 2. Ayaktakımı.   
 

 
 
 

-S- 
 
 
 
 

sekunder sf.Alm. sekunder İkincil.  
 
 
 
 
5.2.1. Sıfat Terimler 
 

 
 

-H- 
 
 
 
 

haymatlos sf.Alm. Heimatlos huk. Vatansız. 
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5.3. Ünlemler 
 

 
 

-F- 
 
 
 
 

fertik ünl.Alm. fertig argo “Kaç, uzaklaş, sıvış” anlamında bir seslenme sözü. 
 
 
 
 
6. Latinceden alınan sözcükler 
 
 
 
 
6.1. İsimler 
 

 
 
 

-A- 
 

 
 
 
ağustos is.Lat. Augustus Yılın otuz bir gün süren sekizinci ayı. 
arboretum is.Lat. Ağaç parkı. 
  
  
 
 

-D- 
 
 
 

drama is.Lat. drama Dram. 
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-F- 
 
 
 
 

fallus is.Lat. phallus Erkeklik organı. 
faska is.Lat. Kundak çocuklarının beline, zıbının üzerinden sarılan geniş sargı. 
 

 
 
 

-K- 
 
 
 
 

kolokyum is.Lat. 1. Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasi, ekonomik, 
diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel 
toplantı. 2. Doçentlik sözlü sınavı. 
kolostrum is.Lat. colostrum Gebe kadının veya memeli hayvanların meme salgısı.  
konsolos is.Lat. consulus Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını 
koruyan, bağlı bulunduğu hükumete siyasal ve ticari bilgileri veren dış işleri 
görevlisi, şehbender. 
kümülüs is.Lat. cumulus Küme bulut.  
 
 

 
 

-L- 
 
 
 
 

latifundia is.Lat. latifundia İlkel yöntemlerle ve düşük verimle işletilen geniş tarım 
alanları. 
 
 
 

-M- 
 
 
 

Mart is.Lat. Yılın üçüncü ayı.   
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-N- 
  
 
 
 
natura is.Lat. İnsanın yaradılış özelliği.  
 
 
 

 
-O- 

 
 
 
 
ordinaryüs is.Lat. ordinarius esk. Türk üniversitelerinde 1960 öncesinde, en az beş 
yıl profesörlük yapmış, bilimsel çalışmalarıyla kendini tanıtmış öğretim üyeleri 
arasından seçilerek bir kürsünün yönetimiyle görevlendirilen kimselere verilen 
unvan.  
 
 

 
 

-P- 
 
 
 
 
penis is.Lat. penis Erkeklik organı.   
prehistorya is.Lat. prehistoria Tarih öncesi.   
prezidyum is.Lat. praesidium 1. Bütün yetkilerini eski S.S.C.B. Anayasası'na özgü 
bir tarzda kullanan örgüt. 2. Başkanlık divanı, konseyi. 

   
 
 
 

-T- 
 
 
 
 

taksa is.Lat. taxa Pulu yapıştırılmadan veya eksik yapıştırılarak gönderilen mektup 
için alıcının cezalı olarak ödediği posta ücreti.  
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-V- 
 

 
 
 
vana is.Lat. venna Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest 
bırakmaya yarayan alet, valf.  
vena is.Lat. Toplardamar.  
  
 
 
 
6.1.1. İsim Terimler 
 

 
 
 

-A- 
 

 
 
 
alg is.Lat. bot. Su yosunu. 
amalgam is.Lat. amalgama kim. Malgama.  
amerikyum is.Lat. americium kim. Atom numarası 95, yapay olarak elde edilen 
aktinitlerden bir element. 
  
  

 
 

-B- 
 
 
 
 
basya is.Lat. bot. Sapotgillerden, tohumlarından sabunculukta kullanılan bir yağ 
elde edilen, Asya’da yetişen bir ağaç. 
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-E- 
 

 
 
 
ego is.Lat. ego fel. Ben. 
erbiyum is.Lat. kim. Atom numarası 68, atom ağırlığı 167,2 olan, tabiatta çok az 
bulunan bir element. 
 

 
 
 

-F- 
 
 
 
 

fauna is.Lat. fauna 1. zool. Belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümü, direy.       
2. Bu hayvanların tanımını yapan eser. 
filum is.Lat. phylum biy. Canlıların bölümlenmesinde, dalların bir araya gelmesiyle 
oluşan birlik. 
flora is.Lat. flora bot. Bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü, bitey. 
forum is.Lat. forum tar. 1. Eski Romalılar zamanında, Roma’da ve diğer şehirlerde 
kamu işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan. 2. Dinleyici durumunda 
olanların da söz alabildikleri belli bir konu üzerinde düzenlenmiş toplantı. 3. Bazı 
sorunların görüşülerek karara bağlandığı genel toplantı. 4. mec. Tartışma alanı. 
 
 

 
 

-G- 
 
 
 
 

germen is.Lat. biy. Canlı yaratıklarda gametlere dayanan ve gametlerle taşınan 
üreme ögelerinin tümü. 
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-H- 
 
 
 
 

habitus is.Lat. bot. Bitkinin yerindeki durumu, dallanması, köklerinin toprak 
içerisindeki dağılmasını belirten morfolojik görünüş. 
humus is.Lat. humus bot. Bitkilerin çürümesiyle oluşan koyu renkte organik toprak. 
  
 
 
 

-İ- 
 

 
  
 
işkine is.Lat. zool. Taş balığı. 

 
 

 
 

-K- 
 
 
 
 

kantiyane is.Lat. bot. Kızılkantarongillerden, hekimlikte iştah açıcı olarak 
kullanılan bir tür bitki. 
kebere is.Lat. capra bot. Gebre otu. 
kodeks is.Lat. codex tıp İlaçların formüllerini gösteren resmi kitap. 
kolodyum is.Lat. colloidum kim. esk. Fotoğraf makinesi camı yapımında ve 
cerrahlıkta kullanılan, alkolle eter karışımı içinde sıvı durumuna getirilen nitro 
selüloz. 
kornea is.Lat. cornea anat. Saydam tabaka. 
koroner is.Lat. coronaria tıp Kalbi taç şeklinde kuşatıp besleyen (damarlar). 
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-L- 
 
 
 
 

laminarya is.Lat. bot. Bütün denizlerde yetişen, sarı veya esmer renkte, emici 
köklerle kayalara tutunan, uzun şeritler durumunda bir deniz yosunu.  
larva is.Lat. zool. Kurtçuk.   
lobelya is.Lat. bot. Salkım durumunda mavi çiçekleri bulunan bir veya çok yıllık 
Kuzey Amerika bitkisi.  
lota is.Lat. zool. Tatlı sularda yaşayan, bir tür gelincik balığı.  
lumbago is.Lat. tıp Soğuğun etkisiyle veya kasın ani kasılması sonucunda bel 
bölgesinde birdenbire beliren ağrı.  

 
 
 
 

-M- 
 
 
 
 

malgama is.Lat. amalgama kim. Cıvanın herhangi bir madenle birleşerek yaptığı 
alaşım, amalgam.  
Mart is.Lat. Yılın üçüncü ayı.   
melanurya is.Lat. melanuria zool. İzmaritgillerden, gümüş renkli, eti kılçıklı bir 
Akdeniz balığı.  
menisküs is.Lat. meniscus tıp Diz eklemlerinde kemik arasındaki kıkırdak yapıda 
oluşan yaralanma.  
momentum is.Lat. momentum 1. fiz. Bir cismin hareket miktarı, kütlenin sürat ile 
çarpımı. 2. Hız, hızlılık.   
murana is.Lat. muraena zool. Yılan balığına benzeyen, çok yırtıcı, sıcak denizlerde 
yaşayan, göğüs yüzgeci olmayan, eti beğenilen bir deniz balığı.  
 
 
 
 

-N- 
  
 
 
 
nimbus is.Lat. nimbus meteor. Kara bulut.  
nova is.Lat. astr. Parlaklığı birdenbire artan, patlamalı değişen yıldız.  
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-O- 
 
 
 
 
okume is.Lat. bot. Afrika'da yetişen, kerestesi parlak, öz odunu mor, dış odunu 
pembe renkli bir ağaç.  
opus is.Lat. müz. Bestecinin, besteleniş sırasına göre numaralanmış müzik eseri.  
ortanca is.Lat. hortensia bot. Taşkırangillerden, kırmızı, pembe veya mor renkli 
çiçeklerini yaz başında açan, gölgelik yerlerde yetiştirilen bir süs bitkisi.  
 
 
 
 

-P- 
 
 
 
 
peronospora is.Lat. bot. Patates, pancar, asma ve daha başka bitkilerde mildiyu 
hastalığına yol açan mikroskobik mantar.  
postulat is.Lat. postulatum man. ve mat. Ön doğru.  
 
 
 
 

-R- 
 
 
 
 

radon is.Lat. radon kim. Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, hidrojen ve 
oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden 
geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element.  
rektum is.Lat. rectum anat. Göden.  
retina is.Lat. retina anat. Ağ tabaka.  
roka is.Lat. ruca bot. Turpgillerden, yaprakları salata gibi yenen, 20-40 santimetre 
yüksekliğinde, sebze olarak bahçelerde yetiştirilen, kokulu, bir iki yıllık bir bitki.  
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-S- 
 

 
 
 
sedir is.Lat. cedrus bot. Kozaklılardan, çiçekleri sarı veya açık yeşil renkli, boyu 40 
metre kadar olabilen ve kerestesi yapı işlerinde kullanılan bir orman ağacı, dağ 
servisi.  
sfagnum is.Lat. sphagnum bot. Bataklıklarda, nemli yerlerde kümeler durumunda 
yetişen, küçük yapraklı bir tür yosun.  
sirrus is.Lat. cirrus coğ. Saçak bulut.  
stadyum is.Lat. stadium sp. Takım oyunları, atletizm karşılaşmaları ve çeşitli 
törenlerin yapılabilmesi, seyircilerin de bunları izleyebilmesi için elverişli oturma 
yerleri olan alan. 
stratus is.Lat. meteor. Katman bulut. 
sülf is.Lat. sulf  kim. esk. Kükürt. 
 
 
  
  

-T- 
 
 
 
 

testis is.Lat. testis anat. Er bezi.  
turgor is.Lat. biy. Hücrenin çok su çekerek şişmesi, öz suyunun kıvamının 
azalması.  
  
  
 
 

-V- 
 

 
 
 
vajina is.Lat. vagina anat. Döl yolu.  
vakum is.Lat. vacuum fiz. 1. Havası alınmış. 2. Basıncı düşürülmüş.   
vulva is.Lat. vulva anat. Ferç.  
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-Z- 
 

 
 
 
zona is.Lat. zona tıp Deride, sinirler boyunca, özellikle gövde, bacak ve yüzde 
birtakım ağrılı fiskelerle beliren, mikroplu bir hastalık.  
 
 
 
 
6.2. Sıfat Terimler 
 

 
 
 

-A- 
 

 
 
 
aposteriori sf.Lat. fel. Deney sonucu ortaya çıkan (bilgi), sonsal. 
 
 
 
 
7.  İspanyolcadan alınan sözcükler 

 
 
 
 
7.1. İsimler 
 

 
 

-A- 
 

 
  
 
ambargo is.İsp. embargo 1. Bir malın serbest sürümünü engellemek için konulan 
yasak. 2. Bir devletin, gemilerin kendi limanlarından ayrılmasını yasaklama 
buyruğu. 3. Bir ülkenin dış dünyayla ilişkilerini engelleme. 
amigo is.İsp. amigo Çoğunlukla spor yarışmalarında seyircileri coşturan kimse. 
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-B- 
 
 
 
 
boğası is.İsp. bocaci İnce bez, astar.   
 

 
 
 

-C- 
 
 
 
 

cunta is.İsp. junta Bir ülkede yönetime el koyan kimselerden oluşan kurul. 
  
 
 
 

-Ç- 
 
 
 
 

çaçaça is.İsp. cha cha cha Meksika’dan yayılmış, hareketli, modern bir dans. 
  
 
 
 
 

-E- 
 

  
 
 
Esperanto öz.is.İsp. Polonyalı doktor L. Zamenhof tarafından bütün milletlerce 
kullanılmak için 1887’de hazırlanmış, dil bilgisi on altı kurala dayanan, kolay bir 
yapma dil. 
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-F- 
 
 
 
 

fisto is.İsp. festone 1. Elde veya makinede işlenmiş süslü şerit. 2. Dantele benzer 
süsleri olan bir tür kumaş. 3. sf. Bu kumaştan yapılmış. 
 
 
 
 

-G- 
 
 
 
 

guano is.İsp. Özellikle deniz kuşlarının pisliklerinin bir yerde uzun süreden beri 
birikip yığılmasıyla oluşan, azot ve fosfat bakımından zengin, gübre olarak 
kullanılan madde. 
 

 
 
  

-K- 
 
 
 
 

kamarilla is.İsp. camarilla Bir büyük güç sahibini perde arkasından yöneten kimse. 
kanasta is.İsp. canasta Bir tür kağıt oyunu. 
korida is.İsp. Boğa güreşi.  
 
 
 
 

-P- 
 
 
 
 
papel is.İsp. esk. Bir liralık kâğıt para. 
peso is.İsp. peso Arjantin, Dominik Cumhuriyeti, Filipinler, Kolombiya, Küba, 
Meksika, Şili ve Uruguay para birimi.  
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-R- 
 
 

  
 
riyal is.İsp. real 1. Pesetanın dörtte biri değerinde İspanyol parası. 2. İran, Katar, 
Suudi Arabistan, Umman ve Yemen'de kullanılan para birimi.   
 
  
 
 

-S- 
 
 
 
 

sigara is.İsp. cigaro İnce kâğıda, kıyılmış tütün sarılarak hazırlanan, silindir 
biçiminde, ağızdan dumanı çekilen nesne.  
 
   
 
 

-T- 
 
 

  
 
torero is.İsp. torero Boğa güreşçisi.  
tornado is.İsp. coğ. Batı Afrika kıyılarında esen çok kuvvetli siklon.  
  
  
 
 

-V- 
 

 
 
 
velense is.İsp. Yüzü uzun tüylü, kalın ve ağır battaniye.  
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7.1.1. İsim Terimler 
 

 
 

-A- 
 

 
  
 
avokado is.İsp. avocado bot. Amerika armudu. 
 
  
 
 

-B- 
 
 
 
 
brezil is.İsp. brasil bot. Baklagillerden bazı ağaçların kırmızı boya çıkarılan odunu. 

 
 
 
 

-F- 
 
 
 
 

Flamenko öz.is.İsp. flamenco müz. Endülüs halk müziği. 
 
 
 
 

-İ- 
 

 
  
 
iguana is.İsp. iguana zool. İguanagillerden, 1-2 m boyunda, Amerika’nın tropikal 
bölgelerinde yaşayan, sırtında dikenli çıkıntılar bulunan, pullu, büyük sürüngen, 
Hint kertenkelesi. 
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-K- 
 
 
 
 

kanarya is.İsp. canario zool. İspinozgillerden, yeşilimsi veya sarı tüylü, koni 
biçiminde küçük gagalı, ötücü kuş. 
karbonado is.İsp. carbonado min. Kara elmas. 
kınakına is.İsp. quinaquina bot. 1. Kök boyasıgillerden, asıl yurdu Güney Amerika 
olan, Hindistan ve Endonezya’da da yetiştirilen, kabuğundan kinin çıkarılan bir 
ağaç. 2. Bu bitkiden yapılan içecek. 
koka is.İsp. coca bot. 1. İki çeneklilerden, çiçekleri küçük ve sarımtrak, zeytine 
benzer meyvesi kırmızı renkte olan, yapraklarından kokain çıkarılan, en çok 
Peru’da yetişen bir bitki. 2. Bu bitkinin yapraklarından çıkarılan madde. 
komprador is.İsp. comprador 1. Aracı. 2. tar. Uzak Doğu ülkelerinde yabancı 
ortaklıklar hesabına iş sözleşmesi yapan yerli aracı. 
 
 
 
 

-P- 
 
 
 
 
palavra is.İsp. palabra 1. argo Herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz 
veya haber, balon. 2. argo Uzun ve boş konuşma, martaval. 3. den. Genellikle posta 
vapurlarında üst güvertenin altındaki güverte.    
  
 
 
 

-R- 
 
 
 

  
romans is.İsp. romence 1. ed. Sekiz hecelik dizelerden oluşmuş bir İspanyol şiir 
türü. 2. müz. Şarkı türünde ve piyano için hazırlanmış, genellikle kıtalar biçiminde 
beste.   
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-S- 
 
 
 
 

salta (II) is.İsp. salto den. Gergin duran bir halatı biraz koyuverme işi.  
 
 
 
   

-T- 
 
 
 
 

tango is.İsp. müz. 1. Özel ritimli ağır bir dans.  2. Bu dansın müziği. 3. hlk. Aşırı 
bir biçimde son modaya uyarak giyinmiş (kadın).   
tornado is.İsp. coğ. Batı Afrika kıyılarında esen çok kuvvetli siklon.  
  
  
 
 
7.2. Ünlemler 
 

 
 

-O- 
 

 
 
 
ole ünl.İsp. ole Yaşa. 
 
 

 
 

-V- 
 

 
voyvo ünl.İsp. argo Alay ederek sataşmak için söylenen bir söz.  
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8. Rusçadan alınan sözcükler 
 
 
 
 
8.1. İsimler 
 

 
 

-H- 
 
 
 
 

haraşo is.Rus. Bir tür yün örgüsü.  
 
 
 
 

-K- 
 
 
 
 

kapik is.Rus. Rublenin yüzde biri değerindeki para. 
kapuska is.Rus. Etle pişirilmiş lahana yemeği. 
kazaska is.Rus. 1. Kaynağı Kafkasya olan ve hızlı oynanan bir halk dansı. 2. Bu 
dansın müziği. 
kolhoz is.Rus. Rusya’da köylülerin ortak olarak çalıştıkları tarım işletmesi. 
kopek is.Rus. Rublenin yüzde biri değerinde para birimi. 
kulak is.Rus. esk. Varlıklı Rus köylüsü. 
 
 
 
 

-M- 
 
 
 
 

matruşka is.Rus. Özellikle Rusya'dan dünyaya yayılan, tahtadan yapılmış iç içe 
bebeklerden oluşan süs eşyası.  
Menşevik öz.is.Rus. Menşeviklik yanlısı olan kimse.  
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moskof is.Rus.1. hlk. Rus. 2. sf. mec. Acımasız, zalim.  
 

 
 
 

-P- 
 
 
 
 
piruhi is.Rus. Un, yumurta, tulum peyniri, tereyağı, et suyu ve ceviz içinden 
yapılan bir hamur yemeği.  
pogrom is.Rus. Soykırım.  
  
 

 
 

-R- 
 
 

  
 
razmol is.Rus. İri, kepekli un.  
ruble is.Rus. Beyaz Rusya ve Rusya Federasyonu'nda kullanılan para birimi.  
 
 
 
  

-S- 
 
 
 
 

semaver is.Rus. Özellikle çay demlemekte kullanılan, içinde kömür yakacak ocağı 
bulunan, elektrikle de çalışabilen, bakır, pirinç vb. metallerden yapılmış musluklu 
kap.  
sovhoz is.Rus. Sovyetler Birliği'nde devlet eliyle yönetilen tarım işletmesi.  
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-T- 
 
 
 
 

talika is.Rus. esk. Dört tekerlekli, üstü kapalı, yaylı bir tür at arabası.  
telatin is.Rus. esk. Bir tür sağlam, yumuşak dana veya öküz derisi.  
troyka is.Rus. 1. Rusya'da, üç atla çekilen kızak veya araba. 2. sf. Üçlü.  
  
 
 
  

-V- 
 
 
 
 

votka is.Rus. Tahıl tanelerinin damıtılmasıyla elde edilen alkollü içki.  
 
 
 
 
8.1.1. İsim Terimler 
 
 

-Ç- 
 
 
 

çar is.Rus tar. Rus imparatorlarına ve Bulgar krallarına verilen unvan 
çariçe is.Rus tar. Çarın karısına veya kadın çara verilen unvan.  
 
 

 
-M- 

 
 
 
 

mazot is.Rus kim. Yakıt olarak kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biri, 
motorin.  
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-Ş- 
 
 
 
 

şapka is.Rus. 1. Keçe, hasır, kumaş, ip vb. ile yapılan başlık. 2. Boru, baca, direk 
vb. şeylerin açık olan üst bölümünü havanın etkisinden korumak için takılan başlık. 
3. bot. Bazı bitkilerde, özellikle mantarlarda sapın üstünde bulunan, üreme 
organlarını taşıyan şapka biçimindeki organ. 4. dbl. Düzeltme işareti. 
 
   
 
 

-T- 
 
 
 
 

tayga is.Rus. bot. Orman kuşağı, kozalaklı orman bitki örtüsü.  
 
  
  
 
8.2. Sıfatlar 
 

 
 
 

-İ- 
 

  
 
 
izbe sf.Rus. 1. Basık, loş, nemli, kuytu (yer). 2. Sapa. 
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9. Slavcadan alınan sözcükler 
 
 
 
 
9.1. İsimler 
 

 
 

-H- 
 
 

  
 
Hırvat öz.is.Sl. 1. Hırvatistan Cumhuriyeti’nde yaşayan bir halk ve bu halkın 
soyundan olan kimse. 2. sf. Hırvatlarla ilgili, Hırvatlara özgü olan. 

 
 
 

 
-K- 

 
 
 
 

komita is.Sl. Siyasi bir amaca ulaşmak için silah kullanan gizli topluluk. 
kral is.Sl. 1. En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım 
veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse. 2. mec. Herhangi bir 
alanda başkalarından üstün, başarılı olan kimse. 3. mec. Çok başarılı ve zengin iş 
adamı. 4. sf. mec. Üstün, çok iyi.   
kraliçe is.Sl. 1. Kral karısı veya krallığı yöneten kadın, ece. 2. mec. Kendi cinsleri 
arasında herhangi bir bakımdan üstünlüğü olan kadın. 3. argo İngiliz sterlini. 
kuluçka is.Sl. Civciv çıkarmak amacıyla yumurtaya yatmış veya yatmak üzere olan 
dişi kuş veya kümes hayvanı, gurk. 
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-M- 
 
 
 
 

mazurka is.Sl. 1. Bir tür Leh dansı. 2. Bu dansın müziği.   
 
 
 
 

9.1.1. İsim Terimler 
 
 
 

-P- 
 
 
 
 
palaska is.Sl. ask. Askerlerin bellerine bağladıkları veya göğüslerine çaprazlama 
taktıkları, üzerinde fişek, kasatura vb. koymak için yerleri bulunan, genellikle 
köseleden yapılmış kayış.  
 
 
 
 
10. Portekizceden alınan sözcükler 
 
 
 
 
10.1. İsimler 
 

 
 

-M- 
 
 
 

 
mandarin is.Port. mandarine esk. Avrupalıların Çin devlet memurlarına verdikleri 
ad.  
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10.1.1. İsim Terimler 
 

 
 

-M- 
 
 
 
 

mango is.Port. manga bot. Hint kirazı.  
 
 
 
 

-P- 
 
 
 
 
pirana is.Port. piranha zool. Genellikle Güney Amerika'da rastlanan, grup hâlinde 
avlanan ve avını kısa sürede iskeleti kalıncaya kadar yiyen yırtıcı balık.  
  
 
 
  

-S- 
 
 
 
 

selva is.Port. selva coğ. Amerika'da Amazon, Afrika'da Nijer ırmakları gibi Ekvator 
bölgesindeki büyük suların geçtiği havzalarda bulunan geniş ve balta girmemiş 
ormanlar.  
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SONUÇ 
 
 

 Bu çalışmada, Batı dillerinden Türkçeye geçen alıntı sözcük sayısının 

Türkçenin söz varlığı içinde hangi oranda yer aldığını belirlemek ve bu bilgi 

ışığında dilimizin Batı dillerinden hangi ölçüde etkilendiğini ortaya koymak 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkçenin sözcük aldığı Batı dilleri tespit 

edilmiş ve bu dillerden alınan sözcükler listelenerek sayı değerleri bulunmuştur.  

 

 TDK Türkçe Sözlük (2005)’te 63.818 madde başı, 13.589 da madde içi 

olmak üzere toplam 77.407 söz bulunmaktadır. Bu çalışmada yalnız madde başları 

dikkate alınarak sözcükler dillerine göre ayrılmış ve sözcük türlerine göre 

sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre elde edilen sayı değerleri aşağıdaki 

tabloda topluca belirtilmiştir: 

 
BATI KÖKENLİ ALINTI SÖZCÜKLER 

 
DİLLER/SÖZCÜK 
TÜRÜ 

İSİM SIFAT ZARF ÜNLEM TOPLAM 

FRANSIZCA 4140 745 4 5 4894 
İTALYANCA 566 6 21 5 598 
İNGİLİZCE 461 22 - 2 505 
YUNANCA 476 9 1 1 487 
ALMANCA 73 3 - 1 77 
LATİNCE 72 1 - - 73 
İSPANYOLCA 30 - - 2 32 
RUSÇA 25 1 - - 26 
SLAVCA 7 - - - 7 
PORTEKİZCE 4 - - - 4 
TOPLAM 5874 787 26 16 6703 
 

 
 Yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi Türkçede 10 farklı dilden gelen 4 farklı 

sözcük türünde toplam 6703 Batı kökenli sözcük tespit edilmiştir. Bazı madde 

başları hem isim hem sıfat veya hem sıfat hem de zarf olabilmektedir. Yapılan 

çalışmada madde başları dikkate alındığından sözcük türü olarak sözlükteki ilk 

anlamında kullanılan tür dikkate alınmıştır. Sayı değerlerine bakıldığında 

Türkçedeki mevcut sözcük sayısına göre toplam sözcük varlığının % 10,49’luk 
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bölümünü Batı kökenli yabancı sözcükler oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle 

Türkçedeki her on sözcükten biri Batı kökenli yabancı bir sözcüktür. 

  

 Yapılan incelemede söz konusu etkilenmenin daha çok hangi alanlarda 

olduğu sorusuna da cevap aranmıştır. Bu amaçla öncelikle her dilden sözcükler, 

“kültür sözcükleri” ve “terimler” olarak iki kategoriye ayrılmış ve sayı değerleri 

belirlenmiştir. Buna göre 6703 sözcüğün 3768’i kültür sözcüğü 2935’si terim olarak 

tespit edilmiştir. 

 

 Kültür sözcükleri genel bir başlık altında ele alınmış, terimler ise sözlükte 

belirtilen ait oldukları alanlara göre ve geldikleri dillere göre incelemeye tabi 

tutulmuştur. Buna göre ortaya çıkan terimlere ait sayı değerleri aşağıdaki tabloda 

belirtilmiştir : 

BATI KÖKENLİ ALINTI TERİMLER 
 

DİLLER/SÖZCÜK 
TÜRÜ 

İSİM SIFAT ZARF ÜNLEM TOPLAM 

FRANSIZCA 1962 289 - 1 2252 
İTALYANCA 236 1 20 1 258 
İNGİLİZCE 139 2 - - 141 
YUNANCA 174 - - - 174 
ALMANCA 34 1 - - 35 
LATİNCE 51 1 - - 52 
İSPANYOLCA 14 - - - 14 
RUSÇA 5 - - - 5 
SLAVCA 1 - - - 1 
PORTEKİZCE 3 - - - 3 
TOPLAM 2619 294 20 2 2935 
 

 Fransızcadan gelen 2252 terim ağırlıklı olarak tıp, fizik, kimya, biyoloji, 

anatomi, felsefe gibi bilim dallarına ait olmakla birlikte; psikoloji, dilbilim, spor, 

müzik, ticaret, edebiyat, mantık, tiyatro, sinema, mineroloji, zooloji, matematik, 

coğrafya, hukuk, jeoloji, askerlik, sosyoloji, din bilimi, tarih, madencilik, denizcilik, 

astroloji, astronomi, eğitim, resim, teknoloji, botanik, antropoloji alanlarında  da 

terimler dilimize girmiştir. 
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 Dilimizde alıntı sözcük sayısı olarak ikinci sırada olan İtalyancadan ise 

dilimize 258 terim girmiş olup bunlar ağırlıklı olarak denizcilik, ticaret ve müzik 

alanlarındadır. Bunların yanında botanik, tarih, jeoloji, askerlik, kimya, zooloji, 

hukuk, teknoloji, tiyatro, fizik, tıp, ekonomi ve spor alanlarında da İtalyanca’dan 

alıntı terimler dilimizde yer almıştır.  

  

 İngilizceden gelen 141 terim ağırlıklı olarak spor alanında olmakla birlikte 

dilbilim, eğitim, ekonomi, ticaret teknoloji, tıp, coğrafya, müzik, askerlik, hukuk, 

fizik, denizcilik, sinema ve televizyon ile zooloji terimleri de bulunmaktadır. 

  

 Yunancadan almış olduğumuz 174 terim ağırlıklı olarak denizcilik, zooloji, 

botanik alanlarındadır. Yunancadan bunların dışında psikoloji, anatomi, coğrafya 

felsefe, din, jeoloji, mantık, ticaret, fizyoloji, kimya, müzik, matematik, astroloji, 

tarih ve tiyatro alanlarında terimler alınmıştır. 

  

 Almancadan gelen 35 terim ise botanik, kimya, askerlik, mineroloji, 

biyoloji, dilbilgisi, jeoloji, coğrafya, tarih, spor, müzik, fizik, zooloji, denizcilik ve 

hukuk alanlarındadır. 

  

 Latinceden gelen 52 terim botanik, kimya, felsefe, zooloji, biyoloji, tarih, 

tıp, anatomi, meteoroloji, astroloji, müzik, mantık, matematik, coğrafya, spor ve 

fizik alanlarındadır. 

  

 İspanyolcadan gelen 14 terim botanik, müzik, zooloji, mineroloji, edebiyat, 

denizcilik ve coğrafya alanlarındadır.  

  

 Rusçadan kimya, botanik, tarih  ve dilbilim alanlarında olmak üzere 5 terim; 

Slavcadan 1 askerlik terimi ve Portekizceden 1 botanik, 1 zooloji ve 1 coğrafya 

olmak üzere 3 terim dilimize girmiştir. 

 

 Sonuç olarak, Türkçe tarihi gelişim ve değişim süreci içerisinde pek çok 

dilden söz aldığı gibi pek çok dile de söz vermiştir. Türkçe konuşan topluluklar 
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tarih boyunca değişik coğrafyalarda çok çeşitli kültüre sahip topluluklarla sosyal ve 

kültürel ilişki içerisinde bulunmuş ve Türkçe 600 yıl gibi dünya tarihi için dahi 

oldukça uzun bir süre bir imparatorluk dili olarak kullanılmıştır. Bunun yanında 

özellikle son iki yüzyılda sanayi devrimiyle birlikte bilim, felsefe, sanat ve teknoloji 

alanlarındaki gelişme ve yenilikler de Batı kültür ve medeniyeti kaynaklı olarak 

doğmuş ve yayılmıştır. Bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda, dilimizde 

3768’i kültür sözcüğü ve 2935’si terim olmak üzere toplam 6703 Batı kökenli 

sözcüğün bulunmasının, dilin kendi mecrası içerisindeki doğal gelişim ve değişim 

hadisesi olarak kabul edilebileceği ancak, bu çalışmanın konusu dışında olmakla 

birlikte Türkçede yer alan Doğu kökenli yabancı sözcüklerle birlikte 

değerlendirildiğinde Türkçenin yabancı dillerin olumsuz etkisi altında olduğu 

sonucuna varılabilir. Bu olumsuz etkinin ortadan kaldırılabilmesi amacıyla, milli bir 

dil politikasının belirlenerek milli eğitim politikasıyla eşgüdümünün sağlanması; 

başta basın ve yayın organları olmak üzere gerek resmi gerekse de özel kurum ve 

kuruluşların kendi iç yazışmalarından kamuya sundukları yayınlara kadar her türlü 

yazılı ve sözlü dil ürünlerini yüksek bir dil bilinci ile ortaya koyarak dil 

uzmanlarının bu süreç içerisindeki özenli ve dikkatli katkılarıyla yayınlamaları, 

toplumda dil bilincinin oluşması ve dilin doğru kullanılması yönünde oldukça 

önemli bir etken olacaktır. Bunlara ilave olarak bazı ülkelerde olduğu gibi devlet 

tarafından kamuyu ilgilendiren alanlarda kullanılan dil ürünlerinin nasıl 

kullanılacağına ilişkin esasların belirlenmesi ve bu esaslara uymayanlara cezai 

yaptırımlar uygulanması gibi kanuni düzenlenmelerin de yapılabileceği 

kıymetlendirilmektedir. 

 

 Bu çalışmayla ortaya konan veriler ışığında, Türkçenin kendi tabii seyri 

içerisinde değişim ve gelişimine devam ettiği, yabancı etkilere karşı bilim, sanat, 

düşünce ve teknolojik yenilik ve yeni üretimlerin Türk kültürü, aydını, sanatçısı, 

bilim adamı ve düşünürü tarafından ortaya konması halinde yabancı etkinin 

kendiliğinden ortadan kalkacağı hatta Türkçenin diğer dilleri etkileyeceği 

değerlendirilmektedir. Ayrıca başta aydınlar ve bilim adamları olmak üzere bütün 

toplumun anadili bilinciyle okuması, yazması ve çalışmalarını ortaya koyması 

büyük önem taşımaktadır. Yabancı dillerden etkilenme bütün dünya dilleri için 
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doğal bir hadisedir. Bu durum Türkçe özelinde değerlendirildiğinde, ana dili Türkçe 

olan toplulukların dünyanın dört bir yanında varlıklarını sürdürdüğü düşünülecek 

olursa Türkçenin bu denli yabancı etkiye açık olması da gayet doğaldır. Ancak bu 

etkiyi dilimizi zayıflatacak ve yozlaştıracak bir surette değil de dilimizi 

zenginleştirecek ve dilimize değer katacak bir surette yansıtmak da ancak dil zevki 

ve dil sevgisine sahip nesillerle mümkün olacaktır. 
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