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ÖN SÖZ 
 

Tam 52 yıl önce siyah beyaz renklerle başladığımız ve televizyon 
yayıncılığı ile kapısını araladığımız iletişim dünyasının biçimi, daha ilk 
günden bu yana teknolojinin gelişmesi ile hızla evrilerek günümüze 
ulaşmıştır. 

Teknolojinin bu hızının yanı sıra bir toplumun benliğini oluşturan dil ise 
zaman içinde bir takım değişimlere maruz kalabilmektedir. İşte tam bu 
noktada TRT olarak büyük bir sorumluluğa sahip olduğumuzun bilincindeyiz 
Çünkü Milletimiz Türkiye'nin son 50 yılındaki siyasi, sosyal ve ekonomik 
gelişmelerine ve dönüm noktalarına TRT ile şahitlik etmiştir. Sadece 
Türkiye'deki gelişmeler değil, belki de son 50 yıllık insanlık tarihinin Türkiye 
perspektifindeki hafızası TRT'de oluşmuş durumdadır. Bu hafıza kanaatimce 
son derece önemli ve dikkatlice taşımamız gereken bir emanettir. Çünkü 
ferdi ve içtimai olarak tekerrürden ibaret hayatlar yaşarken, güçlü bir hafızaya 
ihtiyaç duyulduğuna inanıyorum. Toplumsal hafıza sayesinde toplumsal 
kimlik kendini korur ve diri tutar. Bu hafızanın aktarılmasında ise yorumsuz, 
yalın ve tüm gerçeklikleri olduğu gibi yansıtan bir dil kullanmak büyük bir 
önem arz etmektedir. 

Günlük hayatımızda kullandığımız dilin ötesinde etkin, anlaşılır ve 
berrak bir Türkçenin kullanımı ise bu önemin zorunlu bir disiplinidir. Yarım 
asırdır ülkemizin en başarılı dil ustası spikerlerini yetiştiren TRT, bu sürece 
katkı sağlayan materyaller üretmeye devam ediyor.  

KONUŞTURAN SÖZLÜK adlı eserle, yayın dünyasının en önünde 
mücadele eden bu neferlerin yetişmesine destek verecek, hatta eğitim 
dünyasında hayallerinde spiker olmak isteyen birçok öğrencinin yolunu 
aydınlatacaktır. Çünkü bu eser aynı zamanda bir kamu yayıncısı olan 
TRT’nin, başta yazarı olan eski Başspiker Şener Mete ve emek veren 
ustalarının elinden çıkan ve kendi kaynakları ile ortaya koyduğu bir 
çalışmadan oluşmaktadır. 

Ortaya konulan bu eserde emeği geçenleri kutlarım. Bu eserin, sektör 
çalışanlarına, akademik kitleye ve gelecekte hayallerine televizyonculuk 
sektöründe yer verecek bütün adaylara yarar sağlamasını diliyorum. 

 
İbrahim Eren 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
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SUNUŞ 
 

21. yüzyıla girerken ülkemizde özel radyo ve televizyonların 
yaygınlaşması, beraberinde program ve haberlerin sunumunda çeşitliliği 
getirdi. Farklı sunumlar adına, cümle yapılarından kelimelerin metin içindeki 
dağılımına, tamlamaların kullanımından sözcüklere yüklenen anlamlara 
değin pek çok ayrılıklar ortaya çıkmaya başladı. 

Gerek muhabirler gerekse spikerler,  yanlış kullandıkları sözcükler 
nedeniyle sıkça eleştirilirken maksatlarını aşan sözleri nedeniyle RTÜK’ten 
uyarı alan yayın organları bile gündeme geldi.  

Yaşayan Türkçe sözcüklerin kullanımındaki yanlışlar sürerken, asıl 
büyük facia yasalarda, terimlerde veya tamlamalarda yer alan Osmanlıca 
kökenli kelimelerin telâffuzunda yaşandı. Lâik, lâayık; azrail, ezrail; mâvi, 
mavi; anane, anneanne biçiminde okundu. Yanlış telâffuzlar, binlerce 
onbinlerce örneğe ulaştı. 

Muhabir ve spikerler kendi mesleklerinin telâffuzunu yapamadılar. 
Edebiyat, coğrafi, hayvani derken a seslerini uzatmayan yayıncılar komik 
duruma düştüler. Kapalı e sesini açık, ince l’yi kalın, kalın k’yi ince yaparak 
sözcüklerin anlamını değiştirdiler. İnkılâp kelimesini inkilâp yaparak, farkında 
olmadan devrimlere hakaret ettiler. 

Vurgu konusunda yapılan yanlışlar ise hâd safhaya ulaştı. Emir 
sözcükleriyle fiiller birbirinden ayrılmaz bir duruma düşürüldü. Kişi adları, yer 
adları ve terim sözcükleri, yanlış vurgularla dolu konuşmalara dönüştü. Aynı 
programda İstanbul’un üç farklı söylenişine tesadüf edildi.    

Ne var ki bu durumun olumlu yansımaları da oldu. Türkçe adına 
daha çok makaleler, kitaplar yazıldı ve hatta dernekler kuruldu. Böylece 
Türkçemize sahip çıkan çok geniş bir kitlenin varlığı net bir biçimde ortaya 
kondu. Bir yandan da Türk Dil Kurumu, internette kurduğu siteyle milyonlara 
ulaşarak, Güncel Türkçe Sözlüğü oluşturdu. Bu sözlüğün 120 bine yakın söz 
varlığına ulaşması, 50 yıl önceki 10–15 bin kelimelik  

“Öz Türkçe Sözlük”lere bakılırsa kıvanç vericidir. 
Ancak şurası da bir gerçek ki 5000 yıllık Türk tarihi göz önüne 

alındığında, söz varlığımızın her yıl için ortalama kırk-elli kelime eklendiği 
varsayımıyla bile üçyüz bin sözcükten aşağı olmaması gerektiğidir.           
Birçok ulus, 500 yıllık eserlerini bile günümüzde rahatlıkla okurken; bizim, 
Tanzimat devrine ait romanları, şiirleri okuyamamamızın nedenini açıklamak 
oldukça güçtür. 

Hele Atatürk’ümüzün sözlerini çeviriyle anlamak, Nutuk’un ilk Türkçe 
baskısını okuyamamak, o devri yaşayan dedelerimizin bile sağ olduğu 
günümüzde, açıklanabilir bir durum değildir. 



VI 
 

Osmanlı Türkçesi’nden günümüze intikal etmiş on binlerce kelime 
tıpta, hukukta, sanatta ve politikada kullanılmaktadır. 

Bu sözlük,  okurların önüne zaman zaman çıkan, seçilmiş 15.164 
sözcüğün doğru seslendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Sözlükte, söz 
konusu kelimelerin anlamları, mümkün olduğunca kısaltılarak ve birden fazla 
anlamları da eklenerek yer almıştır. 

Daha önce yayınlanan “Telâffuz Sözlüğü”ndeki, kullanımdan kalkan 
kelimeleri çıkararak yerlerine güncel kelimeleri ekleyerek hazırladığım 
“Vurgulu Telâffuz Sözlüğü”, alanında bir ilk olma özelliğinde olup, 
araştırmacılara önemli bir kaynak oluşturacaktır.  Alacağı her olumlu ve 
olumsuz eleştiri, bundan sonraki çalışmalarımızda bize şevk katmaya devam 
edecektir. 

8 yıl süren araştırma ve çalışmamda bana desteğini esirgemeyen 
can yoldaşım Nermin’e, TRT’deki çalışmamda yardımcı olan dostlarıma ve 
meslektaşlarıma, zaman zaman danıştığım değerli hocalarıma teşekkürü bir 
borç bilirim. 

 
 

                                                                                               Şener METE   
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KONUŞTURAN SÖZLÜK 
 

Türk dili,  son yüzyılda hızlanan sadeleşme hareketi sonunda öz 
benliğine kavuşmuş, ama bu arada diğer dillerden aldığı yabancı kelimeleri 
söz dağarcığına kattığı için daha da zenginleşmiş, dünyanın beşinci büyük 
dili durumundadır. Türkçeleşmiş kelimelerle birlikte bütün söz varlığımızın 
söylenişini (telâffuzunu) doğru şekilde yapmak, bu dili konuşan herkesin ve 
her aydının görevi olmalı diye düşünüyoruz. Dilimizin büyüklüğünü ve 
güzelliğini ancak o zaman koruyabiliriz. 

Bilmemiz gereken bir gerçek daha var. Söyleyiş veya söyleniş, 
sözlerin ses durumuna gelmesini sağlayan organlar vasıtasıyla 
gerçekleşiyor. Söz (lâfız), kelime demek ve sözün söylenişine de eskiden 
telâffuz diyorduk; bugün ikisini de kullanıyoruz.  

Şener Mete, otuz yılı aşan meslekî birikimine yedi-sekiz yılı bulan bir 
uğraşı katarak, telâffuzlu bir sözlük çalışması gerçekleştirmiştir. “Konuşturan 
Sözlük“ kitabını hazırlamak suretiyle zor bir işin başarıyla üstesinden gelmeyi 
bilmiş. Kendisini eski bir Ankara Radyosu spikeri olarak kutluyorum.  

Güzel, doğru ve etkili konuşma sanattır. TRT yayınları arasında ikinci 
defa basımı gerçekleştirilen ve yakın bir tarihte üçüncü basımı düşünülen  
“Söz Sanatı”, bizim kırk elli yıllık meslekî birikimimiz ve üniversitedeki ders 
notlarımızdan oluşmuştu.  İnanıyoruz ki Şener Mete’nin “Konuşturan Sözlük” 
adlı eseri, dilimizin güzel, doğru ve etkili söylenişi konusunda bir boşluğu 
doldurarak, bütün dil sevdalılarına ve bu konuda meraklı yetişmekte olan 
nesile yardımcı olacaktır.    

 
Rıdvan ÇONGUR* (2008) 

 
 
*Rıdvan Çongur: TRT Ankara Radyosu’nun ilk spikerlerinden, TDK 

üyesi ve hocaların hocası. 
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KONUŞTURAN SÖZLÜĞÜN 
GENEL ÖZELLİKLERİ 

 
 

2007 yılında RTÜK tarafından basılan “Telâffuz Sözlüğü”, alanında 
bir ilk olması dolayısıyla, eksiklerine rağmen olumlu eleştiriler aldı ve çeşitli 
önerilerde bulunuldu. Bu önerilerden en önemlisi, vurgularının da belli 
olacağı yeni bir çalışma yapılması idi. Fonetik yazımı en basite indirgeyen 
Telaffuz Sözlüğünden sonra hazırlanacak yeni sözlükte, vurguların anlaşılır 
biçimde gösterilmesi gerekiyordu. Bunun için de yeni baştan çalışma gereği 
ortaya çıktı. İki yıl gibi bir sürede, Telâffuz Sözlüğündeki tüm kelimeler 
incelendi, kullanım sıklığı kalmamış kelimelerin yanı sıra okunuşta 
değişmeyen tek heceliler atıldı, vurgular üzerinde çalışıldı ve yine alanında 
ilk olan yeni bir sözlük ortaya çıktı.  

 
Bu çalışma, yukarıda belirtildiği gibi Telâffuz Sözlüğünün tüm 

özelliklerini taşımakla birlikte, ona ek olarak vurguları da anlaşılır bir biçimde 
belirtmektedir. Yazımlar kımen fonetik olmadığı için Sözlüğün bilimsel 
değerinin olduğu iddia edilmemekle birlikte, ülkemizdeki söyleyişe yönelik 
bilimsel çalışmaların son derece eksik veya yetersiz olduğu da bilinen bir 
gerçektir. Pratik çalışmalar için, elinizdeki sözlükten daha açık ve anlaşılır bir 
çalışma mevcut değildir.  

Bu çalışma,  dilimizde mevcut 45 sesin 40’ını alfabemizdeki harflerin 
büyük-küçük veya aksanlı kullanımıyla okunuş kolaylığı sağlamaktadır. 

İnce seslerle nispet i’lerine şapka konularak 43 sese ulaşılmış, yarım 
ve tam vokal uzunluk işaretleriyle de 45 sesin tamamı sözlükte yer almış 
bulunmaktadır. 

Geçiş sesi (~) işaretiyle de profesyonel tiyatrocuların çıkardığı 84 
sesin, sesliden sesliye geçişi yoluyla 73’üne ulaşılmaktadır. 

Sözlükte, kapalıya yatkın ve açığa yatkın (e) sesleri yer almamıştır. 
Bu ayrımı yapmanın oldukça zor ve kişiden kişiye, metinden metine, hatta 
zamandan zamana değişiklik gösterdiği dikkate alınırsa bu seslerin yer 
almayışı eksiklik olarak görülmez sanıyorum. 

Konuşmada dilimizin en önemli unsurlarından olan kelime vurgusu, 
doğru telâffuzla birlikte sözlüğün temel özelliğini oluşturmuş ve vurgulu sesler 
koyulaştırılarak yazılmıştır.  

Sözlüğün hazırlanmasında, mesleğimizin ilk kursundaki değerli 
hocalarım ve rahmetle andığım Nadide Köksal ve Müberra Yetkin ile Sayın 
Yılmaz Tok’un öğretileri önemli bir ışık olmuştur.  

Kamus-ı Türkî, Türkçe-Osmanlıca Lûgat, Türkçe sözlükler ve çeşitli 
ansiklopedilerle edebiyat kitapları ve edebî değeri olan eserlerden 
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yararlanarak hazırlanan sözlükteki bazı kelimelerin söyleyişlerinin, aradan 
geçen uzun yıllar içinde açıklık-kapalılık veya uzunluk-kısalık bakımından 
değişiklikler gösterdiğini fark ettim. Yıllar önce tam vokal uzun dediğimiz bazı 
sözcüklerdeki uzunluklar kısalmış, bazı açık ve kapalı e’ler orta e’ye 
dönüşmüş ve bazı kalın a sesleri de açık a haline gelmiştir. 

Hatta bazı sözcüklerin anlamları dahi değişime uğramıştır. Tek 
kökten eklerle türetilmiş veya tamlama durumuna getirilmiş ve Osmanlı 
Türkçesinden intikal eden bazı kelimelerdeki ilk hece vurgusunun, sık 
kullanımdan dolayı yer değiştirdiğini bu sözlüğü hazırlarken fark ettim. Bu da 
sözcüklerin olduğu kadar söyleyiş biçimlerinin de gelişen ve değişen bir olgu 
olduğunun kanıtı olarak önümüze çıkmaktadır. 

Kısa anlamları ve vurguları belirtilmiş okunuşlarıyla sunduğum 15 
bini aşkın sözcüğün, seslendirmelerde önemli bir kolaylık sağlayacağını 
düşünüyorum. 

Gözden kaçan yanlışlıklar veya yazım hatalarına karşı yapacağınız 
uyarılar, sözlüğün gelecek baskıları için elbette ışık tutacaktır. 

Başka bir örneği bulunmayan “Vurgulu Telâffuz Sözlüğü”, bundan 
sonraki benzer çalışmalara da zemin hazırlayacaktır. 

Öğrencilerimin önerileriyle “Konuşturan Sözlük” adını verdiğimiz 
Vurgulu Telâffuz Sözlüğünün hazırlanması sırasında, açıklamalarla ilgili 
bölümü gözden geçiren Spiker arkadaşım Fehiman Çakmakçı’ya, sözlüğün 
bir kısmını kontrol eden ve önerilerde bulunan Prof. Dr. Hamza Zülfikar’a, 
IPA işaretleriyle ilgili bölüm için Prof. Dr. Handan Yavuz’a ve sözlüğü baştan 
aşağı gözden geçirip gerekli düzeltmeleri yapan Spiker arkadaşım Jülide 
Sönmez’e teşekkür ediyorum. 

Yararlı olmasını temennisiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 
 

Şener METE 
Mart 2009 

Oran  
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SÖZLÜĞÜN YAZIMINDA TUTULAN YOLLAR 

 
 
1. Sözcükler, alfabetik sıralamaya göre verilmiştir. 

2. İlk sütundaki madde başı kelimelerin yazımında, sözlüğün sonunda yer 
alan kaynaklardaki yazım esas alınmıştır. 

3. Tamlamalar; Osmanlıca sözlüklerde olduğu gibi köke bağlı olarak değil, 
kullanım kolaylığı sağlamak bakımından, taşıdıkları eklere göre Türkçe 
Sözlüklerdeki alfabetik dizin biçiminde sıralanmıştır. 

4. Türkçede yalın biçimi iki heceli olup, ünlüyle başlayan bir ek aldığında, 
ikinci hece ünlüsü düşerek tek heceye dönüşen Osmanlıca sözcükler, 
aslına bağlı kalınarak sıralanmıştır: zabıt, zapt.  

5. Açıklama sütununun mümkün olduğunca kısa ve öz tutulmasına ve 
Türkçe karşılıklarının verilmesine gayret edilmiştir. Ancak bazı 
sözcüklerin farklı anlamlar taşıdığı da göz önüne alınarak, en çok 
kullanılan anlamlarına dikkat çekilerek sıralanmaya çalışılmıştır. 

6. Okuma sütununda, sözcüklerin yazımına uygun seslendirme biçimi 
yazılmaya çalışılmıştır. 

7. Bazı sözcüklerin seslendirmesi yalın halde farklı, ek alma durumunda ya 
da tonlama halinde farklı olabilmektedir. Örneğin, tamlama veya çekim 
eki almış durumdaki sözcüklerin kök seslendirmesindeki vokal uzunluğu 
ile yapım eki alma halindeki vokal uzunlukları farklı olabilmektedir.  

          Aynı şekilde genellikle (e) seslerinde ek alma durumunda açıklık-
kapalılık farkı da ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan örnek sözcüklerin 
tamlama veya ek alma durumunda, seslendirme sütunu ile yazım sütunu 
arasında imlâ farkı olabilmektedir. 

8. Bir sözcüğün ek almış hali sözlükte yer almamışsa okunuş sütununda, ek 
alma durumundaki okuma biçimi yazılmıştır. 

 Örneklersek; (tezvir) sözünün okunuşu,  (tezvir) olarak i sesinin   yarım 
vokal uzatılacağı bildirilerek yazılmışken aynı sözcüğün çoğul şekli olan 
(tezvirat), (tezvi:ra:t) şeklinde yani i ve a seslerinin bir vokal uzatılacağını 
belirtecek biçimde yazılmıştır. 

 Şii sözcüğünün ekli veya tamlamalı durumu sözlükte yer almadığından, 
yalın halde son i sesi yarım vokal uzatılacakken okunuşu şi/i: olarak 
yazılmıştır.  

 Bunun nedeni, hem aslının hem de sesli ile başlayan ek alması 
durumunda, okunuşunu belirtme çabasıdır. 
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     9.  Günümüze ulaşabilen 60 bin kelimelik Osmanlı Türkçesi söz varlığının, 
çeşitli alanlarda kullanılan 12 bininin seçilmesi, kök sözcüklerin ihmaline 
neden olmuştur. Örneğin ‘zeyn’ sözü; kullanım azlığı nedeniyle 
alınmazken, aynı köke dayalı tezyin, tezyinat ve ziynet sözcükleri sözlüğe 
dâhil edilmiştir. 

 Bu durumun sebebi, eserin “okuma sözlüğü” özelliğinden taviz vermeme 
ve mümkün olduğunca hacmini büyütmeme düşüncesidir. 

10.  Madde başı kelimeler ve okunuş sütunları 12, madde tanımları ise 11 
punto olarak dizilmiştir. Madde başı sözcüklerle okunuşlar, koyu siyah 
renkle belirginleşmiştir. Okuma sütununda Türkçe okunuş biçiminin 
yazımına özen gösterilmiştir. 

11.  Yazımı aynı, anlam ve okunuşları farklı kelimelerin dizilişinde, kısa veya 
kapalı okunuşlar öne alınmıştır. Örneğin tire (karanlık) ilk sırada iken,  
ti:re (bulanık) sözcüğü ikinci sırada yazılmıştır. 

12.  Sözlükte yer yer imlâ kılavuzuna bağlı kalınmadığı konusunda eleştiriler 
yöneltilebilir. Bunun nedeni, aslı Arapça veya Farsça olan sözlerin 
okumaya yönelik olarak sıralanmış olmasıdır. Sözlük, seslendirme ve 
doğru telâffuz amaçlı olduğundan, imlâ kılavuzlarından farklı olarak sınırlı 
sayıda madde yazılmıştır. 

13.  Maddelerin açıklanmasında yakın anlamlar virgülle, farklı anlamlar noktalı 
virgülle ayrılmıştır: güçlü, kudretli; dinç. 

14.  Sözlükte Osmanlıca yazıma yer verilmemiştir. Zira sözlüğün,   Osmanlı 
yazımını bilenler için hazırlanmadığı ortadadır.  

 Bunun yanı sıra unvan, ünvan gibi iki farklı biçimde yazılıp okunan 
sözcüklerin doğru telaffuzunu verebilmek bakımından da Osmanlıca 
yazıma gerek görülmemiştir. 

15.  Bi, bilâ, lâ, nâ, adem gibi olumsuzluk veren öneklerin hem ayrı hem de 
yaygın biçimdeki eklentili örnekleri de sözlüğe alınmıştır. 

16.  Hane, zade, zede gibi bileşik kelimeler yapan soneklerin,  gerek Osmanlı 
dönemindeki gerekse günümüzde yer alan örnekleri de sözlüğün 
kapsamına girmiştir. 

17.  (î) nispet eki almış sözcüklerin de günümüzde kullanılan örneklerine yer 
verilmiştir: turanî, türabî… gibi. 

18.  Edat şeklinde olup u ve ü sesleriyle ayrılan tamlamalarda ilk sözcük sesli 
bir harfle biterse vu-vü şekline girmektedir. Mümkün olduğunca 
kullanımdan düşmüş böyle örneklere yer verilmemiş olmakla birlikte (kadr 
ü kıymet) ve (kaza vü kader) gibi halen kullanılan tamlamalar sözlükte yer 
almaktadır. 

19.  Aslı Arapça olan (el) harf-i tarifi denilen takı, şemsi harflere göre okunuşta 
es, eş, et, ez… biçimlerine girmektedir. Aynı şekilde tamlama 
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durumunda, ilk kelimenin seslisine göre değişime uğramaktadır. Sözlükte 
bu takı, okunuş şekliyle yer almaktadır. 

20.  Vurgunun eklere kayma özelliğini göstermek bakımından, genel sözlük 
kalıplarının dışına çıkılarak, bazı kelimelerin durum eki almış biçimlerine 
de yer verilmiştir. Bu bağlamda, “Sabun” maddesinde, çok sayıda 
eklemeli söz bulunmaktadır. Sabun ağacı, sabun balığı, sabunotu, 
sabuntaşı gibi özel örnekleri bu anlamda sayabiliriz.  

21.  Yavuz Sultan Selim’in “Kaan-ı Sahibkıran” unvanı gibi sözlüklerde 
bulunmayan ve özel anlam yüklenen tamlama ve sözcükler, altı çizilerek 
sözlüğe alınmıştır. 

22.  İkinci baskıya, Türkçenin ilk sözlüklerinin adları da eklenmiştir. Bu 
sözlüklerdeki Lehçetü’l-lûgat gibi aslı ‘el’ takısıyla yazılmış olan 
örneklerdeki kesme işareti, günümüzde dikkate alınmadığından, güncel 
okunuş biçimi yazılmıştır.  

23.  Yine ikinci baskıda, günümüzde yaygın bir biçimde kullanılan ‘Twitter 
mesajı’ gibi internet aracılığıyla dilimize giren sözcüklerin telaffuzu da yer 
almaktadır. 

24.  Bu baskıda, resmi yazışmalarda doğrudan kurum adı olarak kullanılan 
TRT, RTÜK gibi kısaltmalar da bulunmaktadır.  

25.  Yazımda, Uluslararası Fonetik Alfabe (IPA)’den ( ), (é), (Ɛ), (ŋ), ve (:) 
işaretleri aynen alınmıştır. Diğer işaretlerde tümüyle kendi harflerimize 
bağlı kalınarak kullanım kolaylığı amaçlanmıştır. 

26.  Vurgular, koyulaştırılarak belirtilmiştir. Ek alma, tamlama veya özel bir 
söyleyiş amacı durumunda, vurguların yeri değişebilir. 

27.  Okuma sütunundaki yazım şekli konusunda ayrıntılı bilgi, ayrı bir bölüm 
halinde verilmiştir.  

 Önemle belirtmek gerekir ki bu sözlük, ülkemizde doğru okumaya yönelik 
olarak hazırlanmış ilk sistematik çalışmadır. Bu bakımdan, Diksiyon 
eğitimine yeni başlayanlar için sözcüklerin okunuşu, bölümdeki 
açıklamalar dikkate alınarak, birkaç kez yapılmalıdır. 

28.  Okuma sütunundaki yazım mantığı algılandıktan sonra sözcüklerin 
telâffuzunun çok kolay yapılabileceği fark edilecektir.  

29.  Telâffuz Sözlüğünün hazırlanışı sırasında; Lise Edebiyat kitaplarında yer 
alan Osmanlıca sözcüklerle Anayasa, yasalar, Osmanlıca sözlükler ve 
Divan Edebiyatı ile Tanzimat dönemi edebiyatını yansıtan eserler 
taranarak, 12 binden fazla sözcük seçilmiş olup, bilinen ve özel 
anlamlarla açıklanarak en uygun seslendirme biçimi yazılmaya 
çalışılmıştır. 
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TELAFFUZ (SÖYLEYİŞ) 
  

Telaffuz, okuma özelliği dikkate alınarak yapılan seslendirmedir.  
Doğru telaffuz için öncelikle sözcükleri temiz bir şekilde çıkarmak 

gerekir. Sözcükleri temiz bir şekilde çıkarmak demek, pürüzsüz söyleyiş 
demektir. 

Lâfz kökünden Arapça asıllı bir söz olan “Telâffuz” için, sözlüklerde 
“Söyleyiş” dışında kayda değer bir karşılık bulunmamaktadır. Oysa telaffuz, 
yalnızca söyleyiş değil aynı zamanda belirtme ve bildirme eylemini de 
kapsar. Telaffuz için Türkçe karşılık olarak, “Bildirişim” demek daha doğru 
olabilirdi ancak bildirişim, “iletişimin teknik boyutu” karşılığı olarak kullanılıyor. 

İster telaffuz diyelim, ister bildirişim; her dilin alfabesinde yer alan 
seslerle söz ve sözcüklerin seslendirilmesi arasında farklar vardır. Bu farklar, 
doğru söyleyişi ortaya koyan birer göstergedir. 

Telaffuzda aslolan, ses kusurlarını ortadan kaldırmak ve her sesi 
doğru yerden çıkararak yani hakkını vererek seslendirmektir. Alfabedeki her 
harfin tek ses olduğunu düşünerek yapılan telaffuz, söyleyiş kusurlarının ilk 
sebebidir. Hiçbir alfabenin, bütün sesleri kapsaması düşünülemez.  

Türkçe, genellikle yazıldığı gibi okunan nadir dillerden biridir. Ancak 
harflerin karşılığı olan sesler, birden fazla olduğundan, okunuşta yazıma 
bağlı kalmak, bizi söyleyiş bozukluklarına yani telaffuz yanlışlarına 
düşürebilir. Örneğin a sesinin kapalı, açık ve ince olan biçimleri vardır. Hala 
ile hâlâ ve ferağ ile ferah sözcüklerindeki a sesleri birbirinden farklıdır. 

Eylem sözcüklerinde ise çekim ekleri, sözcüklerin kök dışındaki 
hecelerinin okunuşunu değiştiren bir faktördür. Bu, İstanbul ağzıyla söyleyişin 
bir gereğidir. Örneğin, “Gelmeyeceğim” kelimesi “gelmiycim” yazımına yakın 
bir şekilde seslendirilir. 

29 harfli alfabeye sahip olan Türkçede, günlük kullanımda 40 ses, 
medya ile ilgili kullanımda 45, doğadaki seslerin de yer aldığı tiyatrodaki 
kullanımda ise 84 sesimiz bulunmaktadır. Böylesine ses zengini olan 
Türkçeyi, dilimize yabancı olanların doğru telaffuz etmesi, zor bir iştir. Kaldı ki 
okullarda “Türkçe yazıldığı gibi okunur” tezinden hareketle verilen eğitimi 
alan çocukların, doğru telaffuzdan ya da açık bildirişimden uzaklaştıkları bir 
gerçektir.   

Telaffuzda farkına varılması gereken seslerimiz şunlardır: “Kapalı a, 
açık a, ince a, akıcı c, normal c, açık e, kapalı e, orta e, kalın k, ince k, kalın 
l, ince l, normal n, gırtlak n’si, nazal n, kalın t, ince t, kalın u, ince u, normal v, 
yumuşak v.” Ayrıca kelimelerdeki seslerin uzun ve kısa olanları da 
bulunmaktadır.   
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Alfabemizde doğrudan yer almayan ya da bir harfe birden fazla 
yüklenen sesleri doğru çıkarmaya “boğumlandırma” denmektedir.  

Boğumlandırmayı gerçekleştirmek için doğru “artikülasyon” yani 
sesin çıkış yerine göre dudak ve çenenin doğru kullanımı önem taşımaktadır.  

Ancak her şeyden önemlisi, sesleri doğru çıkarmak için harflere 
yüklenen sesleri bilmek gerekmektedir. Örneğin bu sözlükte, e harfi için üç ayrı 
ses belirtilmektedir. E harfindeki seslerin yanlış telaffuzu, çoğu kez komik 
durumlar yaratmaktadır. Sürekli açık e sesi (Ɛ) ile konuşulunca; sevgi, sƐvgi; 
kèndi, kƐndi; èlli, Ɛlli; devlet, dƐvlƐt, TRT, tƐrƐtƐ haline dönüşmektedir. 

 
 
DOĞRU TELAFFUZ 

  
 Telaffuzu ya da bildirişimi, yazıdaki imlâ kurallarına benzetebiliriz. 

Öznesi, yüklemi, tümleci yanlış yerde kullanılan bir cümle ya da ekleri yanlış 
olan bir sözcük grubu nasıl anlaşılmaz ise telaffuzu yanlış yapılan bir 
konuşma da öylesine anlaşılmazdır. Aynı şekilde noktalama işaretleri 
yapılmamış ya da yanlış yapılmış bir metin, kötü bir yazım ise yanlış çıkarılan 
seslerden oluşan bir konuşma da aynı şekilde kötü bir konuşmadır.  

 Özellikle eski kelimeleri kullanma zorunluluğu bulunan metinlerde 
yapılan yanlış telaffuz, konuşmamızı farklı yorumlara sokabilir. Örneğin, 
vak’a ile vakıa ya da şerri ile şer’i kelimelerinin yanlış söylenişi, anlatılan 
olayın mahiyetini birden bire farklı bir şekle sokacaktır. Aynı şekilde bir 
yabancı dili konuşurken, o dili iyi konuşan kişilerle sırf yanlış telaffuz 
nedeniyle kolay iletişim kurulamadığı da bir gerçektir.  

 Doğru telaffuz, vermek istediğimiz mesajı daha etkili verir, 
konuşana güven sağlar ve dinleyeni yormaz. Dinleyenin yorulmadığı 
konuşmalarda da dikkat dağılmaz ve konuşanın bir talebi varsa daha kolay 
yerine getirilir. 

 Telaffuzu doğru yapabilmenin ön koşulu, sesleri doğru 
çıkarabilmektir. Bunun için de hangi sesin nereden ve nasıl çıktığını bilmemiz 
gerekir. Sesleri doğru yerden çıkartmayı öğrenmek, yetişkin kişiler için güç 
değildir. Çünkü kişilerin yaşı ilerledikçe, çıkan seslerin özelliğini algılamaları 
ve dilin mantığını kavramaları daha kolaydır. Ancak bunun için kelime 
haznelerinin güçlü olması gerekir.  

 Bulmaca çözmek, kitap okumak, kelime dağarcığını güçlendiren 
işlerdir. Bilinmeyen kelimeler için sözlük okuma alışkanlığını edinmek ise bu 
hususta çok daha etkilidir. Elinizdeki sözlük, bir yandan kelimelerin en çok 
kullanılan anlamlarını kısaca vermekte, bir yandan da doğru okunuşlarını 
kolaylaştırmaktadır. 
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IPA (INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET) SİSTEMİ 
 

IPA NEDİR 
Seslere karşılık olarak gelen harfler dizgesinin ilk modeli, Stenografi 

yazısını bulan Isaac Pitman tarafından ilk kez 1847 yılında Londra’da 
hazırlandı.1888’de Fransız asıllı öğretmen Paul Passy başkanlığında bir 
öğretmenler grubu tarafından geliştirildi.  

Sistemin amacı, İngilizce öğrenen Fransızlara, bu dilin seslerini daha 
çabuk kavratmak idi.  

Aradan geçen yüz yıl boyunca, alfabe çeşitli değişikliklere uğradı. 
Uluslararası Sesbilim Derneği’nin kurduğu enstitü tarafından, 1989 yılında 
Kiel Sözleşmesiyle tescil ettirildi. 

Kısa adı IPA olan Uluslararası Fonetik Alfabesi sistemi, dillerdeki 
seslerin birbirinden farklı özelliklere sahip olması sebebiyle ABD’de fazla ilgi 
görmedi. Bunun en önemli nedeni, İngilizcedeki harflerin diğer dillerin 
seslerini karşılayamamasıdır. Örneğin ana dili İngilizce olanlar, bir tek t sesi 
çıkarabilmekte, diğer dillerdeki farklı t seslerini çıkarmakta zorlanmaktadırlar. 
Ayrıca yazım güçlüğü sebebiyle harfler, bazı kitaplarda birbirinin yerine 
kullanılmaktadır.  

Farklı fonetik dizinlerin açtığı karmaşayı önlemek amacıyla önerilen 
IPA (International Phonetic Alphabet) sistemi, dilbilim alanında, özellikle de 
sesbilim alanında kullanılmaktadır. 

Son yıllarda Enstitü, çeşitli dillerdeki sesbilimi uzmanlarıyla çalışarak, 
yeryüzündeki dillerin tüm doğal seslerine karşılık olarak çeşitli işaretler 
üretmekte ve bu çalışmalarını dünya ölçeğinde yaygınlaştırmaktadır.  

 
II- IPA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ 
Yüz yıldan fazla bir süredir çeşitli değişikliklerle şekillenen IPA yazı 

sistemi, en son 2005 yılında yayımlanan stilleriyle yüzlerce yazı biçimine 
dönüşmüştür.  

Dünyada en çok kullanılan ünlüler (Vowels) için 28, en çok kullanılan 
ünsüzler (Consonants) için de 59 işaret belirlenmiştir. Her ses için, 100’den 
başlamak üzere bir numara verilmiş ve bu numaraların karşılığı olan sesler, 
kategorik olarak sistem içinde sıralanmıştır. Böyle bir sistem içinde, bir 
sesbilimcinin herhangi bir dili bilmese bile o dille ilgili sesleri anlayabilmesi ve 
çalışabilmesi, önemli bir kolaylık sağlamaktadır. 

Sesbilimciler Türkçenin sesleri için, IPA’nın belirlediği fontlardan 
ünsüzler için 28, ünlüler için de 15’ini kullanmaktadırlar.  

Aşağıdaki tablolarda IPA sisteminin Türkçedeki ünlü ve ünsüz işaretleri 
yer almaktadır:                  
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TABLO 1:  ÜNLÜLER 
 
 Ön Orta Art 
 
 Kapalı                        i  y     
                                                                                                
                                              
Yarı kapalı                         e                                                             o   
  
 
Yarı açık                                                                                     
 
 
 
Açık                                                a  

     
TABLO 2: ÜNSÜZLER 

 
çıkış yeri 

 
çıkış biçimi 

Çift 
dudak 

Dudak-
diş 

Diş 
yuvasıl 

Diş 
yuvası 
ardı 

Damak Art 
damak 

gırtlak 

Patlamalı-
durak 

p           
bb  t             

dd  c             
      kk     g  

Geniz             
mm    nn                

ŋ   

Sürtünmeli  f              s            
zz 

             
       h  

Daralmalı          j    

Yan 
daralmalı   Ɩ     

Tek vuruşlu            

Durak 
Sürtünmeli       t          

ddʒ     
 
Kaynak: Prof. Dr. Handan Kopkallı Yavuz Anadolu Üniversitesi  
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2019 yılında IPA sisteminin yayınladığı listede yer alan bazı seslere verilen 
işaretler şunlardır: 

 
ÜNLÜLER 
 

 Ön Öne yakın Merkezi Arkaya yakın Art 
Kapalı i         y  ɨ ʉ  ɯ u 
Kapalıya yakın  ɪ ʏ              ʊ  
Yarı kapalı e O ɘ ɵ ɤ O 
Orta   ə   
yarı açık  Ɛ œ          ɜ ɞ Λ           ɔ 
Az açık  æ  ɐ  
Açık    a ä ɑ ɒ 

 
ÜNSÜZLER 
 

 ÇİFT 
DUDAK 

DİŞ-
DUDAK 

DİŞ/ 
DAMAK 

DİL -DİŞ  DİŞ 
ARKASI/ 
KÜÇÜK 
DİL 

ÜST 
DAMAK/ 
GIRTLAK 

DAMAK/ 
GIRTLAKSI 

PATLAMALI-
DURAK 

p      b   t       d  ʈ
 
ɖ 

c  k g ʔ ɟ 

BURUN m ɱ  n   ɳ ɲ ŋ ɴ 
SÜRTÜNMELİ ʙ   r   ʀ  
TİTREK  ɽ  ɾ  ɽ  
SIZMALI ɸ  ʃ  ʒ

 
β 

f   ʂ  ʐ     
v  

ç θ ʝ
 
ð 

s  x   ɣ
 
z 

ʃ  χ    ʁ
 
ʒ 

ʂ   ħ   ʕ
 
ʐ 

Ç  ɦ h ʝ 

HIŞIRTILI    ɬ
 
ɮ 

   

YARI ÜNLÜ – 
TEK 
VURUŞLU 

 ʋ
 
ɻ 

j ɹ      ɰ  ɻ j 

DARALMALI    l       ʟ  ɭ ʎ 
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III- SÖZLÜĞÜN SİSTEMİ VE IPA 
 
IPA sistemi ile sözlükteki ses farklılıkları şöyle sıralanabilir: 
 
Bazı ses bilimciler, ince a sesini açık a olarak kullanmaktadır. 

Sözlüğümüzde, ince a sesi şapka işaretiyle gösterilmiştir. 
E sesleri açık ve kapalı olarak belirtilmektedir. Oysa dilimizde en çok 

kullanılan e sesi, orta e’dir. Türkçe, e sesi bakımından çok zengin bir dildir. 
Dilin tiyatrocular tarafından kullanımında, beş ayrı e sesi dilimizi 
süslemektedir. Bu sözlükte açığa yatkın ve kapalıya yatkın e sesleri 
profesyonel bir ayrımı gerektirdiğinden alınmamış ve açık- kapalı-orta olmak 
üzere, günlük kullanımımızdaki üç e sesi belirtilmiştir. 

 IPA’da mevcut olan açık ve kapalı i seslerinin karşılığı olarak 
dilimizde tek i sesinin yeterli olduğu düşünülmüş ve i harfimiz sembol olarak 
alınmıştır. Ancak nispet i’lerinin yer aldığı kelime sıklığı gözetilerek, ‘kapalı i’ 
olarak değerlendirilen nispet i’si için şapka işareti kullanılmıştır. 

U seslerinin açık ve kapalı ayrımına gidilmemiş IPA’da olmayan ince 
u sesi, şapka işaretiyle gösterilmiştir. 

C sesinin sürtünmeli olanının dışında sızıcı hâli, sözlüğümüzde (C)  
sembolüyle belirtilmiştir.  

Geniz n’sinin önden ve arkadan gelen biçimlerinin sesbilim 
uzmanlarınca araştırılması gerekmektedir. Aşağıda, harflere karşılık olarak 
gelen seslerin açıklanması sırasında bu konuya kısaca değinilmiştir. 

R sesinin yumuşak g’ye benzer karşılığı hiçbir kelimemizde mevcut 
olmadığından, sözlüğümüzde tek r sesi kullanılmıştır. 

Osmanlı Türkçesinden dilimize intikal eden Tı sesinin olduğu pek çok 
kelimemiz vardır. Sözlüğümüzde IPA’da olmayan bu sesin karşılığı olarak, T 
işareti kullanılmıştır. 

Bu sözlükte IPA sembollerinden,  art a sesinin karşılığı olan , açık e 
için Ɛ ve geniz n’si için ŋ simgesi alınmıştır. 

Ülkemizde sesbilimciler tarafından örnek olarak alınan IPA sistemi, 
Türkçe üzerinde de yoğun bir çalışma yapmış ve kendi sitesinde Türkçenin 
genel ses özelliklerini yayınlamıştır.  Ancak Türkçenin ses özelliklerini 
Türklere öğretecek olanların da Türkçeyle yoğun olarak çalışan Türk dilinin 
ses bilimcileri ve spikerler olabileceği gözden uzak tutulmamalıdır. Zira IPA 
sistemini sesbilimci olmayan birinin anlaması çok zordur.  

 
Aşağıdaki tablolarda IPA ve sözlüğümüzde kullanılan işaretler,   

karşılaştırmalı olarak verilmektedir. 
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TABLO 3:  ÜNLÜLER 

ÜNLÜ ÖZELLİKLERİ ***IPA’DA SÖZLÜKTE 
geniş düz arkadil ( predorsal) ünlüsü    a a  
 su aƖƖ su/al 
geniş düz arkadil ( postdorsal )ünlüsü α,    
 t kk T VuK 
geniş düz öndil ( kapalı ) ünlüsü   e è 
 cedɪɪ kèdi 
geniş düz öndil ( açık ) ünlüsü   ε Ɛ 
 perdε pƐrde 
dar düz ortadil ünlüsü , ї ı  
  s rgı   
dar düz öndil ( kapalı ) ünlüsü  i i 
   zeci: zeki: 
dar düz öndil ( açık ) ünlüsü ɪ i 
 cedɪɪ  kèdi 
geniş yuvarlak arkadil (kapalı) ünlüsü o o 
 boj boy 
geniş yuvarlak öndil ( açık ) ünlüsü œ ö 
   œdƖƖεc ödlek  
geniş yuvarlak öndil (kapalı) ünlüsü  øø ö 
 cøø.j köy 
dar yuvarlak arkadil (açık) ünlüsü   u 
     k m Kum 
dar yuvarlak arkadil (kapalı) ünlüsü u u 
 buuɾguu burgu 
dar yuvarlak öndil (açık) ünlüsü Ү ü 
 уtу ütü 
dar yuvarlak öndil (kapalı) ünlüsü   y ü 
    ty.jj  tüy 
Uzatma sesi     : 
   zeci: zeki:  

 
Yukarıdaki tablonun dışında; ince ünlü sesleri için sözlükte şapka 

işareti kullanılmıştır. 
Örnekler: lâ:le, lôkum, lûgat…vb. 
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Şapka işareti nispet i’lerine de getirilmiştir: nispî, adlî, mercî… vb. 
Ülke, ses, Türkçe, geniş, düğme… vb kapalı ya da açık olarak 

tanımlanamayan e sesleri, orta e sesi olarak (e)  harfiyle sözlükte yer 
almıştır. 

 

TABLO 4: ÜNSÜZLER 

ÜNSÜZ ÖZELLİKLERİ ***IPA’DA SÖZLÜKTE 
ötümlü patlamalı çiftdudak      b 
  b KLa 
ötümlü sürtünücü dil - öndamak  ʤʤ   c   
 ʤʤαm  cam 
ötümsüz sürtünücü dil - öndamak  ʧʧ   ç    
 k ʧʧ k  KaçaK 
ötümlü patlamalı dilucu - dişardı   d   d    
 œdƖƖεc ödlek 
ötümsüz sürtünücü dudak - diş   f   f    
 t ffɛc tüfek 
ötümlü patlamalı dil - artdamak   g   g   
 g  g r 
ötümlü patlamalı dil - öndamağa yakın ɟɟ   g  
 bɪɪƖɟɛ  bilge 
ötümsüz sürtünücü gırtlak  h   h   
  rahat 
ötümlü sızmalı dil - öndamak  ʒʒ   j    
 ʒʒ n  ajan 
ötümsüz patlamalı dil - artdamak   k   K   
 t kk T VuK 
ötümsüz patlamalı dil - öndamağa yakın c   K    
 œdƖƖεc ödlek 
ötümlü yan daralmalı dilucu - öndamak  ł   L   
 b kłł  b KLa 
ötümlü yan daralmalı dil -dişeti - öndamak  ƖƖ   l    
 bɪɪƖɟɛ  bilge 
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ötümlü genizsi çiftdudak  m   m    
 ʤʤ m cam 
ötümlü genizsi dilucu- dişeti  n   n     
 n ʤʤ kk nacaK 
ötümlü genizsi dil - artdamak  ŋ   N    
 ј ŋg n yaŋgın 
ötümsüz patlamalı çiftdudak   p   p    
 perdε pƐrde 
ötümlü çok vuruşlu dilucu - dişeti   r   r     
 buuɾguu burgu 
ötümsüz tek vuruşlu sızıcı      r   
 cɪɪ   kir 
ötümsüz sürtünücü dilucu - dişeti   s   s     
 s ʧʧ saç 
ötümsüz sürtünücü dil - öndamak   ʃʃ   ş    
 dooeʃɛc  döşek 
ötümsüz patlamalı dilucu - dişardı  t   t    
 уtу ütü 
ötümlü sürtünücü dudak- diş     v    
 e ɛɛt evet 
ötümlü sızıcı yarı ünlü υ   V   
 t kk T VuK 
ötümlü dil - öndamak yarı ünlü j   y    
 јoł yoL 
ötümlü, sürtünücü, dilucu- dişeti  z   z    
 zeci: zeki: 

 
 Yukarıdaki tablonun dışında, c sesinin olan Necla, meclis, mecmua, 

vicdan…vb kelimelerdeki sızmalı biçimi, (C) işaretiyle gösterilmiştir. 
Tantana, Atatürk, batı, detone, eflatun, Itri…vb kelimelerde yer alan 

eski alfabemizdeki (tı) sesi için, sözlükte (T) işareti kullanılmıştır.  
***: Prof. Dr. Handan Kopkallı Yavuz Anadolu Üniversitesi 
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VURGU VE TELAFFUZ SÜTUNUNUN 

GENEL ÖZELLİKLERİ 
  
Yabancı dillerle ilgili pek çok sözlükte, vokaller ve konsonların telaffuzu 

ile ilgili olarak fonetik dizin hazırlanmaktadır. 
 Fonetik dizinler her dile ilişkin sözlükte farklılık gösterir. Bunun nedeni, 

dillerin seslerinin birbirlerinden farklı oluşu ve gırtlak kullanma özelliklerinin de bu 
farklılığı net bir biçimde ortaya koymasıdır. Gırtlak kullanma özelliği, dil ailelerinin 
temel farkından kaynaklanmaktadır. Hint-Avrupa dillerinin ses özelliklerinin gerek 
morfolojik,  gerekse köken bakımından Altay dillerinden farkı, fonetik işaretlerde 
de kendini ortaya koymaktadır. Bu bakımdan Türkçeden yabancı dile çevrilen 
sözlüklerde, Türkçe okunuş kurallarına ilişkin ya pek az bilgi vardır ya da bu 
bilgilerle okunuşu sağlamak pek mümkün değildir. Kaldı ki seslerimizdeki 
kalınlık-incelik, açıklık-kapalılık özellikleri göz önüne alındığında, sözlüklerdeki 
fonetik yazımın ne kadar yetersiz kalacağı da ayrı bir gerçektir. 

 Taradığım yabancı dil sözlüklerinde, 29 harfimize karşılık gelen sesler 
için 25, bu sözlükte yer alan 40 ses için de 29 fonetik işaretin örtüştüğü ortaya 
çıkmıştır 

 Sesli harflerimizden ö ve ü seslerinin tam karşılığını veren fonetik 
işaret bulunmadığı gibi; ince a, sızıcı c, açık e, kalın k ve l, nazal n ve yumuşak v 
seslerimizin tam karşılığı olan işaretler, sözlüklerde tek harf olarak sıralanmıştır. 

        Aşağıda Özel Simgeyle Belirtilmiş Sesler listesinde, seslerimize 
karşılık olan ve tümüyle kendi alfabemizdeki işaretlerden yola çıkarak 
hazırlanmış dizini, çeşitli IPA fonetik işaretleriyle birlikte, üniversitelerimizde ve 
diksiyon dershanelerindeki farklı adlandırılmış biçimleriyle bulacaksınız.  

 
 

ÖZEL SİMGEYLE BELİRTİLMİŞ SESLER 
1-  Kalın a  (Art a / Kapalı a):  
Alt çene biraz aşağı indirilerek çıkarılan a sesidir. Dil, doğal duruşundan 

biraz yükselip dudaklar normal açıklığında, yanaklar gevşek ve alt çene biraz 
aşağı indirilerek çıkarılır. Art, düz ve geniş ses olarak tanımlanır. İlk 
çalışmalarda, abartarak çeneyi fazlaca indirmek ve böylece çıkan sesi dinleyerek 
kulak dolgunluğu sağlamak yararlıdır. Genellikle kalın sesli harflerle birlikte 
kullanılır. G, Kalın K, Kalın L ve kalın T sesleriyle yan yana gelen a harflerinin 
pek çoğu kalın bir ses olarak telaffuz edilir.  

Örnek sözcükler: z bıta, bΛnoz, k lın, m la, lman, b nk, d ğ 
IPA Fonetik işareti: ɑ  
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2- Açık a (Ön a / normal a / doğal a): a 
Ağzın normal açıklığında, abartma durumunda ise dudakların kulağa 

doğru gerilerek çıkarıldığı a sesidir. Kalın A sesine göre daha önden çıkar. Düz 
ve geniş sestir. Bu ses, en sık kullanılan ‘doğal a’dır. Sözcüklerimizin % 80’indeki 
a sesidir. 

Örnek sözcükler: çay, arkadaş, zarf, ekran, bal, çarşaf, cam, saygın 
IPA Fonetik işareti: ɐ 
 
3- İnce a (şapkalı a): â 
Sözcük başında bulunmayan bir sestir. Kendinden önce mutlaka bir 

ünsüz bulunur. Genellikle ince k ve ince l seslerinden sonra gelir. Bunun için de 
dil ve dudak hareketiyle çıkarılır. İnce a sesi, damağa doğru çıkan bir ses gibidir. 
Diğer iki a sesine göre daha önden çıkar. Bu niteliğiyle ön, düz ve geniş sestir 
diyebiliriz. 

Örnek sözcükler: kâğıt, halâ, kâr, salât, Balâ, zekât, dalâlet, elâ, cilâ 
IPA Fonetik işareti: a  
 
4- Sert c: c 
Dilin ön kısmıyla damak arasından çıkarılan sestir. Dişler birbirine 

yaklaşmış durumdadır. Ca, ce, co ve cö için alt çene hafifçe aşağı iner, cı, ci, cu 
ve cü için de dudak hareketlerinden yararlanılır. İki ünlünün arasında net bir 
şekilde çıkar. Dil-öndamak sesi olarak tanımlanır. Süreksiz ve yumuşak 
sadalıdır. C sesi, d ve j ünsüzlerinin birlikte sesletimiyle oluşan afrike 
seslerdendir. Sürtünücü özelliği vardır. 

Örnek sözcükler: cici, vacip, acem, lâcivert, acayip, bacı, cami  
IPA Fonetik işareti: dʒ 
 
5- Yumuşak c: C 
Dilin orta kısmının damağa değmesiyle çıkar. J’ye yakın bir sestir. 

Sözcük başlarında ve iki seslinin ortasında bulunmaz. D ve j ünsüzlerinin birlikte 
sesletimiyle oluşan afrike ses olmakla birlikte, j sesi daha ağır basar. Genellikle 
bir ünlünün ardından gelen c’den sonra b, d, l, m, n, r sesleri varsa ve söz doğal 
akışında söylenirse yumuşak c ortaya çıkar. Akıcı bir sestir. Sözcüklerimizde çok 
az sayıda yumuşak c sesi bulunur. Yumuşak sadalı diş-damak sesi olmakla 
birlikte sürtünücü özelliği daha net hissedilir ve sert c’ye göre süreklilik gösterir. 

Örnek sözcükler: meClis, meCmua, neClâ, viCdan, üCret… 
IPA Fonetik işareti: dʑ 
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6- Orta e (Normal e): e 
Ağzın doğal açıklığında çıkarılan e sesidir. Normal a sesine göre alt 

çene daha az açık ve dil daha aşağıdadır. Sözcüklerimizdeki e seslerinin pek 
çoğu doğal e ile söylenir. Ön, düz ve geniş sestir. 

Örnek sözcükler: çiğneme, İsmet, Cevat, ebat, ebe, keyif, geliş… 
IPA Fonetik yazılışı: ɛ  
 
7-  Kapalı e: é        
Dudaklar kulaklara doğru yaklaşıp çenenin hafifçe sıkılarak çıkarılan e 

sesidir. İstanbul ağzında bol miktarda kapalı e sesi bulunmaktadır. Dilin gelişme 
sürecine paralel olarak yıllar önce kapalı e ile söylenen pek çok sözcüğün, 
günümüzde kapalıya yatkın ya da orta e’ye dönüştüğü gözlenmektedir. Ancak 
kapalı e sesi, ses zenginliğimizin önemli bir parçası olup, yerinde kullanılması 
güzel konuşmanın da göstergelerinden biridir. Ön ve düz sestir ancak diğer e 
seslerine nazaran daha dardır. Örnek sözcükler: géce, péncére, kédi, devéran, 
operatör… 

IPA Fonetik yazılışı: e  
 
8- Açık e: Ɛ 
Kapalı ve orta e seslerine göre daha geniş bir sestir. Geniş ses 

özelliğinin yanı sıra ön ve düz ses özelliğini korur. 
Orta e’ye nazaran alt çene biraz daha aşağı indirilir. Çenenin fazla 

indirilmesi durumunda abartılı bir e sesi çıkar ki Türkçe söyleyişte abartılı bir açık 
e sesi yoktur.  

 Açık e sesi, Orta Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgesindeki bazı yörelerde 
sık kullanılan bir sestir. Ancak pek çok kelimede açık e sesi yer alır. –er 
hecesinden sonra bir ünsüz bulunan sözcüklerdeki e sesi genellikle kapalı 
söylenir.  

Örnek sözcükler: Ɛrkek, kƐl, vacibƐn, sƐrmin, FƐrdi, efƐndi… 
IPA Fonetik yazımı: æ 
 
9- İnce k: k 
           
Dilin orta kısmının damağın öne yakın tarafını kapatmasıyla oluşan ve 

sertçe çıkarılan sestir. Osmanlıca’daki kef harfinin karşılığı olup ince ünlülerle 
birlikte kullanılan k sesleri genellikle ‘ince k’dir. Süreksiz ve sert ön damak 
sessizi grubuna girer. Patlamalı bir sestir. 

Örnek sözcükler: kitap, tümsek, güzellik, kenar, ekmek, yemek… 
IPA Fonetik yazımı: C 
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10- Kalın k: K 
Dil sırtının damağın gerisini kapatmasıyla oluşan ve ince k’ye göre daha 

arkadan gelen sestir. Yumuşak seslendirmede g olarak çıkar. Osmanlıca’da kaf 
harfinin karşılığı olup kalın ünlülerle birlikte kullanılan k sesleri genellikle ‘kalın 
k’dir. Süreksiz ve sert artdamak sessizi grubundandır. 

 Bir de Güneydoğu Anadolu bölgesinde seslendirilen ve gırtlaktan hırıltılı 
olarak çıkan kalın k sesi vardır ki Türkçe söyleyişte bu tür ses kullanılmaz. 

Örnek sözcükler: Kar, Kış, soğuK, aKsama, pirüpaK, almaK… 
IPA Fonetik yazımı: k   
 
11- İnce l: l 
Dil ucunun damağın ön kısmına değmesiyle çıkarılan sestir. Bu ses, 

genellikle dilimize başka dillerden girmiş sözcüklerde bulunur. İnce a sesiyle 
birlikte kullanılan l sesleri ince çıkarılır. Kendisinden sonra gelen o ve u seslerini 
de inceltme özelliğine sahiptir. Yumuşak sadalı, ön damak sesidir. 

Örnek sözcükler: saatler, limon, sürücüler, lâle, reklâm… 
IPA Fonetik yazımı: ɭ 
 
12- Kalın l: L 
Dil ucunun ince l’ye göre damağın orta kısmına doğru değmesi ve 

havanın dilin yanlarını titretmesiyle çıkarılan sestir. 
Kalın ünlülerle birlikte kullanılan l sesleri kalın çıkar. Türkçemizdeki pek 

çok sözcükte kalın l bulunmaktadır. Yumuşak sadalı ses grubundadır. 
Örnek sözcükler: İstanbuL, aLtın, boLu, maLa, aLmak…  
IPA Fonetik yazımı: ʟ 
 
13- Normal n (dil-diş n’si): n 
Dilin, üst diş köklerine dayanıp ayrılması ve ağız boşluğundaki titreşimle 

çıkartılır. 
Sözcük başlarındaki tüm n sesleri ‘normal n’dir. İki ünlü arasındaki bütün 

n sesleri ile çift n sesleri ‘normal n’dir. Yumuşak sadalı diş seslerindendir. 
Örnek sözcükler: nane, ancak, niyet, ben, sen, anne… 
IPA Fonetik yazımı: ŋ  
 
14- Nazal n veya genizsi n (Velar n): N 
N sesleri, genellikle nazal (nasal) ve geniz sesi olarak tanımlanır. Ancak 

Türkçede üç ayrı noktadan çıkan N seslerinden biri, yumuşak damağın etkilediği 
sestir. Arapça ve Farsçada bulunmayan bu sesin karşılığı olan harf, Osmanlı 
alfabesinde mevcuttur. Türkçeye özgü bir ses olan genizsi n ünsüzü, üzerinde üç 
nokta bulunan Kef (ڭ) harfiyle gösterilir. Bu harfe kefi nuni veya kâfı nuni denirdi. 
Kelime başlarında bulunmayan genizsi n sesi, Anadolu’da sık kullanılan 
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seslerden biridir. Babaŋ, anaŋ, seniŋ, atıŋ, dersiŋ gibi iyelik ekleriyle; verdiŋ, 
aldıŋ, sözüŋ gibi ikinci şahıs eklerinde bu sesi fark ederiz. Halkın; deŋiz, pıŋar, 
göŋül gibi kelime ortasında da söylediği bu ses, normal n sesine göre yumuşak 
damağa doğru daha arkadan çıkar. Günümüz Türkçesinde sözcük başında ve 
sonunda değil, kelimenin içinde yer alan bir sestir. ‘Genizsi n; n sesinin genizden 
gelir gibi takıntılı olarak çıktığı sestir. ‘Genizsi n çıkarken, dil damağa yapışır. 
Orta Anadolu konuşmasında sıklıkla kullanılan n sesine benzer.  Herhangi bir 
kalın ünlüden sonra g veya k gibi dil-damak sesi varsa n sesi,  genizsi n’ye 
dönüşebilir. Yumuşak sadalı geniz sesidir. 

Örnek sözcükler: aNkara, oNgun, çaNkırı, haŋgi, yeŋge, kaŋguru… 
Fonetik yazımı : ŋ    
 
15- Burun n’si: N 
Nazal n’nin, burundan gelir gibi daha önden çıktığı bir türüdür.  

Kendisinden sonra ön damak sesi y, diş-dudak sesi f, v; diş sesleri s, z ile diş eti 
sesi olan j gelirse n seslerinin ‘önden çıkan nazal n’ye dönüşme olasılığı oldukça 
yüksektir. Yumuşak sadalı sestir. 

Örnek sözcükler: koNya, küNye, paNzehir, üNsi, aNjin, aNfi… 
IPA Fonetik yazımı:  yakın olarak ɲ  
 
16- İnce t: t 
Dilin üst dişlerin arkasına değip açılmasıyla meydana gelir. Genellikle 

ince t, kendisinden önce veya sonra ince ünlü varsa kullanılır. Sert ve süreksiz 
diş sesi grubundandır. 

Örnek sözcükler: tane, kent, emniyet, metin, örtü… 
IPA Fonetik yazımı: t 
       
17- Kalın t: T 
Dilin üst diş köklerine çarpıp açılmasıyla çıkar. Kalın ünlülerle birlikte 

kullanılan t seslerinin pek çoğu da kalın t’dir. 
Osmanlıca’daki tı harfinin karşılığı olan sestir. Sert ve süreksiz diş sesi 

grubundandır. 
Örnek sözcükler: zabıT, ağusTos, kurT, kurulTay, alTı… 
Fonetik yazımı: tʼ 
 
18- Kalın u: u 
Dudakların küçük bir yuvarlak haline getirilip, dilin serbest bırakılmasıyla 

çıkarılan sestir. Art, yuvarlak ve dar sesler sınıfına girer. Türkçe kelimelerdeki u 
seslerinin hemen tamamı, ‘normal u’dur.  

Örnek sözcükler: uğur, mecbur, cuma, bu, un, ulak… 
Fonetik yazımı : u 
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19- İnce u: û 
Dudakların küçük bir yuvarlak haline getirilip, dilin yandaki sessiz harfe 

göre kullanılarak çıkarılan sestir. Kalın u’ya göre daha önden söylenir. Ancak 
yuvarlak ve dar ses özelliğine sahiptir.  

Örnek sözcükler: rûya, gûya, lûtuf, nûşetmek, kûfi… 
Fonetik yazımı: ʊə 
 
20- Sert v: v 
Ön üst dişlerin alt dudağa dokunmasıyla çıkarılır. Sözcüklerimizin 

başındaki tüm v harfleri sert v olarak seslendirilir. İki ünlü arasındaki v sesleri de 
serttir. Kelime ortasında ve sonunda da bulunur. Sürekli, sürtünücü ve sadalı diş-
dudak sesi grubundandır. 

Örnek sözcükler: vali, vaveylâ, vapur, hava, seven, civciv… 
IPA Fonetik yazımı: β 
 
21- Yumuşak v: V 
Dilin serbest durumunda alt ve üst dudağın hareketi ile çıkarılır. Sözcük 

başında bulunmaz. Sürekli ve yumuşak sadalı dudak sesidir. Bazı dilbilimciler, 
bu sesin yarı ünlü karakterinde olduğunu belirtirler. 

Örnek sözcükler: keVgir, naVlun, haVlu, duVar, neVbahar, koVuk… 
Fonetik yazımı: w 
      
22- Bir birim uzatılan ses: : 
Dilimizdeki ünlü seslerden bazıları gerek anlam ayrılığını belirtmek, 

gerekse Osmanlıca’daki hecelerin uzatma harfleriyle yazılması sonucu, 
uzatılarak okunur. ‘Nispet i’si denilen uzatmalı i seslerinde de ses bir vokal 
(birim) uzatılır. Bir vokal uzatma demek, aynı ünlüden ikisi yan yana gelmiş gibi 
okumak demektir. Sesin çıkış süresi bakımından, anlam ayırt edici özellik ortaya 
çıkar. 

Örnek sözcükler: a:b, ma:ni, hava:i, ga:lip, a:ni, pi:r, ka:til… 
IPA Fonetik yazımı : : 
 
23-  Yarım birim uzatılan ses: _ 
Dilin gelişiminin bir sonucu olarak, bazı sözcüklerde bir vokal (birim) 

uzatma, kelimenin yalın halinde, uzatmanın giderek daha kısa olmasına 
dönüşmektedir. Yarım vokallik uzatma ağızlarda yerleştikçe tam vokallik uzunluk, 
kulağı tırmalar olmuştur. Öte yandan, bazı sözcüklerdeki tam vokal uzun olan 
ünlü sesler, ek aldıklarında yarım vokallik uzatmaya dönüşmektedir. 

Örnek sözcükler: Abbas, zağar, zebur, tayyar, kuva:yı milliye, gazi … 
Fonetik yazımı: ‘ 
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24- Keserek okuma: / 
Arapçada olduğu gibi Osmanlı Türkçesinde de kullanılan, ayın ve hemze 

denilen sessiz harfler, okunuşta genellikle heceyi belirtecek tarzda kesme varmış 
gibi değerlendirilir. Bu nedenle Osmanlıca’dan dilimize kalan bu sözcüklerin 
okunuşunu belirtmek için sözlüğümüzde,  (/) işareti kullanılmıştır. Ayrıca bazı 
sözcüklerde yan yana gelen iki ünlünün varlığını okurken belli etmek gerekir. Bu 
tür zorunlukları belirtmek için gereken kelimelerde  (/) işareti konulmuştur. 

Arapça ve Farsça kökenli tamlamalarda vurgu, genellikle tamlayanın 
son hecesindedir. Bu tür vurguları belirtmek için de sözlüğümüzde sözlükte (/) 
işareti yer almaktadır. 

Örnek sözcükler: lâ/ik, za/af, sa/at, sür/at, ga/ip… 
Fonetik yazımı: | 
 
25- Geçiş sesi (kayan ünlü – varyant ses): ~ 
İki sesli harfin yan yana gelişi, seslendirmede bazen keserek ifade 

etmeyi gerektirmeyebilir. Bu durumda,  ünlüden ünlüye yumuşak bir geçiş 
yapmak gerekir. Dilbilimciler, böyle geçiş seslerini “kayan ünlü” olarak 
belirtmektedirler. Bilgisayarda kullanılan “maus” veya İngilizce “sen” demek olan 
“you” sözünün ünlü geçişleri, kayan ünlülere örnektir. Kayan ünlü sesleri, ğ 
sesinin yitirilmesinden kaynaklanan benzer iki ünlü için de kullanılabilir. Örneğin 
Ağaç kelimesindeki iki a arasında geçiş sesi vardır. 

Yumuşak geçişleri belirtmek için sözlüğümüzde ~ işareti kullanılmıştır. 
IPA (Uluslararası Fonetik Alfabe), bu sesi varyant olarak tanımlar. İngilizce 
fonetik dizinde, sesliden sesliye geçişte kullanılan birden fazla varyant işareti 
kullanılmaktadır.   

Örnek sözcükler: beddu~a, mani~a, ka~ide, gazi~olmak, hacı~ağa 
Fonetik işaretleri :  əʊ,  aʊ, ɪə, eə, ʊə 
 
Yukarıda belirttiğimiz ses işaretleri, tamamen fonetik bilimiyle 

ilgilidir. Hiçbir şekilde yazımda kullanılmaz. Mesleğe yeni başlamış olan 
spikerlerin, sesleri belirten işaretleri, metindeki sözcüklerin üzerinde 
belirtmesi, doğru telaffuz açısından son derece yararlıdır. Tecrübeli 
spikerlerin ise bu seslerin tümünü bilmesi ve seslendirmesi gerekir.  
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VURGU 
 
Bir dilin anlaşılır olması için gereken unsurlardan biri de vurguların doğru 

yapılmasıdır. 
Konuşurken, ağzımızdan çıkan seslerden bazılarını diğerlerine göre 

daha baskılı söyleriz. İstesek de istemesek de vurgulamayı yapmak zorundayız. 
Vurgulama olmasaydı ağzımızdan çıkan seslerin tümü aynı şiddette 

çıkar, bu da monoton ve çekilmez bir konuşma tarzını ortaya koyardı. Nitekim, 
vurgulamayı yeterince doğru yapamayan kişilerin konuşmalarından keyif almayız 
ve kısa sürede dinlemekten vaz geçeriz. 

Vurgulama, konuşmamızın hızını ve heyecanını da ortaya koyar. 
Türkçede vurgu, son derece yumuşak ve dinleyeni rahatsız etmeyecek 

biçimde yapılır. Doğru, yerinde ve amaca uygun vurgu, sözlerimize anlam ve 
renk kazandırır. 

Kullandığımız sözcüklerdeki hecelerden bazılarının diğerlerine göre 
daha farklı bir sesle çıkarılmasına vurgu denir. Vurgu, çoğunlukla sesleri daha 
baskılı söyleme biçiminde yapılır.  

Vurgulu heceler, hafif ve tam vurgulu olmak üzere iki türlüdür. 
Vurgulayacağımız hecedeki bir veya birkaç sesi diğer seslerden daha güçlü 
çıkararak vurgu yapılabildiği gibi bir hece ya da sözcüğü daha ince veya kalın 
tonla söyleyerek de vurgulama yapabiliriz. Ancak bu tür vurgular, genellikle 
tiyatral metinlerde yapılır. 

 
VURGU ÇEŞİTLERİ: 
Vurgu, heceden başlayarak kelime, cümle ve metin vurgusu alt başlıkları 

altında incelenebilir. Ancak hemen belirtelim ki vurgu, kişiden kişiye, cümleden 
cümleye ihtiyari (isteğe bağlı) olarak yapılabilmekle birlikte dilimizin doğal 
vurgularının ihlâli, istisnalar dışında söz konusu olmaz. 

     Vurgu, anlama göre değişmeyen kurallara tâbidir. Emir belirten vurgu 
ile anlam belirten vurgu, farklı hecelerde bulunabilir. Örneğin konuşma 
kelimesinde –ma hecesine yapılan vurgu anlamı belirtirken –nuş hecesine 
yapılan vurgu, emir ifadesi ortaya koyar: konuşma, konuşma.  

 
A- KELİME VURGUSU  
Bir kelimedeki hecelerden birinin diğerlerine göre daha baskılı 

söylenmesidir. Türkçede genellikle son heceler vurgulu okunur. Örnekler: 
Kâğıt, kitap, defter, sigara, kalem, masa, çiçek, vazo, sözlük, örtü, halı. 
Kelime vurgusuna ilişkin özellikler: 
 
a) T ve D sesleri çıkak yerleri itibariyle vurgu alan seslerdir. T sesi, D’ye 

göre daha güçlü vurgu alır. 
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Örnekler:  Türk, kürt, etraf, kötü, nitelik, kâğıt, mutlaka, tarak, kitap... 
sözcüklerinde (t) sesinin, tınısı nedeniyle doğal bir vurgusunun olduğunu 
görürüz. 

Dam, dondurma, adi, pardon, kadıköy, akdağ, bildik, cızıldamak... gibi 
sözcüklerde ise (d) sesi belirgin bir ses olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan 
vurgu yaparken T ve D sesi bulunan hecelerde, bu seslere aşırı baskı 
uygulamamak gerekir. 

 
b) Yer adlarında vurgu:  
 
1- İki heceli yer adlarında vurgu baştadır. 
Örnekler: Abant, Konya, Kulu, Ordu, Ağrı, Afyon, Iğdır, Burdur, Paris…  
 
2- Üç heceli yer adlarında ilk heceden sonra anlamlı bir sözcük varsa           

veya ilk hece tek başına anlamlı ise vurgu baştadır. 
Örnekler: Ankara, Ağlasun, Akliman, Akdeniz, Bağkonak, Beycuma…   
                      
3- Üç heceli yer adlarında ilk iki hece anlamlı bir sözcük oluşturuyorsa, 

vurgu ortadadır. Ancak bu tür yer adlarında vurgu b şıkkındaki vurguya göre 
daha hafiftir. Örnekler : Abana, Acıgöl, Adaklı, Adana, Akarsu, Alaca, Altıntaş, 
Piraziz…  

 
4- Üçten fazla heceye sahip yer adlarında vurgu, ortada ya da sonda 

olabilmektedir. Bileşik bir sözcük ise vurgu, tamlayanın son hecesindedir. 
Örnekler: Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Beyobası, Büyükada, 

Alibeyli… 
 
6- Tan ile biten yer adlarında vurgu sondadır. 
Örnekler : Yunanistan, Bulgaristan, Türkistan, Moğolistan, Kırgızistan, 

Elbistan… 
                   
c) Dil adlarında vurgu : 
 
1- İki heceli dil adlarında vurgu daima baştadır. 
Örnekler: Türkçe, Farsça, Rusça, Rumca, Çince, Fince, Hunca ... 
 
2- İkiden fazla heceli dil adlarında vurgu sondan bir önceki                     
hecededir. 
Örnekler: Elence, Bulgarca, Lâtince, Azerice, Ermenice, Arapça…  
 
 
d) Gün adlarında vurgu sonda olmakla birlikte (tesi) ile bitenlerde ikinci      
hecededir. 
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Örnekler:Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi... 
  
e) Ay adlarında vurgu daima sondadır : Şubat, Nisan, Haziran... 
 
f) Gezegen adlarında farklılık göstermekle birlikte vurgular oldukça  
yumuşaktır. 
Örnekler: Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Pluton ... 
 
g) Kişi adlarında vurgu: 
 
i. Kişi adlarında vurgu sondadır: 
    Kemal, İsmet, Celâl, Cemal, Cevdet, Fahri, Kenan, Turgut, Süleyman, 

Ahmet, Abdullah, Recep… 
    
 ii. Diplomatik olarak soyadının söylenmesi gereken yabancılarda sözcük  
     iki heceli ise vurgu baştadır: 
      Churchill, Castro, Taylor, Dayan, Hitler, Lenin, Naumann, Chirach...  
    
 iii. Üç ve daha fazla heceli yabancı soyadlarında ise vurgu, genellikle 

orta hecededir: 
      Aliyev, Türkmenbaşı, Berlusconi, Morales, Papandreu, Elizabeth... 
      Kennedy ve Philippe gibi baskın seslerin başta olduğu sözcüklerde 

vurgu  başa kayabilmektedir.  Yabancı adların vurgularında öncelik, ilgili kişinin 
kendi dilindeki telaffuza verilmelidir.  

 
h) Küçültme eki alan sıfatlarda vurgu baştadır: 
     Küçücük, minicik, ufacık, yavrucuk, evcik...  
 
ı)  Zarflarda vurgu genellikle baştadır: 
     Belki, ansızın, niçin, ayrıca, aniden, şimdi, nasıl, sonra. Cümledeki 

anlama göre vurgu yer değiştirebilir: “Belki bir gün geleceksin.” “Belki Ahmet de gelir.” 
     Ancak, henüz, erken... gibi istisnalarda vurgu sondadır. Ne var ki bu 

belirteçlerde vurgu, cümlenin akışına göre başa da gelebilir: Ancak geldik. Henüz 
bitti. Erkenden gelmiş. 

 
i) Sözcüklerin son hecesine rastlayan vurgu, eklere doğru gider: 
   Gözlük-gözlükçü-gözlükçüler-gözlükçülerde-gözlükçülerdeki 
 
j) Tamlamalar tek bir kelime gibi düşünülür. Vurguda daima tamlayan 

dikkate alınır. 
Örnekler: Kadıköy İskelesi, Genelkurmay Başkanı, Başbakan, Demir kapı… 
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k) Kurum ve kuruluş adlarında Türk ve Türkiye geçiyorsa vurgu 
baştadır.   

Örnekler: Türkiye Büyük Millet Meclisi , Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü, Türk Tabibler Birliği, Türkiye Bankalar Birliği 

 
l)  Arapça veya Farsça tek heceli köklerden türetilen, ancak Türkçede iki  
heceli olarak okunan sözcüklere  yardımcı eylem ekleri getirildiğinde 

vurgu başta yapılır.  
Örnekler: 
Zehretmek, kaybolmak, kahrolmak, mestolmak, hükmetmek, zannetmek... 
 
m) “mi”,”mı” soru ekleriyle birlikte kullanılan sözcüklerde kelime 

vurgusuna ek    olarak bu eklere de tali vurgu yapılır. 
Örnekler: Geldi mi?  Babam mı? Evin mi? Yazdın mı? Kaçtı mı? 
 
n) Sayılarda vurgu: Onluk dizi haricinde tüm sayılarda vurgu  
sondadır. 
    Örnekler: iki, yedi, dokuz, yirmi, kırkdört,  elli,  milyon,  milyar... 
    Onlu dizide ise vurgu on’dadır: oniki , onbeş, onaltı, onsekiz... 
 
o) Olumsuz emir sözcüklerinde vurgu, (-me, -ma) eklerinden öncedir: 
Gelme! Kalma! Vurma! Çekme! Çevirme! Koparma! Şakıma! Konuşma! 

 
Sözlükte vurgulu heceler, koyulaştırılarak verilmiştir:  
şiddet, şimşir, şi:ve, uKde, taKsi:m, taKsim… 
 
A- CÜMLE ve METİN VURGULARI 
 
Cümle vurgusu, cümledeki bir kelimenin diğerlerine göre daha belirgin 

biçimde okunmasıdır. Örneğin, “İstanbul’da bugün önemli bir toplantı yapılacak” 
cümlesinde vermek istediğimiz mesaja göre kelimelerden biri diğerine göre daha 
baskılı okunarak cümle vurgusu yapılır. 

Cümle vurgularında anlamı güçlendiren unsur tonlamadır. Vurgular, 
tonlamayla uyumlu olmalıdır. 

Metin vurgusu ise metnin içindeki bir veya birden fazla cümlenin, 
diğerlerine göre daha belirgin biçimde söylenmesiyle yapılır. Bu vurgu, özellikle 
gazeteciler için önem taşır. Bir toplantıda konuşmacının dakikalarca, bazen de 
saatlerce konuşmasından kısa bir haber yapan gazeteci, konuşmacının metin 
içinde yaptığı vurguyu fark ederek önemli cümleleri haberine taşıyabilir.  
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SÖZLÜKTEKİ ÖZEL İŞARETLER 
 

: Kalın a; a: Açık; â: İnce a 
C: Sert c; c: yumuşak c 
E: Açık e; e: orta e; è: Kapalı e 
K: Kalın k; k: ince k 
L: Kalın l; l: ince l 
N: Burun n’si; ŋ: genizsi n; n: normal n 
o: Normal o; ô İnce o  
T: Kalın t; t: ince t 
u: Kalın u; û: İnce u 
v: Sert v; V: Yumuşak v 
~ Geçiş sesi ;  : Tam vokal uzunluk ;  - : Yarım vokal uzunluk  
 / : Keserek veya vurgulayarak okuma 
 
          
 
 
KISALTMALAR: 
 
Bkz:     Bakınız 
Coğ:     Coğrafi terim 
Çğl:      Çoğul 
Dilb:     Dilbilim 
Dilbil:   Dilbilgisi 
Dr:        Doktor 
Ed.:       Edebiyat 
esk:       Eskiden 
Hlk:       Halk arasında 
Hz.:       Hazreti 
İmp.:     İmparatorluğu 
Mat:      Matematikte 
mec.:     Mecaz anlam 
Örn:      Örneğin 
TDK:    Türk Dil Kurumu 
Prof.:     Profesör 
RTÜK:  Radyo Televizyon Üst Kurulu 
Ruhb.:   Ruhbilim 
TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi 
TDK:    Türk Dil Kurumu 
TRT:   Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
yy:       Yüzyıl 



A 

1- Su 
2- Parlakl k

1- Yünden yap lm  kaba kuma
2- Aba kuma ndan yap lan bol ve geni  giysi 

Mamur, bay nd r

1- Mamur edilmi . Bay nd r yer 
2- ran’da ehir 

Bir çe it beyaz kuma

Abanozgillerden bir a aç türü 

Aba giyen dervi ler için kullan l r

Karadeniz’in do u sahilleri ile Kafkas Da lar
aras nda ya ayan Müslüman halk ve bu halk n
soyundan olanlar 

1- Aslan 
2- Hz. Muhammed’in amcas
3- Erkek ad

Irak ve M s r’da Emevilerden sonra kurulan 
slâm devleti 

Dünya ile ilgisini kesip Allah sevgisine 
ba lanm . Dervi

Din icab  olarak belirli kurallar  olan y kan

Helâ, tuvalet 

K sa bir cüppe türü 

1- 32. Osmanl  padi ah  (1830–1876) 
2- Erkek ad



1- Osmanl ’da hüküm sürmü  iki padi ah n ad .
2- Erkek ad

1- Allah’ n kulu 
2- Erkek ad

Akdeniz bölgesinde yeti en bir bitki 

1- Osmanl ’da bir padi ah n ve son halifenin 
adlar
2- Erkek ad

Alfabe 

Bo , saçma, gereksiz 

1- çeni ölümsüzlü e kavu turdu u söylenen 
su 
2- Tasavvufta ilahi a k

Cennet suyu 

arap 

1- Çekinen, nazlanan 
2- Aç k mavi 
3- Galat olarak a abey 

1- Kullar, köleler 
2- K v lc m
3- sim 

Eser, an t

An tsal 

Erkek ad

1- k kad n giysisi, tuvalet 
2- Yüzünü örten utangaç kad n

1- Alacal  at 
2- Vücudunda sam lekesi bulunan ki i

klim 

Somurtkan, as k suratl



1- Güzellik, parlakl k
2- Yol 
3- A ustos 

Ku ku, merak ve tereddüt belirteci 

Tuhaf, garip 

Dünyan n 7 harikas :
1- M s r’daki piramitler  
2- Babil’in asma bahçeleri  
3- Olimpus’ta Zeus heykeli 
4- Rodos heykeli  
5- Halikarnas’ta Mosoleus’un an t mezar
6- Efes Artemis mabedi  
7- skenderiye deniz feneri 

Acaba 

Çabuk, çabukluk, tez, ivedi 

Çabuk davranan 

Çabuk davranmak 

Pek çabuk 

ranl

ranl lar gibi 

Türk müzi inde bir makam 

ran sultan

1- Tecrübesiz, toy 
2- Bir i in yabanc s

Ö renemeden 

Yeniçeri olacak dev irme çocuklar n
yeti tirildi i yurt 

ran

Türk müzi inde bir makam 

Saks da ya da tarlada üretilen bir süs bitkisi 

Türk müzi inde birle ik bir makam 



Zay flar, kimsesizler, dü künler, acizler 

Tuhaf, ilginç, al lmam , görülmemi ey 

Acele. Geciktirilmesi telâfisi mümkün olmayan 
sonuçlar do urabilecek durum. vedi

Gecikmeden, çok çabuk, hemen 

Borcun vaktinde ödenmemesi 

1- Zay f
2- Eli erip gücü yetmeyen 
3- Beceriksiz, kabiliyetsiz 

1- Acizcesine, beceriksizcesine. Âcize uygun 
ekilde 

2- Tevazu, alçakgönüllülük ve nezaket 
sözcü ü

Yazan ve konu an için, tevazu ve alçak 
gönüllülük belirten ve “âcizlere yak acak 
biçimde” anlam na gelen nezaket kelimesi.  

Tuhaf, al lmad k, garip 

Aceleci, çabuk i  yapan, beklemeyen, tez 
canl

Aceleci gibi. Acele edenin hâli 

Kocakar . Cad . Huysuz, çirkin ve ya l  kad n

Beceriksizlik, yapamamak 

Herkesin görebilece i biçimde 

sim, nam 

Hz. Hud zaman nda Allah taraf ndan helâk 
edildi ine inan lan Arap kavmi 

1- Dört taraf  suyla çevrili kara parças
2- Kamuya ait yerlerle s n rlanm  arazi 

Dü manlar 



Usuller, yol-yordam, kurallar. Töre 

nsan ya am na ili kin nezaket kurallar .
Görgü 

Genel ahlâk kurallar

Arzulanan bir eyin olmas na kar l k, 
yap lmas  vaad edilen i  veya kesilen kurban 

Kas 

Yürek kas

1- Hakl l k, do ruluk, türe 
2- Kanunlar n herkese e it olarak 
uygulanmas . Hakkaniyet 
3- Kad n ad

Hakkaniyete uygun olarak 

Merkezi La Haye’de bulunan uluslararas
mahkeme 

Adaletli, adil 

Tahta ç kan padi ah n, halka adil 
davranaca n  bildiren fetvas

Akdeniz bölgesinde il ve il merkezi 

Yol yordam 

Namzet, isteyen, talep eden 

Kura 

Sayma, say lma, itibar görme 

Saymak, kabul etmek 

Say ca 

1- Yokluk, hiçlik, ölüm 
2- Bo luk

1- lk yarat lan insan ve ilk peygamber 
2- Erkek ad



Hapishanenin en yoksul mahkûmu 

Yapamama, yerine getirememe 

Gereksizlik. Sözle me yapanlardan birinin tek 
tarafl  olarak akdi bozmas

1- Merkezî olmayan, çok merkezli idare   

2- Merkezsiz yönetim 

Sorumsuzluk 

Ödememe 

Yemen’in Ba kenti 

Say , tane 

1- Görenek, gelenek, usul, al k
2- Kad nlarda ayba  hâli 

Enikonu, hemen hemen, basbaya , sanki 

Âdet oldu u üzere 

Güneydo u Anadolu Bölgesinde il ve il 
merkezi  

1- Baya , s radan 
2- Alt, a a

Serbest yürüyü ekli 

1- Do ru, adaletli, hakl
2- sim 

Do rulukla, e it, hakça 

Bitlis’te bir ilçe 

1- Adil (kad n) 
2- Kad n ad

Adice davran

Adaletle ilgili, türel 

Hukuk ve adalet dairesi. Mahkeme 



Adliye çal an

Havai; geli igüzel. (Bu sözcük, “objektiflik” 
anlam n  ta rken, galat olarak“dayanaks z”
manas nda yerle mi tir. Olumsuz ifadelerde 
kullan l r. Örn: “Böyle afakî suçlama 
yapmay n.”, “Afakî konu may n” 

Afet (ç l). Musibetler, felâketler 

Bravo… Ya a… Tebrik ederim… 

1- Büyük felâket 
2- Önüne geçilemeyen deprem, sel, ç  gibi 
do al olaylar 
3- Çok güzel kad n. Dilber 

Denizk z

Döneminin en güzel kad n  (Â klar kullan r) 

Felâket gösteren 

1- Musibet görmü , mahvolmu
2- Yang n, deprem, sel, ç  gibi olaylardan 
etkilenmi

Ç kar lan bir aftan yararlanmak 

Ba lanmak

Ba lamak

Genel af 

Afganistanl

Orta Asya’da devlet 

ffetli, namuslu 

Kad n ad

1- Güne
2- Güzel yüz 
3- Kad n ad

Sa l k, esenlik 



Akdeniz, Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu ve 
K z ldeniz’le çevrili, dünyan n ikinci büyük 
k tas

Büyü 

1- Bilgili, bilir, uyan k
2- Erkek ad

Türkiye’de ilk özel gazeteyi ç karan fikir adam

Kucak 

1- Büyük erkek karde
2- Reis. E raf. Büyük toprak sahibi 

Meyve verebilen, yüksekçe ve y llarca 
ya ayabilen bitki 

Geni  bir alana a aç dikilmi  olmak 

Zehir

Koyun ve keçi gibi büyükba lar n bar na

1- Güçlü, üstün 
2- Kiloda fazla gelen 

Yava

1- ivelerin içindeki söyleyi  farklar . Yerel 
konu ma özelli i
2- Yeme, içme ve konu maya yarayan 
organ m z

1- Yabanc lar, eller, ba kalar
2- Yar olmayanlar 

a k n a k n bakan 

Konu maya ba lamak 

1- Yaz k! Tüh! 
2- ç çekmek 

Beddua 

1- Bir 
2- Erkek ad



1- Allah’ n tek olmas
2- Birlik âlemi 

Bir yerde oturanlar. Halk 

1- Ba kas , özge 
2- Hattatlar n kâ t cilalad klar  özel bile im 

Cilalanm  kâ t

Dost, arkada ; tan d k; sevilen, say lan kimse 

1- Haberler, söylentiler 
2- Âlimler, bilginler 

Mesle i yemek yapmak olan kimse 

Söz vermek, yemin, ant 

Sözle me. Antla maya göre olan 

Hz. sa’dan önceki peygamberlerin kitaplar

Hz. sa’dan sonraki kutsal kitaplar 

Antla ma. Söz verme 

Demir. Zincir. 

1- Uyum 
2- Armoni. 

Uyumlu 

Yava , a r

Nesil, soy. Torunlar 

13.yy’da olu an mesleki ve tasavvufi örgüt 

Söz vermek. Yemin 

Anla ma tutana . Antla ma. Sözle me; 
kontrat 

En son, sonda, sonuncu 

Sonradan; son günlerde 

Öbür dünya, son 



Sonrakiler 

1- Dünyan n son günü 
2- çinde bulundu umuz zaman 

Antla mak 

Telefonun konu ulan k sm , almaç 

Hükümler; emirler; yarg lar 

Emredici hukuk kurallar

eriat kurallar

Yeni ku aklar. Yerine geçenler. Arkadan 
gelenler 

1- nsan n ruh ve zihin yetkinli i ve bu 
yetkinli in geli imini amaçlayan bilim dal
2- Bir ki inin huy ve karakteri 
3- Güzel huylar 

Ahlak bak m ndan. Ahlaken 

Ahlâk bak m ndan (Asl  Ahlakan olan sözcük, 
de i ime u ram t r)

Ahiret 

Genel ahlâk kurallar

Ahlaka uygun. Ahlak bak m ndan 

Ahlak bilgisi 

1- Armuda benzeyen, buruk tatl  bir yemi
2- Kaba ve anlay s z
3- Bitlis’te ilçe 

Bir kar m içindeki parçalar, ögeler 

Sersem, a k n, budala; bön 

1- Methedilen 
2- Erkek ad
3- Osmanl ’da 3 padi ah n ad



Hz. Muhammed 

Osmanl ’da gazetecilik yapan ilk romanc

Anadolu’da birçok tarikat n kayna n
olu turan, Türk tasavvuf dü üncesinin öncüsü, 
air ve dilci  

K rm z , k z l

Dilsiz 

1- ki dünya karde i
2- Besleme k z

1- En güzel, en iyi 
2- isim 

A açtan yap lm

16.yy.de yaz lan Arapça-Türkçe sözlük 

1- Ceylan, karaca 
2- Güzel göz ve güzel kad n
3- Kad n ad

Bö ürtlene benzeyen bir bitki 

A lama, inleme 

Haller, olaylar, durumlar 

ler. Olaylar n gidi at

1- Kur’an-  Kerim’de bir sure 
2- Kütleler 

Almak, kabul etmek 

Askere alma 

Kendine mal etmek. stimlâk yetkisi almak 

1- Gelirler 
2- Ödenti, kesenek 

Ait olma, de inlik 



1- Kan ba na dayal , toplumun en küçük 
bütünü 
2- Bir erke in kar s
3- Ayn  amaç için çal an ki iler 
4- Diller, hayvanlar, bitkiler toplulu u

Alkol içilmesi yasak olan bahçe 

Bir konuda karar almak üzer toplanan aile 
fertleri 

Ailesine dü kün 

Aile ile ilgili 

li kin, ili ik, de in. lgilendiren 

Görevi haber toplay p iletmek olan kurulu

1- Sarp tepe; kayal k yoku
2- Ortado u’da bir ehir ve körfez 

Geçmi e ait 

Verimsizlik, sonuçsuzluk, k s rl k

Sonuç al nmamak 

Kira getiren mülk, icar 

Kiraya verilerek gelir getiren mülk 

stanbul’da bir semt 

En çok be enilen, gözde 

Osmanl  paras na verilen genel ad 

Akit. Ba

Yozgat’ta ilçe 

Ayaklar 

Akitle ilgili 

Evlilik sözle mesi 

Sonuç, nihayet, son 



Us, haf za, bellek. Ö üt  

Anla ma yapan taraflardan her biri  

Ba , ba t, sözle me, mukavele 

1- nan ; inan 
2- Küçük, renkli, sert eker 

1- nanan 
2- Sebatkâr 
3- Erkek ad

K rm z , parlak ve de erli bir ta

1- Ak ll
2- Yiyen 
3- Diyet ödeyen 
4- Ak ll  anlam nda erkek ad

Ak l ca

1- Ak ll  anlam nda kad n ad
2- Diyet ödeyen. 

Sonuçsuz, k s r kalma, verimsiz 

1- Aks, akseden, çarpan, yank
2- Z t, kar

Bir tatl  su bal  cinsi 

1- Kalemler 
2- 12 ayr  karakterdeki yaz  türü 

Birinin suçsuzlu una karar vermek 

Devlet daireleri 

Ak ldan 

Ak l ve nakil yoluyla 

Akl  eren, akl  yerinde 

nsan akl

1- Ak ll  geçinen 
2- Herkesin akl na uyan (galat) 



leyen, aktif beyin 

Tabiattaki genel uyum 

Sa duyu sahibi 

eytanca zekâ 

Ak lla ilgili 

Rasyonalizm; usçuluk 

1- S rtlar 
2- Hindistan’da ehir ve tap nak 

Aralar nda kan ya da evlilik yoluyla yak nl k
olanlar. H s m

Ya t, arkada . Benzer, ya ça denk 

1- Zehirli bir böcek 
2- Saatin k sa ibresi 
3- Bir burç ad

Akrep  (ço ul) 

Yans ma, çarp p geri dönme 

En uzak, en son 

En son amaç 

1- Ters, z t
2- natç , geçimsiz 

Tersine  

Yank , eko 

Geri tepkime 

Tepki, reaksiyon 

Elektrik sa layan düzenek 

Sözler, kaviller 

Milletler, cemiyetler, kavimler 



nsan kavimleri. Dünyan n tüm milletleri 

Bal k beslenen cam su kab

Ya l l ktan beli bükülmü  ki i

K rm z  renk 

Hile, düzen, tuzak 

Soy, aile 

K rm z ya çalan renk 

eref, an 

1- hsanlar, bah i ler
2- Güzellik 
3- yi 

Geminin yan yatmas

Çorum’da ilçe 

Birkaç renkten olu mu

1- Anadolu Selçuklu Devletinde üç 
hükümdar n ön ad
2- Erkek ad

Avrupa kültürüne özgü 

Gökku a , ya mur ku a

Alanya 

lgi, ili kin. Gönül ba

1- lgilendirici 
2- lginç 

lgili, ili kili 

öyle böyle 

Her eye gücü yeten 

Elemler          



1- aret, özel i aret, iz, belirti 
2- Koca, iri, çok büyük 

Üretenini belirten i aret 

Türk gelenek ve göreneklerine uygun 

Gösteri , debdebe 

Alev 

Yarbayl ktan sonra gelen rütbe 

Aral ks z, devaml

Çok tuhaf, çok garip, çok acayip 

Çabucak, çok çabuk 

1- Adi, baya
2- Ola an 

Alelade olma durumu 

S k s k

Umumiyetle, genel olarak 

Yol yordam gere i

1- Sancak, bayrak. Ni an
2- aret, alamet 
3- Minare tepesindeki sembol 

1- Bütün kâinat, evren, yarat lm lar 
2- Dünya 
3- Tuhaf ey 
4- E lence 

1- Bayrak ta yan. Bayraktar 
2- Önder 

Dünya ve ahiret 

Dünyaya ait 

çki âlemi 

Geçici dünya 



Siyaset dünyas

Evrensel, üniversal 

Aç kça, gizlemeden, göz önünde 

Gizlemeden konu mak 

Aç kça, meydanda, aç k, gizli de il 

Aç kl k, göz önündelik 

Sabahleyin; erkenden 

Seher vakti 

1- Araç, vas ta, yard mc
2- Makine 

Bir el i ini yapmak için kullan lan araçlar 

Alevi mezhebinden olan kimse.  
Hz. Ali’ye ba l  olan 

slâm dininde bir mezhep 

Kar , kar t; muhalif 

Kar  olan, kar tç

Peygamberler için “ona selâm olsun” 
anlam nda söylenir 

“Senin üzerine” 

“Sizin üzerinize” 

Selâma verilen cevap 

“Bizim üzerimize” 

1- 4. Halife 
2- Erkek ad

1- Yüce yüksek 
2- Erkek ad

1- Cömert, ba layan 
2- Onurlu 



Alicenap olma durumu 

Sakat, hastal kl

lim bilen; bilgin 

Çok bilen 

Yüksek makam 

Allah bilir ki… (Galat: Allah’ n izniyle…) 

Âlimler 

Âlimce, âlime yak acak ekilde 

Büyük Türk dil bilimci ve bilgin 

Kad n ad

En alâ, en iyi 

Hz. Ali 

Tanr , Rab. Yaratan n özel ad

“Allah verir” anlam nda söz 

“Allah en büyüktür” anlam nda söz 

Sözünde durmaz 

K rm z la t rma 

Dünyadaki en bilgili ki i

1- Kahraman, yi it, cesur 
2- Erkek ad

sviçre’de da  s ras

Anadolu’nun Türkle mesini sa layan Selçuklu 
sultan

Mücahid 

Su, elektrik, kanalizasyon, yol gibi tesislerin 
tümüne verilen ad 

Kar k, kar m



ffetsiz kad n, fahi e

Fakat, lâkin 

1- Kör 
2- Bilinmezlik 

Maksat, gaye, hedef 

Yapmaya haz r

ler, eylemler, i lemler

Emeller, istekler 

Ba , af dileme; yard m isteme 

Amca çocu u

1- , niyet, eylem 
2- ç sürmesi, ishal 

çi, rgat, emekçi 

1- Pratik 
2- leyerek.  bak m ndan

 yapamaz durumda olan 

Operasyon, i lem, cerrahi i ler 

Ameliyat yap lan yer 

lem. leyerek 

nand k. Tamam. Öyledir 

nand m

1- Derin 
2- Hatay’da bir göl ve ova 

1- Etken 
2- Osmanl ’da vergi toplayan görevli 

Ni astay ekere çeviren enzim 

Dua’dan sonra “Tanr  kabul etsin” anlam nda
söylenen söz 



Mahalle mekteplerinin aç l  töreni 

Üst, emreden, buyuran, buyurucu 

Amircesine. Amire yak acak ekilde 

Amirlik, emredicilik 

Adice, baya , s radan

Ama, lâkin 

Kamu 

1- Direk, sütun 
2- Dik çizgi 

Dikey olarak, dik 

Bel kemi i

Hat rlamaktan emir 

1- çinde bulunulan zaman, lâhza 
2- Zaman n en küçük parças . Zaman n duran hâli. 
3- Tasavvufta geçmi  ve gelece i kendinde 
bulundurma durumu 

Anne 

Türk devletinin Rumeli d ndaki büyük 
bölümü 

Görenek, gelenek 

Geleneksel, gelenekli 

Elemanlar, unsurlar, ögeler 

Bir devletin temel yasas

Gittikçe, yava  yava , her an 

Güzel koku 

Güzel kokulu bir ilâç 

S fat  isim, ismi zarf yapmaya yarayan son ek 
(Hasta-hastane) 



Ankara 

undan bundan 

Beklemeden 

Birdenbire. Bir an 

Kars’ta tarihi ve turistik bir yer 

Birdenbire, apans z

1- Cana yak n
2- Kad n ad

Bo az mukozas n n i mesi 

Efsanevi büyük bir ku . Masal ku u

1- Kur’an-  Kerim’de bir sure 
2- Örümcek 

Bir konuda yapt r m  olmayan soru turma 

Anlat lmak istenen ey, manâ 

Uyu ma

Hat rlamak, yâd etmek 

natç , ayak direyici 

Aniden  

1- Aral k, bölme 
2- Aramak’tan emir 

Bölge, m nt ka

Süsleyen 

Oylar. Reyler  

1- Türk müzi inde bir ekil 
2- Gaziantep’te ilçe 

1- Araplara mahsus 
2- Arapça 



Arap edebiyat yla u ra an kimse 

1- Arap ülkesi 
2- Suudi Arabistan 

Arap edebiyat

Araplarla ilgili 

Cennetle cehennem aras nda kalan yer 

Hac lar n ç kt  Mekke civar ndaki da

E lence, dinlence, huzur 

Arabistan halk ndan olan 

slamiyet’in temel dili. Sami dillerindendir 

Arabistan Yar madas , Suriye, Irak ve 
Afrika’n n baz  bölgelerinde ya ayan, Arapça 
konu an topluluk 

Do u Anadolu’da bir nehir 

Mah er yeri 

Çar larda ayn  i i yapan esnaf n bulundu u
bölüm

1- Sa r dilsiz 
2- Hastal k belirtileri, bulgu. 
3- Varl  ba ka bir eyin varl na ba l  nesne 
(insan-ruh). linek 

Yeryüzü parças . Yer 

Vak f arazisi 

Gürültülü kavga, dövü , vuru ma 

Depo. E ya saklanan veya emanet edilen yer 

1- Önceki gün 
2- Dini bayramlardan bir önceki gün 

Sonradan ortaya ç kan 



1- Aksakl k, bozukluk 
2- Engebe 
3- Müzikte diyez, bemol ve bekar i aretlerinin 
ortak ad

Ar zas  olan 

Geçici, sonradan olan. D tan gelen 

Kurtulmu , özgür 

1- Hint-Avrupa dil ailesine mensup ki i
2- Ç plak, bo

Me hur 

1- Bilgili, bilgin, bilen. Anlay l . Sezgili 
2- Erkek ad

Arifler 

1- Arifçe, bilgece 
2- Ortakla a

1- Bayramdan önceki gün 
2- Kad n ad

Ödünç, e reti 

Dilekçe 

Hasret, özlem 

Yer, arazi parças

Utanmaz 

Gökyüzünün en üst kat

Gökyüzü ve yeryüzü 

Pe  pe e

Özellikle divan edebiyat nda dizili e dayal  bir 
ko uk ölçüsü 

Boy göstermek 

Dilekçe, istida 



Sayg  sunma 

Yerbilimi 

1- stek, heves 
2- Kad n ad

1- De nek. Uzun sopa 
2- Din adamlar  ve üst düzey komutanlar n
i lemeli sopas

… gibi 

Sinirler 

Sinirli. Sinirsel 

1- Sinirle ilgili 
2- Sinir hastal klar  ile ilgili 

Ruh hastal klar  hekimi 

Sinirlilik 

1- Vezir 
2- Erkek ad

Askerler 

Osmanl larda 2. Mahmut devrinde kurulan 
ordu

Asillik, soyluluk 

1- Kendi ad na hareket ederek 
2- As l olarak 

Kolay 

1- Abideler, eserler, yap lar, yap tlar 
2- zler, belirtiler, alâmetler 
3- Bir uygarl ktan bugüne kalanlar. Kal nt lar 
4- Kitaplar 

As rlar, yüzy llar

Eski eserler, eski yap lar

Rahat, huzur, güvenlik 



Rahat ve huzur içinde (her yer güllük 
gülistanl k) 

Osmanl ’da güvenlik i lerine bakan kimse. 
Gece bekçisi 

Sar msak kokulu bir gaz 

En küçük, en az, minimum 

Sahabeler. Hz. Muhammed’in meclislerinde 
bulunanlar 

1- Günahtan çekinen 
2- Erkek ad

Yüzy l, ça

syan eden, ba kald ran 

Bamya, un ve etle pi irilen bir yemek 

1- Soylu 
2- Yüksek duygu 
3- Bir göreve atanan 

Soyluca 

i bizzat yaparak 

1- Soylu 
2- Adam evlâd

As lzadeler 

1- Kap  dibi. Ayakkab  ç kar lan yer 
2- Tekke 

Bir asidin özelli ini belirleyen cihaz 

1- Mesle i askerlik olan ki i
2- Er 
3- Askerler 

Asker yanl s  olan 

Askere özgü, askerlikle ilgili 

Askerle ilgili 



Hiçbir zaman, hiçbir biçimde 

Saraylarda y rt c  hayvanlar n bar na

Kesinlikle hiçbir zaman 

1- Asl nda, esas nda
2- Soyca, kökçe 

1- Gerçe i, gerçek olan
2- Kad n ad

As lla ilgili, esas olan, köklü 

Asli 

Soy sop 

1- Üzüm veren a aç 
2- Bir nesneyi yukar  do ru sabitleme 
3- Asmamaktan emir 

Kemerler üzerine kurulu teraslardan yap lm
bahçe 

Sosyal olmayan, yaln z

Hz. Muhammed’in ya ad  dönem 

Zamana uygun, ça da . Yeni usul 

1- Peygamberlere salât 
2- Namaza ça r

Bir konserin en önemli solisti 

Kuma n içine konulan ince parça 

Rahat, dinç, sessiz 

1- Gök, gökyüzü, sema 
2- Kad n ad

Tarihte Mezopotamya’da kurulan bir devlet 

Asur ahalisinden olan 

Bir anakara 



Osmanl  devletinde al nan %10’luk vergi 

Ondal k

Dü künlere yemek verilen yer 

A evi 

Birine tutkun, a r  derecede seven, vurgun 

Â klar 

Â kça 

Aç kça, aç k, apaç k

Bildik, tan d k

1- Onda bir 
2- Dost, arkada
3- Koca 
4- Erkek ad

Türk müzi inde bir makam 

Kabile, oymak, boy 

1- Ku  yuvas
2- Ev 
3- Ömer Seyfettin’in evine verdi i ad 

Erzurum’da ilçe 

Aç kça 

Â km  gibi görünen 

çten gelen istek. Derin a k

Muharrem ay n n 10. günü ve o gün pi irilip 
da t lan bu dayl  tatl

1- A k yüzünden peri an. Meftun  
2- Oynak, aç k saç k kad n

Çabuk davranan 

sizlik, tembellik, hareketsizlik, i lemezlik 

Halka mal olmu , ö üt verici söz 



Hararet, susama 

E ik 

Bunama, bunakl k

1- Hararet, k zg nl k, s
2- (Ed.) A k

Ate  ya d ran, ate lendiren 

1- Ate le oynayan, sihirbaz 
2- enlikte at lacak fi ekleri haz rlayan ki i

Ate çi olma durumu 

Güzel söz söyleyen 

Ate e tapanlar n ibadet yeri 

Ate li, hararetli, öfkeli 

1- Lâle 
2- Gül 
3- Bahar n güzelli i

1- Ate  ( lgi durumu) 
2- Ate ten. Ate li, co kun, canl

Gün ate i, güne

Yak c  a k ate i

K rm z arap 

K zg n, aceleci 

Huysuz, geçimsiz 

A r  pahal

Ate  parças

Ate e tapan 

Güne

Alev renginde 



Kadeh dolusu arap

Ate i çok olan 

Yak lan 

Â n  yakan güzel, yak c

At fta bulunarak, birinin ad na, ona mal ederek 

Göz atma, bakma 

1- Birine yak t rma, ona ba lama, yöneltme 
2- Aç klanmas  için ba ka bir eyi gösterme 

1- Meyleden, ba layan 
2- Erkek ad

1- yilikseverlik. yilik 
2- Kad n ad

yiliksever 

Koruyana yak r ekilde 

1- Bo , de ersiz, faydas z
2- Tembel, ü engeç 

1- At lmaktan emir 
2- Erkek ad

Gelecek, istikbal 

Çevik 

1- Eski. Eski zamanla ilgili 
2- Hür 

1- Eski 
2- Genç ve güzel k z

At kestanesigillerden bir a aç 

1- Üstü ipek, alt  pamuktan kuma
2- Büyük harita 
3- Amerika ile Avrupa aras ndaki okyanus 

Çocuklar  e lendiren dönme dolap 

Yeri kapsayan gaz tabakas



Mercan adas

Tuhafiye benzeri i ne iplik, koku vs. satan. 
Aktar

Prompter cihaz . Bak oku.  

Aktarl kla ilgili 

Aptal biçimde 

Ayak tak m , kaba ve cahil ki iler 

Amiller, etkenler 

Serseri, bo  gezen, i siz, aylak 

Engebeler 

Ödünç verilenler  

Bir deniz yolculu unda geminin veya yükün 
zarar görmesi 

Sesinin bütün iddetiyle 

1- Yüksek perdeden ses 
2- öhret

Zafer naras

Geri gelme, dönme, dönü , rücu 

Müslüman olan Yahudi 

1- Dalkavuklar, kafadarlar, yardakç lar 
2- Kötü arkada lar

Tavana as lan ve ampullerin ta nd  cam ya 
da metalden, süslü ayd nlatma arac

1- Yard m etmek 
2- Erkek ad

Armuda benzer kal n kabuklu ve koyu ye il
meyve 

(halk) Kad nl k görevini üst düzeyde 
gerçekle tiren, kar



nsanlarda gösterilmesi ay p say lan yerler. 
Mahrem yer 

Avuç içi 

1- Kadeh 
2- Ayak 

E , kar

Aç k, belli 

1- leri gelenler 
2- Senato üyeleri 

Bugün Yunanistan’da kalan Halkidikya’da 
yar mada  

1- Alt n, gümü  gibi madenlerden yap lm
eylerin safl k derecesi. 

2- Saatin do ru gitmesi için yap lan i

Ayar  do ru olan 

Herkesin anlayamayaca  özellikteki hikmetli ayetler 

Parlamak 

1- Kur’an-  Kerim’in her cümlesi 
2- Alâmet, i aret

Kutsal ayet 

Kur’an-  Kerim’in Bakara Suresinde bir ayet ad

Arapçada bir harf 

Tören. Dinsel tören, ibadet 

1- Ayna 
2- Bir durumu yans tan. 

çki sohbeti 

Mevlevi ayini 

Tarikatlarda sema s ras nda söylenen ilahiler 

Üzerine gelen  yans tan ve kar dakinin 
görüntüsünü veren parlak veya cilal  yüzey. 



Gözle görülen 

Ayn , t pk

T pk , aynen, ba kas  de il 

Bir çiçek cinsi 

1- Mal olarak 
2- Gözle ilgili 

Bir mal üzerindeki egemenlik hakk

Ta nabilen ve para eden eyler. Menkul. 
De erli eyler 

Ayn l k, t pk l k, özde lik 

1- Doland r c , hilebaz 
2- Zeki, kurnaz 

Doland r c l k

Çok içki içen, alkolik 

1- Gökyüzünün en yüksek yeri 
2- Kuzey yar mküredeki bir y ld z tak m n n en 
parlak olan

1- Organlar, vücut parçalar
2- Üye 

1- kence, st rap 
2- Üzüntü, s k nt
3- Dünyadaki günahlara kar l k ahrette 
verilecek ceza 

Cehennem azab

Piri Reis’in Kitab-  Bahriye adl  eserinde yer 
alan ve muhtemelen Saros Körfezinden söz 
etti i deniz 

Kurtulmu , serbest b rak lm . Serbest 
b rakma 

1- Hür, serbest 
2- Kurtulmu
3- Kad n ad



Büyük 

1- Büyüklük, ululuk 
2- Çal m

Çok büyük 

En çok 

Pek büyüklük 

ncitme 

1- Ate
2- sim 

Do uda soyda lar m z n ya ad  ülke 

Azerbaycan’da ya ayan Türk soyundan halk 

Azl. ten ç karmak. Görevden alma 

1- Büyük, ulu, iri 
2- Kesin karar 

1- Büyük, ulu 
2- Kad n ad

1- Gidi , gitmek 
2- sim 

Kararl

1- Sevgili, sayg n, sevilen, say lan, yüce, 
ermi
2- Erkek ad

1- Sevgili, say n
2- Kad n ad

1- Bir fes türü 
2- Erzurum’da semt 

Can almakla görevli melek 

Aziz ve celil olan (Allah)  



B 

1- Ata 
2- Manevi lider 

Olgun ve güvenilir erkek 

Babaeski 

Güçlü, kuvvetli, korkusuz 

1- Yüksek kap . Sadrazaml k dairesi 
2- mparatorluk döneminde stanbul’da 
Sadaret, Dâhiliye ve Hariciye Nezaretleri ile 

ûray  Devlet dairelerinin bulundu u yap

Cennetin kap s

Topkap  Saray ’n n ilk kap s

Sultan saray

Askerlik i leri ile u ra an daire 

Mevlâna türbesinin kap s

lkça da Mezopotamya’da kulesi ve asma 
bahçeleriyle ünlü, ayn  adl  devletin ba kenti 

1- Hindistan’da büyük bir devlet kuran Türk 
hükümdar
2- Erkek ad

K z ldeniz’de bir bo az ad

Topkap  Saray ’n n ikinci giri  kap s

Osmanl ’da gümrük vergisi 

Yel, rüzgâr 



arap, içki 

“  i ten geçtikten sonra...” anlam nda deyim 

Ölümden sonras

Konu ulduktan sonra 

Bundan böyle, bundan sonra, art k... 

Ö le sonu 

Patl can 

Nakarat 

Sabahleyin do udan esen rüzgâr 

S k nt . Aniden ç kan tehlike 

Çöl 

Üzüm kütüklerinin dikildi i arazi 

Ba da çal an 

1- Ba datl
2- A aç direkler üzerine çak lm  ç talara s va 
vurularak yap lan tavan veya duvar 

Irak’ n Ba kenti 

Ba  içinde yap lan ev 

Hür, özgür 

Sesini yükseltmek 

Ba l k

Çok dert, ac  çekmi

1- Güzellik, zarafet  
2- De er, bedel 
3- Erkek ad

1- Güçlü cengâver, kahraman 
2- Erkek ad



Hindistan’da bir mezhep 

leri sürülen sözde neden 

1- K  ve yaz aras ndaki mevsim 
2- Kokulu baharat 
3- Kad n ad

Karabiber, tarç n vb. yemeklerde tat ve koku 
vermek için kullan lan madde 

Divan edebiyat nda bahar tasviriyle ba layan 
kaside 

1- ddia 
2- Konu, konu ulan mevzu, söz, lâf 

Konu an. Söz konusu eden 

Bahse giren 

Cinsel konular n ele al nd  yap t

Arap yar madas nda bir devlet 

1- Denizle ilgili 
2- Yal çapk n
3- Erkek ad

Deniz gücü 

Anlat rken, aç klama yaparken 

Bir kimse veya konu üzerinde konu mak 

O uz Türkçesinin kelime varl na dair özgün 
veriler sunan tematik sözlük 

Vermek; ba lamak 

Ba . Bir hizmet görene ayr ca verilen para 

Talihli 

Kara talih 

Talihli, ansl , k smetli, kutlu 

1- ansl , mutlu 
2- Erkek ad



Mutluluk 

Genellikle, en çok, hele, üstelik 

Uzak, rak

1- Kur'an-  Kerim'de bir sure 
2- skambil kâ d yla oynanan bir oyun 

… göre 

Bakmak suretiyle 

1- Kal nt lar 
2- Kendi ya tlar yla askere gitmeyen 

K sa süreli olarak birbirine bakmak 

1- Daimi, ölümsüz, sürekli 
2- Geri kalan, artan 
3- Erkek ad
4- Divan iirinin üstad . “ airler Sultan ”
unvanl air 

Kal c  olma durumu 

1- El de memi , i lenmemi
2- Cinsel ili kide bulunmam

K z, k z o lan k z

Artan, kalan 

Çe itli g da ve ihtiyaç maddelerini perakende 
satan kimse 

1- Bakkal dükkân nda sat lan mallar 
2- Büyük bakkal dükkân

Bakkal n yapt  i

Baklagillerden, taneleri kabuk içinde bir 
sebze 

Ba dat yak nlar nda kaza merkezi 

Azerbaycan’ n ba kenti 

Ar n n yapt  tatl  yiyecek 



Kanat 

1- Yavru, çocuk 
2- Ankara’da ilçe 
3- stanbul Silivrikap ’da mescit 
4- Yüksek, üst, yukar

Denge 

A zdan d ar  at lan sümüksü madde 

Suda ya ayan omurgal  hayvan 

Marmara bölgesinde il ve il merkezi. 

1- Toplam 
2- Döl verme ça na eren 
3- Bülû a ermi  (Ak l bali  olmak) 

Baya , s radan 

Kurucu, yap c ; yapan 

1- Bayan, han m
2- Kad n ad

Yap larda içinde y kan lan bölüm 

Yük 

1- Ya mur 
2- Erkek ad

Allah mübarek etsin. Hay rl  olsun 

zinle girilebilen makam. Divan  

1- Hiç de ilse, hiç olmazsa, bir kez 
2- Yaratan, Tanr

Bir geçi i kapatmak yap lan engel 

Aç k, meydanda, belirgin 

Barut imal edilen veya saklanan yer 

Göz 

Basma eylemini yapar 



Gören, anlayan ki i

Kalp gözüyle görebilmek, sezebilmek. 
Sa görü 

1- Kolay. Herkesin yapabilece i ve 
anlayabilece i ekilde 
2- Sade, yal n

spanya’n n Bask bölgesinde kullan lan dil ve 
bu dille yaz lm  olan metin 

Basma yap lan yer 

Derinli i olmayan (fikir) 

Anüste toplardamarlar n geni lemesi. 
Hemoroit 

Ölümden sonra dirili

çinden ç k lmaz durum 

Borcunu ödememeyi huy edinen 

Bo , yalan. Gerçek ve hakl  olmayan 

1- Kar n
2- Nesil, ku ak; göbek 

ç yüz, hakikat 

Kur'an-  Kerim'den mecaz anlamlar 
ç karanlar n mezhebi 

1- Büyük ve iri 
2- Cesur, kahraman 
3- Hantal, eskimi ; kullan lmaz 

Çok büyük kal p

Yünden dokunmu  kal n örtü 

Türk müzi inde bir makam ad

stanbul’da cami, meydan ve semt ad

Sultan II. Bayezid 

zinli sat c



Sat c s

Sancak, i aret, alem 

Bayrak ta yan 

Hac  Bayram-  Veli taraf ndan kurulan tarikat 

Hayvan hastal klar  hekimi, veteriner 

Veterinerlik 

Kimi zaman, baz , ara s ra, arada bir 

Bir k s m, biraz, kimi 

Oyuncak 

Sacda pi irilmi  yuvarlak ekmek 

Uyu turucu yap m nda kullan lan madde 

Kar l kl  yer de i tirme 

Zor bir i i yapmak 

Bir konuda haz rl ks z konu abilme yetene i

Paras z

Bahts z. Kötü talihli. Baht  kara 

Kötümser, karamsar, pesimist 

Kötü dua, ilenç 

1- Kar l k, de er 
2- Bir eyin yerini tutabilen ba ka bir ey 
3- Ba kas n n yerine hacca giden 

Herhangi bir kar l  olmayan 

Gövde, cisim. Vücut 

Vücutça, bedenle 

Bedenle ilgili 

Mücevher ve de erli e yan n sat ld  çar



1- Çölde, çad rda ya ayan göçebe 
2- Bir sosyolojik sistemin soylu de erlerine 
sahip olmayan

Bedevi olma durumu 

Her i in kötü olmas n  isteyen. Kötü yürekli 

1- Be enilen ey, güzel, e siz 
2- Kad n ad

Apaç k, belli 

1- Estetik. Be enilen 
2- Erkek ad

Kötü ün kazanan kimse 

1- Mekke ile Medine aras nda Hz. 
Muhammed’in mü riklerle ilk kez sava t
yer ve bu yerdeki kuyular n ad
2- Dolunay 

1- Alt n dolu kese 
2- Erkek ad

Bir sümbül cinsi 

Kad n ad

1- Sevinç, güler yüzlülük 
2- Erkek ad
3- Günümüzde bir cilt hastal

Mutlaka, her halde 

Her biri 

1- Güzel, güler yüzlü 
2- Kad n ad

Dört ayakl  hayvan 

Hayvani, hayvanca 

1- Güzel 
2- Kad n ad

1- Çok gülen 
2- yi insan 
3- Erkek ad



1- Merih y ld z
2- Erkek ad

Pay, hisse 

1- Zarar, ziyan 
2- Sak nca, engel 
3- Korku; iddet 

1- Havagaz  memesi 
2- Futbolda savunma oyuncusu 

Kal c l k, baki olma; devam, daimilik 

Allah’la baki olmak 

1- Evlenmemi  ki i
2- Yaln z ya ayan 

K z, k z o lan k z, erden 

Korumak, muhafaza etmek 

çkici 

1- Arkada , e
2- Erkek ad

Hac  Bekta -  Veli’nin tarikat  ve bu tarikattan 
olan ki i

A ikâr, görünen 

Gam, keder, musibet, sak ncal  durum 

zans zl k, sersemlik 

Güzel, etkili ve pürüzsüz söz söyleme. yi ve 
düzgün konu ma. Sözle etkileme yetene i. 

Güzel konu an, etkili söz söyleyen 

Al kl k, aptall k

Al kl k, aptall k

ehir. Memleket. Kasaba 

ehrin temizlik, ayd nlatma ve imar na bakan 
te kilat 



Kar l ks z

Evet 

Düzgün söz söyleme, aç k ifade, belagat 

1- (Dilbil.) Tamlayan 
2- Bir eyin önemini aç klayan 

Olabilirlik, ihtimal, olas l kla 

Konu an ki inin kendisini vurgulad n  belirtir 

K zlar 

Kul, köle 

Kullar, köleler 

1- Yo un ticareti olan iskele 
2- Gemilerin demir att klar  yer. 

Alaturka müzikte vurmal  bir çalg

Menek e

Atlas üzerine s rma i lemeli bir tür kuma

1- Ebedi, ölümsüz 
2- Kad n ad

Âdemo ullar , insanlar 

spanya’da hüküm sürmü  bir slâm devleti 

srail o ullar

Emeviler 

1- Set, baraj 
2- Kanunlarda madde 
3- Manzumelerde k ta
4- Ba

Benzer olan 

Bir benzin türevi 

yilik, olgunluk, güzellik 



1- Birlikte, bir arada 
2- Ayn  düzeyde 

Birlikte, bir arada 

Temize ç kma, bir suçla ili i i kalmama, 
aklanma 

1- Ferman 
2- Patent 
3- Kad n ad

aban ay n n 15. gecesi. Hz. Muhammed’e 
Peygamberlik verilen gece 

Padi ah ferman

... için 

Peri an, kötü, pis, bozuk 

T ra  eden esnaf 

Kuzey Afrika’n n M s r d ndaki bölümünde 
ya ayan halk

Güzel ve sa lam 

Kocakar  so u u

Daimi, sürmekte olan, devam eden 

1- (galat) Serseri, ba bo
2- Omuz üstünde 

Yara 

Bolluk, gürlük, çokluk 

Hat ra, hediye, yadigâr 

Harap ve kullan s z ev 

Sa  salim, diri 

Mesut, mutlu 

1- Temiz, salim, kurtulmu , ayr lm
2- Bir eyin yak n .
3- …den bu yana 



1- im ek 
2- Yaprak 
3- Erkek ad

Kararl

Çok olgun, mükemmel 

Talep gere ince, istem do rultusunda 

Arzusuna kavu an 

Her zamanki gibi, âdet oldu u üzere 

1- Yi it, genç 
2- Kad n ad

1- Mektuptaki ba l k
2- Zarf üstündeki adres 

1- Duru, aç k, temiz 
2- Kad n ad

Duruluk 

Karasal 

Aç klamal  olarak 

1- Ayr  koymak 
2- Etkisizle tirme 

1- En yüksek, üstün, de erli 
2- Kad n ad .

Deride mor leke 

1- Can s k c  yer 
2- (Co .) Dil, geçit 

Güler yüzlü olmak 

Yi itlik 

Göz aç kl , uyan k olmak, sezmek 

Çok aç k, ortada 

Çok kötü 



G da yedirip içirme i i

Çokluk, fazlal k

1- Güler yüzlü 
2- Erkek ad

Verimli mera 

Terbiye edip büyütmek 

1-“Rahman ve rahim olan Allah’ n ad yla” 
cümlesi 
2- Bir eyin ilki. Ba lang ç

Besmele çekmeden 

1- Bir ark n n makam  ve na mesi 
2- Bir kuma  cinsi 
3- Kad n ad

Beste yapan 

ark c

Beste yapan ki i, besteci, kompozitör 

Türk müzi inde bir makam 

Müjde, mu tu, iyi haber 

1- nsan, insano lu 
2- Be  say s n n üle tirme biçimi 

Üst deri 

nsanla ilgili 

nsanl k

1- Müjdeci 
2- Güler yüzlü 
3- Erkek ad .

Bir gazelin her beyitinin ba na üç dize 
ekleme 

Güleç 

Daha kötü 



drar yollar yla ilgili hastal klar. Üroloji 

Çöl, k r

1- Söyleme, bildirme, anlat m
2- Bir yaz n bilgisi dal

Aç klama, söylev, demeç, bildiri 

Bildirge 

Türk müzi inde bir makam 

Türk müzi inde bir makam 

Türk müzi inde bir makam 

stanbul’da meydan 

Beyaz gibi. Beyazl k

At 

1- S r saklamayan, içindekini söyleyen 
2- Kad n ad

Bo  yere, bo una, faydas z

Bir tür hevenk üzümü 

Uluslararas , milletleraras , enternasyonal 

Aras nda 

Ankara’da ilçe 

Kudüs’teki Mescidi Aksa camii (Kutsal ev) 

Kâbe-i erif (Allah’ n evi) 

Kâbe 

Maliye hazinesi, devlet hazinesi 

1- Kesin delil, tan k
2- Bir olay n do rulu unu ortaya koyabilen 
yöntem 
3- Kur'an-  Kerim'de bir sure 



1- En beyaz 
2- Kad n ad

Beyin o lu 

Yumurta eklinde. Oval 

1- Tüccar 
2- A r  kazanç pe inde ko an esnaf 
3- Yahudi 

Ya l  boya yapmakta kullan lan keten tohumu 
ya

B kmak, usanmak 

E lence yeri 

A k meclisi 

Bekta ilerin içki meclisi 

çki meclisi 

Mutluluk meclisi 

Türk müzi inde bir makam 

Kuma  satan esnaf, manifaturac

stanbul Tahtakale’de mescit 

B rakmak suretiyle  

Aman vermeyen 

taat sözü verme, egemenli ini kabul etme 

Talihsiz 

Cans z, ruhsuz 

Çaresiz, zavall

1- Sonradan ortaya ç kan ey. Yenilik 
2- Din anlay nda peygamberlerden sonra 
görülen ayr l klar 

Ba lama, ba lang ç



Ba lang çta, önce, ilk 

Asliye mahkemesi 

Devletsiz. Mutsuz 

Edepsiz, terbiyesiz 

Faydas z

Zamans z, vakitsizce 

1- Kay ts z, ilgisiz 
2- Yabanc

Amaçs z

Günahs z, suçsuz 

Habersiz, bilgisiz 

Hakk  olarak, gerçekten 

Hayâs z

Hesaps z

Bo  yere, bo una 

Hudutsuz 

Kendinden geçmi , bayg n, a k n

Huzursuz, tedirgin 

1- Temiz soylu  
2- Ünlü Türk minyatürcüsü 

Çaresiz 

Allah’ n izniyle 

Karars z

Kimsesiz 

Bakirelik, k zl k

Kusursuz 



Kay ts z. Numaras z. ...siz 

Afiyetle 

Sonradan, sonunda 

Kaybetmeksizin 

htar edilmeksizin 

stisnas z, ayr ks z

Aksine, tam tersine 

Kay ts z arts z

1- Islatmak, slat
2- Erkek ad

letmelerde bir döneme ili kin varl k ve 
kaynak ak  çizelgesi 

Sebepsiz 

Vas tas z

Tamamen, bütün, hep 

Marmara Bölgesi’nde il ve il merkezi 

Farz edelim, diyelim ki, tutal m ki... 

Gerçekten, bütünüyle, yaz larak, eylemli 

Filozof 

1- Özel olarak, hele, ba ta 
2- Aksine (galat) 

Dikkat ve özenle 

Gerekli oldu u için 

Bile bile, bilerek ve isteyerek 

Faydalanarak, yararlanarak 

Ortakla a



Oybirli i ile 

Allah için. Allah ile 

Allah için. nan olsun (Yemin) 

1- Parlak ve saydam cam. Kristal      
2- Berrak 
3- Kad n ad

Billur gibi 

Camdan yap lma ürünler 

Kar l k olarak. Ben de... Size de 

S ras  gelince 

Umumiyetle, bütün, hep 

Vas ta ile araçla, araçl

Misket, kürecik 

Manâs z, anlams z

Hasta 

Mekâns z, evsiz-barks z

Emsalsiz, e i bulunmayan 

1- Yap
2- Yapma, kurma, in a etme 
3- Arapçada eylem çat s n  konu edinen bilim 

Görgü sahibi, görgülü 

1- -den dolay , -den ötürü 
2- -e dayanarak 

Bundan dolay , dolay s yla, bundan ötürü 

Namazs z, beynamaz, namaz k lmayan 

Nasipsiz, k smetsiz 

Rütbesi yüzba  ile yarbay aras nda olan 
subay 



stanbul’da Bizans’tan kalma su sarn c

Kadife üzerine desen i lenmi  giysi 

Ümitsiz 

Do u Anadolu Bölgesi’nde il ve il merkezi 

Bak ms z

Yalvar p yakarmaya ihtiyac  olmayan 

Pek çok 

Sonuçta 

1- Pervas z, çekinmez  
2- S k lmaks z n, çekinmeden 

1- Erkek karde
2- Yahu... 

Karde çe, dostça 

Karde lik 

Az 

Renksiz 

Ki i

Reysiz, oysuz 

Pirinç 

Bir an 

Konu urken ilk anda hat rlanmayan bir 
sözcük yerine veya belli olmayan bir durumu 
anlatmak için kullan l r

D ar , harici, d ar da 

Bir cins tand r kebab

Sebepsiz, nedensiz 

Besmele, Tanr ’n n ad yla 



Ne ter 

uursuz 

Yorgun, bitkin 

Tarafs z, yans z

Taraf tutmama, yans zl k

Yaz t

Güneydo u Anadolu Bölgesi’nde il ve il 
merkezi 

Elbette 

Tesadüfen 

Etkileyerek 

Vefas z. Sevgisine ba l  olmayan 

Vücutsuz 

Birinci ço ul ki i ad l . Konu an  ve onunla 
birlikte topluluk olu turan ki ileri belirtir  

Do u Roma mparatorlu unun bir ad

B kk n, usanm , bezgin. Tedirgin 

Kendili inden, kendinden, kendisi 

Amerika’da ya ayan yaban öküzü 

Kendi, kendisi 

1- Y n. Bütün. Büyük parça 
2- lenmemi eyin a r ve büyük kütlesi 

Marmara ile birlikte stanbul ve Çanakkale 
bo azlar

Karadeniz bölgesinde il ve il merkezi 

Üflemeli bir çalg

Banyodan ç karken kurulanmak için giyilen 
havludan giysi 



1- Kavun, karpuz ve bunlar n üretildi i tarla 
2- Sebze bahçesi 

Arpan n mayalanmas yla yap lan içecek 

Böceklik 

Aferin. Çok iyi! 

Ak ls z, zekâca geri 

1- Turna ku u
2- Erkek ad

Buharda pi mi  yemek 

Kin, nefret duymak 

Bu u. S v lar n kaynama sonucu dönü tükleri 
gaz hâli 

Özbekistan’da bir ehir 

Ünlü bir mutasavv f

1- Tehlikeli ve kar k durum. Bunal m
2- Hastal k krizi 

Yak lan kokulu a aç vb. maddeler 

Tütsülük. Buhur yak lan kap  

Ünlü bestekâr m z

Siklamen; tav ankula

1- Bulundu u yerin rengine giren sürüngen 
2- Dü üncelerini s k s k de i tiren ki i

Çiçek demeti 

Yün k rp nt s

Bulgaristan halk ndan olan 

Bir ba lama türü 



1- S r cinsi hayvanlar n kal n ba rsa n n
bir bölümü 
2- Bu bölüme ci er, k yma ve pirinç 
doldurularak yap lan yemek 

Bunam  kimse 

1- Hz. Muhammed’in Miraç’a ç karken bindi i
binek 
2- Erkek ad

Çok etkili koku 

Burgulanm

1- Delil, kan t
2- Gösteri
3- Erkek ad

Burmak i i

Güneydo u Asya ülkesi. Myanmar 

Çok buru mu

Öpücük, öpme, öpü

Türk müzi inde bir makam 

Boyut 

Bir konu madaki baz  ifadeleri belirtirken 
söylenir 

Yalan, iftira, kara çalma 

1- Güzel öten bir ku
2- Çok güzel sesli ki iler için kullan lan bir 
yak t rma sözü 

Çok küçük kâse 

Çok öten bülbül 

1- Yüksek, ulu, yüce 
2- Erkek ad

Akl na geleni yapan. stekleri bitmeyen 

Ergenlik ça na girme, erkek olma 

Esas, temel, as l



1- Yap , yap l , bina 
2- Kayseri’nin bir ilçesi ve burada dokunan 
hal

1- Vücut, iç 
2- Yap , organ, kurulu

Bünye bak m ndan 

Atk

1- Mart
2- Erkek ad

So uk, so ukluk 

Belirme; ortaya ç kma 

1- Müjde, mu tu 
2- Kad n ad

Evler 

S k t rmak, daraltmak 

Tohumlar 



       
 
         C 

1- Cebreden, iddet kullanan 
2- K r kç , s n kç

lek yol, geni  yol, anayol 

1- Geceleri dola arak insanlara kötülük 
etti ine inan lan hayali yarat k
2- Büyücü. 
3- Huysuz ve ya l  kad n

1- Ahlaks z kad n
2- Gösteri

1- Küçük akarsu 
2- Erkek ad

mam Cafer-i Sad k yanl s

Caferi Tarikat

Erzurum’un ünlü kebab

1- Cehdeden, çok çal an 
2- Erkek ad

1- Bilgisiz, bilmeyen 
2- Genç, tecrübesiz 
3- Okuryazar olmayan, e itim görmemi

Cahillikle, cahilce, bilmeden 

1- Cehalet devrine ait 
2- Arabistan’da slam öncesi devir 

Bilgisizlik 

Cehennem 

1- Olabilir, olur, uygun, cevaz verilen 
2- Helâl 



1- Yaz da, bir ba kas na ait bir sözün 
aynen tekrarland n  gösteren t rnak 
i areti 
2- Az k

Çal m

Celbeden, çeken, çekici 

1- Dikkat çeken 
2- Dikkate de er 

Hz. Davut’la sava an ve onun att  ta la
ölen dev yap l  Filistinli 

Cambaz n yapt  i

Elbise 

Elbise dolab , gardrop 

1- Selçuklu hükümdarlar n n elbiselerini 
muhafaza eden memur 
2- Vestiyer 

Soyunma odas

1- Caml k. Elbise giyilecek yer 
2- (Günümüzde) Vitrin. Göstermelik 

arap 

Ölüm 

arap dolu kadehe benzeyen dudak 

çki kadehi 

Mutluluk kadehi 

Manda 

1- Namaz k l nan büyük mescit 
2- Toplayan, bir araya getiren 
3- Bir slâm dilcisi ve airi 

Topluluk, zümre 

1- Donmu , donuk 
2- Cans z. 



Büyük cami 

Manda 

Sevgiliye hitap 

1- Gönülden sevilen 
2- Kad n ad

Çok büyük y rt c  hayvan 

1-Can n  tehlikeye atarak heyecan verici 
gösteri yapan akrobat 
2- Hileci 
3- At ticareti yapan ki i
4- Öncü süvari 

Cambazl kla

Cambazlar n oyunlar n  sergiledikleri yer 

Çok yak n, s k  f k

1- çten 
2- sim

1- Canl
2- Silahl , muhaf z
3- Az k

Bir dava u runa can n  veren 

Can n  feda etmekten çekinmeyen 

Bir çe it ince, parlak, ipekli kuma

1- Cana can katacak denli ferahlat c
2- Türk müzi inde bir makam ad

Kar kl k

Can s k c

Can ndan vazgeçmi  durumda olan 

Yürek paralayan, tüyler ürpertici, ac

Allah



Tatl  can 

Cinayet i leyen, katil 

Samsun 

1- Yan, taraf 
2- Erkek ad

Cinayet i leyen gibi; canice 

ç açan, ferahlatan 

Can n  feda edercesine, özveriyle 

Kom u

lân

Yüksek sesle 

1- Cereyan eden, akan 
2- Geçerli   

Yat r m d  kamu harcamalar

ki taraf aras ndaki alacak verecek 
i lemlerinin tutulan kay tlar

Hizmetçi k z, halay k

Hafiye. Bir devletin, kurumun veya bir 
kimsenin s rlar n  ba kas n n hesab na
ö renmeye çal an 

Casus olma durumu 

1- Daimi, ebedi 
2- Erkek ad

1- Daimi, ebedi 
2- Kad n ad

Ç plak, tüysüz 

Pehlivan tan t c s

Cezbeden, çekici, ilgi uyand ran, elveri li 

1- Çekicilik, al ml l k
2- Kad n ad



Yer çekimi 

Compact Disc k saltmas  olarak kullan lan
say sal veri saklama ortam . Yo un disk.  

1- Zorba, zorlay c , cabbar 
2- Kuvvet ve kudret sahibi Allah 
3- Becerikli 
4- Erkek ad

Z rh

1- Osmanl  ordusunda z rhl  asker 
2- Silah yapan 
3- Ankara’da semt ad

1- Da
2- Sahipsiz toprak 

1- Da la ilgili 
2- Osmanl  ordusunda t mar ve zeamet 
sahiplerinin askeri  

Da l k yer 

spanya’n n güneyinde yar mada, ehir ve 
bo az ad

1- Kibir, büyüklük 
2- Tanr ’n n üstün kudreti 
3- Zorba, merhametsiz 

Korkak 

1- Ön taraf 
2- Yüz 
3- Yan 
4- Sava ta ordunun ön taraf . Sava lan
bölge 

Matemati in say sal bir kolu 

K r k kemikleri yerinde tutmak için 
kullan lan üzeri bezle kapanan levha 

Peygamberlere Allah’ n emirlerini tebli
eden melek 

Zorla, zoraki 



1- Cebirle ilgili. Cebirsel 
2- Zorla yap lan 

Cebirle ilgili konular 

Kendini zorlama, kendini zorla tutma 

Tart ma, çeki me 

O lak burcu 

Yeni, kullan lmam

Yeni 

Guatr 

1- Do ru çizgileri çizmeye yarayan alet 
2- Çizelge, liste 

Eziyet, eza 

Cefa arayan 

1- Eziyet eden 
2- (galat) Eziyet çeken, cefal

Cefa çekercesine 

Eziyete katlanan 

Cefay  kabul eden ki i

Aniden, hiç dü ünmeden, bir ç rp da 

Cahillik, bilmezlik, bilgisizlik 

Çal ma, çabalama 

1- Dine göre günahkârlar n
cezaland r lacaklar  yer 
2- Çok s k nt l  yer 

Çok büyük s k nt , eziyet 

1- Cehenneme mensup. Cehennemlik 
2- Çok s cak, cehennem gibi 
3- Üzücü durum 

Cehenneme gitmeye müstehak kimse 



Cehalet, bilmezlik, bilgisizlik 

1- Aç ktan yap lan
2- Tohumlar ndan boya yap lan 1,5 metre 
yüksekli inde a aç 

Çok cahil 

Önden dü meli ve kollu üst giysisi 

1- Kahramanl k, yi itlik 
2- Erkek ad

1- Büyüklük, ululuk 
2- K zg nl k, öfke, sertlik 
3- Erkek ad

Harzem ah mp.’un son hükümdar

15. yy’de Anadolu’da ortaya ç kan e k ya 

Öfkelenme 

Çabuk k zan 

Mo ol rk n n önemli kollar ndan biri 

Avc  çantas

Kendine çekmek 

Ça r  belgesi 

Koyun, keçi gibi hayvanlar  satan büyük 
tüccar 

Kesim hayvanlar n n ticaretini yapmak 

1- Kal n ve iri sülüs biçimli yaz  çe idi
2- Görünen, meydanda, aç k

1- Büyük, yüce 
2- Bir yaz  türü 
3- Tanr ’n n s fatlar ndan biri 
4- Erkek ad

1- nsan öldürmekle görevli ki i
2- Katil. Zalim 

Cellâd n yapt  i

“Yüce ve aziz olun” 



Oturum 

Aziz Mahmut Hüdai’nin kurdu u tarikat 

1- Toplama, y ma, biriktirme 
2- Erkek ad

1- Ayn  dinden olanlar 
2- Cami ve mescitte ibadet için toplananlar 

Müslüman halk  

Cemaat haline gelme 

Cans zlar 

Cumhuriyetler 

1- Yüz güzelli i
2- Erkek ad

Allah n güzelli i; Tanr ’n n lûtfu 

1- Toplam olarak, toplu olarak 
2- Toplam 

Toplam olarak 

Arabî aylar n alt nc s

1- Arabî aylar n be incisi 
2- Bir kimsenin herkesin bilmedi i, 
geçmi indeki kötü taraf  veya kötü bir i i

Toplamak, bir araya getirmek 

Alevilerin ayin yapt klar  yer 

1- Hep, bütün, tekmil, cümle 
2- Toplama 

1- Toplumla ilgili 
2- Ortakla a

Hep, bütün, topluca 

1- yi. Güzel 
2- Tanr ’n n s fatlar ndan biri 
3- Erkek ad

1- Güzel kad n
2- Gönül al c  davran . Hat r alma 
3- Kad n ad
Cemiyetler, dernekler, kurumlar 



1- Topluluk, toplum 
2- Dernek 

1. Dünya Sava ndan sonra kurulan ilk 
Birle mi  Milletler örgütü 

Topluluk, dernek. Dü ün 

ubat ay ndan itibaren hava, su ve 
topra n s nmaya ba lamas

Fatih Sultan Mehmet’in küçük o lu 

Toplam n toplam

1- eref, an, büyüklük, sayg nl k
2- Erkek ad

1- Kirlenmek, gusül abdestini gerektiren 
durum. Cünüp 
2- Pis 

Allah

Edebiyat-  Cedide’nin ünlü air ve yazar

1- Kanat, kol, yan 
2- Ku larda kanat 

1- Kalp, yürek 
2- Erkek ad

Kefenlenip gömülmeye haz r hale getirilmi
ölü 

1- S k , dar yer 
2- Bas nç makinesi, bask
3- Tazyik 

Ütü odas

Cenova Devletine Osmanl lar n verdi i ad 

Cenova Devletinden olan 

1- Sava ç , yi it
2- Sava kan 

Tarihin en büyük imparatorlu u olan Türk-
Mo ol Devleti’nin kurucusu 



1- Ana karn ndaki çocuk 
2- Dölüt 
3- Lübnan’ n Nablus iline ba l  ilçe 

Dü ük do an çocuk 

Sava mak 

1- Dinde iyi insanlar n ölümden sonra 
gideceklerine inan lan mekân 
2- Sulak ve a açl k yer 

Cennete gidece ine inan lan 

Ebedi cennet 

Yeri cennet olabilecek ki i. Cennetlik 

Güney 

Güney tarafta. Güneye özgü 

Cepte ta nabilir, pilli, küçük fener 

Silahla at lan patlay c  maddeler 

Cephanenin sakland  yer 

Kollar  y rtmaçl , k sa üst giysisi 

Cepte ta nan saat 

1- Güzel ve etkileyici konu mak 
2- Beceriklilik 
3- Kurnazl k

Ba kas n n zarar n  ödeme 

1- Ak m, elektrik 
2- Ak nt
3- Hareket, etkile im 
4- Olu , olmak 

Meydana gelmek 

Konu man n seyri 

1- Bir iddiay  çürütmek 
2- Yaralamak 



Köylerde imaml k yaparak erzak toplayan 
medrese ö rencisi 

ddiay  çürütme ve yok sayma, geçersiz 
hale getirme 

Verimsiz alan 

1- Gazete 
2- Tutanak, zab tname 

Türkiye’de ç kan ilk özel gazete 

Yara 

1- Operatör doktor 
2- Kesen, parçalayan 

Cerrahl kla ilgili. Operatörlük 

1- Çeken, sürükleyen, cer eden. Çekici 
2- Dini, ç karlar na alet eden hoca 

Büyüklük, irilik, oylum 

Cesurluk, yüreklilik, özgüven, kendine 
güvenme 

Korkmadan tehlikeli bir i e giri mek 

Merak 

Ölü vücut 

1- ri, büyük. Büyüklük 
2- Erkek ad

Bölüm bölüm, k s m k s m

Cesaretli, yürekli, yi it

Cesaretle, cesura yakla r biçimde, yi itçe 

Soruya veya eyleme kar l k olarak verilen 
söz ya da eylem. Yan t

Cevap olarak 

Cevap, kar l k, cevap niteli inde olan 

Cevap olarak yaz lan metin 

1- Cömert 



2- Erkek ad

1- Cevherler, k ymetli ta lar, mücevher.  
2- Özler 

Cevher al p satan 

Rivayetler 

Arma anlar 

Cevap vermek 

1- Yasak olmama 
2- zin, müsaade 

1- yilik, olgunluk, güzelik, kusursuzluk 
2- Erkek ad

Dola ma, gidip gelme, gezme 

1- Öz. Maya 
2- Elmas gibi de erli ta lar. Mücevher 
3- Erkek ad

Elmasl

Cevhere ait olan 

Dünyan n cefas

1- Davran lar  çabuk ve keskin, hareketli, 
çevik 
2-  canl s

Çabukluk 

Atmosferik 

Bir sonbahar meyvesi 

kizler burcu 

1- Akdeniz’e dökülen bir nehir ve Adana’da 
ilçe 
2- Erkek ad

nce bacakl , zarif memeli hayvan 



Uygunsuz davran lara verilen kar l k.
Üzüntü, s k nt  ve ac  veren uygulama. 
Azap 

Ceza olarak 

Ceza ile ilgili, cezaya dayanan 

Ceza yapt r m

1- Kendine çekmek 
2- Heyecanlanma, co up kendinden 
geçme. Sevinçli heyecan 

Kendinden geçmek 

Gönül alma 

Ada 

Okurken bir kelimenin sonundaki harfi veya 
harekeyi dü ürmek 

Kökle ilgili. Temelden. Kökten çözüm 

Kahve pi irmeye yarayan, sapl  silindirik 
küçük kap

nternette sanal sohbet

Radyo ve TV’de tan t m amaçl
yay mlanan, çok k sa süreli, anonslu ya da 
anonssuz müzik.

Da lar 

Do al olan 

Huy, soy, yarad l

Cebrail 

Sava , kavga, cenk 

Duvar, zar, çeper 

Suudi Arabistan’da K z ldeniz k y s nda
liman kenti 

Gerçekten 



1- Önemli, mühim 
2- Gerçek 
3- A rba l
4- Tehlikeli 

Ciddi bir duruma girmek 

1- A rba l l k
2- Önemlilik 

1- Le
2- renç 

Gaipten haber verme 

1- Ak ve karaci er 
2- (Halk) Yürek 

Ci er parças , evlât. Çok sevilen kimse 

1- Din u runa yap lan sava
2- Erkek ad

Büyük sava

Dünya, âlem, evren 

Konya’da ilçe 

1- Dünyay  fethedebilecek güçte olan 
2- Erkek ad

1- Kâtip Çelebi’nin Asya co rafyas  ile ilgili 
eseri 
2- Evlerin çat  alt ndaki manzaral  kat  veya 
taraças

Hayat  ö renmi  kimse 

Dünya çap nda, evrensel 

Dünyaya k veren 

Tavlada dört 

Tavlada 4 ve 2 

Taraflar, yönler 



1- Çeyiz 
2- Tak m, alet-edevat, ayg t

1- Yön, taraf 
2- Sebep, dolay s yla. 

Sak z

1- Parlakl k
2- Gösteri

Cilâ yapma i i

Cilâl , parlak 

1-Klasör 
2- Kitap kab

Cilt hastal klar  klini i, dermatoloji 

1- Nazlanma, k r tma
2- Aksilik 
3- Görünme 

Çok cilve yapan 

Cilveli 

Cilvesi olan 

nsanlar n sevi mesi, çiftle me

Geli memi  çocuk 

Pinti, eli s k , tamahkâr 

Cimri olarak 

Cinayetle ilgil 

Cennetler, bahçeler 

Çok anlaml  bir sözcü ü, her defas nda
ba ka anlam yükleyerek yap lan kelime 
oyunu 

1- Adam öldürme ve buna ili kin suç 
2- A r suç 

Cinayet i leyen 



Padi ah 2. brahim döneminde, sarayda 
türlü entrikalar çevirmi  bir üfürükçü 

Delilik, ç ld rma 

Cinlerle ilgilenen 

Nitelikleri benzer türler. Çe it 

Çe it çe it

1- Cinsellik 
2- Çe idi, türü 

Erkekle di iyi ay rt ettiren yarat l . Seks 

Bir ticari senedin, alacakl  taraf ndan
arkas n n yaz l p imza edilmesi 

1- Beden, gövde 
2- Madde. Uzayda yer tutan varl k

1- Bedenle ilgili 
2- Maddi olan, ruhani olmayan 

Maddilik 

Beden, vücut 

Güzel kad n

Genç, delikanl , boylu-poslu, yak kl

Cömert, yi it, yüce gönüllü 

Bile ikgillerden bir k r bitkisi 

1- Çevre, etraf, yöre 
2- Kom u

Ne eli 

Diyarbak r’da bir ilçe 

slâm devletlerinde müslüman 
olmayanlardan al nan vergi 

Cizye toplayan görevli 

Co rafya ile ilgili 



Eli aç k

rnak’ta büyük bir da

1- Per embeden sonra gelen gün 
2- Cuma günü ö le vaktinde cemaatle 
k l nan namaz 
3- Kur’an-  Kerim’de bir sure 
4- Erkek ad

Cuma’dan sonra gelen gün 

Padi ah n Cuma namaz na gidi  ve 
dönü ünde yap lan tören 

1- Halk, topluluk 
2- Erkek ad

Cumhuriyetçi 

Halk n, egemenli i elinde tuttu u ve bunu, 
belli süreler için seçti i temsilcileri eliyle 
kulland  yönetim biçimi 

Ayval k’da ada 

Yudum 

M zrapla çal nan iki veya üç telli saz 

Karma a

Suyun co kun ak

Co kunluk 

Dü mesiz, bol kesimli üst giyece i

Geli memi

Ayr  dü mü , ayr lm , uzak kalm

Cahiller, bilgisizler 

Birlikte oturanlar 

1- Padi ah n tahta ç kmas , tahta oturma 
2- Oturma 

Padi ahlar n tahta ç k lar nda da tt klar
bah i



Kafatas

Cümleler 

1- Sözcüklerin anlam olu turmak amac yla 
dizili i
2- Bütün, hep, herkes 
3- Dizge 

Herkes 

Bir ev ya da saray n d  kap s

Birlikte, hep birden. Bütün 

Buzul 

Delirme, ç ld rma 

Cinsel ili kiden sonra, dinen y kanmay
gerektiren durum 

Kadeh dibindeki art k

1- Cesaret, at lganl k, yüreklilik 
2- Küstahl k

Cesaret etmek 

Cesur, gözü kara, atak, at lgan 

Cesurca 

Suçüstü, göz önünde i lenen suç 

Suç 

Demir, kömür gibi eylerin yanmas ndan 
sonra kalan posa. D k

nsan gövdesi, ceset, kal p, biçim 

ri yap l

Askerler, ordular 

K s m. Parçalardan her biri. Bölüm 

Vücutta yaralar olu turan bir hastal k.
Lepra 



Cüzam hastal na yakalanm  olan 

1- Küçük para ve kâ t çantas
2- Portföy 

Az, çok az. Az miktarda 

Kökler 

Birlik. Bütün. Parçalan rsa özelli ini
kaybeden ey 
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Gayret 

Çabukluk 

1- Alt nordu Türk Devletinde konu ulan 
Türkçe lehçesi
2- Erkek ad

Bademin tazeyken yenilebilen hâli 

Y rt k, y rtmaç 

11.yy.da zmir bölgesine hâkim olan, 
O uzlar n Çavuldur boyundan Türk beyi 

Y rtmak 

Çevik 

Marmara Bölgesi’nde il ve il merkezi 

ç Anadolu Bölgesi’nde il ve il merkezi 

Bez parças

Rus ve Bulgar krallar na verilen unvan 

Dört 

1- Gölgelik amac yla yap lan ve üzerine 
t rman c  bitkiler veya dallar at lan bar nak
2- Denizli’de ilçe 

Bir Macar halk dans

1- Umar, yard m, ç kar yol, çözüm yolu 
2- lâç 



Çare bulan 

1- Türk musikisinde bir makam 
2- Dört yan, dört taraf 

Talih, ans, sihir 

Ahmet Fakih’in Anadolu Türkçesiyle yazd
eser 

Deliklerine geçirilen eritle s k ca ba lanan 
ilkel ayakkab

Dört çivi. Suçlular  el ve ayaklar ndan çivilemek 
için yap lan haç eklindeki dara ac

ster istemez 

Türk müzi inde dört tahta ka kla usul tutma 
biçimi 

1- Yata n üstüne serilen bez  
2- Eskiden kad nlar n giydi i kapal  elbise 

Hz. Ebubekir - Hz. Ömer - Hz. Osman - 
Hz.Ali 

Dörttebir 

Geveze 

Çay içilen yer 

Y rt c lardan, küçük ku  ve fareleri avlayan 
büyük kanatl  bir ku

Keçi yavrusu 

Dört 

1- Yüz, surat, sima 
2- ekil, görünü

Ayakkab y  kolay giymeye yarayan alet 

Çekmek fiilinin üçüncü tekil ah s gelecek 
zaman durumu 

Düzenlilik 

1. Bulundu u yerden gitme 
2. Sporda bir yar madan ayr lma 
3. Akarsu debisindeki anormal azalma 



Taraf tutmayan kimse. Karars z

A z kavgas  yapmak 

Çekirge 

1- Mücevherlerle süslenmi  madenden 
yap lma, ba a tak lan sorguç 
2- Çiçeklerle bezenen, a aç veya madenden 
yap lma üç ayakl  iskelet 

Çelik üretilen fabrika 

çki kadehi 

1- Past rmaya konulan ot 
2- Ye illik, çimenlik 

Çimenlik, bahçe 

Demir veya tahtadan yap lan kasnak, halka 
veya ku ak

Çember biçiminde olan 

Yüzün alt taraf nda, alt dudakla alt di lerin
bulundu u kemik 

E ri demir 

1- Saz çalan kimse 
2- Kad n oyuncu 
3- (Mec.) Çingene 

Küçük oyuk 

Keçi yavrusu. O lak 

Mum, ç ra, fitil, kandil 

Kenarl k

Eskiden asker 

Kafkasya’da ya ayan Türk boyundan olan 
kimse 

1- Kapl ca 
2- Diyarbak r’da ilçe 



Kamç

Gürz 

Tür, nevi 

Gözler 

Eskiden kullan lan bir çe it cam sürahi 

A layan göz 

Siyah göz 

Ay ve y ld zlar  

1- Musluk 
2- Musluklu, yalakl  su haznesi 

Tad ml k, tat 

Anla lmas  güç i

1- Bir kavun cinsi 
2- De nek 

Bir dilden ba ka dile çeviri yapan 

I k

Ku  üretilen, kafesli yer  

Pamuk bitkisi çekirde i. Çi it

Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz.Ali 

1- Dert, s k nt , eziyet 
2- Yün, pamuk ipli i demeti 
3- Tarikatlarda dervi lerin dünyadan el etek 
çekerek kapal  bir yerde en az 40 gün ibadet 
etmeleri 

Dervi lerin çile doldurduklar  yer 

Çile çeken, çile çekmi , üzüntülü ve s k nt l
durumlara dü mü  olan 

Hafifçe ya mur ya mak 



Anahtar ustas

Kendili inden yeti en çim 

Y kanmak 

1- Çat kl k, buru ukluk 
2- Asya’n n en kalabal k ülkesi 

Ka  çat kl

Kir, pas 

renç  

Güzel olmayan  

nce ya mur 

Küçük ya taki insan. Ergenlik ça ndan
önceki dönemde bulunan erkek veya k z

Bacaklar  dizlerden katlayarak durmak 

Açmak, da tmak 

nce yün kuma

Eskiden konaklar n ayak i lerine bakan ki i

Birini devirmek amac yla üzerine at lmak 

Bir i i ba aramamak 

Çuva  Türkçesi 

Bunun gibi  

Zira, u nedenle, undan dolay
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Dile ve esteti e önem vermeyen yazar  

Erzurum’da delikanl l k unvan

1- Da l k yer  
2- Kafkasya’da bir bölge 

Bir ürünün da t m n  yapan 

Da larda söylenen türkülerin makam

“Manisa Lâlesi” de denen bir lâle cinsi 

rilik, büyüklük  

1- Kez  
2- Bile, de, da 

Anlay  kuvvetli, üstün i ler ba aran; yarat c

Yarat c l k gücünün ifadesi 

Az  di i

ç, içeri, içinde  

1- çten, içeriye  
2- Yutularak 

çle ilgili, içsel  

1- çi leri
2- ç hastal klar  ile ilgili

ç hastal klar  doktoru 



Dâhice  

1- Girmek  
2- Nüfuz etmek, i lemek  

1- Mezar, kabir, türbe  
2- Donanma gecelerinde havaya fi ek at

1- Sebeb olan  
2- Davet eden 
3- Dua eden 

Sürekli, sonsuz  

Her zaman, sürekli, bir düziye  

Devaml , sürekli, kal c

Devaml l k

Her gün  

Ait, ilgili. …üzerine, …konusunda. Bir konu 
üzerinde olan  

Gezgin  

1- Ev ve apartman bölümleri  
2- Ofis, büro 
3- Çember içinde kalan düzlem parças

Yeryüzü paraleli  

Daire ile ilgili 

Çember biçiminde, yuvarlak, dairesel  

Afrika’da Senegal’in Ba kenti  

Dakikalar  

Kemalpa azade emsettin Efendi’nin bir 
eseri 

Zamana dikkat eden, programl , düzenli 
çal an

1- Bir saatlik zaman n 60’ta biri 
2- Daire derecesinin 60’ta biri 



Daktilo ile yazmak için haz rlanan kâ t

Do ru yoldan ayr lma, do ruluktan sapma, 
sapk nl k

1- Rüzgâr n etkisiyle göl ya da deniz suyunun 
kabarmas
2- Belli bir süre etkili olan dönem 

Saray soytar s

Güveyi, ailenin k zlar n n e i

Etek  

Hiçbir eye kar mayan  

Tuzak kurulan yer  

Bilen, bilgiç  

Tohum, tane  

Ambar, tohumluk  

Bilen, bilgiç ki i

1- Bilgi, ilim  
2- Erkek ad

1- Bilgili  
2- Kad lar n yan nda stajyer olarak çal an
medrese mezunu 

ahitlik belgesi, ahadetname  

Geni  olmayan 

1- Ev, yer  
2- damlar n yap ld  yer  
3- Sava

Kab yla birlikte tart lan nesnenin kab n n
a rl

1- Hükümdar  
2- Eski ran hükümdarlar ndan biri. 

Vurma, vuru , atma, at



dam sehpas

Dövme, vuru

1- Vuru , vurma, çarp
2- Zor kullanarak yönetimi devirme 

Vurarak, döverek  

Para bas lan yer  

Atasözü  

Bir yan  aç k vurmal  çalg

1- Tutan, saklayan  
2- Getiren 
3- Malatya’da bir ilçe  

Küskün, küsmü

Ahiret  

Dünya  

Dünya evi, dünya, yeryüzü  

Dünya evi  

slâm ülkeleri  

S kça küsen 

K r lmak, küsme a amas na gelmek 

Dü künler yurdu  

stanbul ehir Tiyatrosu  

Ahiret  

Na meler evi  

Hükûmet Kona

Dünya  

Üniversite  

Hadislerin ö retildi i medrese  



Müslüman olmayanlar n yönetimindeki yerler 

Hilafet merkezi stanbul  

slâm ülkesi  

Laboratuvar  

 yeri  

1- Cennette bir yer  
2- Ba dat 

stanbul’da yetim çocuklar  okutmak için 
aç lan yat l  lise 

Sinir hastal klar   hastanesi  

Destan 

1- Destanla ilgili  
2- Destan kahraman  gibi 

Mu la’da ilçe  

Yurdunu özleme. Vatan özlemi  

1- Sorun  
2- Hakk n  aramak için mahkemeye 
ba vurma 
3- ddia, sav 

Ülküsü için çal an kimse 

Dava açan, dava eden  

Dava edilen  

Koyun, keçi gibi küçükba  hayvanlar n genel 
ad

Dava takibine yetkili olan  

1- Do ru ve insafl  olan yetkili  
2- Erkek ad

1- Ça r , ça rma  
2- Ziyafet 



Davet eden 

Ça r  ka d

Ça ran

Hakk n  aramak  

1- Zebur’un indirildi i srail peygamberi  
2- Erkek ad

Tok, kal n ve gür ses  

Büyük, enlice bir kasna n iki yan na deri 
gererek yap lan, tokmak ve çubukla çal nan
çalg

Dad

Deri tabaklay c

1- Gösteri , ihti am, görkem  
2- Tantana 

Bo una u ra mak 

1- K yamete yak n gelece ine inan lan
yalanc  mesih  
2- Sahtekâr ( Mec.) 

Anne ya da baban n babas

Kez, kere  

Birkaç defa  

Bir defada  

Defterler  

Borçlunun borcundan kurtulmak için denedi i
her türlü yol  

Kederi yok etme  

Tuvalete gitme 

1- Bir yere gömülmü  k ymetli madenler, para 
veya mal. Gömü 
2- K ymetli mal. Hazine 

Ölü için gömülmek 



Yaz  yazmak amac yla kullan lan ve birden 
fazlas  bir araya getirilmi  ciltli veya ciltsiz 
kâ tlar 

1- Osmanl ’da Maliye Bakan
2- llerde maliye i lerini yöneten yüksek 
memur 

Tapu dairesi  

yilik ve kötülüklerin yaz ld  manevi defter  

Büyük defter. Bilanço defteri  

Günlük defter  

Fiyat, eder, paha 

nsan zekâs n n son noktas . Dahilik.  

Çiftçiler, köylüler  

S nma. Korunma  

A z

Üstü kapal , dar ve uzun koridor 

Fani dünya 

Tehlike kar s nda duyulan ürkü 

Deliller  

1- z, i aret, im  
2- K lavuzluk, yol göstermek, arac l k

A r  derecede tepkili olma 

1- K lavuz, yol gösterici  
2- Belge, tan k, i aret, kan t, emare 

Çok hareketli genç 

Çok hareketli ve rahats zl k verici biçimde  

1- Bir haberi ba rarak ilân eden  
2- Arac

Kullan lm  e ya sat lan pazar 



Tellâll k paras .

1- Nefes, soluk  
2- Zaman, ça
3- çki 
4- Kan 

Her zaman. S kça  

Daima, zaman zaman  

1- Hiddet, öfke  
2- Kavga 

Nefes alacak yer  

Kan  çok olan ki i

Demir i leme atölyesi  

Baklagillerden bir a aç , meyvesi ve suyu 

K rklareli’nde ilçe 

Alçakl k

Alçak kimse  

Yeryüzünün ço unu kaplayan engin su 
kütlesi 

Ege Bölgesi’nde il ve il merkezi 

1- E ya ambar
2- çinde su biriktirilen yer 

Derhal, hemen  

Hemen, hemencecik, derhal  

Kap c , kap ya bakan  

1- Ya ay  düzensiz, avare  
2- Peri anl k

Avarelik, düzensiz hayat 

Dar geçit, bo az  

Toplamak, biriktirmek 



Dert çekmi  olan  

Elde etme, elde olan; yakalama, tutma  

Gönül hastal

S k nt

Dert sahibi, kayg l

Dertli, kayg l

En küçük akarsu 

Dereceler  

1- Basamak, rütbe, a ama  
2- Miktar 
3- Is  ölçüsü 

Azar azar, yava  yava

Enlem  

A a  kat, a a  derece  

1- Deresi olan  
2- Giresun’da ilçe 

Bakla ve çorbalarda kullan lan güzel kokulu 
bir bitki 

1- Tekke  
2- Tarikatta eyh ve dervi lerin topland  yer 

Saray  

Mevlevi tekkesi  

Hemen, imdi, çabucak  

Hat rda 

Kavrama  

Kenara yaz lan not, ç kma  

1- lâç, çare  
2- Güç, takat, mecal 



Deri hastal klar  uzman

Toplamak  

Dü ünce öne sürmek, bildirmek, söylemek, 
ileri sürmek. 

Ortaya konmu , ortada, meydanda  

Üyelerle birlikte ortak bir amac
gerçekle tirmek için kurulan yasal topluluk, 
cemiyet. 

1- Önde, göz önünde  
2- Öngörme 

Bisiklet  

Dere  

Ö retmenin ö renciye belirli bir sürede 
verdi i bilgi 

stanbul  

S n f, derslik  

Medreselerde ders veren müderrislerin san

Ak l pay , ibret dersi  

Üstüne alma, yüklenme, üstlenme  

ç, içeri, gönül, yürek  

çten, gönülden, yürekten  

yi huylu ki i

Kale kap s

1- Tarikat mensubu  
2- Alçak gönüllü 

Dervi ler

Dervi  gibi  

Dervi  olma durumu 



Ç kard  gazeteyle 31 Mart vak’as n
körükleyen softa gazeteci 

1- Deniz  
2- Derin ve engin bilgisi olan 
3- Bolluk 
4- sim  

Anlay l

Gönlü büyük ki i, kalender, deniz gönüllü, 
ho  gören  

Çok içki içen  

Allah’ n rahmeti  

Kalem ve f rçayla yap lan çizgi, resim, 
betimleme  

Hile, oyun, aldatma  

Hileci  

Hilebaz, düzenci, entrikac

1- Hikâye. Ozanlara konu olan olaylar dizisi  
2- Ko ma biçiminde 11 hecelik halk iiri 

Destan gibi 

Tülbent, sar k

Tülbentler, sar klar  

Demet, tutam, top, ba lam

Dayanak, kuvvetlendirme parças , dayak  

El b çk s

Atelye, dokuma aleti, tezgâh  

1- Ustaba
2- Sat c

Topraktan yap lan ve içine su konulan kap  

Allah’ n eli  

Dua eden el 



1- zin, müsaade  
2- Yol verin! 

zni olan 

zinsiz, geli igüzel  

Temizleme özelli i olan kimyasal madde 

lâç, çare, em  

Güzel kokulu bir macun ekeri  

1- Süregelen, sürme, sürüp gitme  
2- Gidip gelme 
3- Sebat etmek 

Sürdürmek 

Dev gibi  

Hastal a çare bulan, ilaç yapan  

Ak l hastalar n n tedavisinde kullan lan bir 
çiçek 

1- Dönme; dola m, dola ma  
2- Devirler 

Kan dola m

Büyük dola m

Bir süs bitkisi 

Devlet  

Toprak bütünlü üne ba l  olarak örgütlü bir 
toplulu un yönetim kurallar n n i lemesini 
sa layan organlar n bütünü 

1- Önemli kimselerin ikametgâh
2- Ev 

Büyük devlet, Osmanl  Devleti  

Devletlerle ilgili  

Osmanl mp.’nda büyük rütbe sahiplerine 
verilen ve ”Saadet Sahibi“ anlam na gelen bir 
unvan 



Hükümdar  

yi talih  

Teslim almak 

1- Dünya  
2- Zaman, talih, kader 
3- Tarikatlarda zikir ve ayin 

1- Dönem  
2- Üstünde elektrik ak m  bulunan iletken yol, 
çevrim 

K sa devre  

Zonguldak’ta ilçe  

Dünya seyehati  

Zaman, talih  

Türk müzi inde bir usul  

Bir ayl k dönem  

Türk müzi inde bir usul  

Lâle devri  

Türk müzi inde bir usul  

Bir önceki hükûmetin ya da padi ah n devri  

Bir padi ah n hüküm sürdü ü dönem  

lerleme devri  

1- Devirle ilgili  
2- Güvenli i sa lamak amac yla dola an
asker, jandarma veya polis kolu 

Aktar lma

Bir i i ba kas na verme  

Toplama  

Kar s n n iffetsizli ine göz yuman kimse  



Kenar  

am  

1- am’la ilgili  
2- am’da yap lan bir kâ t türü 

Herhangi bir ulusun anayurt d ndaki kolu 

Alt n ve gümü  i lemeli bir ipek kuma

Bir tür ipek kuma

Önsöz  

Ta  veya a açtan yap lma büyük havan  

1- Yüz, çehre  
2- Bulu mak 

Sevgilinin yüzü 

Güzel çehre  

Özgürlü ün güzel yüzü  

Sevgilinin yüzü  

Göz  

Gözcü, nöbetçi  

Gözcünün bulundu u yer  

Görmü ler  

1- A layan göz  
2- Göz bebe i

Öteki, ba ka, öbür  

Ba kalar n  da dü ünerek ya ayan; 
ba kalar n n iyili ini isteyen 

Köy a as

Dikimevi  



1- Duygu ve dü ünceyi bir noktada toplama. 
Uyan kl k
2- Özen 
3- ncelik, do ruluk 

Dikkat çeken 

Bak  celbetme  

1- Bir dilin anla labilir olarak konu ulmas n
sa layan kurallar bütünü
2- Güzel konu ma sanat

1- Gönül, yürek, kalp  
2- Duygu, dü ünce ve istekleri anlatmak için 
konu ma ve anla maya yarayan organ 
3- A zdaki hareketiyle bir eyi tatmaya, 
yutmaya ve konu maya yarayan organ 

1- Nokta  
2- Mand ra 
3- Gönül, kalp 

Kalp hastalar n n dillerinin alt na koyup 
emdikleri ilaç 

1- Gönül ok ayan  
2- Kad n ad

1- Yi it, yürekli, cesur  
2- Erkek ad

1- Güzel söz söyleyen, konu kan  
2- Diliyle kand ran 

1- Al ml , güzel kad n
2- Kad n ad

Dilberler 

Dudak eklinde hamur tatl s

Â k

1- Güzel konu an  
2- Sevgili 

Gönül  

Gönül ayd nlatan  



Sevinçli  

Â k. Gönlü yaral

1- Sevindiren  
2- Türk müzi inde bir makam 

Gönlü k r k

Yürek parçalayan  

çi kan a layan  

Serseri gönül  

Karars z gönül  

Kederli gönül  

Temiz kalp  

Sevmekten akl n  kaç ran

ncinebilen gönül 

Gece yar s

Harap gönül  

Zavall  gönül  

1- Çekici  
2- Türk müzi inde bir makam 

Çocuk için: konu mak 

1- Gönül alan  
2- Bayan ad
3- Türk müzi inde bir makam 

Gönül yapan  

Gönül avlayan  

uur, beyin, bilinç, zihin  

Beyincik  

Yunanistan’da kalan Türk ehri 



am  

1- Çakal  
2- Süpürgelik 

1- Bir üzüm çe idi 
2- M s r’da ehir 

1- Tanr ya inan  yolu, kurallar , dü ünme ve 
davran  düzeni 
2- nanç yolu. nan , iman 
3- Âdet, hâl  

Güç birimi. Dyn  

1- Osmanl  döneminde çeyrek lira  
2- Arap para birimi 
3- Afyon’un ilçesi 

Sa l  yerine gelmek 

Dini inac  güçlü, mütedeyyin  

Ayn  dinden olan  

Din bak m ndan

Dinle ilgili, dinsel  
 
Duymak ve anlamak için dikkatini bir 
konu maya yöneltmek 

Dine hizmet eden  

Parlak, parlayan  

1- Bilgi, zekâ, ak l, yetenek  
2- Otorite 

Dirayetli  

Bilgili, otoriter  

1- Eskiden kullan lan gümü  sikke 
2- Eski bir a rl k birimi olan okka’n n
dörtyüzde biri 

Esirgeme  



Evlerde oturmak amac yla kullan lan
yumu ak, rahat ve geni  koltuk 

1- Devletin yüksek meclisi  
2- Bir airin iirlerini, kafiyelerine göre 
alfabetik olarak içine alan eser 

Deli, al k, kaç k, budala  

Delilik 

Kubbealt

Yüce dîvan. Ola anüstü mahkeme  

Askerî mahkeme  

Halk n ikâyetlerinin dinlendi i ve devlet 
i lerinin görüldü ü padi ah huzuru 

Hesap günü  

Mevlana’n n bir eseri  

Say tay  

1- Divanla ilgili  
2- Osmanl  Devletinin resmi yaz  türü 

Kâ garl  Mahmut’un Türk Lehçeleri Sözlü ü; 
En eski Türkçe sözlük 

Kalemli i ve hokkas  bir arada olan yaz
tak m

Kar l kl  konu ma

1- Din kurallar na ba l l k
2- Din duygusu. Dindarl k

Din ile ilgili görevler 

Dindar ki i

Ülke, memleket  

Güneydo u Anadolu’da il merkezi. 

Yabanc  memleket  



Osmanl  ülkesi  

1- Bedel. Zorunlu kar l k
2- Perhiz 

Kale muhaf z . Kale bekçisi 

Bir müzik yay n n  kendi materyalleri ile tek 
ba na gerçekle tiren ki i. Disk jokey  

Yalan konu mayan ki inin durumu 

1- Hile  
2- çine e ya konulan kapakl  mobilya 
3- Kuyudan su ç karmaya yarar çark 
4-Dönen 

Hileci, dalavereci 

Bir yar  kazanmak için kullan lan ilaç 

Dostça  

Tavlada zarlar n ikisinin de dört gelmesi  

Yunanistan para birimi

Haber bültenlerinde do al sesin fonda 
verilece ini belirten k saltma 

1- Niyaz. Allaha yalvarma, yakar
2- badet ve yakarma amac yla okunan dini 
metin 

Dua eden 

Dua okuyucusu  

Alt  düz, bir tür mavna  

U ram , tutulmu , yakalanm

Dumanl

ç. çeri. çeri girmek  

Giri  ücreti  

Kütahya merkeze ba l  ilçe 



Hastal ktan bir uzvun kurumas . Körelme  

A a , alçak  

leriyi gören. Öngörülü  

1- Gelin ba l
2- Ya murlu havalarda ba a geçirilen delikli 
çuval 

1- Hile. Yalan dolan  
2- Tavlada zarlar n ikisinin de 2 gelmesi 

Vidan n sa lam yerle mesi için duvara 
konulan çentikli plastik madde

Tavuk cinsi  

Dünya ve ahiret  

Türk müzi inde bir makam  

Evlendirme törenleri 

çinde çe itli eylerin perakende sat ld  yer  

Hz. Ali’ye Hz. Peygamberin arma an  beyaz at  

Bir önceki gün 

Gece 

1- Bekçi davulu  
2- Dümbelek 

1- Yeryüzü, yer yuvarla , yer  
2- Çevre, ortam 

Ya amsal mal ve para  

Dünya ile ilgili, dünyaya ait  

Dümdüz bir ekilde 

1- nci tanesi 
2- Bayan ad

E i olmayan inci  

ri taneli büyük inci  

Do ru, düzgün, yanl s z, onurlu  



K r c , sert  

Lübnan’l  Müslüman bir grup  

Tavlada iki zar n da üç gelmesi  

1- Genel kural, kaide  
2- Büyük defter 
3- Devletin kanunlar n n tamam

Akl ndan geçirmek. Zihninde incelemek 

Bilinç zay flamas yla beliren ruh bozuklu u

1- Tavlada iki zar n da 6 olarak gelmesi  
2- Beklenmeyen rastlama 

Bak m yurdu. Darülaceze  

Dost olmayan. Birinin kötülü ünü isteyen 

Devletler  

Büyük devletler  

Türk müzi inde bir usul  

Borçlar  

Osmanl ’n n son dönemlerinde yabanc lardan 
al nan borçlar n ödenmesi için kurulan müessese 

kidilli. Ba ka yerde ba ka türlü konu an

yile me 



E 
 

Büyükler  

1- Da  k rlang c
2- Sürüler, gruplar 

1- Boyutlar, kenarlar  
2- Bir alan n eni, boyu, yüksekli i

Arapça’da her harfe kar l k bir say  verilerek 
yap lan bir hesap çe idi 

1- Ebcet okuyan 
2- Okula yeni ba layan 

Ebcet sistemiyle bir kelimeyi say ya çevirme  

Sonu olmayan gelecek  

Hiçbir zaman  

Sonu olmayan, ölümsüz  

Sonsuzluk  

1- Sonsuz olarak  
2- Hiçbir zaman 

Ya l  yufka 

Ana ve baba  

Al k, ahmak, ak ls z

Ak ls zca  

Da  k rlang c



1- Ka
2- Kâ t süslemecili inde dalga veya a aç 
kabu u eklinde sudan kâ da geçirilen süs 
3- Kad n ad

Üstünde de i ik renkler bulunan. Alacal

Üzerinde damarl  renkler bulunan kuma

Baba  

slâm n ilk Halifesi Hz. Ebubekir  

( mam-  Azam) Hanefi Mezhebinin kurucusu 
ve Arap olmayan din büyü ü

Hz.Adem  

16. yy. Osmanl eyhülislâm

2. Me rutiyet dönemi Türk gazetecisi  

Cömert, eli aç k

Beyitler  

Yabanc lar, ecnebiler  

Atalar, dedeler  

Çanakkale’de ilçe  

Hayat n sonu. Ölüm zaman

Cinlere kar m

1- Sevap  
2- Ücret kar l  çal an. Yevmiyeli 

Tamam , hepsi  

Yabanc lar. Ba ka ülkelerin uyru unda olan  

1- Ücret  
2- Sevap 

Y ld zlar  

Bilirki inin takdir etti i ücret  



Pazarl k sonucu kararla t r lan de er

1- En iyi olan  
2- Erkek ad

1- Kimyasal yollarla ilaç yapmaya yarar 
maddelerin genel ad
2- Parçalar 

lâç yapan ve satan  

lâç sat lan yer  

Çok cahil 

1- Bir borcu yerine getirme, ödeme  
2- Tarz, ifade, duru  biçimi, davran
3- Naz, cilve 
4- Kad n ad

Nazl , i veli 

Tek ba na tam anlam  olmayan ancak 
ba na geldi i kelimeyle (dahi, kere, için, 
bile… gibi) anlam ortaya koyan ek 

Ayr l k naz

Terbiye, usul, incelik  

Yol, yöntem  

Edebiyata ve terbiyeye ili kin. Yaz nsal  

Edebiyatla u ra an kimse 

1- Naz m veya nesir sanat na ait  
2- Naz m veya nesrin tarihsel veya 
günümüze ait bile imlerini içeren bir bilim dal
3- Literatür 

Tanzimat döneminde bat c  bir edebiyat ak m

Edebiyatla u ra an

Terbiyeli  

1- Fiil ve isimlere eklenen anlaml  sözcükler  
2- Aletler, tak mlar; avadanl k



1- Terbiyeli, kibar, zarif  
2- Edebi yap t veren kimse  
3- Erkek ad

Ediplere yak r ekilde  

1- Edepli, terbiyeli,zarif  
2- Edebiyatla u ra an 
3- Kad n ad

Etkilenen. Pasif  

Yasal deliller  

1- Sat h, yüz  
2- Borçlunun yapmak zorunda oldu u
davran

Devirler, ça lar

Alaturka klâsik müzik  

ler, ameller  

1- Üstün, özellikli, faziletli  
2- Erkek ad

1- E itim görmü  ki i
2- Terbiyeli, ince, nazik ki i
3- Rütbesi Yarbay’dan küçük kumandan 
4- Bey anlam nda kullan lan bir deyim 

1- Eskiden toplulu a seslenme sözü 
2- Atatürk’ün gerek mecliste gerekse 
kalabal klara kar  konu mas na ba larken 
veya konular n ba nda söyledi i hitap 
kelimesi 

Figan etmek, ba rmak  

Dü ük çocuk  

1- Dü ünceler, fikirler  
2- Tasa, kayg

S k nt l  ortamdan ayr lmak 

Kamuoyu  



1- Gökler, küreler  
2- anslar, talihler, felekler 
3- Osm mp. döneminde Romanya’n n bir 
bölümüne verilen ad 

Zonguldak’ta ilçe  

1- Ünlü Yunan filozofu Platon  
2- Aç k mor renk ve bu renkte olan 

Eflatun renginde  

Bireyler, fertler  

Ailenin fertleri  

Erler  

nsanl n fertleri  

1- Par lt
2- Kad n ad

1- As rlar boyu söylene gelen, do ru olup 
olmad  ku kulu, ola anüstü olaylar 
2- Masal.Uyduruk hikâye 

Efsanelerde geçen  

Büyü, sihir, güzellik  

Büyülü  

ayet ( art anlam n  güçlendirir)  

plik e irmekte kullan lan araç 

Önem, gerekli, daha  

Önem, de erlilik  

1- Yetkin. Yetkili  
2- Topluluk, cemaat 

Al k olan. Vah i olmayan. Evcil  

nsanlar  

Hz. Peygamberin yak n akrabalar



Dikkat edenler  

Gönül adam , kalender, rint  

Ahireti dü ünmeyen  

Bilirki i

Müslümanlar  

Haçl lar

Hz. Muhammed’in ya ant s n  uygulayan  

Kötülük yapan  

Tarikat üyesi  

Bilirki i, ay rtman  

nsanlar  

1- Yetki, yeterlik  
2- Kabiliyet, liyakat ve bunlara ili kin belge 

Yetkili  

1- Piramit eklindeki M s r firavunlar n n
mezarlar
2- Üçgenlerden olu an ekil. Piramit  

1- En uygun. Daha az kötü  
2- Ucuz 
3- En kolay 

En az zararl s . En az kötüsü  

Uygunluk 

1- Büyük y lan
2- Korkunç bir masal canavar
3- Erkek ad

Hayali ve korkunç hayvan  

1- Devlet erkân , ileri gelenler, büyükler  
2- Rahat na dü kün 



Az nl k, etnik  

Hristiyanl n temeli, üçlü zuhurat. Baba, o ul 
ve kutsal ruh 

1- En büyük  
2- Erkek ad

Hindistan’da Timur mparatorlu unun 
hükümdar

Tohum 

Ekmek i ini yapacak 

Bir konutun veya bir binan n kullan l
amaçlar ndan birini tamamlayan ya da 
kolayla t ran yap .

1- En mükemmel, en kamil  
2- sim 

Canl lar n ili kilerini inceleyen bilim dal

1- erefli, cömert  
2- Erkek ad

Pek cömert, çok eli aç k

Geneli, en ço u, en çok  

Çokluk. Salt ço unluk. Yar dan çok  

Uzman incelemesi 

1- Yard m isteme edat
2- B kt m art k! Yeter! Usand m! Bezdim! 

u halde, imdi, henüz, u anda, daha  

1- Esnek, esnemeli  
2- Il ml

1- Esneklik  
2- Il ml  dü ünceli olmak 

Do u Anadolu bölgesinde il ve il merkezi. 

1- F r nda yap lan bir et yeme i
2- Arnavutluk’ta ehir 



Mutlaka, üphesiz, ku kusuz  

Her halde, eninde-sonunda  

Her türlü giysi, esvap, tak m

Kahramanmara ’ta ilçe  

Dicle-F rat nehirlerinin aras ndaki bölge  

Bir konu, bir dü ünce hakk nda konu mak, 
tart mak. 

Elektrikle ilgili  

Ac , sanc , keder, üzüntü, a r , dert  

Ac  çeken  

Elemli Eleme u ram

Fatiha suresini okumaya davet  

Laflar  

Gerçekten, hakikaten, do rusu  

Allah’a ükür olsun  

Evrenin yarat c s na hamdolsun  

1- spanya’daki slâm devletinin ba kenti ve 
ünlü saray
2- K z l

K saca, sözün k sas , i in sonu  

“Hüküm Allahtand r“, “Allah n hükmü 
geçerlidir“ 

1- Bayan ad
2- Allah ad n n ilk harfi olmas  nedeniyle 
Tanr  anlam nda da kullan lan mecaz ifade 
3- Arapça’n n ilk harfi. Uzatma harfi 

1- Osmanl  ve Arap alfabesi  
2- Ba lang ç, ilk 

Da  keçisi 



1- Ac , keder, ac kl , ac nacak hal 
2- A r tan, ac tan 

Arapçada elim kelimesinin müennesi 

“ nsaf et!”, “Insaf edilsin”  

Rütbeli ki ilerin adlar n n ba na getirilen 
unvanlar  

Sözün k sas . Hâs l , hülâsa   

Bir meyve  

1- De erli, saydam bir ta
2- Üstün tutulan ki i. Sevgili 
3- Kad n ad

Meyve suyunun dondurulmas yla yap lan bir 
tür pelte 

1- Elmas parças
2- Çok güzel ki i

1- Elmas gibi yontulmu  kristal  
2- Cam kesmeye yarar alet 

slam dünyas nda sözlük benzeri ilk çal ma

Elde ta nabilir telsiz 

Erkek karde lerin e lerinin birbirlerine göre 
durumu  

1-Renkler. Rengârenk  
2- sim 

Çe it çe it

Bir daha kar la lmayacak ekilde ayr l rken 
söylenen veda sözü 

Uygun 

1- plik eklinde tel tel lifler  
2- Bitkilerin yumu ak k s mlar n  olu turan 
ince ipler 
3- A ac n odunundaki lifler 

Bugün, hâlâ, imdi. Bugünkü  



Çok gerekli, lüzumlu, vazgeçilmez  

Ba rsaklar  

Emanetler  

Birisine korunmak için b rak lan ey  

Ba kalar n n e yas n  korumay  meslek 
edinmi  ki i

Emanet olarak, geçici  

pucu, belirti, yard mc  bilgi, iz  

Emirlik, beylik 

1- Bir i te uzun süre çal an
2- Çok kullan lm

1- Gerçekle tirilmesi zamana ba l  istek  
2- Kad n ad

Emme eylemini sürekli yapan  

lk slâm devleti  

1- Kendisinden emniyet umulan, güvenilir, 
inan l r
2- Kendine güvenen 
3- Tehlikesiz 
4- Erkek ad

stanbul’da ilçe  

1- Emredilen husus. Buyruk. Komut  
2- Erkek ad

1- Araplarda bir ehrin ya da ülkenin ba
veya sorumlusu  
2- Erkek ad

Emir gibi  

Emir verir gibi 

Hizmet eri, emireri  

stanbul Fatih’te cami  



Yüksek bir makam taraf ndan emredilmek 

Emir mektubu. Yaz l  buyruk  

Mekke ve Medine’den sorumlu ki i

Hz. Muhammed’in halifesi Padi ah

Gayr menkul Mülk Ev – arsa – tarla gibi 
ta nmazlar  

lçedeki polislerin en üst yetkilisi 

1- Eminlik  
2- Polis örgütü, güvenlik 
3- timat etmek, güven, güvenmek 

Kuma  üzerine desen yapma i lemi 

Hastal klar  

Padi ah emri  

1- Allah’ n emri 
2- Ölüm 

Yap lmas  zor i

Zorla yapt rma, oldu-bitti, olupbitti  

Ferman  

1- Örnek(ler), benzer(ler)  
2- Katsay
3- Ya t

Benzeri bulunmayan 

1-Örnekler, benzerler, emsal  
2- Arapça fiilleri aç klayan gramer kitab

Ticari mallar, sat lacak eyler  

Mallar. Para ile al nabilen eyler  

Halk, ahali  



1- Kur’an-  Kerim’de bir sure  
2- Surelerden derlenmi  dua kitab
3- Evcil hayvanlar 

Benlik duygusu  

1- Peygamberler  
2- Kur’an-  kerim’de bir sure 

Son, bir ki i veya olay n sonu  

Komisyon, meclis,komite, ûra 

Siyasi komisyon  

1- Vücut, boy, beden  
2- Biçim, ekil 

Vücuda tam oturan, biçimli elbise  

1- 60 cm Uzunlu unda ölçü birimi  
2- Derece, mertebe 
3- Ölçü 

Bir geli imi gösteren say sal de erler 
aras ndaki ili ki

Nadir, seyrek olan, çok az  

1- Saraylarda harem ve hazine daireleri  
2- Osmanl  saray nda iç örgüt 
3- Osmanl  Devleti’nde de i ik devlet 
kademelerinde görevlendirileceklerin gitti i
okul 

Dolayl

1- Dü ünce, merak  
2- üphe, korku, üzüntü, tasa, kayg

ç salg larla ilgilenen t p dal

711-1492 y llar  aras nda ber 
Yar madas ’nda Müslümanlar n hâkimiyeti 
alt nda bulunan bölgelere verilen ad 

Hallâc-  Mansur’un me hur sözü: Ben 
Hakk’ m… 



Edirne’de ilçe  

Kur’an-  Kerim’de bir sure  

Bula c  hastal klarla ilgili t p dal

Nefis, lezzetli, çok güzel  

Tütünden yap lan, keyif için buruna çekilen 
toz  

Sübjektif, öznel  

Topluluk, toplanma yeri  

Mania  

Salatas  yap lan bir bitki  

yiden iyiye  

Mutlaka  

1- Dost, arkada , sevgili, yak n
2- Erkek ad

1- Donmu , peki mi
2- Ate
3- Bayan ad

laç vermek için vücuda i ne yapma 

Y k nt , döküntü  

1- Yard mc lar, koruyucular  
2- Medine’de Hz. Muhammed’e yard mc
olanlar 

Ensardan olan kimse  

Tek parça kad n giyece i

Konu maya farkl  anlamlar katmak üzere 
seslerde yap lan de i iklikler. Tonlama 

Çe itler, türler  

Çe itler, türler  

1- Nurlu, parlak  
2- Erkek ad



Oldukça 

Erkek, asker  

Asl  olmayan eyler  

Arazi  

1- Dört  
2- Tokat’ta ilçe 

1- i en iyi bilen, ehil, lây k
2- Ba kan, reis 

Gönül adamlar

Kötü niyetliler  

Himmet sahipleri  

Namuslular  

Vefal  ki iler

1- K rk, k rk nc
2- 21 Aral k – 31 Ocak aras nda k n en 
so uk dönemi 

K rk  

1- erefli, itibarl , seçkin  
2- Erkek ad

1- Gemi ustas
2- Fazilet, de er 
3- Erkek ad

Bakire 

1- Allaha yak n olan 
2- Erkek ad

Ha a,  böyle bir ey olmad

1- Ac badem a ac
2- Erkek ad

Bir musiki aleti, org  

Kendine özel renkli bir çiçek  



Eflâtunla k rm z  aras  renk  

1- H zl  giden at  
2- Erkek ad

Erguvan örnekli a aç grubu 

1- Merhametlilerin merhametlisi  
2- Allah 

Ucuz. En ucuz  

1- Zeki, uyan k, ak ll
2- Erkek ad

Kat  bir maddeyi eritebilen 

1- Uykusuzluk hastal
2- Güç, iktidar, siyasi nüfuz 

Yaz lar, rakamlar  

1- Direkler, destekler  
2- Reisler, yöneticiler, büyükler 

Kurmay subay  

Kurmay subaylar grubu  

Genelkurmay  

1- Kurultay, kongre  
2- Erkek ad

Sonraya b rakmak 

Ruhlar  

Uzun süre saklanabilen yiyecekler  

Do u Anadolu’da yukar  F rat bölümünün 
kuzeyinde il ve il merkezi 

Do u Anadolu’da il ve il merkezi 

1- Mutlu, hay rl
2- Erkek ad



A a l k ki iler

Do ru, sahih  

Yeniçerilerin kay t defteri  

simler, adlar  

1- Esirlik, tutsakl k, kölelik  
2- Boyunduruk 

1- As l, kök, ana öge  
2- Gerçek, do ru 

Kural olu turmak 

Esaslar 

Asl nda, esas nda, temelinden  

Temel, ba l ca  

Do ru, sa lam

1- Uydurma, yalanlar  
2- Mitoloji. Tarih öncesi Tanr lar n
serüvenlerini anlatan öyküler 

Mitolojiye ili kin 

Sebebler, vas talar, nedenler  

Gerekçe  

Zorunlu sebebler  

Arslan  

Arslangiller  

1- Allah n Arslan  (Hz. Ali )  
2- Aslan burcu 

Ac nma, üzüntü, keder, hüzün, yerinme  

1- Bir kimsenin yap p meydana getirdi i ey, 
yap t
2- Kitap 
3- z, alamet 
4- Telif 
5- Etki, tesir 



Bir tür yaz  kâ d

Canl l k belirtisi  

1- Sahipler, malikler  
2- Hz. Muhammed’i görüp, sohbetinde 
bulunmu  olanlar 

Tarsus veya Selçuk’ta bir ma arada 300 y l
uyuyup, uyand ktan sonra da çe itli olaylar 
ya ayan 7 ki i ve köpekleri 

Hz. Muhammed’in sahabesi  

1- Hisseler, paylar, hisse senetleri  
2- Borç kar l  ödeme senetleri 

Hisse senedi ve tahviller  

Seherler, sabah vakitleri  

1- Dolgun ve parlak yüz  
2- erefli ve otoriter erkek 

Sorular  

Çok hafif esen rüzgâr  

1- Tutsak, kul, köle, vurgun  
2- Hava  

Esir gibi, esirce  

Esirlik, kölelik  

A k n kölesi  

Sava  esiri  

Köle  

Çok önceden 

ç Anadolu bölgesinin kuzeybat  kesiminde il 
ve il merkezi. 

Bizden öncekiler, gelmi -geçmi  ki iler, 
selefler  



simler, adlar  

Tanr ’n n güzel adlar

Karaya z. Karaya çalan bu day tenli  

Ara, yap ld  an, zaman, s ra

Dükkan  olan. Küçük ticaretle geçinen 
kimseler  

Harp zaman , sava  s ras

1- Seri, h zl
2- Kad n ad

Hint kenevirinden elde edilen uyu turucu ve 
tehlikeli madde 

Gizler, s r, s rlar, bilinmeyen ey  

S r haline gelmek 

Gizlerle örtülü, bilinmeyen  

Esrar kullanmay  al kanl k edinen  

Selâmlar

Selâm verme sözü  

“Rica ederim”; “mahcup ediyorsunuz” 
anlam nda bir incelik sözü 

Giyecekler  

Siyah  

Ayn  manâya gelen kelimeler 

iirler

A açlar  

ler-güçler  

Di er i ler

ah slar, ki iler



Aya yla yeri kazmak 

ekiller, biçimler  

Haydutlar, da da yol kesen h rs zlar  

Bir oyunda e  durumuna gelmek  

leri gelenler, itibar  olanlar, sözü geçenler  

Kötülük yapanlar  

1- Çok erefli, çok onurlu  
2- Erkek ad
3- Ünlü Osmanl airi 

nsan  

Anadolu’da Kadiri Tarikatinin kollar ndan biri  

Bey ehir ve çevresinde hüküm süren 
Anadolu Türk beyli i

Kâbe’nin 7 kez dola lmas

eyler, nesneler, türlü amaçlarla kullan lan
ta nabilir varl klar, yolcu beraberindeki eyler 

eyleri 

Hekimler  

Çocuklar  

Hitit 

Çevre; yanlar, dolay, taraflar  

Çevresinde, yak nlar nda, dolay nda 

Ayr nt l , eksiksiz  

Ayr nt l  olarak  

Yap lmas na yol açan  

Avrupa para birimi  

Buyruklar, emirler  



Ortadakiler. Orta zamanlar, vasatlar  

1- Yüce, yüksek  
2- Türk müzi inde bir makam 

Avc lar n yapt  çukurlar, siperler  

Do rulama veya onaylama sözcü ü

Çok uygun, muvaf k

1- S valar, kaplamalar  
2- Yerler, mekânlar 

Ayn  evde ya ayanlar 

Kuruntular, ku kular  

Eve ait 

Tah l tanesi  

Ailesine dü kün anne 

1- Vak flar  
2- Vakfedilenler (Cami, medrese vb) 

Padi ah vak flar

Vakitler, zamanlar  

Namaz vakitleri  

Daha iyi, üstün  

1- Bir kimsenin o lu ya da k z
2- Nesil 

Rumeli’yi fethedenlerin çocuklar

Uzun süre dayanan  

Evdeki çoluk çocuk 

1- Keramet sahipleri, ermi ler, erenler  
2- Koruyup gözetenler, veliler 

1- Belgeler, i lemli ka tlar, mektuplar  
2- Ar iv 



Bitkinin kar l kl  yapraklar

Dervi lerin belirli zamanlarda okuduklar  dua 
ve senalar

1- Elbisenin d  yüzü 
2- (Günümüzde) A ama, safha 

A aca ip as larak yap lan sal ncak  

1- S fatlar, nitelikler, vas flar  
2- çindekiler 

Evle ilgili 

Dalkavuk  

1- Önce, eski, ilk, önceki  
2- Ba lang ç

Önce, her eyden önce, ilk önce  

Daha önce, eski  

in ba nda

lk önce, ilk olarak  

Eskiden  

lkbahar  

Ba lang ç, ön i lemler. Öncesi  

Öncelik  

1- Bundan önceki  
2- Eski 

Önceki 

Allah  

lk ve son. Ba lang ç ve biti

Vezinler, ölçüler  

Nida sesleni i; hey  



1- Bir valinin idaresinde iç yönetimi ba ms z,
idari bölünme. Vilayet 
2- Osmanl ’da en büyük yönetim bölgesi 

Binek hayvanlar n n s rt na, oturmak 
amac yla konan nesne 

1- Sa  taraftaki  
2- En hay rl  olan Talihli 
3- Erkek ad

Bir O uz boyu 

Yetimler  

Yaz k, heyhat  

1- Evet öyle olsun  
2- Te ekkür ederim 
3- Allaha smarlad k
4- Ald r  etmeyen 
5- Merhaba 

1- Büyük sofa, salon  
2- Yüksek bina, kö k
3- Kameliye 

Gündüzler, günler  

Ömür. Ömrün günleri  

Geçmi  günler  

1- Bir peygamber ad
2- Erkek ad

Ey Müslümanlar!  

Eziyet, incitme, üzme  

Namaza davet için müezzinin minareden 
okudu u makaml  ça r

Ezanla ilgili  

Tekrarlayacak biçimde zihinde tutma  

Bu arada, ba l ca, esas olarak  



Ezilmesini sa lamak 

Ba lang c  olmayan. Öncesizlik  

Öncesiz. Ba lang c  olmayan  

Zihinler

S rtlar, arkalar  

Çiçekler  

Güzel ve parlak  

A r  s k nt , zahmet, cefa  

Eskiden  

Kazara. Yanl l kla  

Hayvanlar n çift t rnaklar

Zamanlar  

Düzgün konu an ki i

Zevkler  

Davetli olanlar, konuklar  

S k nt l

laveler, ekler  



F 
 

Müzikte mi ile sol aras ndaki nota 

1- Çal an, i ler durumda olan               
Faaliyette Çal ma  
2- Çal kan, canl
3- Etkin 

Faalcesine  

Faaliyet sahipleri, failler  

1- , canl l k, hareket, çal kanl k
2- Etkinlik 

Hammaddeyi mamul madde haline getiren 
büyük tesis 

Musibet, afet, trajedi, ac kl  olay  

Kötü, huylu, günahkâr, rezil  

1- Bilgili  
2- Erkek ad

Çin'de yap lm  porselen e ya  

1- tibar, k ymet  
2- Kad n ad

1- Onurlu, erefli, itibarl
2- Erkek ad

Kad n ad

1- A r , mübalâ al , abart lm ; ölçüyü a an
2- Kötü, ahlaks z

1- Fuh u meslek edinen, kötü kad n; orospu  
2- Ahlaks z kad n



1- Övünüp böbürlenme  
2- eref, onur 
3- Ün, an 
4- Fazilet, erdem 
5- Dervi lerin tarikatlerine göre ba lar na
giydikleri külâh 

Bir tür termometre 

1- Kar l ks z. Ücretsiz i  yapan, gönüllü. 
Onursal  
2- Erkek ad

Hz. Muhammed  

Hz. Muhammed  

1- Kad n ad
2- Divan airlerinin kasidelerde kendilerini 
övdükleri ko uk bölümü 

Fahri olarak. Ç kars z

1- Çok övünen, böbürlenen  
2- Ferah 

Övünerek  

1- Kâr, kazanç, yarar  
2- e yarama  

1- Üstün, ileri, yüksek  
2- Erkek ad

Üstünlük, ilerilik, yükseklik  

1-Yapan, i leyen  
2- Fiilin anlatt  i i yapan. Özne 

Ortakla a suç i leyenler. Suç orta

Bir mal ya da paran n zaman kar l  elde 
etti i de er, nema, riba, ürem 

Tuzak, kapan  

F k h bilginli i

Ama, lakin, ancak, yaln z



1- F k h bilgini  
2- Zeki, anlay l

Meyve  

1- Geçimini güçlükle sa layan, yoksul  
2- Zavall , biçare 

1- Bak m yurdu, dü künler yurdu 
2- Ev için nezaket sözcü ü

ans deneme. Sözde gelece i bilme hüneri  

1- Dayak atmak üzere ayak bileklerine 
s k t r lan iki ucu ba l  i kence arac  ve 
bununla yap lan i kence 
2- Kald raç olarak kullan lan iki ucu ba l
kütük 

Tekrarlanmak istenmeyen eylerin yerini 
tutan söz  

1- Mutlu, mesut  
2- Erkek ad

yiye yorma  

Fal kitab

1- Ölümlü, gelip geçici  
2- Ya l

Ölümlülük  

1- Yar küre eklinde cam kapak  
2- Abajur 

1- Büyük bir Türk filozofu 
2- Ankara'da semt ad

Süprüntü atmakta kullan lan sapl  kap  

Farz edelim ki, diyelim ki, sayal m ki  

Takdir ve tahmine dayal  Varsay msal  

Varsay mlar

Varsay m, hipotez  



Kemirgengillerden memeli hayvan. S çan  

1- Gürültücü, a z  kalabal k
2- Övüngen 

Ya lanmak, ihtiyarlamak 

Vazgeçmi

Ay rt edilen  

1- Atl , ata binen 
2- Anlay l
3- sim 

Farsça  

Acem dostu 

ran Edebiyat

Farsça  

1- Tanr  buyru u, borç, görev  
2- Lâz m, gerek 

Ayr l k, ba kal k, ayr m

Küçük fark 

ran

1- Hakl y  haks zdan ay ran
2- Hz. Ömer'in lâkab
3- Erkek ad

1- Allah' n, özür olmad kça yap lmas  zorunlu 
olan emirleri. Namaz, oruç, zekât, hac gibi 
2- Gerekli, lüzumlu, boyun borcu 
3- Var veya yok saymak. Örn: “Farz edin ki 
do rudur“ 

Ola ki, farz edelim ki ( galat)  

Diyelim ki; dü ünelim ki  

öyle veya böyle saymak, kabul etmek  

Her müslüman n yapmas  gereken i ler



Bir k s m müslüman n yapm  olmas yla 
di erlerinin yükümlülükten kurtuldu u emirler. 
Cenaze namaz n  k lmak, evsiz bir 
müslüman  evinde bar nd rmak gibi 

Olmayacak eyi olacakm  gibi dü ünerek 
söylemek. Tutal m ki 

Takdir ve tahmine dayal  (galat)  

Tahmin ve takdire dayanan, varsay m

Kuzey Afrika'da bir ülke  

Tanr 'n n emirlerini tan mayan, yalanc ,
günahkâr  

1- Klasik Türk Müzi inde belli bir s raya göre 
verilen konser  
2- Kitaplarda bölümlerin ayr ld  parçalar 
3- Mevsim 

kiye bölen, ay ran

1- Ara, aral k, kesinti  
2- ki eyin aras n  bölme 

Alaturka saz toplulu u

1- Kötü, yanl , bozuk  
2- Fesat ç karan, ara bozucu, müfsit 

Fesheden, iptal eden. Bölen; çürüten  

1- Güzel söz söyleyen, güzel konu an
2- Aç k ve düzgün anlat m. Kusursuz 
konu ma
3- Ayan beyan ortada olan 

Fesahatli, fasih gibi  

1- Bitki familyas
2- Aile, soy 

K s r döngü  

1- Ayr nt , bölüm, parça, k s m
2- Sonuçland rma 
3- Dört mevsimden her biri 



Bahar mevsimi  

lkbahar  

Sonbahar  

Arakesit  

Meydana ç kma, aç a vurulma, duyulma  

Çabuk ve iyi anlamak. Zihin aç kl

Hz. Muhammed'in Hz. Hatice'den do an 4 
k z n n en küçü ü ve en ünlüsü 

10 yy'da M s r ve Arap yar madas na
hükmeden Arap kabilesi 

1- Yaratan, meydana getiren  
2- Kur'an-  kerim'de bir sure 

1- Fetheden  
2- Bir ülke ya da kenti sava arak alan 
hükümdar veya komutan 
3- Erkek ad
4- stanbul'da ilçe 
5- Bir çok cami ad

1- Kur'an-  Kerim'in ilk suresi  
2- Ba lang ç, giri

Fatih gibi 

23 ya nda stanbul'u fetheden ünlü Osmanl
padi ah

Sütten kesilmi  çocuk  

1- Zeki, uyan k, anlay l
2- Erkek ad

Fitneci  

1- Mayas z ekmek  
2- Olmam , tav na gelmemi ey 

1- Durgun  
2- Il k

Ordu'da ilçe  



Bir ey veya i ten sa lanan hizmet 

Çiçek veya meyve kokusu  

1- Keskin k l ç
2- Kesin hüküm 
3- Erkek ad

Çok kötü eyler  

1- Faziletli, erdemli, üstün  
2- Erkek ad

Kad n ad

1- Ahlaki üstünlük, erdem  
2- Kad n ad

Erdemli  

Fazilet sahibi  

1- Gere inden çok Artan  
2- Gereksiz 
3- Art k, pislik 

Ortak fark  

Yürekler ac s , çok ac kl

1- Ac kl , çok kötü, trajik  
2- Korkunç 

1- Güne in do madan önceki ayd nl , tan 
k z ll
2- Kur'an-  Kerim'de bir sure  

Servet-i Fünun Dergisinde yeni bir ekol 
kurmak amac yla toplanan edebiyatç lar n
olu turdu u topluluk 

Tan yerinde gün do madan belirip sonra 
kaybolan geçici ayd nl k

Gün do u una kadar süren ayd nl k

1- Gözden ç karma, u runa verme, 
vazgeçme  
2- Kurban 



Bir amaç u runa can n  vermeye haz r olan. 
Serdengeçti  

Esirgemez Kendini feda etmekten 
çekinmeyen  

Can n  feda edercesine  

1-Zeki, ak ll , bilen  
2- Kad n ad

1- Zeki, ak ll , bilen  
2- Erkek ad

Bayan ad

1- Anlay l , kavray l
2- Erkek ad

Anlam, kavram  

akac l k, latifeci olmak  

Bozma, koparma, ay rma, kald rma  

1- Kurtulu , selamet, onma  
2- Mutluluk 

Kayseri'de ilçe  

Musibet,s k nt ya yol açan olay, büyük zarar  

Felakete u ram

Felakete u rayanlar  

Aristo’nun hocas

1- Vücudun bir taraf na inme gelmesi ya da 
beynin bir taraf n n t kanarak i levsiz hale 
geli i sonucu yürüyememe, kötürümle me. 
Nüzul 
2-  göremez olma 

 göremez duruma dü mek 

1- Gökyüzü, sema, gök  
2- Halk aras nda kötü durumlarda Tanr ’ya 
sitem (ah felek!)  



Gökyüzü bilgisi ile ilgili, astronomik  

Astronomi, gökbilim  

Sözünde durmayan, dönek  

Talihsiz, bahts z

Fransa 

1- Çiftçi  
2- Zenci, arap yüzlü 
3- M s r köylüsü 

Ko u turarak 

1- Filozofi  
2- Bir ilmin önemli unsurlar
3- Sabredip dayanma 
4- Varl k ve bilginin bilimsel temeli  

Ahlak felsefesi  

Din felsefesi  

Felsefe ile ilgili, felsefeye ait  

Felsefe ile ilgili bilgiler  

A z, dudak  

Güzel a z

1- Kötü, uygunsuz  
2- Üzücü 
3- Yokluk, geçip gitme, ölümlülük 

Allah’ n varl  içinde be eri hislerin yok 
olmas

Hz. Muhammed’in manevi varl  içinde kendi 
varl n  yok etme 

Dünya  

Celveti tarikatinin bir kolu  

Kötülük. yilik ve erdeme ayk r  olan 



Rufai Tarikatinin bir kolu  

Yok olan  

Hile, düzen, yalan  

çinde k kayna  bulunan ayd nlatma arac

Kad köy’de has bahçe 

1- Marifet, ilim. Fizik, kimya, Biyoloji gibi 
pozitif bilimler 
2- Tür, çe it, tabaka 

Fenle ilgili, fenne uygun; fence  

Fen ile ilgili, yöntemine uygun; teknolojik  

Kimya ilmi  

Teknoloji  

1- Ayd nl k, nur, parlakl k
2- Kuvvet, canl l k
3- kinci derecede olan 
4- ube, dal 

Eskiden Türk kad nlar n n sokakta giydi i
mantoya benzer uzun giysi  

1- Bahçeler  
2- Cennetler 

Cennet bahçeleri  

1- Hakk ndan vazgeçme, elçekme  
2- Dinleme 

Özveride bulunabilen 

1- Vazgeçme, b rakma, çekilme  
2- Bir mülkü ba kas na b rakma 
3- Dinlenmek; rahatl k

Bir akdin artlar ndan herhangi biri 
olmaks z n yap lan fera . (Butlan 
hükmündedir) 

artlara tam uyulmadan yap lan fera



Kay ts z- arts z yap lan fera

1- S k nt s zl k, sevinme, sevinç  
2- Karanfil 
3- Kad n ad

Bol, geni , rahat, havadar  

Bol bol, rahat rahat  

1- Art ran
2- Türk müzi inde bir makam 

1- Bolluk, geni lik  
2- Ucuzluk 

1- Mutlu, sevinçli  
2- Türk müzi inde bir makam 

Türk müzi inde bir makam  

Anlay , kavray l l k, sezi

Yatak, ilte  

1- Aral k, yar k
2- Di ilerin cinsel organ n n d

1- Biti , son, nihayet, ak bet 
2- Fayda 

1- Tek  
2- Ki i, birey 
3- Ba  ve devam  olmayan tek beyit 

1- Yar n, gelecek  
2- Erte 
3- K yamet 
4- sim 

E sizcesine  

Teklik, e sizlik  

Birey olarak  

1- Fertle ilgili, bireysel, ki isel  
2- Tek ba na yap lan
3- Erkek ad



Bir kazada u ran lacak zarar  azaltmaya 
yönelik ki isel sigorta 

Teklik, birlik, bireysellik  

1- Ferhat ile irin hikayesinin erkek 
kahraman
2- Güçlü ü yenen 
3- Erkek ad

1- Sevinçli, mutlu, en
2- sim 

1- Mutlu, kutlu, u urlu  
2- Kad n ad

1- Ayr nt larla ilgili  
2- kinci derecede 

1- E i olmayan, benzersiz; üstün  
2- Erkek ad
3- Avc  ku

1- Gururlu, kibirli  
2- Kad n ad

1- Göklerin sekizinci kat
2- Erkek ad

S k nt s z, ferah, sevinçli  

1- Kolordu komutan
(1.Ferik = Korgeneral) 

 (2.Ferik = Tümgeneral)  
2- Topluluk 

1- Gevrek bir elma çe idi
2- Piliç 

En güçlü 

1- Melek  
2- yi huy, yumu ak tabiat 

Parlak 

1- Emir, buyruk  
2- Padi ah buyru u

Allah n emri  



Padi ah n buyru u

Mevki, makam sahibi  

1-U urlu, ansl
2- Erkek ad

U urluluk  

1- Denizde 5 kmlik uzunluk ölçüsü  
2- De i ik ekillerde yorumlanan uzunluk 
ölçüsü 

Bol bol, geni  geni

Bir sansar türü  

Fersah  

Donuk  

Y pranm , bozulmu , eskimi , a nm

1- Yard m isteme, hayk rma; ç l k
2- Gürültü 
3- ikayet etme 

Hayk rmak

Satrançta vezir  

lim ve hikmet  

Bilgili, ilim sahibi ki i, filozof  

Ba a giyilen silindirik ba l k

1- Bozukluk  
2- Kötüye yormak 
3- Kar kl k

Anlat mda düzgünlük 

Bozma, da tma, kald rma, kapatma  

Bir anla man n bozulmas

a ma anlatan bir deyim  



1- Açma, aç lma
2- Sava arak alma, fethetme, zapt 

1- Arapça’da harflerin üzerine konulan 
“üstün” i areti 
2- Aral k

Birbirini takip eden iki harfin fethas yla 
okunma  

1- Fethe ait  
2- Erkek ad

Zafer  

1- Kad n ad
2- Mu la’n n bir ilçesi 

Bir yerin al nd n  müjdeleyen resmi mektup  

Put 

1- Peygambersiz veya padi ahs z geçen 
dönem  
2- ki olay aras ndaki zaman 
3- Kar kl k
4- Y ld r m Bayez t’ n Timur’a esir dü mesiyle 
Çelebi Mehmet’in Padi ah olmas  aras ndaki 
11 y ll k süre 
5- Hz. sa ile Hz.Muhammed aras nda geçen 
dönem 

1- Fetheden  
2- Zafer kazanan 
3-Allah 
4- Erkek ad

1- Oynak kad n
2- Cazibeli, cezbeli, meftun eden 
3- Fitneci, düzenbaz, kar t r c , kurnaz 

Cilveli kad n

1- Dini konularda, yetkili din adamlar nca 
verilen hüküm. 
2- Bir konuda gereksiz yere, buyruk verir gibi 
konu ma.
3- Eskiden bir sorunun çözümünde 

eyhülislâm veya Müftü taraf ndan verilebilen 
karar 



Osmanl mparatorlu u’nda fetva i leriyle 
u ra an dairenin amiri  

1- eyhülislam kap s
2- Müftülük kap s

eyhülislâm fetvas

Onurlu, erefli  

Faydalar, kârlar, kazançlar 

Bölük, tak m, grup; insan kalabal

Bölük bölük, ak n ak n

1- Galeyan, köpürme  
2- F k rma, kaynama 

Üst, yukar

Ola anüstü, görülmedik,beklenmedik  

1- nsanüstü  
2- Üstün nitelikli 

Üstteki  

Birden parlayarak  

Birdenbire, dü ünmeden yap lan

Elden kaç rma, elden ç karma, elden ç kma, 
kaybedi

Anar i, kaos  

Kad n ad

1- Su ta k n , ta ma  
2- Bereket 

1- Bolluk, çokluk, verimlilik 
2- lim-irfan  
3- Erkek ad

Verimli 

1- Felsefe ile u ra an, filozof  
2- Kayg s z, rahat ya ayan 



1- Bereket, çok verimli  
2- Bolluk veren, Allah  
3- Erkek ad

1- Gürlük, verimlilik, ço alma
2- lim, irfan, manevi vergi 

stanbul Çubuklu’da kas r

Bilgi ile dolu insan  

Bilgili

lim irfan art ran

Do ru yolu göstermenin manevi hazz

Ne ’enin bollu u

Feyizli, bereketli  

Feyiz bulan  

1- Art ran
2- Ucu buca  olmayan bo luk, gökyüzü, 
uzay 

Alçakl k

1- Sonuç, özet, hulasa  
2- Mahkemelerde soru turma evrak n n
alt nda bulunan özet. K sa tutanak 

Yoksul, fakir  

Yokluk  

1- slam hukuku, eriat ilmi  
2- Gere i gibi anlay p bilme 

1- Bend, paragraf, ibare 
2- Nükteli k sa hikaye 
3- Kanun maddelerinin her bir paragraf
4- Bölüm 
5- K sa gülünç hikaye  

F nd k kabu u rengi 

1- Topluluk, grup. Siyasi parti  
2- Tümen 



Parti üyesi 

Çok kürekli, h zl  bir sava  gemisi  

Uygun zaman, elveri li durum, vesile  

F rsat kollay c

1- Tanr ya isyan  
2- hanet, hainlik 

Havuzda suyu çe itli ekillerde püskürten 
a zl k; f k r k

1- Kas kta, kar nda veya kasta y rt lma
sonucu deri alt nda i kinlik olu turan bir tür 
hastal k
2- (Halk) K zmak, sinirlenmek 

Fitre 

Ramazan bayram

slama göre Ramazan ay nda verilmesi vacip 
olan sadaka  

Yarat l , huy  

Yarat l  olarak, huy itibariyle  

Yarat l la ilgili, tabii, do u tan olan  

1- çinde  
2- De er, k ymet 
3- Geçmi  zaman 

Para kar l  de er, eder, paha  

1- Bir can  kurtarmak için verilen de er
2- Hac’da günahtan kurtulmak için verilen 
sadaka 

Ac yla ba rma, ç l k, inleme  

Mevlana’n n ünlü eseri  

1- Bilimsel bir eserin içinde neler oldu unu
gösterir liste “ çindekiler”  
2- Not defteri 



çindekiler’i haz rlamak 

(Bkz Fi’l) 

Ak l dan mak

1- Dü ünce, tefekkür,  mülahaza  
2- Niyet, amaç 
3- Oy, rey, hüküm, görü

Dü ünce ile ilgili, zihnen  

1- Dü ünceli, idrakli  
2- Erkek ad

1- Fikirsel, dü ünsel  
2- Erkek ad

Bozuk fikir  

Yanl  dü ünce  

Kutsal dü ünce  

Sabit fikir, saplant

Kötü fikir  

Fikir ile ilgili i ler, fikir üretimi  

Kad n ad

1- Filgillerden kara hayvanlar n n en irisi  
2- Kur’an-  Kerim’de bir sure 

1- , eylem, yüklem, edim  
2- Bir i , bir olu  bildiren kelime 

Sonunda, nihayetinde  

Gerçekten; gerçekte yaparak  

Hakikaten, gerçekten, do rusu 

u anda, el an, imdi

Eylemsel  

Basit fiil  



-i hali almayan fiil (Mastar)  

Öznesi bilinen fiil, etken fiil  

Geçmi  zaman fiili  

imdiki ve gelecek zaman fiili  

Bile ik fiil  

Olumlu fiil  

Kötü i

Uygulama, gerçekle mi  i ler, edim  

Aç k ye il renk  

Mesela, örne in

stanbul’da padi ah bahçesi 

Gerçekte, gerçekten, her ne kadar ise de  

Avlu  

Fin dili 

1- Ayr l k, ayr l
2- Hüzün, s k nt

Kaçma, savu up gitme, kurtulma  

Kaçak, kaçm  olan  

1- Eski M s r hükümdarlar na verilen unvan  
2- Gururlu, kibirli, surats z, kötü yürekli 

Mesut, mutlu  

1- Uçma , cennet, rmak  
2- Kad n ad

ran’ n milli destan  ‘ ehname’nin airi

Cennetin alt  bahçesi  

Parlak k z l renk  

Ayr l k, ayr l



Üç direkli yelkenli bir sava  gemisi  

1- U urlu, bahtl
2- Erkek ad

1- Aç k mavi renkli, küpe ve yüzük ta
yap m nda kullan lan de erli ta
2- Kad n ad

Hiçbir kar l k beklemeden  

Ba kalar n n duyamayaca ekilde gizli ve 
alçak sesle konu ma.

1- Ara bozma, fesat, kar kl k, karga a
2- Ayartma, yoldan ç kartma 
3- Güzel kad n

Arabozucu  

Fitneci, fitne ç karan  

Görünü  bak m ndan  

Küçük i aret bayra

Çok yüksek frekansl  radyo dalgas .
Frekans Modülasyonu 

zmir’in kuzeyinde ilçe  

apka, çanta, çiçek yap m nda kullan lan ince 
ve yumu ak keçe 

Bat  Avrupa’da devlet

Hint-Avrupa dil ailesinin talik kolundan 
Frans z dili 

1- Kalp, yürek  
2- Erkek ad

Büyük sergi 

1- Kötülük, para kar l  zina  
2- Haddi a ma 

Genelev  



1- Fakirler, yoksullar  
2- Zavall

Gariplik, fakirlik 

Küçük taneli bakla  

F nd k

1- Do ru ile yanl  aras ndaki fark  gösteren  
2- Kur’an-  Kerim ve Kur’an-  Kerim’de bir 
sure  
3- Erkek ad

Uygun zaman, elveri li hal, elden 
kaç r lmayacak durum  

Lüzumsuz ey  

1- 16. yüzy l n ünlü Türk divan airi
2- Bo una, lüzumsuz, yersiz, gereksiz 

Ans z n, birdenbire  

Her çe it günah  

1- Y k c , dü ürücü  
2- Kad n ad

Herhangi bir ey  

Bak r para; kuru

Fenler; bilgiler  

Harp bilgileri  

1- Ayr nt lar, dallar  
2- Çocuklar ve torunlar 

Sütübozuk. Soysuz  

Parlatan, k veren  

1- Parlayan, kl
2- sim 

1- Büyü, sihir, güzellik, üfürmek  
2- Kad n ad



Büyüleyici  

Zaferler, fetihler, utkular  

Bezginlik, b kma, ald rmama. Ümitsizlik  

1- Mertlik, yi itlik  
2- Cömertlik 



G 
 

S k dokunmu , ince yünlü kuma

Anlay s zl k, kal n kafal l k

Kal n kafal , anlay s z

Al veri te hile, aldatma, kaz k atma  

1- Ac mas z, zalim  
2- Pahal  mal satan 

Gaddarcas na

A r ve iki taraf  keskin k l ç

Günahlar  affeden Allah  

Gaflete dü en, aymaz, ihtiyats z, bilgisiz  

Gafilce, dalg nl kla  

Habersizce  

1- Aymazl k, dikkatsizlik, dalg nl k,
dü üncesizlik  
2- hmal 

1- Merhamet eden, Allah  
2- Erkek ad

Esirgeyen ve ba layan  

Bazan, aras ra

1- Kay p, haz r bulunmayan, görünmeyen  
2- Görünmez âlem 

1- Pürüzlü i , s k nt l  i
2- Dert, s k nt , keder 



nsan pisli i

Yanl  söz, yan lma

stanbul’da bir köprü, kule ve semt ad

Büyük yanl l k

Yanl  oldu u halde herkesçe kullan lan
kelime ya da terkip. Yayg n yanl

Göz yan lmas

1- Galip gelmek, yenmek, üstünlük  
2- Çokluk, kalabal k

Galip gelmek, üstün olmak  

1- Co ma, yüksek heyecan  
2- Ayaklanma 
3- Kaynama 

A r  heyecanl

Bas k ve alt  düz gemi  

Çok pahal

1- Yenen üstün gelen  
2- Kuvvetli 
3- Erkek ad

Herhalde, san r m, anla lan

Galip olana yak acak ekilde  

Kesin galip  

Üstünlük kurma, yenme  

Edep ve terbiye d , kaba ve çirkin, pek kötü  

Mahsul, gelir  

Ayak, ad m

1- Üzüntü, dert,s k nt , keder, tasa  
2- Müzikte sekiz notadan olu an dizi 

Kayg l , tasal



Fitneci, çeki tirici  

Tasal , kayg l , s k nt l

1- Do al çene çukurlu u, yanak çukurlu u
2- Süzgün bak , göz süzme  
3- Bayan ad

Cezbeli bak

1- Bol, zengin, varl kl
2- Erkek ad

Bol bol 

1- Sava ta, dü mandan ele geçirilen mal  
2- Çal madan, rastlant yla elde edilen 
kazanç 
3- Beklenmeyen durum  
4- Kad n ad

Büyük tren istasyonu 

1- Ma ara  
2- Defne a ac

1- Tuhafl k, gariplik  
2- Anla lmayan söz ve haller 

Görülmemi , tuhaf, a lacak eyler  

Edebi tuhafl klar 

Dünyan n 7 harikas

Duygu ve a ka dayanan yap t

1- Kin, kötülük iste i
2- stek, niyet, amaç 

Birine kar  kin duymak 

Dü manl k ta yan, kindar  

1- Güne in batt  yön, bat
2- Avrupa 

Bat  ile ilgili, bat ya özgü  



Ac payam  

Bat  Trakya 

Bo az çalkalama  

1- Kimsesiz, yaln z, zavall
2- Yabanc , gurbette ya ayan 
3- Acayip, ilginç, al lmam

Garipler  

Garip gibi  

Al lmam , yad rganacak ey, acayip ve 
çirkin  

1- Batma, bo ulma, bat rma  
2- Bir eye fazlas yla sahip olma 

Oturularak yemek yenilen ya da bir ey içilen 
yerlerde mü teriye hizmet eden 

Zaptetme, zorla ve hileyle alma, kap p
kaçma. Zorla zaptetme  

Gasp ederek  

1- Kusma  
2- ç bulant s

Kusmak 

Gaspç , gasbeden, zorla alan  

1- Y kama, y kanma  
2- Ölü y kama 

Ölü y kay c

Kendinden geçme hali, bay lmak  

Dövü , kavga  

1- Yard m, yard m edici  
2- Suya dalma 

Dinsiz  



1- Gizli ey, görünmeyen, bilinmeyenler  
2- Duyularla tan nan âlemin ötesi 

Görünmeyenlere ait, bilinmezli e ait  

Kaybolma, yokluk, bulunmay

1- Maksat, amaç, erek, hedef  
2- Kad n ad

Pek çok, fazla, son  

1- Ayr , ba ka, ba kas , yabanc
2- Arapça’da  “de il”,  “olmayan” anlam nda
s fatlar n ba nda kullan l r Örn: ”Gayr  kabil” 

Ola anüstü çal ma, çaba gösterme  

Çaba gösteren, çal kan  

Ayr , ba ka, art k

mkâns z

Uçsuz bucaks z

Müslüman olmayan  

Ahlaks zca  

De i mez  

Gayretli  

1- Cehennem kuyusu  
2- çine dü ülünce bir daha ç k lamayan 
durum 

Din için yap lan kutsal sava

Hiddet, öfke, k zg nl k

Ceylan, ahu, güzel göz  

11.yy’de ya am  büyük slâm mütefekkiri  

1- Büyük aslan  
2- Erkek ad



Büyük din sava

1- Sonbaharda kuruyup dökülen a aç 
yapraklar
2- Klasik Türk Edebiyat nda kafiyeli, lirik 
konulu bir naz m ekli 
3- ark müzi inde söz aras nda o an 
düzenlenip okunan ark

Gazel okuyan ki i

Gazele ili kin  

1- Sava tan sa  dönen ki i
2- Kad nlar n takt  bir alt n türü 
3- Erkek ad
4- Sava ta ola anüstü yararl k gösteren ki i
veya ehirlere devletçe verilen unvan 

Bir sava a kat l p sa  olarak dönmek 

Afganistan’da bir ehir  

Öfkeli, hiddetli  

1- Bir yerden ba ka bir yere gitmek 
2- Bir yerin yak n ndan veya içinden gitmek 
3- Biriyle me k etmek, bir müzik parças n
me k ederek ö renmek, çalmak veya 
söylemek
4- Haberi bir ileti im arac  ile bildirmek 

1- Yoksul 
2- Dilenci 

Ya anacak zaman, ati, istikbal 

Gelmek eyleminin gelecek zaman ikinci ah s
çekimi 

Gelmekte olan 

Su üstünde yüzen, yük ve yolcu ta maya 
yarayan ya da sava  arac  olarak kullan lan
büyük ta t. 

1- Çocukluktan kurtulan, delikanl
2- Hazine, define 
3- Bingöl’ün ilçesi 



Herkese ait, umumi 

Her ne kadar, vak a, …ise de  

1- Dönücü, döndüren  
2- Bo az n alt k sm , çene alt , hayvanlarda 
boyun 

Türk müzi inde bir makam  

Çirkef lâ am

1- Cevher, elmas  
2- As l, esas 

Kuyumcu  

1- Tüfek, ni ane
2- Ok’un kiri e geçen ucundaki çentik  

Çekül  

Dola mak, seyahat etmek 

mrenme, arzu etme  

1- Yiyecek-içecek, besin  
2- Ahlâk  olgunla t ran ey 

Çene alt

1- Delikanl , genç  
2- Köleler 
3- Cennetteki genç, yak kl  o lanlar 

1- B kk nl k, usanma  
2- Zenginlik, bolluk 

Nefes borusunun üst k sm , hançere 

1- Bulunmama, kaybolma, yokluk  
2- Arka 

Arkas ndan, mevcut olmaks z n, kendi 
yokken  

Bulunmad  s rada

1- Dinin yay lmas na yard mc  olan  
2- Erkek ad



Arkadan çeki tirme, yerme, aleyhte konu ma, 
dedikodu  

Olaylar n durumu, i lerin yürüyü ekli  

1- Anafor, sular n dönüp çukurla t  yer, 
çevri  
2- Tehlikeli yer 

Kas rga

1- Dola k, kar k, çapra k, tutulmu
2- ç içe istiflenmi

Tutulmu , yakalanm

aret, cilve, naz  

Giri , söz açma  

A layan  

Tomurcuk, açmam  çiçek  

Küçük a zl

A z  güzel ve küçük olan  

Ya murda suyun yüzünde olu an kabarc k

Küçük dudakl

Olu mas  genellikle tektonik, volkanik vb. 
olaylara ba l  olan, toprakla çevrili, derin ve 
geni ; tuzlu veya tuzsuz durgun su örtüsü. 

Bir nesne veya kimsenin varl n  alg lamak. 

1- nsanda ve hayvanda görme organ , çe m
2- Su kayna n n a z

Bir suyun topraktan ç kt  yer 

Ayna 

Makine ya

Söyleyen  



Kaba, biçimsiz  

1- Boyun ve kas kta ç kan i , bez, beze  
2- Konu urken güldüren ki i

Yüzüne bak lmayacak kadar sevimsiz ve 
çirkin  

Affetme, günahlar  örtmek  

1- Henüz b y  ç kmam  genç  
2- Köle 

O lanc

Korkunç hayalet  

1- Gariplik, yabanc l k
2- Do up ya an lan yerden uzak. Yad el 

Para kazanmak için d ar da ya ayan 

Gurbet görmü

Garipler, yabanc lar 

Ortaça da bir Türk devleti  

1- Bat , batma 
2- Güne in bat

(Güne  için) Batmak 

1- Böbürlenme  
2- Kendini be enme, kibir 

Büyüklenmesi, kibiri 

Cünupluk ya da ayba  halinden sonra 
y kanma. Boy abdesti  

çinde y kan labilir küçük bölme  

Kayg , keder, tasa  

Dinlemek  

Kö e

A z n iki yan



Güney Amerika’n n kuzeyinde bir ülke  

Sanki, diyelim ki, sözde 

Gaibler, göze görünmeyenler 

Bir bestenin yaz l  metni 

1- nci 
2- Kad n ad

Potasyum nitrat  

1- Gülmekten emir 
2- Gülgillerden bitki ve çiçek 

Gül suyu 

Armut biçiminde küçük gül suyu i esi 

Ni astadan yap lan ince yufka ve tatl

Gül bahçesi 

Törenlerde topluca okunan makaml  ilahi 

Ezan  

1- Gül gibi ince ve nazik 
2- Kad n ad

Gül demeti  

Gül reçeli 

Gül hissi veren öpü me 

Gül yüzlü 

Gül yüzlü 

1- Gül toplayan 
2- Kad n ad

A z  güle benzeyen 

1- Gül demeti 
2- Türk müzi inde bir makam 



Güler yüzlü 

Gül saçan 

1- Nazik, kibar 
2- Kad n ad

1- Gül renkli 
2- Kad n ad

Açmam  gül 

1- Gül renkli 
2- Kad n ad

Gül renkli 

Gül renkli 

Arzu bahçesinin gülü 

Güzel gül 

1- Gül bahçesi 
2- eyh Sadi’nin eseri 
3- Türk müzi inde bir makam 

Taze gül 

1- Gül yanakl
2- Kad n ad

Ak l hastanesi hademesi 

Kurnaz 

Ak l hastanesi hademesi 

Top mermisi 

1- Nar çiçe i
2- çel’de ilçe 

1- Gül fidan
2- Kad n ad

Pembe yüzlü 

Gül içen 



1- Gül saçan 
2- Kad n ad

1- Gül yanakl
2- Kad n ad

1- Bir masal kahraman
2- Kad n ad

Nev ehir’de ilçe 

Gül tatl s

1- Gül bahçesi 
2- Kad n ad

Bir tarikat ad

1- Gül derili, gül vücutlu 
2- Kad n ad

1- Gülümseyen 
2- Kad n ad

Gül bahçesi 

Kay p,yitik 

Sezme, hissetme, sanma 

Zeytin kuyusu 

Bol, s k, çok 

Do u Karadeniz bölgesinde il merkezi 

24 saatlik süreç 

1- Dince suç say lan
2- Sorumluluk 

Günah olacak bir i  yapmak 

Günah i lemi , günahl

Günah i leyen gibi 

Kubbe, üstü yuvarlak bina 



1- Besili,iri 
2- Kahraman, anlay l
3- Erkek ad

Bir a aç türü 

Aç 

1- De ersiz görülen grup, topluluk 
2- Sürü 

Silah olarak kullan lan a r topuz 

Edepsiz 

Aç k, ferah, rahat 

Beyhude, bo  söz As ls z söz, anlams z

Geçme, geçi , geçen 

Geçi

Standart dili, kurallar na uygun ve hatas z
kullanma 

Geçilecek yer, yol üstü, yol boyu 

Gölgede kalan taraf 

1- Seçkin, seçilmi , seçme 
2- Kad n ad

1- Seçkin, be enilmi , seçilmi
2- Kad n ad

Güz ya muru 

Sonbahar  bir yerde geçirme 



       
 
      H 
 

1- Uyku 
2- Rüya 

Kötülük, habislik, alçakl k

Yuvarlak taneler, tanecik, tah l tanesi  

1- Edinilen bilgi. Bir olay n kimin, ne zaman, 
nerede, nas l ve niçin yap ld n n anlat lmas
2- A zdan a za dola an söz 
3- Bildirme  

Radyo, televizyon veya haber ajanslar n n
belli saatlerde yay nlad  toplu haberler 

Haberli. Bilgisi olan 

Do rulanm  haber 

Etiyopya’n n yerli halk  ya da bu soydan olan 

Çok esmer 

Afrika’n n do usunda ve Etyopya’n n eski ad

Yatak odas

Gaflet uykusu 

1- Sevgili, dost 
2- Erkek ad

1- Sevgili, dost 
2- Kad n ad

Hz. Muhammed 

Allah’ n sevgilisi Hz. Muhammed 



1- Hz.Adem’in o ullar ndan biri 
2- Erkek ad

Durmadan, devaml

Kötü, pis; alçak, kötücül 

Kötücül olma durumu 

Cezaevi, dam 

Hayal uykusu 

Utan lacak durum, utanmak 

i e ile vücudun herhangi bir yerine kan
toplay p ne ter ile alma 

Hacca gidip gereken görevleri yapmak 

1- Hoca, ö retici, profesör, müderris  
2- Tüccar 

Hocalar  

1- Ta
2- Kad n ad

Kâbe’nin duvar nda yer alan kutsal siyah ta

Dilek, istek, ihtiyaç, gereklilik, lüzum  

1- Din gere i hacca gitmi
2- Erkek ad

Gösteri  için bol para harcayan  

Hicveden. Hiciv yazar

Kap c , perdeci 

Cismin uzayda doldurdu u bo luk 

1- Sald ran, hücum eden 
2- Hacamat yapan 

Oylumlu 

Hicret eden, göçen 



K sma, k s tlama, k s tl l k

Hacca gitmi  olanlar 

Hicveder ekilde 

Borçlunun, borcunu kendi arzusu ile 
ödememesi durumunda, alacakl n n talebiyle, 
borçlunun mal ve haklar na cra Dairesi 
taraf ndan el konulmas

Gelin odas , zifaf odas

Gerdek odas

Hacim itibariyle 

Haciz yapmak üzere gönderilen resmi evrak 

Sivri, keskin 

Ba lang ç, gençlik, tazelik 

1- S n r, derece, uç 
2- Oran 
3- Son, nihayet 

Çal kan, gayretli u ak 

Madenleri tel, i  ya da ba ka hale 
getirmekte kullan lan çelik araç 

Hadde i leminin yap ld  büyük f r n

Olgunluk hâli 

Gözbebe i

yerinde odac , hizmetçi 

1- nsan pisli i
2- Abdest tazelemeyi gerektiren durum. 

Erkekli i yok edilmi  ki i

Uyu uk, tembel 

1- Yard mc
2- Do ru yolu gösteren 
3- Erkek ad



1- Öfkeli, iddetli, keskin 
2- Demir. 
3- Kur’an-  Kerim’de bir sure  
4- En a a  yer 

Demirden mamul 

Keskin gözlü 

Sert tabiatl

Bahçe, meyve bahçesi 

Hizmet eden, hizmet edici 

Mekke ve Medine’ye hizmet eden  

Hz. Muhammed’in kural niteli indeki sözleri 
ve davran lar

Meydana gelen. Ç kan 

Olaylar 

Olay, vak a

Hz. Muhammed’e vahyolunan hadis 

Hz. Muhammed’den i itildi i söylenilen söz  

Hz. Muhammed’in do rulanm  sözleri 

1- Asa, de nek 
2- Kad n ad

Ye il, ye illik 

Arabistan’ n güneyinde bir bölge 

Yürek oynamas , çarpma, bunalt , s k nt

Gizlilikler 

1- Bekçiler 
2- nsan n yapt klar n  yazmakla görevli 
melekler 

“Allah korusun“ 



1- H fzeden, ezberleyen, koruyan, saklayan 
2- Kur'an-  Kerim'i ba tan sona ezberleyen 
3- Anlamadan ezberleyip konu an 

1- Ak lda tutma yetisi. Bellek 
2- Beyin 

nsan belle i. Ki ilerin haf zas

Kütüphane görevlisi 

ran’ n ünlü lirik airi 

Ezberlemek 

Gizli, sakl

nsanlar  güler yüzle kar lay p ikramda 
bulunan  

Erkek torun 

1- Kolay 
2- A r olmayan, ye ni 

Hafifleme i i

Hoppa kad n

Gizli polis, casus, dedekif 

Allah korusun 

Kaz lar, kaz ; kaz  art

Hz. Ömer’in k z  ve Hz. Muhammed’in 
e lerinden biri  

Art arda gelen yedi günlük zaman 

Hahamba ’n n çal t  yer 

Engel 

Ac kl  olay 

1- Nankör, ihanet eden 
2- Zarar vermekten ho lanan 



Nankörcesine 

Atlas Okyanusunda bir ada ve devlet 

Sahip, ta yan, elinde bulunduran  

1- Toprak 
2- Maden, a aç ya da ta  üzerine oyarak 
ekil yapma 

1- Türk ve Mo ol mparatorlar na verilen 
unvan 
2- Erkek ad

1- Hakan’a ait. Hakan ile ilgili 
2- Bir Türk airi 

Uygurca. Karahanl  Türklerinin kulland
lehçe 

Küçük dü ürme, a a lama, onur k rma, 
küfretme 

Hakaretle kar k

Gerçekler, hakikatler 

Hakka uygun olarak 

Dünya 

Dünya ile ilgili. Toprak 

1- Bir spor oyununu idare eden ki i
2- Bir anla mazl  gidermek üzere karar na
ba vurulan ki i

1- ki hakem. Hakemler 
2- S ffiyn sava nda Hz. Ali ile Muaviye 
aras ndaki hakemler 

Böylece, yine, böyle 

1- Ye ile çalan toprak rengi 
2- Anlatan 
3- Erkek ad

1- Gerçek, gerçeklik, i in do rusu 
2- Ba l l k

Gerçekten, sahiden, do rusu budur ki 



Dostlu u bilen 

Gerçekleri gösteren 

Do rular  seven 

Gerçe i bilen 

1- Gerçek, do ru, as l
2- Niteli i de i memi

Âlim, bilgin, bilen, bilge 

1- Hüküm veren, hükmeden, yarg ç, kad
2- Egemen, üstünlük kuran 
3- Üstün, ba ta gelen  
4- Yayg n
5- Yukar dan gören, yüksekten gören 

Bilgece 

Hükmedercesine, hakim gibi, buyururcas na 

Kad n yarg ç

Allah

Hükmeden 

Aya n bast  toprak 

Temiz toprak 

Üstünlük, egemenlik 

Ulusal egemenlik 

De ersiz, adi, hor 

De ersizcesine, hor görerek 

nsanlar 

Oymac

Bilginin son kademesi 

Do rusu, hakikat 



Adaletli 

Do ruluk, hak ve adalete uygunluk 

Do u Anadolu Bölgesinde il 

Seçme hakk

Suyolu hakk

Ait, dair, ilgili, ...için 

Sus pay

yice, tam olarak 

Hak ve do ruluktan ayr lmayan, haksever 

Hakk  gözeten, insafl

Do ru, yerinde, hakka uygun 

Aya n tozu, topra

Peri an halde 

Do ruluktan ayr lmayan, hakperest 

1- imdiki zaman, durum, vaziyet 
2- Kuvvet, mecal 
3- Tasavvufta dervi lerin ne e, hüzün ya da 
evkle kendinden geçmesi. 

4- smin çekim ekilleri  

1- Tahttan indirme 
2- Bo anma 
3- Çözme 
4- Sebze-meyve sat lan üstü kapal  mekan  

Baban n k z karde i

imdiye dek, henüz, halen 

Köle kad n, cariye 

1- Kurtulu , bir eyden kurtulmak 
2- Temizleme 

1- Kurtar c
2- stanbul’da bir semt. 



Çok kal n ip 

1- irinlik, sevimlilik, zevkü sefa 
2- Gösteri

Hayat tad , ya am zevki 

Çal ma zevki 

Hala çocu u

Öyle iken, asl nda, oysa, oysa ki 

Ayn  halde olanlar n her biri 

1- Ay ve güne in etraf ndaki parlakl k
2- Çevre 
3- Kad n ad
4- Hal sözünün yönelme durumu. 

Halepli 

Titreme, çarp nt

Sonra gelen, yerine geçen ki i, ard l

Bozma, bozukluk, eksiklik 

Bozulma, bozuklu u olan 

imdi, u anda, bu zamanda 

Suriye’nin kuzeyinde bir ehir 

Durum 

Ruhsal durum 

Kad nlar n takt  ayak bilezi i

Sözü geçenin durumu 

1- imdiki hale ait 
2- Bo , ss z, tenha 

1- Kanal. Denizin iki kara aras nda kanal 
eklindeki uzant s . Koy 

2- stanbul’da semt 

Çanakkale Bo az



1- Ebedi, sonsuz 
2- Erkek ad

slâm n ilk kumandanlar ndan ve ünlü sahabi  

Halid’den kad n ad

1- Birinin yerine geçen ki i
2- Hz. Muhammed’den sonra vekili olarak 
müslümanlar n ba na geçen ki i
3- Yavuz’dan sonra gelen padi ahlar 

Müslümanlar n halifesi, Osmanl  padi ah

u an, imdiki durum 

Bekleme durumu 

Yarat c , yaratan Allah 

1- Dost 
2- Erkek ad

Hz. brahim, shak ve Yakup Peygamberlerin 
gömülü oldu u Filistin’in kuzeyindeki Halil 
kenti  

1- Yumu ak huylu insan 
2- Erkek ad

1- Katk s z, saf, hilesiz 
2- Erkek ad

Eski haline getirme 

Temiz yürekle. Kar l k gözetmeksizin, 
içtenlikle 

Hilesiz, halis olarak 

Katk s z, tam 

Arazinin haklar nda ortak olan ki i

1- Ala m
2- Birden fazla unsuru bulunan 



imdiki hâlde 

ster istemez 

1- Ayn  ülkede ya ayan ve ayn  uyrukta olan 
insan toplulu u
2- Meydana getirme, icad etme 
3- nsanlar n belli bir çevrede ya ayan 
bölümü, ahali 

Yaratma, yarat lma 

Ortas  bo  daire, çember 

Dua edenlerin çevresi 

Folklor 

Pamuk at c s

Yarat c

çinde bulunulan ko ullara uymak 

Zorluklar  çözme 

Güçsüz, dermans z, bitkin 

Tasma 

1- yi huylu, temiz huylu 
2- Erkek ad

Tenhal k, insanlardan uzakla arak ss z
yerde yaln z kalma 

Tek ba na oturup ibadet edilen yer 

1- Halvet ile ilgili 
2- badetlerini tenhada yapan bir tarikat ve bu 
tarikattan olan ki i

Omuzdan bele kadar çaprazlama inen ba

Ahmakl k, budalal k

Banyo, y kan lacak yer 

Çal kan, becerikli 



1- Sava taki cesaret, yi itlik, kahramanl k
2- Kahramanl k sözü ve iiri

Yi itlik ve kahramanl kla ilgili 

Muska 

1- Kuzu 
2- Koç burcu 

Kaba saba, görgüsüz 

Genizden konu ma,h mh ml k

Ek i, asit 

Asitli 

1- Koruyan, gözeten, koruyucu 
2- Erkek ad

1- Övülmeye de er 
2- Erkek ad

1- Hamdeden, ükreden 
2- Erkek ad

Kad n ad

Kanbur, e ik 

ükredenler 

1- Sahip, elinde bulunduran 
2- Üzerinde ta yan, yüklenmi

Gebe kad n

Han m nine sözünün k salt lm

Be inci 

Ek not, ç kma 

1- eref, haysiyet, ailesini ve yurdunu seven 
2- Kad n ad

Hamiyetli, erefli 

Küreklerin suya bir kez dald r l p ç kar lmas



Çini topra n n pi irildi i f r n

Uzun süre antrenman yapmamak  

1- leri at lma, sald rma 
2- Satranç ve damada oynama s ras

At lmak, sald rmak 

Bir sebebe yormak 

Kad n n hamile gibi karn n n i mesi 

Üretim için gerekli olan i lenmemi  do al 
maddeler 

Para kar l  yük ta yan ki i, ta y c

Ta ma ücreti, hamall k

Banyo, yunak 

Hamamc , hamam idarecisi 

K rm z

1- Be
2- Divan edebiyat nda be  mesneviden 
olu an yap t

Karadeniz’de ya ayan bir bal k

1- Elli 
2- 31 Ocakta ba layan, elli günlük k  dönemi 

Allah’a ükretmek 

Gemi yükü 

1- Unun su veya ba ka s v larla yo rulmu
hâli 
2- Van’da ilçe 

1- Hz.Muhammed’in amcas
2- Erkek ad

Yol üzeri veya kasabalarda Kervansaray, 
konaklama yeri 

1- Hükümdar, sultan 
2- Okuyucu anlam nda son ek 



Kars’ta ilçe 

slam’da mam Hanbelî’nin kurdu u bir 
mezhep ve bu mezhepten olanlar 

ki yan  keskin e ri ve ucu sivri b çak 

G rtlak 

1- Sevinçli 
2- Kad n ad

1- Gülü , gülme 
2- Kad n ad

Gülün açmas

Parlak gülü

1- Geni  çukur 
2- Adapazar ’nda ilçe 

Gülen 

Gülerek 

1- Ev, konut 
2- Bölüm 
3- Do u müzi inde beste bölümlerinden her 
biri 

Kumarbaz 

1- Asil aile, bir devlet büyü üne dayanan soy 
2- Eli aç k, cömert 

Hanedan olma durumu 

mam-  Azam Ebu Hanife’nin kurdu u
mezhep ve bu mezhebin mensuplar

Kâbe 

Belli say da ev bulunan yer 

ark c , okuyucu 

Kad n, e

Han’a hitap 



Tevfik Fikret’in me hur iiri

slam dinine s k  s k ya ba l  olan 

Arzu, istek, evk 

Azerbaycan’da ehir 

Çok ac yan (Tanr ’n n s fatlar ndan) 

Ev, bark, ocak 

A zdan al nan uyu turuya al m

E ek

1- Diken 
2- A a , baya
3- Yiyici, içici 
4- Y k k, viran 
5- S cak 

At üretilen çiftlik 

Mermer 

1- Y k lacak durumda, viran 
2- Yorgun 

Harabe, y k k

1- Viraneler, harabeler, sefalet yerleri, 
y k nt lar
2- Meyhaneler 

Çulsuz, maddi eylere önem vermedi inden 
da n k gezen 

1- Y k lmaya yüz tutmu
2- Tarihi kent veya yap

Meyhane müdavimi 

1- Osmanl ’da müslüman olmayanlardan 
al nan vergi 
2- Osmanl ’da toprak sahiplerinden al nan 
vergi 
3- Kanunsuz para toplama 

Haraç toplamakla görevli 



Haraç veren 

1- Yap lmas  dince yasaklanan ey, haram 
2- Kutsal, mübarek mekân veya zaman 
3- Mekke’de Kabe, Medine’de Ravza-i 
Mutahhara 

H rs z, haydut 

Nikâhs z olarak cinsel ili kide bulunma 

1- Gayr  me ru çocuk. Nesebi sahih olmayan. 
Piç 
2- Hileci 

Harap duruma dü mek 

K l dokuma büyük çuval 

1- S cakl k, s
2- Susama 
3- Ate , yanma 
4- Co kunluk 

Ate li, canl

Dilsiz 

Kavga, dövü , devletler aras  sava

E ekçi 

Süngü; k sa m zrak 

Sava  alan

1- Ate li silahlar n içini temizlemeye yarayan 
çubuk 
2- Harp ile ilgili 
3- Dobra dobra 
4- Osmanl  Devleti ile bar  anla mas
yapmam  ülkeler 

Do rucu 

Birinci Dünya Sava

1- Harp Okulu 
2- Harp ile ilgili. Sava  i leri 



Harp Okulu ö rencisi 

Savunma Bakanl

1- Herkese ve her keseye uygun 
2- Özelliksiz 

Yol gideri, yolluk 

Turpgillerden i tah aç c  bir baharat 

Hardal kat larak yap lan üzüm ras
1- Sert ta
2- Menevi li kuma . Dalgalan r gibi görünen 
parlak çizgiler 

1- Hareketler, davran lar, eylemler 
2- Askerî birliklerin manevras

1- Ortak davran lar 
2- Tüm askerî unsurlar n birlikte hareketi 

Osmanl ca harflerin nas l okunaca n
belirten i aretler 

1- Tav r, davran
2- Durum veya yer de i tirme, oynama, 
deprem, devinim 

Davranmak 

Olmad  hâlde varm  gibi dü ünülen 
hareket 

Hareket eden. Devinimsel 

1- Sayg  duyulmas  gereken kutsal yer 
2- Hac’da Mikat Mahallinden itibaren Kâbe’ye 
kadar olan alan 
3- Saray ve konaklarda kad nlar dairesi ve 
burada oturan kad nlar 
4- E , zevce 

Harem ile Selâml k aras nda görev yapan 
zenci köle 

Mekke ve Medine 

Sarayda kad nlara mahsus k s m



Kâbe ve çevresi 

Dilsiz 

Bugünkü ran ve Afganistan’da kurulan bir 
Türk devleti 

1- Dildeki her sesin yaz m ekli 
2- Sesleri göteren i aretler 

Onur k r c  söz söyleyen 

Baz  dillerde adlar n önüne getirilen “the, das, 
la, el” gibi tan t c  unsurlar 

Oldu u gibi, tamam yla, hiçbir de i iklik 
yapmadan 

Bazan yaz l rken eksik kullan lan harf, dü en
harf 

Büyük çad r

1- E ek sürüsü 
2- Terbiyesiz ki i

Gürültülü 

Sürekli horlama 

Çiftçi 

1- D , d ar , d ta
2- lgisi olmayan ki i
3- Yabanc  ülke 

D ar dan, d tan 

1- slam tarihinde ilk ortaya ç kan ve Hz. 
Ali’ye isyan edenlerin olu turdu u fanatik, 
kat  tarikat 
2- D sal. D ar  ile ilgili 

Ülke d

D i leri Bakanl

1- D i leri 
2- Vücudun ameliyat gerektiren hastal klar yla 
ilgili t p dal



Sat n al c

Hayret verici, çok güzel, ahane, hayranl k
uyand ran 

Al lm n d nda, bilinenlerden üstün, e i
görülmemi

1- Kutsal tutulan, dokunulmaz 
2- Özel yer, haremin içi. 
3- Hac’da örtünülen örtü 

Mukaddes ocak, aile oca

1- pek 
2- Ate li, hararetli 

pekten yap lm

H rsl , tamahkâr, çok istekli,aç gözlü 

Hariscesine 

Dikenlik 

Yeryüzünün veya bir parças n n co rafi 
durumunu belirten çizgiler 

ran’ n do usunda ya am  bir kavim 

Döven ile tah l  saptan ay rma ve saplar  saman 
hâline getirme i i ve bu i in yap ld  yer 

Pelerin 

eyhi’nin ünlü bir eseri 

Keçiboynuzu 

1- Bir peygamber 
2- Abbasi Halifesi 
3- Erkek ad

Abbasi Halifelerinin en ünlüsü 

Cezaland r lm  bir melek ad

Büyücülük 



1- Ürün kald rma, ekin biçme, biçilen ekin 
2- Ekin biçme zaman

K r kkale yöresinde yeti en üzüm türü 

Bir olay n yol açt  zarar, ziyan; k r lma 

1- Cimrilik, hasislik 
2- Alçakl k

Ürün toplama i iyle görevlendirilen 

Kaderden dolay , ans eseri, tesadüfen 

Kar l ks z, bedava 

Allah r zas  için 

1- Fahri olarak, ücretsiz, gönüllü 
2- Erkek ad

Konu up dertle me, söyle i, sohbet 

“Allah m sen bilirsin” 

Nitelikler 

-den dolay

K skançl k, çekememe 

1- Padi ah e i
2- Osmanl ’da bir görevde eskimi  olan 
3- stanbul’da bir semt ve hastane 

Padi ahtan çocu u olan köle 

1- Güzel 
2- Erkek ad

Yararl , hay rl eyler, iyilikler 

yi i , yararl  i

Üreyen, türeyen, biten, olan, ortaya ç kan 

Ürün, elde edilen sonuç, üretim 

Kazanç, verim, sat , fayda, ürün 

Net kazanç 



Y ll k gelirler  

K saca 

Sözün k sas , k saca 

Sazdan yap lma taban ve tavan örtüsü 

Hasreden, ku atan 

1- Ucuz, bol 
2- Cömert 
3- Sayg n, soylu 

K skanç 

1- Dü man taraflar 
2- Kar  taraf 

1- Cimri 
2- Alçak, de ersiz 

Hasis olma 

Özgülük, hassa 

Mizaç, huy, yarat l tan gelen özellik 

Dü manca 

Üzülüp inleme, keder. Özlem 

Özlemi , hasret çeken 

Özlemi

1- Özellik 
2- Padi ah n maiyyet askeri 
3- Hatay’da ilçe 

Padi ah muhaf z

Kolayca hisseden, al ngan, duygulu, duyarl

Hassascas na, duygululuk 

Hassasl k, hissetmek, duyarl k

Özellikle, hususiyetle, ayr ca 



En güzel, en temiz 

Hastane 

Çaresiz hasta 

K skanç 

At s rt na ve eyer alt na konulan örtü 

Kat’i surette, asla. Allah göstermesin 

Ha ha lar

Kuru otlar 

Kuru odun, a aç 

Kuru a aç 

Odunsu 

A ac n kabu a yak n k sm

Odun niteli ini ta ma

1- Akrep, örümcek gibi küçük böcekler 
2- De ersiz ki iler

Böcek 

Gelincikgillerden, tohumundan ya ,
kapsülünden de afyon ç kar lan bitki 

Ha ha  türünden 

1- Gösteri li, ihti aml
2- Erkek ad

1- Parçalayan, k ran 
2- Erkek ad

Hicaz ve Irak’ta egemen olan bir kabile 

Celveti tarikat n n bir kolu 

Sert, k r c , kaba 

1- Toplanmak, bir araya gelmek 
2- Tanr n n, k yamet günü, insanlar n
bedenlerini toplay p diriltmesi 



Kayna mak 

Hint keneviri yapra  (esrar) 

Otsu 

1- Bir kitab n sayfa kenarlar na ya da alt na
yaz lan yaz . Dipnot 
2- Ç kma, ilave 

Suda ha lanm  her türlü yemek 

1- Heybet, büyüklük, göz kama t r c l k. 
Görkem 
2- Erkek ad

Hükümdarlara verilen bir s fat 

Padi ahlar için kullan lan bir s fat 

Ha r ne ir olmak, toplan p da lmak 

Dip notlar 

Korku; ürperme, çekinme; korkma 

Allah korkusu 

Yanl , kusur; günah; yanl l k

Yanl l kla 

Yanl  yapan 

Tezhip ve süsleme sanat nda motif ekli 

1- Mühür 
2- Sonuncu 
3- Çok cömert olan 

“Allah sonuna erdirsin“  

1- Mühür yapan 
2- Cömert ki i

Hz. Muhammed 

Örülmü  duvar içine yatay konulan direk 



1- Fikir, ak l, haf za, dü ünme yetisi 
2- Gönül, duygu 
3- Sayg

Unutulmayan ey, yadigâr, an

Geçmi e ili kin duygu ve dü üncelerin 
topland  kitap. An lar 

Kederli gönül 

Gönül al c ; sayg l

1- Hutbe veren hoca 
2- Toplulu a kar  güzel konu an ki i

Hitap eden, söz söyleyen, konu an 

Nutuk verir gibi, söz söylercesine 

Hz. Muhammed’in ilk e i ve kad n ad

Sesi duyulup kendi görülmeyen 

Bitiren 

Son, sonuç, biti . Son söz 

Kur'an-  Kerim'i ba tan sona okumak 

T pta kullan lan bir bitki 

Yaz dan anlayan 

Ayr ca, de, dahi, üstelik, bile 

El yaz s  güzel olan sanatç

Hayali çizgi 

Çok iri yaz lm  yaz

Resmi yaz larda kullan lan yaz  türü 

Ay rdedici çizgi, ay rtmaç 

Tutulan yol. davran

Bizzat padi ah taraf ndan yaz lan yaz



Ekvator 

Kitabelerde kullan lan bir tür yaz

Savunma hatt

1- Bir yaz  türü 
2- Do rusal 

Kad n

Hititlerin Ba kenti 

Ad m

1- Gökyüzü, bo luk. Dünya’y  belirli bir 
yüksekli e kadar çevreleyen gaz tabakas
2- Canl lar n solunumuna yarayan gaz 
kar m
3- Çe it 
4- Ruhsal durum 

Uçaklar n inip kalkmalar  için yap lm  geni
yer 

Hava kuvvetlerine ba l  asker 

Havas  güzel 

lgiyle kar lanan haber ya da söz 

1- Gök renginde 
2- Havada bulunan 

Aç k mavi 

De ersiz i  ve sözler 

1- Bir i i ba kas n n sorumlulu una b rakma, 
smarlama 

2- Ate li bir hastal k
3- Gönderi 

Birine resmi bir belgeyle para yollamak 

Posta ve bankadan para göndermek için 
kullan lan kâ t; Gönderi belgesi. 

Havale yolu ile 



Çevre, civar, etraf, dolay 

Hamileler 

çinde bir eyi döverek toz hâline getirmeye 
yarayan maden, ta  ya da a aç kap 

1- Hz. sa’n n 12 yard mc s ndan her biri 
2- Yard mc

Havarinin görevi 

1- Yüksek s n f
2- Nitelikler 
3- Duygular, hisler. Duyumlar 

htiva eden, kapsayan, içeren. amil, içinde 
bulunduran 

Korku 

Lehim yaparken kullan lan çekiç benzeri bir 
alet, havya. 

1- Ak l, anlay
2- Ku  kursa

Deve semeri 

1- Hz.Adem’in e i
2- Kad n ad

Mersinbal  yumurtas

1- dare edilen ülkeler 
2- Da  ve tepelerle s n rlanm  deniz k y s ,
düzlük alan 
3- Samsun’un ilçesi 

Utanma, ar, namus, edep 

Zihinde olmas  tasarlanan ey, kuruntu, hülya 

Gerçek d  dü ünceler 

Karagöz gibi perde oyunlar n  oynatan ki i

Tasarlama, hayal olarak 

Hayali görüntü, gerçekte var olmayan görüntü 



1- Hayal melekesi, hayal kurma yetene i
2- Karagöz oynat lan yer 

Utangaç 

1- Karagöz oynatan kimse 
2- Hayal ile ilgili 

Belli belirsiz 

Sürekli hayal kuran, hayallerle dola an 

Hayal kurmay  seven 

1- Ya am, canl l k, dirim, ömür 
2- sim 

1- Köy ve kasaba evlerinde üstü kapal , bir 
yan  aç k sofa 
2- Avlu 

Hayat veren, canl l k kazand ran 

Özel ya am 

1- Ya amsal, ya amla ilgili öneme sahip, 
önemli 
2- Erkek ad

Biyoloji 

Canl l k, ya ama gücü 

slâm öncesi Yahudilerin Arap 
yar madas ndaki merkezi 

1- Aslan  
2- Hz. Ali’nin lakab
3- Erkek ad
4- Arslan gibi yi it 

Hz. Ali’yi and r r gibi 

1- Dervi lerin giydi i h rka 
2- Arslanl k, arslan gibi 

Kolsuz, aç k yakal  h rka 

Da larda ve ss z yerlerde h rs zl k yapan 



Hayvan 

Herkesin ayn  anda konu mas ndan do an 
karga a

Üzülme; deh ete dü me 

yiliksever, hay rsever 

Yard msever 

Oldukça, çok, epey, epeyce 

Araya girme 

Çad r

1- Tutkulu, çok be enen 
2- a m , a rm

Çok be enmek 

1- Sevap almak için yap lan iyilik veya 
olu turulan kurum 
2- yilikler 

Ki ilerin yol üstlerinde, halk n su ihtiyac n
kar lamak için yapt rd  çe me 

Beklenmedik a rma, a ma, enteresan 
bulma 

Hayret içinde b rakan 

1- yilikle ilgili 
2- Erkek ad

Kad n ad

1- Allah’ n hay rl  k ld  ki i
2- Erkek ad

1- nsanlar n en hay rl s
2- Hz. Muhammed 

1- Kad nlar n hay rl s
2- Kad n ad

eref, itibar, namus, onur, de er 



1- p
2- Kaz k
3- Avare ki i, serseri 

1- nsan ve bitkiler d ndaki canl lar 
2- Dil ve ak ldan yoksun canl lar 
3- Bön ki i, medeniyetsiz 

1- Hayvanlar 
2- Zooloji 

Çe itli hayvanlar n sergilendi i büyük bahçe 

Denizde ya ayan hayvanlar 

Tek hücreli hayvanlar  

Vah i hayvanlar  

Hayvan gibi 

Hayvansal, hayvanca. nsanl kla ilgisi 
olmayan 

Hayvanl k

1- Çad r yapan ve satan 
2- ranl  bir air 

Ezanda, “Toplan n ve kurtulu a gelin” 

Ezanda, “Toplan n ve namaza gelin”  

Daima yaratan ve yaratt klar n n i lerini
dikkatlice ele alan Tanr

Canl  olarak, diri 

Bir cismin uzayda doldurdu u yer 

Bu, u, o; tam anlam yla

Ustal k; tedavide maharetlilik 

Sonbahar, güz 



Sonbahara ait 

1- Bar  zaman
2- Göl ve deniz ad
3- Volga dolaylar nda ya ayan bir Türk boyu 
4- Elaz ’da ilçe 

Hazar Türkçesi 

Bar a ait. Bar  zaman

Bar  ve sava  zaman

Hüzünler 

Seksüel tatmin 

Usta hekim 

1- Sindirme, sindirim 
2- Benimsenme 

1- Hazmeden, sindiren 
2- Gözü aç k
3- Erkek ad

Kabullenen, benimseyen 

1- Bir i i yapmak için her eyi tamamlam
bulunan; amade  
2- Göz önünde olan 
3- mal edilmi , al c  bekleyen 

Uygun cevab  hemen veren 

Emeksiz kazanç 

Bulunanlar, göz önünde olanlar 

Her yerde bulunan Allah 

1- Elemli, kederli 
2- Hüzün verici, ac kl . Dokunakl

Hazine bekçisi 

1- Devlet paras n n sakland  bölüm 
2- Alt n, para ve mücevherat n saklan p
korundu u yer. 
3- Büyük servet 



Hazinenin idaresinden sorumlu ki i

Padi aha ait menkul ve gayrimenkul 

Y l n 6. Ay

1- Depo 
2- Hazine 

1- Kutsal say lan ki ilerin, sayg  amac yla 
adlar n n ba na getirilen san 
2- Bir seslenme edat

Bir ad veya unvandan sonra söylenen sayg
ifadesi

Yüksek çözünürlüklü TV ve sinema yap m .
High definition  

Yok olma. Nafile. Bo a gitme 

Beyhude, bo  yere 

Kendisini ak ll  zanneden 

A zdan bir ç rp da ç kan ses veya ses birli i

A a lay c , yerici 

Parmak hesab yla yap lan bir naz m ölçüsü 
birimi 

Hörgüçlü ve h zl  ko an bir deve cinsi 

Hediyeler 

1- Maksat, gaye, amaç, erek 
2- Silahla ni an al nacak yer 

Birden fazla hedef 

Bo a gitme, ziyan olma, kar l n  alamama 

1- Arma an 
2- Fiyat 

Arma an olarak 

Doktor 



Ba tabip 

Tuvalet, ayakyolu, yüznumara, wc 

1- Yok olma, yok etme, ölme 
2- Çok yorulma, bitkinlik 
3- Bo a gitme 

1- Haram kar mam , dince yasaklanmam
2- Nikâhl  kad n

Haklar n  kar l kl  helâl etmek 

1- Helâl süt emmi , namuslu 
2- Nikâhl  ana babadan do mu

1- Özellikle 
2- Uyarma anlatan bir söz 

Çarp nt

Gitgide daralan daire biçimi 

Helezon eklinde; sarmal 

Un, ya  ve ekerle yap lan tatl

Geni  ve derin helva kazan

1- Dek, ayn , özellikle 
2- Z t eylerin bir arada bulunmas n  anlat r

Uygun, uyumlu 

Çabuk, derhal, vakit geçirmeden 

Ayn  cinsten, denk 

Ortak. Birlikte oynayanlar 

Ayn  cinsten. Türde

Dost. Canci er arkada

Dert orta

Ayn eyi dü ünenler, gönülde

ran’ n bat s nda ehir 



Ayn  fikirde olanlar, dü ünde

Durumlar  birbirine benzeyenler, ayn
durumdakiler 

S n rda

Arkada

Kötü i lerde beraber hareket edenler 

Ayn  memleketten, memleketli 

1- K z karde , bac
2- Hastaya yard mc  olmak üzere e itilmi ,
genellikle bayan görevli 

K zkarde in çocu u

Elif, vav, ye ve he harflerine kesinti izlenimi 
vermek için konulan i aret 

Ayn  düzeyde 

1- Uzunlamas na kaz lm  derin çukur 
2- Adapazar ’nda ilçe 

Çukurdan 

Geometri 

Geometrik 

Gürültü-pat rt , kavga 

Halen, ancak, daha, u ana kadar, az önce 

Zarlar n ikisinin de 1 gelmesi 

Daima, her zaman 

Afganistan’da ehir 

Karars z, sebats z, maymun i tahl , gelgeç 

Kar k, altüst, karmakar k

Ne olursa olsun 

Her dakika, daima 



Her zaman güzel 

1- Yük ta maya al t r lmam  e ek sürüsü 
2- Görgüsüz, terbiyesiz kimse 

Galiba 

Kesinlikle 

Güven vermeyen erkek 

1- Bütün ki iler, oradakilerin hepsi, insanlar n
tümü
2- Tek tek say lan ki iler 

Konu ma ve yaz larda önemli bulunan, dikkat 
çeken sözlerin tamam .

Bosna Hersek’te kalan sancak 

Bo  sözler, saçma, zevzeklik 

Abuk sabuk konu an 

Saçmalayan 

Kendisini ilgilendirmeyen i lere kar an 

1- Sayma, toplama, aritmetik, matematiksel 
i lem
2- Masraf, ödeme 
3- Tahmin 

Hesab n  iyi bilen, tutumlu 

Gevreklik 

Var olma, varl k

1- stek, sevgi, arzu 
2- Hava 

lgisiz, ciddiyetsiz, kendini dü ünen 

Bir ipe geçirilmi  veya saplar ndan birbirine 
ba lan p yüksek bir yere as lan demet

Arzu, istek, e ilim 

stekli, amatör 



çine öte-beri koymaya yarayan iki gözlü 
torba 

Korku ve sayg  uyand ran gösteri , görünü

1- Co ku, co kunluk 
2- Duygular n, tepki sonucu geçici olarak 
iddetlenmesi 

Toprak kaymas . Göçü 

1- Kurul 
2- Bir toplulu u meydana getirenler 
3- Astronomi 

Özel kurul 

Erzurum Kongresinde olu turulan kurul 

Genel kurul 

Bakanlar Kurulu 

Tümüyle 

Yaz k, ne yaz k! 

Güzel sanatlar n yontup biçimlendirmeyle ilgili 
bir dal

Heykel görünü lü 

Heykel sanatç s

Susuz çöl 

Zihinde tasarlanan korkunç hayal 

1- Bambu 
2- Bambudan yap lm
3- T pta kullan lan zehirli bir bitki 

1- Elinden çok i  gelen 
2- Minare ustas
3- Fennin bir çok türünü bilen 

aka 



1- Say klama, saçmalama 
2- Korku 

Bozgun, bozulma, yenilme 

Mizah ve alay türü iirler 

6 May s günü bahar n geli ini simgeleyen 
gün ve bayram 

Osmanl ’da M s r Valisi 

1- Saklamak 
2- Ezberlemek, ak lda tutmak, bellemek 

Kur'an-  Kerim’i ezberleme 

Ezbersel, belleksel 

Sa l  korumak 

1- Domuz 
2- aka yollu söylenen bir ho lanma sözü 

Mekke’de Hz. Muhammed’e ilk vahyin geldi i
da

Edal  yürüyü

Sal na sal na yürüyen 

Kilit, tel, çivi gibi metal e ya 

Hz. sa’n n dinine mensup olan 

Hristiyanl a ait 

Hz. sa’n n getirdi i din 

sa Peygambere verilen ad 

Ceket uzunlu unda, yünden, kollu bir üst 
giysisi 

Yokluk h rkas

Hz. Muhammed’in son h rkas

Hz. Muhammed’in Veysel Karani’ye verdi i
ve bu h rkan n bulundu u cami 



Dervi lik h rkas

Mal mülk dü künlü ü

Akrabalar n tamam

Çad rlar 

hanet, hainlik, güveni kötüye kullanma, 
aldatma 

hanet suretiyle 

Hain 

Haince 

Salatal k

1- Hukuk dilinde yapma serbestisi 
2- Hay r yapmay  sevenler 

Bir mal  iade ko uluyla görmeden sat n almak 

1- Kulun, s k t  zaman imdad na yeti ti i
söylenen peygamber 
2- Erkek ad

Bu isimdeki veli’ye izafeten H d rellez Günü. 
6 May s

Ba lama, ba

Ba lamak 

Utanma, s k lma; utanç 

irinlik muskalar

1- Perde ile ilgili 
2- Utanan, s k lan 
3- Erkek ad

1- Arabistan Yar madas nda Mekke ve 
Medine’nin yer ald  bölüm. 
2- Türk müzi inde bir makam 

Hac için kutsal topraklara gitmek 

Türk müzi inde bir makam 



Türk müzi inde bir makam 

Hz. Muhammed’in son hacc

1- Ayr l k
2- Ayr l k ac s
3- Derin ac

1- Göç 
2- Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye 
göç etmesi ve slam takviminin ilk günü 

Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç 
etmesi 

1- slam takvimine göre tarih ba
2- Hicretle ilgili 

Yergi metni 

Kesinlikle  

Olumsuz yarg  bildiren cümlede, eylemin 
anlam n  peki tirir 

1- Do ru yola eri me 
2- Müslümanl k yolu 
3- Erkek ad

Do ru yolu bulmak 

Öfke, k zg nl k

Gözün keskin olu u

Hizmetler 

Hikâyeler 

1- Olmu  veya olabilecek bir olay n anlat m ,
öykü 
2- Anlat m

Hikâyeye benzeyen 

Hikmetler 

Felsefi sözler 



1- Sebep 
2- Yerli yerinde kullanmak 
3- Bilginlik, bilgelik 
4- Erkek ad

Hikmetle kar k

Hikmet bak m ndan 

Tanr n n bilece i i

Varl k nedeni, var olu  nedeni  

1- Ters, z t, ayk r , kar t
2- Yalan 

1- slâmda Halifelik 
2- Birinin yerine geçme 

Hilâfetçi olma durumu 

Tarikatlarda mür it mevkiine ula anlara 
eyhleri taraf ndan verilen belge 

Gerçe e uymayan 

1- Yeni ay, ayça 
2- Kad n ad

Aya benzeyen ka

K z lay

Ramazan n ba lad na delil olan ay 

Kuma  ya da kürkten kaftan, süslü elbise 

Aldatma i i, düzen 

Hile yapan, hileci 

eriatta kurnazca i in içinden ç kma i i

Hileci, düzenbaz 

Hile yaparcas na, hilekârca 

Hileci, düzenci 

1- Yarat l , f trat 
2- Tabiat 



Çok acayip ekli olan 

Düzgün yarat l

Urfa’da ilçe 

Güzel yüz, süs 

Hz. Muhammed’in yaz  ile yap lm  portresi 

Koruma, gözetme 

1- Yard m, kay rma 
2- Yüksek irade 
3- Çal p çabalama 
4- Erkek ad

Bayramiye Tarikat ’n n ubelerinden biri 

Bir kümes hayvan

Bile ikgillerden bir baharat türü 

Hindistan n bat s

Hindistanl

Sal narak yürüme 

htiyarl k

Hesap, matematik 

1- Hesab n  iyi bilen 
2- Eli s k

1- Küçük kale, sur, kirman 
2- Türk müzi inde bir makam. 
3- Kütahya’da ilçe 

Türk Müzi inde bir makam 

Hislenme durumu 

1- Pay, üle
2- Bir olaydan ç kar lacak ders 

Ortak, payda

Ortak bir mülkte ayr lmam  pay 



Duygusal 

Hal duygusu 

Olmadan önce hissetme. Önsezi

Sa duyu 

Duygular, sezi ler

Duygulu olma hâli 

Kar dakine anlatma, birine yöneltilmi  söz, 
seslenme 

Bir toplulu a söylenen co ku verici ifadeler. 
Söylev 

Birine söyleyerek 

Etkili söz söyleme sanat , hatiplik 

Son, bitim, tükenme 

Sünnet etme 

Toplama, kendine mâl etme 

S ra, düz s ra, do ru bir çizgi üzerinde 
bulunma 

Bitlis’te ilçe 

1- Allah yanl s
2- slam dinini emellerine alet eden bir terör 
örgütü 

Allah’ n emirlerine uymada birle en ki iler

eytan n ba tan ç kard  ki iler 

Grupla ma yapan  

, birinin i ini görme, görev, yard mc l k

U ak

1- Ö retmen, ders veren 
2- Müslüman din görevlisi 



Ö retme ve e itme i i

Kendili inden, kendi ba na, kendi kafas yla 

1- Kendini be enmi , ma rur 
2- Bencil 

Bencillik 

Bencil, egoist 

Kendini be enmi

çine mürekkep konulan küçük kap 

1- El çabuklu u ile çe itli hünerler yapmay
meslek edinen 
2- Hileci, madrabaz 

Hokkaya benzeyen a z

Hafif davran larda bulunan, serbest 

1- Güne  Ülkesi. ran’ n do usunda bölge  
2- Erzurum’da ilçe. 
3- Tu la tozu ve kireç kar m ndan yap lan
harç 

Bir kavuk türü 

1- S v  iletmeye yarayan yuvarlak uzun boru 
2- Baz  hayvanlarda boru eklinde uzanan 
a z ve burun k sm .
3- Meteorolojik siklon. Rüzgâr 

Uyurken horlamak 

Horlama sesi 

1- Kaynat lm  kuru meyve 
2- Garip, tuhaf 

Güzel sesli 

Güzel koku 

yi arkada

Gönlü ho , memnun 



Davran  güzel 

Boyu-posu güzel ve düzgün 

Güzel okuyan 

Aya  u urlu 

Sevgili 

Güzel huylu 

Sesi güzel 

Göçebe 

Memnun olan 

Memnunluk 

Güzel görünüm 

Konu mas  güzel ve tatl

Do u Türkistanda bir ehir 

Afrika’da ya ayan ilkel bir kabile 

Tavus ku unun ba ndaki tüyler 

Görgüsüz, kaba, anlay s z

Güzel, ho , sevgi 

Güzeller 

Vatan a k

Vatan sevgisi imandand r

Tanecik 

1- 1.Murat’ n unvan
2- Hükümdar 

1- Efendi 
2- Erkek ad

Tanr



Kendili inden biten 

Hz. Muhammed ile Mü rikler aras nda 628 
y l nda yap lan anla ma 

1- S n r
2- Uç 

Sonradan ç kma, ba gösterme 

1- Haklar, toplumun uyulacak kanun ve 
kurallar bütünü 
2- Ahbapl k, dostluk 
3- Hukuk adam  yeti tiren fakülte 

Hukuk yönünden 

Mesle i hukuk olan kimse 

Hukuk ile ilgili, hukuksal 

Kamu hukuku 

Medeni hukuk 

Bir ülkenin idaresini belirleyen kurallar n tümü 

Özel hukuk 

ran’daki lhanl lar Devletinin kurucusu 

Sözün özü, özet, fezleke 

K saca 

Halifeler 

lk 4 halife 

1- Huy, tabii, do al 
2- Erkek ad

Güzel huylu 

Cennet elbisesi 

Tak



1- Gelip çatma, girme, gelme, yakla ma 
2- Sirkedeki barlanmalar 

Gönül temizli i, safl k

1- Saf, temiz, candan 
2- Erkek ad

Kalp temizli i, temiz kalp 

Candan dostluk 

1- Temiz duygulu 
2- Dalkavuk 

çtenlik 

1- Dü ünce, kuruntu 
2- Tatl  dü

çki veya uyku sersemli i, arab n verdi i
sersemlik 

Demirden, içi bo  ve yuvarlak yap lm ,
patlay c  madde doldurulup at lan sava  arac

1- Topçu Okulu 
2- Top mermisi üreten fabrika 

1- Küçük k rm z ey 
2- Kad n ad

1- Ate li bir hastal k
2- S tma

Hummaya tutulmu

Ate le, s tmayla ilgili 

Ezilmi  nohut, tahin, biber ve limonla yap lan
meze 

1- Kan 
2- Öç 
3- Koyun 

Kana susam , kan dökücü, zalim 

Keder, tasa 



Anjin 

Kanl

Uydurma. Yalan rivayet, bo  inanç 

Eski ve de ersiz ey. Döküntü, y pranm ,
parçalanm

Mikroskop 

K r k, parçalanm , paramparça 

K r k dökük eyler, küçük parçalar 

Parça parça  

1- Cennette ya ad na inan lan k z, cennet 
güzeli 
2- Kad n ad

Çok güzel 

Kad n ad

Palmiyegillerden, sütun eklinde, yapraklar
dilimli büyük a aç ve meyvesi 

1- Güleryüzlü, sevinçli, ne eli. Taze 
2- Kad n ad
3- Kanuni Sultan Süleyman’ n e i

1- Güne
2- Erkek ad

1- D ar  ç kma, ç k
2- Göç 

Ç kmak 

Harfler 

Matbaada kullan lan döküm harf ve i aret 
kal plar

Kur'an-  Kerim'in harflerinden anlamlar 
ç karan mezhep 

(El) harf-i tarifini aynen okutan harfler. Kameri 
harfler: e, b, c...gibi 



(El) harf-i tarifinin (l) sesini kendisiyle 
bütünleyen harfler. emsi harfler: d, n, r, s,
… gibi 

Ay tutulmas

Meydana gelme, üreme, olma 

Dü manl k, has ml k

1- Konu, i , madde 
2- Özellik 

Konular 

Özel olarak, ayr ca

Özel, özel olarak 

Y ld z Saray ’nda padi ah kat

Özellikle 

Özel ya ama ili kin eyler 

1- Ahbapl k, arkada l k, yak nl k
2- Özellik 

Özellikle 

Testis 

1- Manevi etkile im 
2- Korku ve sayg l  iç duygusu, çekinme 

Sertlik, kabal k, k r c l k

Camilerde minberde verilen ö ütler ve 
okunan dualar 

Hutbe veren ki i

Hat rlanan 

Âdet hâline getirmek  

I n demeti, demet 

Kalben teslim olmak 



1- Rahat, dirlik, erinç 
2- Haz r bulunma 
3- Ön, kar
4- Padi ah kat

Padi ahla makam nda görü mek 

Ya l lara bak m yurdu 

Gönül rahatl

Toplant  ödene i

Sevinçler, hazlar 

Hac lar

1- Seçkin âlimlere verilen unvan 
2- Delil, belge 

mam-  Gazali 

Hücreler, odac klar 

Terkedilmi , ss z

1- Odac k, çok küçük yer 
2- Dokular n en küçük yap s , göze 

Odac klar 

1- Sald r  emri 
2- Sald rma, at lma, sald r

Dü mana do ru at lmak 

bibik ku u. Renkli çizgili ve kötü kokan bir 
ku .

Emir, karar, yarg , egemenlik 

Hüküm verilmek suretiyle, kararla 

Hükümle ilgili. Tüzel 

Tüzel ki ilik

eriat hükmü 



Örtülü ekilde ortaya ç kan hüküm 

Padi ah, hakan 

1- Yürütme organ , Bakanlar Kurulu 
2- Devlet yönetimi 

Ba kent 

Cumhuriyet Hükümeti  

Hüküm süren 

Hüküm bildirgesi 

Hüküm süren, hükmeden, egemen 

Eskiden bo anm  kad n n tekrar kocas yla 
evlenebilmesi için, ba ka biriyle bir günlü üne 
nikahlanmas  yoluna ba vurulan usul 

Devlet ku u, saadet 

1- Padi aha ait 
2- Mübarek, kutlu, mutlu 

stanbul Bebek’te sadrazam bahçesi 

Beceri isteyen ustal k, marifet 

Osmanl ’da padi ah, sultan 

1- Padi aha ait 
2- Bir tatl

Meyvesi için yeti tirilen bir a aç 

Kendisinde hem erkeklik hem di ilik olan; 
erdi i

Sayg

Sayg dan dolay

Sayg l

1- Zerdü tlerde bir Tanr  ad
2- Kad n ad
3- Hint Okyanusunda bo az 

Esir olmayan kad n



1- Özgürlük, serbestlik 
2- Kad n ad
3- Cumhuriyet döneminde kurulan bir gazete 

stanbul’da bir an t ve tepe ad

Özgürlük yanl s

Keskin k l ç

1- Dinin keskin k l c
2- Mevlâna’n n Mesnevi’yi yazd rd  ki i
3- Erkek ad

1- Hz. Muhammed’in Kerbelâ’da ehit edilen 
torunu 
2- Erkek ad

Türk müzi inde bir makam 

En güzel 

1- Güzelli e ili kin
2- Erkek ad

Güzel davran lar 

Güzel anlat m

Güzel vücut 

Güzel davran , iyi hal 

Güzel yaz  sanat

yi kar lama, güleryüz gösterme 

yi niyet, iyi dilek 

Güzel eyler 

Kad n ad

Bir ey hakk nda iyi fikir besleme 

Güzellik 

1- Temiz a k
2- eyh Galib’in bir eseri 



Her hangi bir durumu kendinden yana ve 
safça de erlendirme 

yiye yorma 

Bir tür bahçe karanfili 

1- Dü  k r kl
2- Zarar, ziyan 

1- Padi ah, sultan 
2- Erkek ad

Ak ll

Çavu  ku u

Kal c  olan Allaht r  (mezarta lar na yaz l r) 

Apaç k olan 

Kimlik. Gerçek 

Keder art ran 

S k nt ya kap lmak

Üzüntülü duygulara kap lm

Hüzünsüz olma durumu 

Türk müzi inde bir makam 

Türk müzi inde birle ik bir makam 



 
 
 
 
I 

 
 

Güzel kokulu, ifal  bir çiçek ve a ac

Tâbi olma amac yla pe inden gitme 

Konya’da ilçe 

Suyu yerden s cak olarak ç kan hamam 

1- Uzak 
2- Türk müzi inde bir makam  
3- Ülkemizin güneyinde bir devlet 

Ayr lmak, uzakla mak 

Irk ile ilgili, rksal 

Irk bilim, etnoloji 

Aileden gelme 

Kibirlenerek surat asma 

1- Türk müzi inde bir makam 
2- ran’da kent 

Bir enstrüman üzerinde al t rma 

1- Dü ürülme, dü ürme, a a  atma 
2- Hükümsüz ve yetkisiz b rakma 
3- Ölünün azaptan kurtulmas  için   hocalara 
da t lan sadaka 



Çocuk dü ürme 

Düzeltme, düzene sokma, iyile tirme 

Islah i lemleri, düzeltmeler, iyile tirmeler 

Mali i lemlerde yenilikler 

Islah suretiyle 

Islahevi 

Kendini düzeltme 

yile tirme ile ilgili 

1- Tekrar tekrar söyleme, üsteleme 
2- Ayak direme, inatla ma, direnme 

Seçmek, ay klamak  

1- Terim. lim sözü 
2- Özel anlam 

Sayg  gösterme 

Zorunluluk, çaresizlik 

K n yapraklar n  dökmeyen bir tür çal

Sal vermek, koyuvermek 

D ar  atma, ç karma 

1- Güzel koku ile ilgili, t rl
2- Ünlü bir bestekâr m z

Güzel kokular, esanslar, parfümeri 

Ö renme, haberi olma, bilgi edinme, içe 
do mak 

Bakmak zorunda oldu u ki iler, aile, ana-
baba vd. 

Zarara u ratma, zarar verme 



 
 
 

1- Geri gönderme, al nan  geri verme 
2- Kar l k

Geri vermek 

tibar n  tekrar kazanma 

Ziyarete kar l k verme 

Geri verilmek yoluyla 

Yard m paras

Yard m

Yard m olmak üzere 

Ödünç verme 

Geçim, geçindirme. Ya atma; besleme 

Yedirme ve yat rma 

1- Tanr ya tap nma. Tanr n n emirlerini yerine getirme 
2- Ayin 

Tap nak 

badet edilen yer, tap nak 



Çok ibadet eden 

1- Pek çok, fazla 
2- nsanlar; Tanr n n kullar

1- Bir metinden al nt  yap lan cümleler 
2- Cümle. Paragraf 

O kadar, ba ka bir ey de il, ...den olu an 

Bar nd rma 

Yedirip yat rma, besleme 

1- E i olmayan bir eser yaratma, icat, yoktan var etme 
2- Güzel yan t verme 
3- Birine sermaye verme 

Cariye 

spanya ve Portekiz’in bulundu u yar mada 

Bu z etme, sevmeme 

Sözün anla lamaz olmas , müphem söz 

1- Feslere tak lan k rm z  püskül 
2- Horozun ba nda bulunan deri uzant s

Baki k lma, süreklilik sa lama, yerinde kalma. önceki 
durumunda b rakma. 

1- Ula t rma, eri tirme, gönderme 
2- Miktar n  art rma 

Tamamlamak  

1- eytan 
2- Hileci; kötü 

eytanca 

Homoseksüel 

...o lu

Ünlü hekim ve filozof 

Piç 



Aklanma, temize ç kma 

Antalya’da ilçe 

1- Kur'an-  Kerim'de bir sure 
2- Erkek ad

1- Alacak ve borç kalmad n  belirten belge 
2- Temize ç kma yaz s . Aklama belgesi 

Yahudilerin atas  olan kavim 

Yeminin do rulu unun tasdik edilmesi 

Gösterme, ortaya ç karma, ortaya koyma 

Göstergeç. Devingen i ne 

Bir olaydan al nacak ders, do ru davran  yollar n  gösteren 
olgu ya da bu olgulardan ç kar lmas  gereken sonuç 

bret verici 

bret olsun diye 

Herkese örnek olmas  için 

S v lar için kulplu ve emzikli kap 

Padi ah n eline su döken, saray n ibrik ve le enlerinden 
sorumlu görevli 

Kal n bükülmü  ipek iplik 

Saf, kat ks z

Müjdeleme 

1- Bozma, bo a ç karma, silme 
2- Feshetme 

1- Ba lang ç
2- Bir i e ba lama 

1- lenmemi , ham 
2- lkel, modas  geçmi
3- lk derecede 

Dü künlük, tiryakilik 



Görünme, ortaya ç kma 

Gülümseme 

Esirgemeden bol bol verme 

Sak nmadan bol bol vermek 

1- Gerek, gereklilik, lüzum 
2- Bir sözle mede ilk söylenen söz 

1- Kabul etme, kabul edilme 
2- ste e uyma 

Durumun gere i

in gere i

1- Yeni bir ey ortaya ç karma, bulu , bulma 
2- Vücuda getirme 

Her an hastaneye ça r labilecek doktor 

Kira. Kiraya verme  

Sonradan al nacak kira 

Kira ücreti 

Aciz b rakma 

Az sözle çok ey anlatma 

zin, ruhsat, onay 

1- Diploma 
2- zin belgesi 

Zorlama, ...zorunda b rakma 

1- Büyüklük, kudret 
2- kram 
3- Kad n ad

Oturtmak 

Toplama, bir araya getirme 



1- Genel toplam 
2- Özetleme, k saltma, özet 

K saltarak, özetleyerek 

1- Yerine getirme, yapma, yürütme 
2- Bir müzik parças n  çalma 
3- Borçlunun borcunu ödemesi için kurulmu  adli daire 

ler, yap lan eyler, çal malar 

Yürütme Kurulu. Yönetim Kurulu 

craat ile ilgili 

1- Bir olaydan ç kar lan hüküm yoluyla olu an kanaat 
2- Din âlimlerinin Kur’an ve hadislere dayanarak ortaya 
koyduklar  düstur. 
3- Görü

çtihat ile ilgili 

1- Toplanma, askerin teçhizatl  olarak toplanmas
2- Toplant

Toplumsal, sosyal 

Sosyoloji, toplum bilimi 

Sak nma, çekinme 

Kesme 

-den, -den dolay

Duygusal 

Çanakkale’de da

Emaneten verme, saklat m

Lise 

1- Öldürme 
2- Ölüm cezas  ve infaz

Devam ettirme, sürdürme 

ntihar 



1- Çekip çevirme, yönetme, yönetim yeri, yönetenler 
2- Kullanma, tutum 
3- Becerme, yetme 
4- Küçük lâmba 
5- Örtbas etme 

Yönetici, yöneten 

1- Yönetmek 
2- Göz yummak 

1- Yönetim yeri, büro 
2- Gazete ve dergilerin yaz  i leri odas

Kurum ve kurulu lar n ili ki ve sorumluluklar n
düzenleyen hukuk dal

Askeri yönetim 

l özel idaresi 

Sözü uygun biçimde söyleme 

1- Bir i i oluruna b rakma 
2- Çal r görünme   

Bir i i idare etme yoluyla 

Yönetimle ilgili, yönetimsel 

1- Talihsizlik 
2- Tersine dönü

1- nat, srar 
2- Mahkemede dava konusu bir hakk  savunmak, sav 

Sürekli fikir öne sürmeler 

Savc n n soru turma sonucu mahkemede okudu u ve 
gerekçelerini kurdu u illiyet ba  ile birlikte izah-talep 
etti i metin 

1- D ar dan getirilen mal 
2- çeri sokma, dahil etme 

Yurt d ndan mal getirme 



Hakir görme 
Çingene bayram

1- Antrenman, jimnastik 
2- Al kanl k olmas  için bir eyi defalarca tekrarlama 

Antrenman yapmayan, ham 

1- Anlay , alg lama gücü, anlama yetene i
2- Yeti me, olgunla ma 

Kavramak, anlamak; yeti mek 

An nda anlamak, ince idrak 

Sidik 

1- Bir Peygamber ad
2- Erkek ad

1- Bir i i yapma, yerine getirme 
2- Ödeme. 

fadeler 

1- Anlat m
2- Deyi

Derdini anlatma 

1- Hastal  iyile me, iyi olma 
2- Kad n ad

Sözünü yerine getirme 

Görevi yerine getirme 

1- Namus, temizlik, do ruluk 
2- Kad n ad

Namuslu kad n

Selâmete ç kma, güç bir durumdan kurtulma 

1- Borcunu ödeyemeyecek duruma dü me, batma 
2- De erini yitirme 

Batmak, sermayeyi tüketmek 



Yok etme, tüketme 

Bo alt m

Ferahland rma, memnun etme 

A r  davranma 

Bir arazinin bölünmesi, parsellenmesi 

1- Bir bütünden parçalar ayr lma 
2- Vücuttan ç kan; kan irin gibi salg lar 

1- Kötü ve korkunç mahlûk 
2- Öfkeli kimse 

Düzeni bozma. Fesada u rama 

Gizli eyi yayma, aç a ç karma 

Aç a vurmalar, gizli eyleri ortaya dökmek için 
yap lanlar 

1- Oruç açma, oruç bozma 
2- Ramazan ak am  yenilen yemek 

Orucunu açmak 

1- ftar için haz rlanan çerezler 
2- Eskiden saray ve konaklarda iftardan sonra da t lan
bah i

Ramazanda ak am ezan n n okunmas

Anlay , kavrama 

1- Gururlanma, koltuk kabartma, k vanç 
2- eref, an 

Dü ünce ile ilgili, tasarlayan, dü ünen 

Asl  olmayan, suçlama, kas tl  kara çalma 

Ayr l k, peri anl k, hicran 

Kemiklerin da lmas

Ya ma etme 



Gücenme, k r lma

Bir sonbahar meyvesi 

Burulma, burulmu

1- Aldatma, aldat lma, ayartma 
2- Irza geçme 

Diki  dikmeye yarayan sivri içlu çelik araç 

Ya ma 

Azd rma, ba tan ç karma, aldatma 

1- Bir i  ya da yat r m , istekliler aras ndan artlar  en 
uygun görülene b rakma 
2- Bir i i birine b rakma 

Bir i i uygun görülene b rakmak 

hale yoluyla 

1- ki anlaml  bir kelimeyi, yayg n anlam  d nda 
kullanma 
2- Kuruntuya dü ürme 

Kötülük, haks zl k, hainlik, aldatma 

1- Ku atma, çevirme, sarma, çevreleme 
2- Tam kavrama yetene i, anlay

Ku at lm

1- Haber verme, bildirme, bildirim 
2- Muhbirlik 

Bildirilen eyler, anlat mlar 

hbar edilenle ilgili, haberle ilgili 

Bildirimlik 

Yaz l  bildirim, haber verme kâ d

Meydana getirme, ortaya ç karma 

Gizleme, saklama 



Helâk etme, öldürme, yok etme 

Bozma, sakatlama, zarar verme 

1- Temiz, do ru, saf 
2- Gönülden gelen dostluk, samimiyet 
3- Kur'an-  Kerim'de bir sure 
Samimi, do ru 

Ate te s tma 

Bo verme, savsaklama, terk etme, bo lama 

hmalci, savsaklayan 

K zarmak 

1- Ç karma, d ar  atma 
2- Üretimin d sat m

Ba ka ülkelere mal satma, d sat m

Hac lar n Kâbe’yi tavaf ve Arafat’a ç k  için giymek 
zorunda olduklar  diki siz beyaz k yafet 

1- Alma. Kazanma. Elde etme 
2- Haz rlama, haz r etme 

Kazanmak 

1- yilik etme, lütuf. yi davranma 
2- Ba lama, ba lanan ey 
3- sim  

hsan üstüne ihsan 

yilik görmü

Ba layarak, iyilik ederek 

Afyon’da ilçe 

1- inden al koyma 
2- K saltma 

1- Sezdirme, üstü kapal  anlatma, hissettirme, ima 
2- Hisse verme, pay verme  



Duygular 

1- Uyarma, tenbih, dikkat çekme 
2- Hat rlatma 

Uyarmak 

Protesto 

1- Kar l kl  hicvetme 
2- Delil, ahit

Delil ve ahit gösterme yoluyla 

Müslüman olma 

Anma töreni 

1- Hakarete katlanma 
2- Hakir görme 

Vurgunculuk, f rsatç l k, spekülasyon 

Vurgunculuk yoluyla 

Kad n n kocas ndan bo anmas

1- Çarp nt
2- Havale gelmesi, ç rp nmak, k vranmak 

Ç rp nmak 

Ayr l k,anla mazl k,ayk r l k,uyu mazl k

1- Uzun süreli köklü de i iklik, darbe 
2- Kar kl k, bozulma, düzensizlik 

Darbeci 

Düzen bozuklu u

Uykuda rüya görerek cünüp olma 

1- Para çalma, a rma 
2- Kapma, kap lma 

Çalan, kapan 



Ba ka bir hastal kla kar ma 

1- Olas l k, mümkünlük, olabilirlik 
2- Belki 

Olas l , mümkünlü ü

Olabilirli, olas l

Özen, özenme, iyi bak m

cad etme, yeni bir ey meydana ç karma, türetme 

Tutu up yanma 

Sayg , hürmet 

Sayg  göstererek 

Hürmet gösteren 

H rs, a r  arzu, a r  heves, güçlü istek 

Sak nma, çekinme, korkma 

K saltma, sözü k sa kesme 

K saca, k saltarak 

1- Uzmanl k
2- Hissetme, duygu 

Uzmanl kla ilgili 

Debdebe, gösteri , büyüklük 

Kapsama, içine alma, içerme 

Gereklilik, lüzum, gereksinme  

Gerek duymak 

Ya l , kocam

1- Seçme, seçilme 
2- Kendi iste iyle hareket 
3- Katlanmak 



Seçmek 

Susmay  tercih etmek 

ste e ba l , seçmeli 

Yap lmas  iradeye ba l eyler 

1- leriyi dü ünerek ölçülü davranma, tedbirli davranma 
2- Yedek 

letmelerde yedek akçe 

Her ihtimale kar , ilerisini dü ünerek 

lerisini dü ünmek suretiyle yap lan 

Tedbirli, sak ngan 

Can çeki me 

Titre im

Samimi dostlar, karde ler, arkada lar 

1- yilik yapma 
2- Uyand rma, canland rma, cana can katma, diriltme 

yi bir duruma gelmek 

1- Mahkemeye davet 
2- Haz rlama, haz r etme 

Haz rlay c , haz rl k niteli inde olan 

K v lc m

Yapma, yapt rma, etme 

Eziyet, azap 

1- Yerine koyma, yerinde kullanma; alternatif 
2- Meydana koyma 

Yerine koymak 

Bir yerde oturma, kalma 

Oturulan yer, konut 

Uyarma, uyar



1- Gelecek 
2- ans, baht aç kl , mutluluk, yüksek bir makama 
eri me 
3- sim

Makam mevki h rs  olan 

nsan n mutlulu u

kbale dü kün 

1- Gayretli çal ma
2- stanbul’da yay nlanm  günlük bir gazete 

Ö le ile ak am aras ndaki süre 

Ülke, diyar 

1- Eksikli i tamamlama, bitirme 
2- Eksi ini doldurma 

Tamamlamak 

Raz  etme, bir konuda inand rma 

1- Oku! 
2- Kur'an-  Kerim'in ilk ayeti 

1- Tiksinme, i renme 
2- Zorlama 

1- Zoraki 
2- Tiksinerek 

Tiksinmek 

1- Arma an etme, sunma 
2- Konu u a rlama 
3- Sayg  gösterme 
4- Fiyatta indirim 

kram etmeyi seven kimse 

kram olarak 

1- Piyangodan ç kan para 
2- yi hizmet kar l  verilen para 



1- Saklamayarak aç kça söyleme, bildirme 
2- Kabul, onaylama 

Aç kça söylemek 

Borç verme, ödünç 

Borç vermeler 

Giydirme, giydirilme 

1- ifa içkisi, a k içkisi 
2- Etkili urup 

ksirle ilgili ey için kullan l r

1- Oldu u gibi aktarma, al nt
2- Ödünç alma 

ktibas yoluyla 

Tabi olma 

Uyarak 

1- Kudret, erk 
2-  ba ndaki hükümet 

Güçlü olunan dönemler 

ktidara mensup 

Yetinme, kanma 

1- Yakla ma, dayanma 
2- Ula ma

Ula mak, varmak 

Kazanma, elde etme, edinme 

Kazan mlar 

1- Ekonomi 
2- Tutum, biriktirme 

Ekonomik olarak 

Ekonomik 



Devlet ekonomisi 

Kopya etme 

Gerekme, gerektirme, ihtiyaç 

1- - e de in, birlikte, ve, -den -de’ye kadar, -ye kadar 
2- Yüceltme 

1- Hastal klar  iyile tirmek için kullan lan madde 
2- Tedbir, çare 

Her derde deva 

Tanr

Mitolojide kad n Tanr , Tanr ça 

1- Makaml  okunan dua 
2- Tanr sal, Tanr ’ya özgü 
3- Hay Allah! ne tuhaf... gibi a ma bildiren ifade 

1- Tanr bilim, Teoloji 
2- Din e itimi a rl kl  fakülte 

1- Bir davan n sonucunu bildiren resmi evrak 
2- Bildirme, bildirilme 

Mahkeme karar n  tebellü  etmek 

1- Sonu gelmeyecek zaman kadar  
2- Sitem ya da alay amaçl  kullan l r

1- Aç kça bildirme, aç klama, duyuru 
2- Bildirme veya reklam amac yla gazetelere yaz lan yaz

lânlar 

Duyuru yoluyla 

Harp ilân , sava  açma 

Bir iflâs n ilân

Sonuna kadar, sonsuza dek 

Hükümetçe bas lan duyuru 

Ek, ekleme, ulama, katma 



Ek olarak, ayr ca, ekleyerek 

Mecbur etme, zorlama 

Sebepler, illetler 

u ana kadar 

Sonsuza kadar 

Yürürlükten kald rma, hükmünü kald rma, varl n
kald rma 

Bo eylerle me gul etme 

Katma, kat lma, ba lama 

1- Gönüle dolma, gönüle dolan ey 
2- çe do an, esin 
3- sim

çe do mak 

1- Eski Türklerde ve Mo ollarda hükümdar 
2- sim

Tarihte bir Türk devleti 

Dine asl nda olmayan eyleri kar t rmak 

Dölleme 

Mutlaka, ille 

Yeter, b kt k

1- Hastal k, dert, sayr l k
2- Sebep 

Gelgelelim 

Nedensel, sebebe ili kin 

Nedensellik, sebebe ili kin olarak 

Kesin bilgi, bilimsel olarak bilme 

limle ilgili, bilimsel 

Ahlâk bilgisi 



Din kurallar n  anlatmak için yaz lm  kitap 

Kur'an-  Kerim'i yedi türlü okuma bilgisi 

1- eriat ve f k hla ilgilenen hocalar  
2- Din i leriyle u ra anlar n mesle i

1- Resmi evrak, vesika 
2- Muhtarl k veya resmi daireden al nan tasdikli belge; 
hal kâ d .
3- Al nd  belgesi 

Birbirine çok benzeyen iki eyin kar t r lmas

S nma 

S n lan yer 

1- Gönül alma 
2- Yüzünü çevirerek bakma 

Gönül al c  söz söylemek 

Hat r sorup gönül alan 

ltifat edercesine 

Yüksek bir makamdan verilen ve yap lan i in
be enildi ini bildiren övgü yaz s

Vücutta bir yerin mikroplanmas  sonucu i ip k zarmas ;
yang

1- ltihap ile ilgili 
2- ltihapl

Kat lma, kar ma 

Par ldamak 

Haks z yere kay rma 

Kay r c

Birini kay rmak, korumak 

Kay rma mektubu 

1- Kavu ma, birle me 
2- Ekleme, ba lant , biti me 



Kavu ma ile ilgili 

1- (Esk.) Vergi toplama i ini üzerine almak 
2- Gerekli bulma, kendisi için gerekli sayma 
3- Kay rma 

Bir üretim yerinin ürününü toptan alan ki i

Bilerek, isteyerek 

Bir kimsenin, mal varl n n aktifindeki kalemlere 
dokunmaks z n, yaln zca pasifini art ran bir i lem
yapmas

1- Bir peygamber ad
2- Erkek ad

1- Susturma, cevap veremez hale getirme 
2- Ba lama 

Dolayl  olarak anlatma, i aret etme 

Üstü kapal  söylemek 

Hammaddeyi mamul hale getirme, yapma, i leme. 
Yap lma

1- Atölye veya fabrikada hammaddeden üretilenler 
2- Üretilen eyler 

Hammaddeden mamul mal üreten kimse 

Mamul üretilen i yeri, üretim yeri 

K sa okunmas  gereken heceyi, ölçüye uydurmak 
amac yla uzun okuma 

1- Cemaate namaz k ld ran ki i
2- Önde bulunan, önder olan 
3- Halife 
4- Mezhep kurucu 

Bir patl can yeme i

Tespihlerin ba  taraf na geçirilen uzunca parça 

maml k

Büyük imam, Ebu Hanife 



Hz. Muhammed’in vefat ndan sonra Hz. Ali ve iki o luyla 
torunlar n  me ru imam kabul eden mezhep 

mam olma durumu 

Halife 

1- nanmak, itikat 
2- Dini prensipleri kabul etme 

Bir eyin gerçe ine as l anlam na nüfuz etmek 

Bay nd r

Hay r evleri 

1- Yoksullara ve ö rencilere yiyecek da tmak amac yla 
kurulmu  hay revi, a evi 
2- Bay nd rl k

Hay revi 

1- Dinin dire i
2- Erkek ad

Uzama, geni leme

1- Tehlikede olana yard m ve yard m kuvveti 
2- Erkek ad

Halktan zorunlu al nan vergi 

Yok etme, ortadan kald rma 

Olanak, olabilirlik 

1- Kelime ve cümle bilgisi, yaz m
2- Doldurma 

Doldurulmak 

Doldurmak 

1- Hz. Meryem’in babas
2- sim

Ege Denizinde ada 



1- Oruca ba lama zaman
2- Perhiz 

Orucu açmak 

msak zaman n  gösterir cetvel 

Uzama, uzay p gitme 

S nav, deneme, direnme 

Çekinme, sak nma, kaç nma 

yili i ba a kakma 

Örne e göre davranma; uyma 

Uyarak, ba l  olarak 

Emme, emerek çekme, so urma 

1- Ba kalar na tan nmayan özel izin. Ayr cal k
2- Ba kalar ndan farkl  olma 

mtiyazla ilgili 

Uyu ma, uygunluk, uyum sa lama 

Özel i aret. Elle yaz lan, ki inin ad  ve soyad n  yans tan 
belirti   

Zahmete sokma, geciktirme 

Tarikata girme 

Ayak direme, kabul etmemekte srarc l k, diretme 

dare etme 

Tam emniyet, candan dost, has 

1- yilik, yard m, lütuf, ihsan 
2- Gayret, dikkat 

Yard m olarak 

yilik eden 

stiridyeden ç kar lan de erli ta

Allah’ n Hz. sa’ya gönderdi i, Hristiyanlar n kutsal kitab



Cüzaml n n bir organ n n kopmas

Kap lma, tutulma 

Kendince, kendi kan s na dayanan 

1- Püskürme 
2- Ate li hastal klarda vücutta k rm z  lekeler görünme 

Patlamak, püskürmek 

Püskürten (Yanarda )

Ki isel görü

Di i s r

Yerine getirme emri, yarg  karar n  uygulama 

Emrini dinletme 

Sinirlenme, dar lma, gücenme, tepki 

Kuvvetli patlama 

Ayr lma

Yaln z kalma, topluluktan ayr  durma 

1- Hükmü kalmama, bozulma 
2- Da lma 
3- Geni leme 

Resmi bir göreve atamak 

Çökme, y k lma 

Da lma, bölünme 

Sapma, meyletme 

1- Tekel 
2- Yaln z, ...için olma, tek ba na sahip olma 
3- Bilecik’te ilçe 

Bir eyle s n rlanmak 

Çökme, alçalma 

Yank . Yans ma 



1- Red, tan mama, yads ma 
2- Gizleme 

Reddeden, kabul etmeyen 

1- Peklik, kab zl k
2- Toplanma 

Devrim, de i im, dönü üm 

Bölünme, taksim edilme 

Kesinti, ara verme, durma, kesilme 

Ba lanma, boyun e me, uyma 

Ba lanarak, boyun e erek 

Batma, sönme, çökme, da lma 

K r lma, gücenme 

1- Ortaya ç kma, geli me, geli im
2- Aç l m

Geli mek 

Edirne’de ilçe 

1- Vicdana dayal  adalet 
2- Ortalama davran , vicdanl l k

Vicdanl  davranmak 

Vicdanen davranan 

Kafiyeli söz söyleme 

1- Memelilerden dü ünen ve konu an canl
2- Olgun ve iyi ki i
3- Kur'an-  Kerim'de sure ad

nsan gibi 

1- Olgun insan, yüksek erdem sahibi ki i
2- Mür it 

nsana benzer 

nsanca, insanl a yak an 



nsanl k

Vicdan sahibi 

Patlama 

Dökülme 

1- Tutarl l k, düzgün konu ma, düzgünlük 
2- Bir düziye gitme 

çgüdü 

çgüdüsel 

1- Yapma, meydana getirme, yap  kurma 
2- Düz yaz

Allah k smet ettiyse, Tanr  isterse... 

1- Yap , yap lmakta olan bina, yap  i leri 
2- Yap m

iiri toplum önünde yüksek sesli ve ahenkli okuma 

n aatla ilgili 

Alevlenme 

Ferahl k

Sonuçland rma, bitirme 

Bir edebi eserde cans zlar  konu turma, dillendirme 

1- Mikrobik hastal k
2- Kötü kokma 

Mikroplu iç hastal

Bula c  hastal klar 

zlenim 

1- Pi me
2- Uyanma, uyan kl k

Çevreye uyma 

Yararlanma, faydalanma 



Son, sona erme, sonu gelme 

Bir eserden çalma, a rma 

Seçme, seçilme 

Seçimler 

Kendi ya am na son verme 

1- Ba ka bir yere geçme, göçme 
2- Ölme 
3- Miras 
4- Anlama, kavrama 

ntikal yoluyla 

ntikalle ilgili 

Öç 

Bir yere ba lanma, mensup olma, girme 

1- Saç l p da lma 
2- Hap rma 
3- ntikam alma 

Ç kma, yay nlanma, yay lma 

Güzellik n n yay lmas

1- Düzen, sistem 
2- Düzenli, düzgün olma, tertiplilik 

Düzenli, tertipli 

Tertiplili i seven 

1- Beddua 
2- Gözleme, gözlenilme, bekleme 

Beddua etmek 

ndirilme 

1- Genel emniyet, düzeni sa lama 
2- Sa lamla ma

1- Emniyete ili kin
2- Düzene koyucu, düzenleyici 



Nöbetçisi olmayan 

Kat lma, eklenme 

Ayr l k, kö eye çekilme, tek ba na ya ama, dünyaya ait 
i lere kar mama

Kozalar n ipek hâline getirildi i yer 

Kapal l k, anla lmazl k, belirsizlik 

plik yap lan yer 

Aya a dü me 

1- Gerçekleri söyleme, düzgün konu ma 
2- Arapça kelimelerde son harfin veya son harekenin 
de i imi ve bunu ö reten konu 

1- Söyleme 
2- Gelir, gelir getiren mülk 

Emirler, buyruklar 

1- Emir, buyruk 
2- stemek, dilemek 
3- Tasarlanan  yapma veya yapmamay  belirten iç kuvvet 

Sadrazam n emirleri 

Tanr ’n n emirleri 

htiyari olarak, istençli 

Türkiye’nin do usunda bir ülke 

Verme, verilme, sebep olma 

1- Geri çevirme  
2- Eski durumuna döndürme 
3- ndirgeme 

Geri çevirmek, geriye çevirmek 

Sözü amaca getirme, esasa girme 

1- am yak n nda veya Yemen’de efsanevi kent. 
Cennete benzetilerek yap ld  söylenir 
2- Kad n ad



1- Bilme ve anlama kudreti, gerçe e ula t r c  güçlü sezi
2- Bilgi, kültür 
3- Erkek ad

Ola an n üstünde hacmi olan 

Kanuni mirasç lar n n d nda ba ka birine de miras 
b rakma 

Bindirme, yükleme 

Dans ettirme, oynatma 

Gönderme, yollama 

1- Bir yere gönderilen eylere ili kin liste 
2- Al nd  makbuzu 

Kal t m yolu ile 

Kal tsal, soydan geçme, soydan kalma 

1- Do ru yolu gösterme, uyarma 
2- Tarikat ve Allah yolunda ayd nlatma 

Ayd nlatmak, do ruyu göstermek 

li ki, ba lant , ba l  olma 

Eskiye dönü  ve bu yöndeki faaliyet, gericilik 

rticaya ili kin, gerici 

Do açlama 

Birdenbire, dü ünmeden, içine do du u gibi söyleme; 
do açlama yoluyla 

slâmdan dönme 

1- Yükseklik, yükselti 
2- Yükselme, ilerleme 

Yükseklik yönünden 

1- Dayanma, dirse e dayanma 
2- Bir kab n dolmas
3- htiyaç duyma 
4- Bir gayrimenkulden birkaç ki inin yararlanmas



Bir mülkten yararlanma hakk

Ölüm, ölme 

Gözleme 

Rü vet alma, yiyicilik 

z dü ümü 

Rü vet alma 

1- Kendilerine kitap gelen peygamberden biri, 
Hristiyanl n peygamberi 
2- Zenginle tirme, bolla t rma 
3- Sab rl  olmaya te vik etme 
4- Erkek ad

1- Yerini bulma, uygun olma 
2- Do ru fikir beyan etme 
3- Hedefi vurma, rast getirme 

Vurulmak 

Göz de me, nazar, bak lma, göze çarpma 

Do ru olan, isabetli 

Yerine getirme, iste ini yapma 

Vard rma, vard r lma, ula t rma, ula t r lma 

Ak tma, ula t rma 

1- Fiyat koyma 
2- Bol bol ba lama 

1- Kan t, delil, tan k
2- Kan t göstererek do ruyu ortaya ç karma 

Hristiyan 

Sünger 

Akçaa aç ve bu a açtan yap lm  olan 

1- Kastamonu ve Sinop 
2- Erkek ad

1- Bir peygamber 
2- Erkek ad



Batakl klarda ya ayan bayku

ç sürgünü, amel, ötürük 

Gece uyutmama 

Eski M s r’da Tanr ça

Oturtma, yerle tirme, ev sahibi yapma, yurtland rma 

Göçmenleri yerle tirme 

Susturma, cevap veremez duruma dü ürme 

Kilit 

1- Ünlü Makedonya imparatoru 
2- Erkek ad

Ahmedi’nin Büyük skender’in ya am n  anlatt
manzum eseri 

Gaziantep’te ilçe 

Hz. Muhammed’in tebli  etti i din ve bu dine mensup 
olanlar. Müslümanl k

slâm diniyle ilgili 

Müslümanl k

Ad n  söyleyerek 

1- Temizlik, günahs zl k, masumluk, ahlâkl l k
2- sim

Ahlâkl , dürüst 

Sultan ve ehzadelerin e  ve k zlar na verilen unvan 

Ad

simle ilgili 

En büyük isim (Allah). Allah’ n 99’u belli olan isminin 
yüzüncüsü 

Topluluk ismi 



Bir i i yapan n s fat  olan kelime: fetih i ini yapan fatih vb. 

Failin yapt  i in sonucunda yeni bir s fat do uran 
kelime: gadre u ram  ma dur vb. 

1- tham, suçlama 
2- Bir sözü veya dü ünceyi, ba kas n n sözüne 
dayand rma 

Dayanarak 

Asker 

1- U ak, at u a
2- Erzurum’un ilçesi 

Ç kar sa lamak amac yla, birinin söz ve davran lar n
ba kas na duyuran kimse 

1- Geceleyin yürümek 
2- H zland rma, çabukla t rma 
3- Kur'an-  Kerim'de bir sure 

Gereksiz harcama 

Gereksiz harcamalar 

1- K yametin kopaca n  bildirecek melek 
2- Erkek ad

1- Hz. Yakub’un lâkab
2- Yahudi milletinin devleti 

Gizleme 

S rlar n gizlenmesi 

S cak havalarda uzaklar n isli gibi görünmesi 

1- Osmanl mparatorlu unun Ba kenti 
2- stanbul Rumeli Eyaleti 
3- Girit’te ilçe ( sfakya) 

Türkiye Türkçesinin standart konu ma dili 

Te vik, motivasyon 

1- stek 
2- Sitem 



Arzu etme 

Göktürk Devletinin en önemli ka an

Kaplama, içine alma, s ma, s d rma 

Yard m isteme 

1- Esas ögelerinden biri kald r lm  olan benzetme 
2- Ödünç alma 

htimal vermeme 

Bask , bask  yöntemiyle idare, despotluk 

Acelecilik, sab rs z davran , ivedilik 

Kiralama 

Sorgu 

1- Dilekçe, arzuhal 
2- steme, yalvarma 

1- Yetenek, kabiliyet 
2- Anlay l l k, ak ll l k

Dilekçe örne i

Arzuhal, resmi dilekçe, pullu yaz

Bir olaydan delillerle sonuç ç karma 

Bir görevden kendi iste iyle çekilme, aff n  isteme, 
i inden ayr lma 

Yararlanmalar 

1- Yararlanma, fayda sa lama, faydalanma 
2- Ö renme, bilgisini art rma 

Yararlanmak 

Yararl

Görevden ayr ld n  bildiren yaz

Feyiz alma 



1- Sorma, ö renme. Ö renmek amac yla sorma 
2- Ku ku, üphe, zihinde beliren soru 

Soruyu olumsuz taraf ndan sorma 

Kusmak 

Firar etme, kaçma 

Anlamaya çal ma

Nazl  davranma 

Tanr ’ya tövbe etmek 

Ba kala m, biçim de i tirme; geli me 

Bir i in hay rl  olup olmad n  anlamak için namaz k l p
abdestli olarak tek ba na k bleye dönük yat p uyumak 

Bilgi alma, duyum, haber alma 

Duyumlar, yeni al nan bilgiler, haberler 

Amaç edinme, amaçlama 

Bir i te kullanma, i e kabul etme, yerle tirme 

Küçümseme 

1- Hak, kazan lan ey, hakk  olma 
2- Yeme, içme, giyim gibi yap lmas  zorunlu harcamalar 

Hak edi i

1- Dü mana kar  siper 
2- Sa lamla t rma, kuvvetlendirme 
3- Orduda yol, köprü, yap  gibi i lerle u ra an s n f

stihkâm i leriyle u ra an ki i

Hor görme, hakir görme, a a lama 

Tüketim, tüketme 

Helâlle me

Anlam ve sonuç ç karma 



1- Üretim, üretme 
2- Elde etme 

Üretilen eyler 

Üstü kapal , ince alay. E lenme 

1- Ça rma, getirilme 
2- Hat rlatma, an msama 
3- Haz rlama 

Haz rl k

Ba kas n n kusurlar n  ara t rma 

1- Yön, hareket, do rultu 
2- Bir yöne do ru uzanma 
3- Do ru hareket 

Bir yöne çevirmek 

1- Gelecek zaman, gelecek 
2- Kar lama 

Gelecek zamanda, gelece e dönük olarak 

Gelecekle ilgili 

K bleye yönelme 

Ba ms zl k, hür olma, özgürlük 

Hür olma, ba ms zl  elde etme 

Tamamlama, bitirme 

Tümevar m

renme, tiksinme 

1- Kararl l k
2- Denge, devaml l k

Dengeli 

Borçlanma 

Ara t rma 



Bir ülkeyi silah zoruyla ele geçirme. gal 

Gerekme 

Kullanma 

mdat isteme 

Kamula t rma 

Süreklilik 

Birinin ki ili ini ara t rma 

Eldekini yeterli bulma, gönül toklu u

1- Dayanma, güvenme, yaslanma 
2- Topra n göçmemesi için yap lan dayanak 

Dayanarak, ba kas n n sözlerini öne sürerek, 
dayan larak 

Dayanacak, güvenecek yer 

1- Sözün ba lang c
2- Üst mahkeme 

kinci derecedeki yüksek mahkeme 

Al ma 

Bir sözden gizli anlamlar ç karma 

Çekimserlik, çekinme 

Kopye etme, ayn s n  yazma, suret ç karma 

Sonuç ç karma 

Sorgu 

Dinlenme. Rahat etme 

1- Geri alma 
2- Bir yeri kurtarma, yeniden ele geçirme 

Rica etme, yalvarma, merhamet dileme 

Ricalar 



Küçümseme 

Yüz vermeme, imal  kovma, ho lanmad n  belli etme 

1- Sömürme, güveni kötüye kullanma 
2- Yararlanma 

stismar eden, duygular  sömüren 

1- Kural d
2- Bir kimse ya da bir eyi benzerlerinden ayr  tutma 

Ayr  tutulmak 

Ayr k, kural d l k, benzerlerine uymayan 

Dan ma, fikir alma 

Dan ma hâli 

Antrparantez 

Birden çok eyin birbirine denk olmas

Gensoru 

Ayaklanma, kar  gelme, itaat etmeme, ba kald r

Ba kald r c

Ba kald rma durumu 

Yayma, duyurma 

Yaz l  bildirme 

1- z, alamet, belirti 
2- Bir eyi gösterme 
3- Hat rlatma 

aret koyan 

1- Aç k, herkesin görece i ekilde 
2- aretle ilgili 

Aç k oy 

Doyurma, doygunluk, doyma 



1- Bir ülkenin ya da bir yerin ba ka ülke askerlerince ele 
geçirilmesi. 
2- Tutma, oyalama, al koyma, me gul etme 
3- Engellemek amac yla zaptetme, el koyma 

gal eden 

1- Gereksiz ve yersiz her i e kar an 
2- Elinden birçok i  gelen, becerikli 

Duyma 

Güçle tirme 

1- Kar n, barsaklar ve bu malzemeyle yap lan çorba 
2- Gevi getirengillerin ilk ve en büyük mide bölümü 

A r  eziyet, zulüm, azap 

üphe, kuruntu 

El, göz, yüz veya ba  ile yap lan i aretler 

çki içme 

Yemek yeme iste i

Parlama, alevlenme, tutu ma 

Bir i le u ra ma, yap lan i , ilgilenme 

1- Yemek yeme iste i
2- Meyil, arzu 

öhretlenme, nam salma, tan nma 

ikâyetlenmek 

Ayn  kökten gelen sözcükleri birarada kullanma sanat
( lim, malûm, talim...) 

Sat n alma 

Kat lma, ortakl k

Dil birli i

Özleme, özleyi , fazla isteklenmek, arzu 

Naz, eda, cilve 



Edal , oynak 

Nazl , edal

Verme, ödeme 

Boyun e me, söz dinleme 

Avrupa’n n güneyinde devlet 

Hint-Avrupa dil ailesinin italik dal ndan dil 

Azarlama 

1- Söndürme 
2- Dindirme 
3- Bir borcu azar azar ödeme 

Parça parça ödemek 

Yang n söndürme örgütü 

1- Hediye etme, arma an etme 
2- Birinin ad na eser yazma; bir eseri ba kas n n ad na
yazd n , eserin ba nda belirtme 

Yazd  kitab  birine adamak 

thaf edildi ini bildiren yaz

çeri alma, içine alma, içeri sokma 

Ba ka ülkelerden mal alma 

Suçlama, suçlu görme 

Suçlama yaz s

1- Sayg nl k, prestij 
2- eref, haysiyet 
3- Bir mal n pazarl k de eri 
4- Söz veya imzan n de eri 

Hesaba katmak 

Sayg nl n  kaybetmek 

-den ba layarak, -den beri, -den sonra 



Var say lan, öyle farz edilen 

1- Ölçülü olmak, ölçülülük 
2- Yumu akl k, l m
3- Yava l k

Il ml l k

nanma, gönülden ba lanma, inanç 

Bozuk inanç 

nançla ilgili 

Dünyadan vazgeçip ibadetle vakit geçirme, d  olaylarla 
ilgisini kesme 

Oyulma, a nma, erozyon 

Yücelme, yükselme 

Uyu ma, anla ma

Güven, emniyet 

Güvenerek 

Elçilerin gittikleri ülkenin devlet ba kan na sunmak üzere 
götürdükleri güven mektubu 

Özen, ihtimam 

1- Bir gerçe i saklamaktan vazgeçme 
2- Do ruyu teslim etme 

Bir gerçe i saklamaktan vazgeçip söylemek 

Kusurunu söyleme 

Bir fikir ya da hükmü benimsemeyerek kar  ç kma

Sadizm 

Örtünme, bürünme 

Al kanl k, huy 

Büyüklenme 

Özür dileme 

(Hayvan) Öldürme, yok etme 



Doyurmak 

Bitirme, tamamlama 

Emin olma, güvenme, inanma 

Uyma, ard ndan gitme 

1- Birle me, uyu ma, anla ma 
2- Oy birli i

Anla mak, birle mek 

Birle meye ait, anla maya ili kin 

Birle me, ayn  fikre sahip olma, birlik kurma 

slâm birli i

Bütün insanlar n birli i

2. Me rutiyet döneminde kurulan bir parti 

Sayma, tutma 

Düzenli i leme, düzenlilik 

Biti me 

Alçakgönüllülük 

Kar l k, bedel, ödün 

E rilik 

Geri dönme 

Aç a vurma, yayma 

1- Rahats z etme, bunaltma, tedirgin etme 
2- Koparma 

Tedirgin etmek 

Birine mal etme, ona ba lama 

1- lgi, ili ki 
2- sim tamlamas
li kin olarak, mal ederek, ili kilendirerek 

De i ken, etki ile de i ebilen, i reti 



1- Ba l l k, görelik 
2- lgi nedeni 

Aç klama 

Aç klamalar 

Aç k olarak, aç klayarak 

Aç klama metni, prospektüs 

Giderme, yok etme, kapatma 

Varisler aras nda, bir gayrimenkul üzerindeki ortakl
giderme 

Büyütme 

1- Anlay , kavray
2- Sayg , edep 

Sayg  göstermek 

A rlama, sayg  gösterme 

Kalabal k, s k kl k, y lma

Evlenme 

Ortaya ç karma, aç a vurma, aç klama 

Aç klamak 

Yokolma, tükenme, çökme 

Yal t m, tecrit 

1- K ymet, yücelik, de er 
2- Kudret, kuvvet 
3- Sayg , ikram 
4- Erkek ad

Haysiyet, eref, onur 

erefle, güle güle 

A rlama 

1- Dinin k ymetlisi 
2- Erkek ad



J

Bosna Hersek’te ilçe 

1- Çiy, ebnem, k ra
2- Kad n ad

K ra  dü mü

Emniyet ve asayi  ile kamu düzeninin 
korunmas n  sa layan ve di er kanunlar n ve 
kararnamelerin verdi i görevleri yerine 
getiren, silahl  genel kolluk kuvveti. 

Altay dil ailesinden eklemeli dil 

Argo 

Derinlik 

K zg n

Yar larda profesyonel süvari 

“Yeni Osmanl lar Derne i“ üyesi 

Put 

Biriyle ilgili olarak yetkililere yaz lan kötüleme 
metni 

1- Da n k saç 
2- Kad n ad



K
 

1- Hükümdar, hakan 
2- Erkek ad

Yavuz Sultan Selim  

Topuk kemi i

Zevksiz, özensiz 

Cüppe 

Suç, kusur, yak ks z davran

Kabileler 

Arap kabileleri 

Götürü yap lan i , toptan 

1- Mekke’de bulunan ve Hz. Adem taraf ndan
yap lan, dünyan n ilk mabedi. Müslümanlar n
k blesi. 
2- Müslümanlar n “Hac ” olmak için ziyaret ve 
tavaf ettikleri kutsal mekân 

S k s k hacca giden 

Kâbe’ye verilen bir ad 

Mekke’deki Kâbe ve Kudüs’teki  
Mescid-i Aksa 

Mevlâna’n n türbesi 

Tutukluk hali, tuvalete gidememe 

Afganistan’ n ba kenti 



Mümkün, olabilir, olas , olanakl

Gibi, çe it, türlü, benzer 

Hz. Adem’in büyük o lu. Yeryüzünde ilk 
cinayet i leyen ki i

Ayn  soydan gelen göçebe halk, boy 

Ebe 

Ba lanabilir, affedilir 

Giderilebilir, kapat labilir 

1- Yetenek, el yatk nl
2- Anlay , anlama, kapasite 

Bakanlar Kurulu 

Milattan önce 

...olmadan önce 

Tarih öncesi 

Mezar, gömüt 

Kaburga 

Mezarl k, gömütlük 

Kaptan 

1- R za, isteyerek veya istemeyerek raz  olma 
2- çeri alma, buyur etme 
3- Bir eye sahip olmak için söylenen söz 
4- Verileni alma 

Kabul ediyorum 

1- Uykuda korkma, karabasan 
2- S k nt . S k nt l  ruh hali 

S k nt  üstüne s k nt  hissetmek 

1- Tutma, kavrama 
2- Ölme 
3- Daralma, s k lma
4- Almak 



Silahlarda tutulacak yer, sap 

Meyve-sebze konisyoncusu 

Küçük içki barda  veya bu bardaktaki içki 

çki içen 

1- Ayak, ad m
2- U ur, k smet 

1- Basamak. Merdivenin her basama
2- S ra, derece, a ama 

Devlet memurlar n n her y l ald  terfi 

Derece derece 

Ayakyolu, tuvalet 

1- ans, baht 
2- slâma göre Allah n ki iye takdir etti i i ler. 
Yazg . Al n yaz s

Yazg da 

nsanlar n irade ve eylem özgürlü ünü
savunan slâm felsefesi 

Eskiden mahkeme ba kan , hakim 

Kazasker 

1- skelet 
2- Çok zay f, kara-kuru 
3- Güne te kurutulmu  et 

nce tüylü, parlak, yumu ak kuma

1- Eski, çok önceki 
2- Ba lang c  olmayan veya ba lang c
bilinmeyen 

Varan, ula an 

Ku larda kanad n ön taraf ndaki uzun tüyler 

1- Kudret sahibi Allah 
2- Erkek ad



1- Kudretli, güçlü, erkli 
2- Erkek ad

De er bilen 

eyh Abdülkadir Geylani’nin kurdu u tarikat 
ve bu tarikata giren 

Kadiri Tarikat

K yamet ile ilgili haberlere dayanan mezhep 

1- De er, k ymet 
2- Meziyet, an 
3- Rütbe, derece 

Saat, pusula düzlemi 

De er bilir, iyilik bilir 

Osmanl ca’da 24. harf 

Mitolojide bir da

1- Ba , ser 
2- Ak l, idrak 

Ak ldan, zihinden 

Kafa dengi, arkada

Hayvanlar  koymaya yarayan aral kl  telden 
yap lm

Bütün. Tamam 

Yeter, yeterli 

Güven veren 

1- Beraberce bir yere giden topluluk, grup, 
konvoy 
2- Zümre, halk 

Topluluklar, yürüyenler 

1- Tanr y  inkar eden, dinsiz 
2- Küfredici 
3- Nankör 
4- Sevimli, yaramaz, kurnaz, becerikli 
(mecaz) 



Kâfirce 

Afganistan’da Kâbil yak nlar nda bir bölge 

Tanr  tan mazlar 

iirde m sra sonlar nda harflerin sesçe 
birbirine benzemesi. Uyak 

Karadeniz ile Hazar Denizi aras nda uzanan 
da  zinciri 

Uzun ve süslü üst giysisi 

Kâfur a ac ndan elde edilen, hekimlikte 
kullan lan, a r  dindirici bir madde 

Kâfurdan yap lma 

Ta  ve tu ladan yap lm

Türklerde Han ve Hakan unvanlar n n bir 
kullan m

Hamurla t r lm  bitkisel maddelerden 
yap lan, yaz  yazmaya yarar kuru, ince 
yaprak 

1- ffetsiz kad n, fahi e
2- Kalle , dönek 

Kahredici, yok edici 

Kahredici, yok edici 

Kerem, lûtuf ve ihsan kayna

Eri kin 

1- Bilinmeyen konular  gaipten aç klad n
iddia eden. Müneccim 
2- Eski M s rl lar n ruhani liderleri 

Falc  gibi 

Falc  kad n

1- Kahreden, zorlayan, yok eden 
2- Pek üstün, ezici, ezen 



M s r’ n ba kenti 

Ezici ço unluk 

Yüksek sesle gülme, iddetli gülü

Samanyolu 

1- Zorlama 
2- Çok üzülme 
3- Üstün gelme; ezme, mahvetme 

1- Cesur, yi it, sava  ya da tehlikeli durumda 
yararl k
2- Erkek ad

zmir’de semt 

Zorla, ezerek 

Keyif verici, kafeinli bir içecek 

Çay, kahve içilen, tavla, kâ t gibi oyunlar 
oynanan yer 

1- Çiftlik, konak vb.yerlerin i lerini çekip 
çevirmekle görevli ki i
2- Esnaf örgütlerinde lonca ba kan

Kâhya görevlendirmek 

Oturan 

1- Kural 
2- Ayakl k
3- Taban 
4- Esas, temel 
5- Kalça 

Kurallar 

Taban  olan 

Oturarak 

Kurala uygun olarak 

1- Kuralla ilgili 
2- Taban ile ilgili 



1- nanm , akl  yatm
2- Söyleyen 

nanmak 

Ba ka bir eyin yerine geçen 

Resmi kâ t, ferman 

Çocuk ya ta padi ah olan n kararlar n
vermesinde yard mc  olan vezir 

Bulunan, olan 

1- Evren 
2- Var olan tüm yarat klar, herkes 

Evrene ait eyin 

Kurutulmu  meyve 

Zencefilgillerden bir baharat türü 

Al na dü en k sa saç. Perçem  

Söz, lâk rd

Kale 

Kale d na ç kmas  yasaklanan suçlu 

Mücevherler, gerdanl klar 

1- Yürek 
2- Gönül 
3- Yürek hastal

Bir halden bir hale çevirme, döndürme, 
dönü türme 

Samimi, içten, gönülden 

1- Kalp ile ilgili 
2- çten, gönülden, samimi, yürekten 

Y k k gönül 

Milletin gönlü 

Ist rapl  gönül 



Kederli gönül 

Temiz gönül 

1- Dü mandan korunmak için yap lm ,
sa lam, kal n duvarl  yap
2- Denizli ve Malatya’da ilçe 
3- Ermenistan’da Berd kasabas n n eski ad

Kale mahkûmu 

Çanakkale 

1- Yaz  yazmaya ve çizmeye yarayan ve 
kur un, mürekkep gibi türleri bulunan, a aç 
veya plastikten mamul çubuk 
2- Yaz  çe itlerinden her biri 
3- A açlar  a lamak üzere di er a açtan 
kesilen a
4- Daire, büro 
5- Listede yaz l  maddelerin her biri 

Kalem açmaya yarar alet. Kalemtra

Kalem gibi kesilmi  çubukla yap lan a

Kalemlik 

Say ca 

Özel Kalem 

Sülüs türü yaz  yazmak için özel haz rlanm
kalem 

Kabartma gibi resimler yapan ince nakka

nce nakka n elinden ç kan ekil 

Yazar 

Yaz lar nda sald rganl n öne ç kt  yazar 

Kalem aç c

1- Dünyadan elini-ete ini çeken ki i. Rint 
2- Orta halli ki i
3- stanbul’da bahçe ve kasr 

Kalender gibi 



1- Kalenderlik, dervi lik 
2- Saz airlerinin çal p söyledi i genellikle 
aruz vezinli, tasavvuf içerikli gazeller ve 
besteleri 

Dünya mal na önem vermeyen bir slâm 
dü üncesi 

1- ekil verme ya da eski biçimini korumaya 
yarar araç 
2- Beden, gövde 
3- Numune, örnek 

Kalma, ya ama, dirim 

Uzunluk ve geni lik d ndaki üçüncü boyutu 
çok olan cisim 

nsanlar n ve sistemlerin ‘hata yapmama’ ve 
‘mükemmele ula ma’ iste inden ortaya ç kan 
kavram 

Makedonya’da ehir 

Vezir ve Sadrazamlar n giydi i bir tür ba l k

Sahte, taklit, düzme 

Sahte para basan 

1- Namussuz 
2- arlatan 

ffetsiz kad n

“Evet dediler“  

1- Arzu, dilek 
2- Zevk, lezzet, tat 

ki taraf  keskin, ucu sivri b çak 

K r ehir’de ilçe 

Ay 

Ay ile ilgili 



1- Çardak 
2- Bahçede yada evlerin önünde kafes 
tarz nda yap l p çevresi sarma klarla örülen, 
dekorlu oturma yeri 

Afrika’da bir devlet 

1- Camilerde farz namaz ndan önce 
müezzinlerce “Kad Kamet üs salat“ 
eklemesiyle ba rmadan okunan ezan 
2- Boy, boy-pos, endam 

Japon intihar uça

1- Olgun 
2- Ya n -ba n  alm , yetkin 
3- Bilgili, alim 
4- Erkek ad

Kad n ad

Noksans z, tam olarak, hep birden, büsbütün 

Ço ul, bütün, hep 

Büyük sözlük 

1- Türkçe sözlük 
2- emsettin Sami’nin 1900 y l nda
yay mlad  Türkçe sözlük 

Toplum menfaati 

Canl larda hayati s v

Menba, kaynak, maden oca

1- Raz  olma, yetinme 
2- Görü , tahmin 

Dü üncesi, görü ü

Az eyle yetinen 

Kanaat edene yak r ekilde 

1- Bir eve devaml  girip ç kan 
2- Erkek ad

Dönek, güvenilmez 



1-Ya  ve fitil yard m yla k vermek için, bir 
fanusun içinde korunan düzenek. 
2- Müslüman aleminin kutsal günleri 

Camilerde kandil yakan kimse 

Oldu, meydana geldi 

Çank r

1- Kinayeli söz söyleyen 
2- nanm

Tart , baskül 

Tart  vergisi 

1- Yasama organ nca konulan kurallar, yasa 
2- Do a olaylar n n ba l  oldu u düzen 
3- Yol, yordam, gelenek 
4- Dikdörtgen biçiminde bir çalg  aleti 

Aral k ve Ocak aylar

Kanuna göre, yasa gere i

Askerlik kanunu 

Anayasa 

Aral k ay

Medeni kanun 

Fatih Sultan Mehmet’in Kanunnamesi 

Ocak ay

1- Padi ah 1. Süleyman’ n lâkab
2- Yasa koyan 
3- Kanuna uygun, yasal 
4- yi kanun çalan ki i

Eski adet 

Osmanl  Yasalar

Bir tasar n n yasa haline gelmesi. Bir karar n
yasal güç kazanmas



Kanunlar n yer ald  kitap. Yasa kitab

bn-i Sina’n n eseri 

Kap

Saray kap lar n  bekleyen askerlerin 
komutan

Öz 

1- Parasal kazanç, temettü 
2- Sanat, i .
3- Etki, etkilenme 
4- simleri s fat yapan ek 

Siyah 

Toprak  

Azerbaycan’da bölge 

1- Akrabal k, h s ml k
2- Yak nl k

S cak bölgelerde yeti en, siyah küçük zeytine 
benzeyen meyvelerinin kuru, siyah taneleri 

Kulpsuz, küçük rak  sürahisi 

Afyonkarahisar 

ebinkarahisar 

Erzurum-Musul aras ndaki bölgede kurulan 
Türkmen beyli i

ç Anadolu Bölgesi'nde il ve il merkezi 

1- Bir çiçek ve motif türü 
2- Mersingillerden t rl  bir baharat 

I  olmayan 

1- Sonuca ba lama, kesin yarg
2- Durma 
3- Ölçülülük 
4- Tahmin 
5- Ne az ne çok 



Bir konuda belirlenen ölçüde davranmak 

Kesinle mek 

1- Bir ordunun kurmay heyetinin bulundu u
yer 
2- Merkez 
3- Durulan ya da kal nan yer 

Karargâh ad n n yönelme durumu 

Kesin karar 

Geçici karar, tedbir karar

Bakanlar Kurulundan ç kan karar ve bu karar
bildiren resmi belge 

Bir yerde e le en, dinlenen 

Türk musikisinde bir makam 

 yeri, fabrika 

1- Ta  ya da tu ladan yap lma bina 
2-  tutan 

Bir yere gönderilen e ya, yük 

Ülser 

Genelev 

Modas  geçmi  i

Türk musikisinde bir ekil 

Okur, okuyucu 

Dü ünme yetisi 

Kar k bir konunun anla lmas na ve 
çözülmesine yarayan ipucu; belirti 

1- Köy 
2- stanbul Edirnekap ’da cadde, cami ve 
müze 

Yaz n yenilen bol sulu meyve 



 bilir 

srail Kavminde zenginli iyle tan nan bir ki i
ve bu anlamda zenginler için kullan lan deyim 

Kazanç, i , güç 

Köy 

Üzerine yatak konulan ev e yas

Sava

Köyden büyük, k rsal özelli ini yitirmemi
yerle im yeri 

1- Üzüntü, keder, gam, tasa  
2- Kat l k, sertlik 

Üzüntülü, gaml , kederli, tasal

1- Bile bile yapma, isteyerek girme 
2- Niyet, amaç, istek 
3- Dövme, yaralama gibi i lere kalk ma 

Kas tl . Bir amaçla yap lan 

Bilerek, isteyerek 

Özel bir maksat 

Bilerek ve isteyerek yap lan 

Çe itli maddelerden yap lma, derince çanak 

Çin porseleninden yap lma kâse 

Yemin etme 

1- Y l n 11. ay
2- nce, narin 

1- Payla t ran, bölen 
2- Erkek ad

Bile ikgillerden süs bitkisi. Krizantem 

Divan Edebiyat nda en az 15 beyitlik kafiyeli 
ve övgü amaçl  naz m ekli 



K sa 

Kö k, saray 

Cennet kö kü

Eti yenen hayvanlar  kesip satan 

Kesimevi, mezbaha 

S k nt , iç s k nt s

Hayvan t mar etmekte kullan lan araç   

Bir balina cinsi 

Malikane, kö k, saray 

Ke feden, bulan 

Asla

Bir lokomotif ve pe inden giden vagonlar. 
Tren 

Arap Yar madas nda ülke 

Asla

1- Sert 
2- Misli 

K srak ile e e in birle mesinden do an
melez hayvan 

Kesin 

Yazan, yazman, sekreter 

Kad n sekreter 

Usulüne göre 

Noter 

Genel Sekreter 

Ke f-üz Zünun adl  eseriyle me hur ünlü Türk 
bilgini



Öldürme. Öldürülmü

nsan öldüren 

Asla, kesinlikle, hiçbir zaman. 

Kesinlik 

Bir çok ki iyi öldürme, k r m

Organik maddelerden dam t lmayla elde 
edilen kimyasal bir madde. 

Damla, damlayan 

arap damlas

Siyah ben 

Damla damla 

En derin 

Ucuz ayakkab  yap p satan 

Kafileler 

Kurallar, usuller, kaideler 

Yunanistan’da ehir 

Kanunlar 

Askeri kanunlar 

Ceza kanunlar

Özel giysili elçilik hademesi 

Sa lam, güçlü, dayan kl

nsan toplulu u

Söz, sözle me, anla ma 

Sözle 



spats z ahitsiz söz 

Hadis 

Sözle ip bitirme, kararla t rma 

Birlikte kararla t rmak, sözle mek 

Kavimle ilgili, etnik 

Etno rafya 

1- Hangi kavimden oldu u
2- Bir budunun kendine has özellikleri 

Bir nesnenin zihindeki tasar m

Anlama yetene i

Yay eklinde 

ki yay. Ka lar 

Yay eklinde olan 

Gökku a

Meridyen 

Pezevenk 

Kay t yapacak 

Öbür dünya ile olan ba l l k

Ya ad  müddetçe, ya ad  kadar 

Çekince 

Kay t ücreti 

Sözle mede baz  maddeleri artla s n rlama 

Osmanl lar n dahil oldu u Türk boyu 

Bulunamayan, yitik 

Kaymak yap p satan kimse 



Bir suyun ç kt  yer 

Eski Roma ve Bizans hükümdarlar n n lâkab

Orta Anadolu’da bir kent 

1- Bir mal n yönetiminde görevli. Mütevelli 
2- Cami hademesi 

Allah

1- Allah taraf ndan olmas  takdir edilen 
eylerin meydana geli i

2- stemeden yap lan ve can ya da mal 
kayb na neden olan olay 
3- Kad l k idaresindeki yer ve buradaki 
Kad ’n n verdi i kararlar 
4- Zaman nda k l nmayan namaz  veya 
tutulmayan orucu sonradan ödeme 
5- lçe 
6- Olay, hadise 

Tehlike geçirmek 

Fas’ n en büyük kenti 

Bilmeyerek, yanl l kla, kazara 

Küçük veya büyük çi  yapmak 

Hüküm vermeye ili kin 

1- Bilmeden, yanl l kla 
2- Tesadüfen 

Kafkas kökenli halk dans

Al n yaz s

Kazaya u rayan, kaza geçirmi

Kazma i i

1- Öfkesini yenebilen 
2- Erkek ad

Kaz yarak ç kar lan parça 

1- Yalanc
2- Uydurma 



Büyük ehir 

Teklif, önerme 

Pislik, d k

Ham ipe i iplik ve ibri im haline sokan kimse 

Büyük günahlar 

1- Ate te ya da kapta susuz pi irilen et 
2- Kavrularak pi irilen nesne 

Karabibere benzer bir biber türü 

Karaci er 

1- Büyük, ulu 
2- Ya l

Adam öldürme ya da zina gibi büyük 
günahlar 

29 gün çeken ubat ay

Güvercin 

E ri bak l

Ke kül 

Ac , üzüntü, tasa 

Keder verici 

Kâhya 

Üzüntü 

1- Hiç olmam  gibi 
2- Yokmu , hiç yokmu  gibi 

Güya 

Asgari az k

Sazan cinsi çok pullu bir bal k

Birinin borcunu ya da sözünü yerine 
getirememesi durumunda, sorumlulu u
üzerine alma 



Birinin ki ili ine kefil olma 

Kefalet suretiyle 

arta ba l  kefalet 

Geçici bir zaman için kefalet  

kiden fazla ki inin birbirlerine kefil olmas

Depozito yat rarak kefil olma 

Kefillik senedi, kefil belgesi 

Ölüye sar lan beyaz bez. Kefin 

Kefene sar l

1- Kâfirler, Tanr  tan mazlar 
2- Müslüman olmayanlar 

slâm olmayan halk 

Bir günah n affedilmesi umuduyla verilen 
sadaka, tutulan oruç veya kesilen kurban 

Terazi gözü 

Kevgir. Delikli kap. Büyük süzgeç  

Kefalet eden. Borcun veya verilen sözün 
sorumlulu unu üstlenen 

Arap erkeklerin kulland , omuzlar  da örten, 
püsküllü ba l k

Sezicilik, kâhinlik 

Samanyolu 

Bit 

Renkli, yar  saydam, yünlü kuma a sürünce 
elektriklenen ta



1- Söz, lâf, dil 
2- Cümleler, söyleyi  biçimi. 
3- Allah ve Allah’ n birli inden söz eden ilim 
4- Kur'an-  Kerim 

Arapça 

Kur'an-  Kerim 

Özdeyi

Nesir 

çten konu ma

Allah n sözü, Kur'an-  Kerim 

Köpek 

1- Suçlular n kaç n  önlemek için el veya 
ayak bileklerine tak lan halka 
2- Silindirik malzemeyi bir yere ba lamak için 
kullan lan halka 

Eski ayakkab

Hayvanlar hakk nda yaz lan Hintçe hikaye 
kitab

Konu an 

Kelimeler 

Anlam ifade eden ve bir veya birden fazla 
heceden olu an söz. Sözcük 

Basit kelime 

slâm n artlar ndan biri olan cümle 

Lâ ilâhe illallah Muhammedün resulullah 

Allah

Hz. Musa 

1- Kafa, ba
2- Ekinlerde ba ak. 
3- Bo  kafa 



A r  derecede saç  dökülmek 

1- Kötü, fena 
2- Eksik 

Önceki gibi, eskisi gibi 

Erzincan’da ilçe ve kale 

1- Olgun, eksiksiz, yetkin 
2- Mükemmellik 
3- Bilgi 
4- Erkek ad

nsan n olgunlu u

Büyük bir i tahla 

Asayi in en güzel hali 

Zevkin doru u

1- Yayla çal nan telli bir saz 
2- Kavis, yay 

Keman çalan, yapan veya satan kimse 

1- Keman veya kemençe yay
2- Bir tür yayl  halk çalg s
3- Güre te bir oyun 

Keman kutusu 

Keman çalan kimse 

1- Keman çalan 
2- Ok atan, okçu 

Yayla çal nan, kemana benzer üç telli çalg

1- Uzaktaki bir eyi tutmak için at lan, ucu 
ilmikli kaygan ve uzun ip. 
2- dam etmek için kullan lan ya l  urgan  
3- Güzel kad n n saç

Saç n kemendi 



1- Bele dolayarak tutturulan ku ak, deri, kay
2- Pantolon, alvar veya donun bele ula an 
k sm .
3- Kap , pencere, köprü gibi yap lar n a a
do ru bakan kubbe veya tavan .
4- Tümse i olan. 
5- Antalya’da ilçe 

Tümsekli burun 

Ku ak ba lamak 

Kemer yeri 

pekli bir tür kuma

Verecek cevap bulamay p kekelemek 

Kötülük 

Nicelik, say sal 

Rütbesi a a  derecede olan 

1- Gübre 
2- Küçük çocuklar n ba nda olu an doku 

Deride kirden tabaka olu mak  

1- tibars z, hakir 
2- Noksan 

Talihsiz 

1- Filistin 
2- Erkek ad

1- K y , yan, biti  k sm
2- Sahil 
3- Uç 
4- Çerçeve, çember 

Yan na 

1- Kasap çengeli 
2- K y

Ad  geçen, o 



Köpek, koyun gibi hayvanlar n derisine 
musallat olan böcek 

1- Tuvalet, ayak yolu 
2- çirkin huylu 

Liflerinden çuval, halat vb. yap lan bitki 

100 kg’l k kütle birimi 

Afrika’da ülke 

Gizli hazine 

tibars z, niteliksiz 

Sulu yemek kar t rmaya ve servisine 
yarayan uzun sapl , derince ka k

Çoban giysisi 

1- Kudret, kuvvet 
2- Amaç 

1- stemeyerek 
2- renme, tiksinme 

1- Ermi cesine yap lan do a üstü hareket ve 
söylenen söz. 
2- kram, ba , cömertlik, ihsan 

Ayakkab  çekece i

Irak’ta Hz. Hüseyin’in ehit edildi i ve 
türbesinin bulundu u yer 

Sar ya çalan toprak 

1- Asalet, soyluluk, ululuk 
2- Ba , el aç kl , cömertlik. 
3- Erkek ad

yilik yapmak 

Lûtfeden, ba layan, cömert 

Boylamas na kesilip biçilmi  her türlü a aç 

Genelevi 



1- renerek, tiksinerek 
2- Zorla, istemeyerek, zoraki. 

Tiksindirici, i renç 

1- Ulu, büyük, soylu 
2- Cömert, verimli 
3- Erkek ad

1- Ayet 
2- K z evlat 
3- Bayan ad

1- Pislik ve çirkef lâ m
2- Kumar 

Olgun ve gösteri li kimse 

Bodrum-Datça aras nda körfez 

Defalar, kereler, çarp mlar 

Çarp m tablosu 

Defa, kez, sefer 

Yük hayvan  katar

1- Al veri te durgunluk, i lerin azl
2- K tl k

1- Kalabal k, s kl k, çokluk 
2- S k l k

Küçük torba 

Muhasip 

1- Yo un. Kaba 
2- Koyu. Saydam olmayan 

Hayvan kesilen yer 

1- Bol, çok 
2- K r k, k r lm
3- Bir bütünün bölündü ü e it parçalardan biri 
veya birkaç

Kesiri olan say



Çok çocu u olan 

Harfi (i) olarak okutan hareke 

Bolluk, çokluk 

Kesirle ilgili 

Baya  kesir 

Basit kesir 

Kay ngillerden bir a aç ve meyvesi 

1- Keder, tasa, kayg
2- Münaka a

1- Çeken, çekerek. Çekici 
2- Edirne’de ilçe 

Zorla. Sürükleyerek 

1- Var oldu u bilinmeyen bir yeri veya bir eyi 
bulma 
2- Bir eyin olaca n  ö renme, ortaya 
ç karma. 
3- Bir yap  için harcanacak miktar n tespiti 
4- Dü man n durumunu anlamak üzere 
gönderilen kol 

Ara t rarak bulan 

Ke ifle ilgili 

1- Piyangoda dizili . Çekilme 
2- Dizilmi ; yaz lm .
3- Gönderilmi

Manast rda ya ayan rahip 

Papaz gibi 

Manast r

Güneydo udan esen rüzgâr 

Ke ke 

1- Bir çe it sütlü tatl
2- A açtan yap lma dilenci çana



Dilenci kab

1- Kar kl k
2- Kavga, mücadele 

1- Hindistan’ n kuzeyinde bir bölge 
2- Ka mir

Ke feden, ke if yapan. zci 

Gemi 

1- Yazmak 
2- Kâtipler 

Omuz 

Devlet büyükleri ve zenginlerin i lerini gören 
güvenilir ki i

S r saklayan. A z  s k , a z  pek 

A z s k l ; açmazl k

Bir çe it diken 

 Y ld z

1- Cennet çiçe i
2- Maddi ve manevi bolluk. 
3- Kur'an-  Kerim'de bir sure 
4- Kad n ad

1- Ne ’e, en olmak, tasas zl k ho luk. 
2- Sa l k, afiyet 
3- Heves, istek, arzu 
4- Huy, tabiat 

1- Önemsiz 
2- Ki iye kalm

Keyfine bakmak 

1- ste e ba l
2- Bir sisteme ya da düzene ald rmadan. 
Yönteme uymadan 

1- stedi i gibi 
2- stedi in gibi 



1- Madde. . Bilgi 
2- Bir ismin tekil, ço ul olma hali. 
3- Bir eyin niteli i. Durum 

Selçuklularda bir hükümdar 

Selçuklularda bir hükümdar 

Yemeklerin mide özsuyuyla kar t ktan sonra 
ald  durum 

Böylece, bu dahi, ...ayn

Keza, bu da öyle, yine böyle 

Çok yalan söyleyen 

Deri ik nitrik asit 

1- Namazda Mekke yönü 
2- Güney ve güneyden esen rüzgâr 
3- S k nt ya dü üldü ünde müracaat edilen 
kap

1- S k nt ya girildi inde yard m istenilen yer 
2- Namaza yönelinen taraf 

Sürekli k ble’yi gösteren pusula 

Kâbe ve Mescid-i Aksa 

Do u Akdeniz’de ada 

1- M s r’ n yerli halk
2- Çingene 

1- te, rütbede veya memuriyette eskilik 
2- Görevde geçirilen süre 
3- Zamanca eski. Önsüzlük 

Bir i te deneyimli, uzun süredir çal an 

Çöller 

Kaleler 

Bak r, kalay gibi madenlerden çekilip yald z
vurulmu  ince metal iplik 

Yol gösteren, rehber 



Sivri uçlu, iki yüzü keskin, çelikten yap lan ve 
bele tak lan silah 

K l ç yap lan yer 

K srak sütünün mayalanmas yla yap lan Türk 
içkisi 

nce sicim, ip 

Türk lehçelerinden biri 

1- Düzgün okuma 
2- Okuma kitab
3- Namazda Kur'an-  Kerim'den baz
parçalar  okuma 

Okumak 

Eskiden okuma ve sohbet yeri, imdi büyük 
ve temiz kahvehane 

Krall k

1- Yak n olmak 
2- ki eyin birle mesi. ki y ld z n bir anda 
ayn  burçta olmas
3- Bir hac yapma türü 

Bir mal n k sa sürede tamamen ortadan yok 
olmas

1- Nitelik, de er 
2- Elmas, zümrüt gibi k ymetli ta lar n de er
ölçüsü 

K ymetini belirlemek 

Deriden, dar a zl  su kab

Karadeniz ile Azak Denizi aras nda yar mada 

Kan rengi 

ç Anadolu Bölgesi’nde il ve il merkezi 

1- Kâ t ve kâ t i leri
2- Kâ t, kalem, mürekkep gibi malzemenin 
tümü 



Boyu küçük 

K salt lm  biçimde, k salt lm  olarak 

Hikâyeler, rivayetler 

Öldüreni öldürme gibi suçluya uygulanan 
mukabil cezalar 

K sas yoluyla. E it biçimde cezaland rma 

1- Parça, tür, çe it. Bölüm, kesim 
2- Konu, fas l

Bir k sm , bir bölümü 

1- Kader, nasip 
2- Paydan dü en hisse 
3- Evlilik talihi 

ansl

Bir bölümü, bir parças ; cüz’i 

Di i at 

Hikâye, rivayet, olay, f kra 

Bir yar maday  karaya ba layan dar kara 
parças

Ölçüt; ölçü 

Göreve gelinmeyen günler için para kesilmesi 

Kabuk 

K  geçirmek 

1- Büyük kara parças . Anakara 
2- Parça 

Askeri birlik (askeri telâffuz) 

1- Askeri birlikler 
2- Kara parçalar

Yeryüzü parçalar

Sava , vuru ma, birbirini öldürme 



Koltuk, yast k gibi eyleri doldurmaya yarar 
kendir veya keten telleri 

Eshab-  Kehf’in köpe inin ad

1- Tav. En uygun derece. En uygun zaman 
2- Koyuluk derecesi 
3- Direk 

stenilen artlara ula mak 

Dinin dire i

1- Giyim-ku am; k l k, görünüm 
2- Resmi giysi 

Özel tarzda giyinmi

D  görünü ten hüküm ç karmaya ili kin kitap 

Seyyid Lokman Çelebi’nin, anatomik yap dan
hüküm ç karan eseri 

1- Kalkma. Ayakta durma 
2- Namazda ayakta durulan bölüm 
3- Ayaklanma 
4- Ölümden sonra dirilme 
5- Te ebbüs 

Tasavvufta son mertebeye giden yol 

Tasavvufta gaflete dü meme hali 

1- nan a göre dünyan n sonu 
2- Gürültü-pat rt

Çok fazla 

Kar la t rma, oranlama 

Kar la t rma yoluyla; oranlayarak 

Benzetmeler 

Bir ba kas n  kendisiyle kar la t rarak 
hüküm verme 

1- Kurall
2- Örnekleme sonucu elde edilen 



1- De er 
2- tibar, onur 
3- Kad n ad

De erli 

Gerçek de er 

De er bilen 

Parlak k rm z

iilerin bir kolu 

Yeryüzündeki bütün Türkleri birle tirme 
ülküsü 

Türkiye’nin en uzun akarsuyu 

1- Terbiyeli, nazik, ince halli 
2- k

Nazikçe, kibar bir ekilde, kibarca 

Kibar ailelerin çocuklar

1- Büyüklenme, yüksekten bakma 
2- Gurur 

Ate  yakmaya yarayan ucu eczal  küçük çöp 

Ululuk, büyüklük 

Az olanla yetinmek 

Yeterlik, yetme, kâfi olma 

Yetmek 

Tah l ölçe i

Yiyeceklerin kondu u oda; ambar 

Kireç ta  yap s nda olan 

Demet, deste 

Dedikodu, söylenti 



Maddeleri inceleyen fen bilimi 

Kimyac

Kimya ile ilgili 

1- mam Gazali’nin ünlü eseri 
2- Ruhun maddiyattan maneviyata geçi i

Kimyasal 

Kokulu bir baharat 

Öç almak için gizli dü manl k. Garaz 

1- Üstü kapal , dokunakl  söz 
2- Dolayl  anlam  olan söz 

mal , dolayl

Kinci. çinde kin besleyen 

S tma tedavisinde kullan lan madde 

Bir mülk ya da ta t n kullan lmas na bedel 
olarak verilen ücret 

1- Bir meyve 
2- zmir’de ilçe 

Kireç üretilen yer 

Bursa’n n Mustafa Kemalpa a ilçesi 

Göz kapa n n kenar ndaki k llar 

Sonradan kazan lm

Ya l  güre te pehlivanlar n giydi i dar paçal
pantolon 

Eski ran hükümdarlar na verilen ad 

1- Görünüm, k l k, elbise 
2- Hac lar n Mekke’de giydikleri beyaz üstlük 

Elbise 

Soylu 



Yemi i baharl  bitki ve tohumu 

1- Yaz l  ya da bas l  ve cilt içinde toplanm
kâ tlar n tümü 
2- Bir konuda yaz lm  yap t

1- Kaz l  yaz . Yaz t. 
2- Çe me, mezar ta  vb. üzerindeki yaz

Mezar yaz s

Mezar ta  yaz s

1- Bir konuyu ya da maddeyi kurallar na göre 
yazma 
2- Kâtiplik 
3- Yaz  yazma sanat

Kitap sat lan veya okunan yer. Kitapevi. 
Kütüphane 

Piri Reis’in ünlü eseri 

Kâtip Çelebi’nin Co rafya ile ilgili ünlü eseri 

1- Serbest dü ünemeyip kitaba ba l  kalan 
2- Kitaba uygun 
3- Kitap bilgileri 
4- Dört Kutsal Kitap’tan birine s k  s k ya ba l
olan 

Kur'an-  Kerim 

1- Parça 
2- Y n, küme, kütle 
3- nsan toplulu u

Kitleye ait eyin 

S r saklama 

Ak ll ca davran , ak ll l k

Karakter jeneratörü. Alt yaz  makinesi

Kilise ve ruhbanl k yanl s  olan

Marmara Bölgesinde il 



Muhaf z

Tümenlerden olu an büyük askeri birlik 

Üzerinde konu ulan ey, mevzu, bahis 

1. Bir kimsenin ba ka bir ki iye veya bir 
toplulu a kar  söyledi i sözler  
2. Konu mak i i
3. Görü me, dan ma, müzakere
4. Söyle i, konferans 
5. Vaaz 

fade etmek, anlatmak 

Konu mak i ini yapt ran 

1. Konu maya konu olmak 
2. Konu ma yap lmak.  

ç Anadolu Bölgesinde il ve il merkezi 

Pamuktan yap lm

Eskiyip y pranm

Eskiden bir asker s n f

1- B y k ve sakal  ç kmayan erkek 
2- Gümü hane’de ilçe 

Büyükba  hayvanlar n i lenmi  derisi 

1- Vuru maya al t r lm  koç veya keçi 
2- Cesur, cür’etli ki i

ki duvar n birle ti i yer 

ki tahtay  tutturmaya yarayan, dik aç
biçiminde bükülmü  demir parça 

Hristiyan ülkelerin reisi 

Macar kral

1- Yar mküre biçimindeki dam 
2- Yar m daire 

Topkap  Saray nda vezirlerin topland
kubbeli yap



Suyun yüzünde olu an kabarc k

Gökyüzü 

Kubbealt  vezirlerinin her biri 

Üç k tan n merkezi 

Basra Kenti 

Mezarlar 

1- Kuddusi-i lâhi isminin tecellisine mazhar 
olan 
2- 19. yy.’da ünlü bir Türk airi. 
3- Erkek ad

1- Güç, erk, kuvvet, varl kl l k
2- Allah n gücü 
3- Yetenek 
4- Erkek ad

Çok varl kl  olmak 

Güne in kuvveti 

Kudretli 

1- Kutsal, Tanr sal 
2- Erkek ad

Kudüs 

1- Kutsall k
2- Temizlik 

Türk müzi inde iki davullu bir vurma aleti 

Filistin’in merkezi 

Dayan kl  iri sepet (Edb.)  

Kö eli bir yaz  türü 

1- Koyu renke at donu 
2- Manisa’da ilçe 

itme organ



Kalpler 

Omuz kaslar nda meydana gelen a r

Para kar l  oynanan talih oyunu 

Sürekli kumar oynayan; kumarc

Kumar oynanan ve oynat lan yer 

pek, yün, keten gibi eylerden makinede 
yap lan dokuma 

Küçük, yuvarlak testi. Çömlek 

1- Güvercinden küçük, gri renkli bir ku
2- Ordu’da ilçe 

Bebek sarmalamaya yarayan bez 

Bir kürk hayvan

Kenevir; kendir ip 

Yats  namaz ndan sonra k l nan 3 rekâtl k
Salât-  Vitr namaz  ve son rekât nda okunan 
dua 

Ad çekme 

Un, ya  ve ekerle yap lan, tatl  küçük çörek 

1- Hz. Muhammed’e gönderilen, 
Müslümanlar n kutsal kitab
2- Okunan 

Kur’an kitab

1- Etinin tamam n  veya bir k sm n  fakirlere 
da tmak amac yla, dinin icab n  ya da bir 
ada  yerine getirmek için kesilen hayvan. 
2- Bir amaç u runa feda edilen 
3- Kurban Bayram

Amaçs zca kar t rmak 

Enli ipek erit 

Hz. Muhammed’in kabilesinin ad



Kurey  kabilesinden olan 

Hamamlarda tekneli çe me 

1- Parlak, nurlu 
2- Göz nuru 

Ku lar n yemek borusunun üstündeki torba 
biçimindeki organ 

Ay n görünen yüzü 

Güne in görünen yüzü 

1- Ay p, özür 
2- Eksiklik, noksanl k, nak sa 
3- Suç 
4- Tedbirsizlik, ihmal 

Eksi ini, yanl n  ara t rmak

Özürlü 

Süs ku lar  yeti tiren ki i

Süs ku lar n n üretildi i küçük oda 

Sabahla ö le aras ndaki zaman 

Türk kültür tarihinin ilk ana eserlerinden. 
Yusuf Has Hacip’in Uygurca yazd  eser, 
Karahanl lar devleti ve Türklerin Müslüman 
olu unu anlat r

1- Dünyan n ekvatora göre, yer ekseninin 
geçti i varsay lan en uzak iki noktas
2- Elektrik ak m n n potansiyel fark n n en 
yükse i buldu u noktalar 
3- M knat s n iki ucundan her biri 
4- Bir tarikat n en büyü ü

Kutupsal 

Kuzey ve güney kutup noktalar

1- Güney kutbu 
2- ki kutup 

Osmanl  sultan , halife 



Hz. Muhammed 

Can için yenilen g da 

Kuzey Kutbu 

1- Dinin kutbu 
2- Erkek ad

Arifler Sultan

Kutsal say lan 

Kuvvetler. Fonksiyonel güçler 

Ulusal Kuvvet. stiklâl Sava  s ras nda
Anadolu’da kurulan hükümet ve Milli Türk 
Ordusu 

Bütün kuvvetler 

Arap Yar madas nda bir devlet ve ba kenti 

1- Fiziksel güç; kudret; yetki 
2- Mevcut, ihtiyaç ve fazlal  gösteren cetvel 

Tasarlanan eyi yapmak 

Askeri Kuvvet 

Çekim kuvveti 

Defetme kuvveti 

Merkeze do ru gelen kuvvet 

Peygamberlerin ve ermi lerin kuvveti 

Güçlerin bile kesi 

Genel kuvvetler 

Güç, kudret, sa laml k. Etki  



Kay tlar. Deftere kay tlamalar 

Resmi muamele defteri. Kay tlar 

Yozgat’a özgü bir kebap türü 

1- En büyük 
2- Kad n ad

Ufak 

Dayan kl  örgü sepet 

Kâfirler 

1- nanmama, dinsizlik, inkâr 
2- Sövgü, sövme 

Nankörlük 

Sövüp sayan; a z  bozuk 

Denk 

Bir cins soylu arap at

Da l k yer 

1- Keçeden, ucu sivri ve yüksek ba l k
2- çine bir eyler koymak amac yla huni 
eklinde bükülen kâ t

Hileci; dalavereci 

S k nt lar; dertler; yorgunluklar 

ç Anadolu’yu Adana’ya ba layan yolun 
geçti i bo az ve geçit 

1- Dert; yorgunluk; s k nt l  zorluk 
2- Büyük masraf 

Hamamlar s tan geni  ocak 

Serseri; kabaday

1- Uyu uk, miskin kimse 
2- Sürekli ü üyen ve ate in yan ndan 
ayr lmayan kimse 

Hep; bütün 



Bir yazar n bas lm  eserlerinin tümü 

1- Tamam ; bütünü 
2- Osmanl  döneminde cami ile birlikte 
kurulmu  medrese, kütüphane, hastane gibi 
yap lar n tümü 

Tamam yla; bütünüyle; toptan 

1- Bütünlük. Tümlük  
2- Çokluk 

Hayli, fazla 

Kubbe 

Tavuk, horoz vb. hayvanlar n bar na

Güre çinin rakibini alt na al p elleriyle 
kilitlimesi 

Sedefçilik 

Peynirli s cak kaday f

Ad, soyad, do um yeri ve y l , mesle i gibi 
özellikleri gösteren kay t ve bu özellikleri 
belirten kolye 

Kulak tak s

Di  çöpü 

Türk Musikisinde bir makam 

Hac  Arif Bey’in icad etti i bir makam 

1- Bütün noktalar  merkezden ayn  uzakl ktaki 
yuvarlak. Toparlak 
2- Kastamonu’da ilçe 

Yerküre 

Göz yuvarla

Yerküre 

Güne

Küresel, toparlak 



Yuvarlar 

1- Kalabal a kar  oturmak veya konu mak 
amac yla yap lm  yüksekçe yer 
2- Kaide, ayakl k
3- Camilerde vaiz veya mevlidhan n
oturdu u, tek ki ilik, yüksekçe mahal 

1- Camide vaaz veren 
2- Tahtta oturan padi ah 

Ya  ve suyu ç kar lm  tohum veya bitkinin 
kuru kal nt s

Edepsiz; sayg s z

Küstahça 

Güne  tutulmas

Art k; artan bölümler. Parça  

Artanlar; geri kalanlar. Kesirler  

“Aç labilir”; aç l

Aç lma, aç lm

Öldüren; öldürücü 

Küme, y n. Büyük parça 

Yaz c lar; kâtipler 

Kitaplar 

1- Büyük kitapl k. Kitap okunan ve ödünç 
verilen yer 
2- Kitap evi 

Genel Kütüphane 

Zebur, Tevrat, ncil ve Kur'an-  Kerim 

Tarih kitaplar

Kütüphane görevlisi 

Kütüphanede çal ma i levi 



 
 
 
 
 
L 

 
 

Olumsuzluk veren ön ek 

Ahlak d

En az ndan; hiç olmazsa 

Geli igüzel, rastgele 

Giyinmi ; giyinik 

Koyu mavi renk 

Lâcivert renkte 

Bir cins ahin 

Akdeniz Bölgesinde yeti en, çiçekli ve 
reçineli a açç k

1- Kümes hayvanlar n n bir kemi i
2- Tavu un lâdes kemi ini iki ki inin k rarak 
ve birinin di erini yan ltmas  halinde bir ey 
vermeye zorlayan oyun 

50 metrelik boya ula an orman çam

Din d . Lâik  

Yazar  belli olmayan iirlerin sonuna konulur 

1- Söz, lâk rd
2- Konu ma 



Geveze 

Bo  sözler 

Söz, sözcük 

Geveze 

Anlam na bak lmadan yaln zca kelimelerin 
söyleni ine göre 

Bir kelimenin söyleni  ve yap l na ili kin

Ezbercilik 

Zay fl k, c l zl k

Art k. C l z

Hükümsüz b rakma. Bir kurulu u kald rma 

S k nt l  bir anda sabr n tükendi ini belirtmek 
için kullan l r

Üstü kapak ta lar yla örtülü mezar. Kabir 

Ek; ili ik

K ymal  küçük pide 

Tanr sal 

Göz ucuyla bakma 

Bölünemeyecek kadar k sa olan zaman. An  

Kovulmu , istenmeyen 

1- Aile ad , ün 
2- Bir ki iye ad n n d nda sonradan tak lan
ad 

Herhangi bir lâkap tak lm  olan 

lgisiz, kay ts z; ald rmaz 

lgisizlik, kay ts zl k, ald rmazl k

Lâk denilen cila ile cilalanm



Ama, fakat 

1- Bo  söz 
2- Leyle in gagas yla ç kard  ses 

Gereksiz bo  söz, faydas z konu ma 

De ersiz sözler 

1- Parlak k rm z
2- K rm z  ve de erli bir ta
3- Dudak 
4- Dilsiz 

1- Padi ahlar n Sadrazamla konu urken 
kulland klar  unvan 
2- ehzadelere ve zengin çocuklar na
bakmak ve e itmekle görevli kimse. 
3- Osmanl larda baz  vezir ve sadrazamlar n
lâkab

Lâlan n görevi 

1- Çe itli renkte, so anl  bir çiçek 
2- Mahkûmlar n boynuna tak lan demir halka 
3- Kad n ad

1- Lâlesi olan 
2- stanbul’da semt 

Geli igüzel 

Lâle bahçesi 

Aras ndan inci gibi di ler görünen dudak 

arap 

Osmanl cada (L) harfi 

1- Parlayan, parlak 
2- Erkek ad

1- Parlayan 
2- Kad n ad

1- Dokunum, his 
2- Duyarga 

Frans z asillerinin bindi i at arabas  türü 



Beddua. Tanr n n ilgi ve aff ndan yoksunluk 
dile i

Le

üphesiz 

slâmiyetten önce Araplar n Kâbe’deki 
putlar ndan biri 

1- Dar ve kal nca tahta 
2- Eskiden hocalar n giydi i bir çe it cübbe 

Kol çevirmeyle çal an org 

1-Yumu ak, ho , incelikli, güzel 
2- Lütuf sahibi 
3- Erkek ad

Lâtif, ho

1- aka. Gülünecek tuhaf ve ho  söz 
2- Kad n ad

Kökü Romal lara dayanan 

Kay ts z, senli benli; sayg s z, çekinmesi 
olmayan 

Ud’dan küçük bir çalg

drak etmez, ak ls z

Ölümsüz, ölmez 

Sonu yok 

Bir konuda baz  esaslar n yaz ya dökülmesi. 
Tasar

Yak an, yara an; uygun 

Hata yapmayan 

1- Sorulmaz; eri ilmez 
2- Mesuliyetsiz 

Bal teknesi 

Gerek, gerekli, art 



1- Gerekçe 
2- Gerekli 

Oturak 

Alçakl k, baya l k

Dudak 

A z na kadar dolu, silme 

Dudak duda a

Buyur! Emret! (Hac s ras nda bu sözle 
ba layan dualar okunur. Genel ad  Telbiye) 

Ak ll

Deniz kenar . Denize bakan yer 

Dilber duda

Kabu u ç kar ld ktan sonra kavrulup 
kuruyemi  olarak yenilen nohut 

Van Eyaleti 

Tanr  kat

Allah bilgisine ve s rlar na ait 

li tirme 

Y kama amaçl  kullan lan yayvan kap 

Bir dilin telâffuz ve bazen de yap  bak m ndan
ayr lan kolu. Diyalekt 

Polonya dili 

Türkçeden Arapça ve Farsça’ya haz rlanan 
ilk sözlük 

1- Kefil 
2- Lehte olan 

Kalay ve kur un ala m

Onun ç kar na uygun 



Parlak  

Par lt

El ile dokunma. Temas 

Kanda bulunan beyaz madde 

Lenf ile ilgili 

1- Gemiyi yerinde durdurmak için denize 
at lan zincir 
2- Yayvan, büyük bak r kap 

Cüzam hastal

Titreyen 

Asker, er 

Askerler 

1- Güzellik, ho luk 
2- Nezaket, yumu akl k, incelik 

Güldürecek sözler; lâtifeler 

1- Askerin yiyecek, giyecek, bar nma ve 
sava ta kullanaca  e yay  teminle u ra an
s n f
2- Gerekli olanlar 

Gerekenler, gerekli olan eyler 

Yönetim için gerekli olan malzeme 

1- Deniz askeri 
2- Kabaday
3- Gündelikçi, ç rak
4- Erkek ad

Leventler 

1- As lmak üzere çerçevelenmi  resim, tablo 
veya yaz
2- Tabela 

Allah’ n takdir etti i eylerin yaz l  oldu u
manevi levha 



Renk, çe it 

Pislik, mundarl k

1- Bir taraftan yana olma 
2- Fayda 

Gece 

Uzun gece 

Gece ve gündüz 

1- “Leyla ile Mecnun” hikâyesinin kad n
kahraman
2- Karanl k gece 
3- Kad n ad

Güzel kokulu çiçek açan, zeytingillerden, 
yapraklar  kar l kl  duran bir a açç k

Leylak(Mor) renginde 

Fuzuli’nin ünlü Mesnevisi 

Kadir Gecesi 

Miraç Gecesi. Hz. Muhammed’in gö e ç kt
gece 

Hz. Muhammed’in anne karn na dü tü ü
gece 

Geceleyin 

1- Gece kal nan, yat l
2- Gece gibi karanl k

Paras z yat l  okul 

Yat l  okul 

Zevk al nacak eyler 

Lezzetli, tatl , güzel 

A zdan al nan tat, çe ni 

lmin lezzeti 



Tad na varan 

S v lar n bir kaptan akarken ç kard  ses 

Elbise 

K sa h rka 

Elbise, giysi 

Padi ah n hediyesi olan de erli kaftan 

1- Baz  bitkilerin tellerinden yap lan ve 
vücudu sabunlama amac yla kullan lan
yumak veya demet 
2- nce tel 

Sarg

Bundan dolay

Sakal 

Hz. Muhammed’in sakallar ndan toplan p
muhafaza edilen k l veya k llar 

Sakal erif 

Mürekkep hokkalar na konulan ham ipek 
 
1- Yüz, çehre 
2- Tanr ya kavu mak 

Bir deri hastal

“Allah için” 

Parça; küçük parça 

Parça parça. Y rt k

Sürgün 

Konu ma dili. Bir toplumdaki bireylerin 
birbirleriyle ileti im kurmak, duygu ve 
dü üncelerini aktarmak için kulland klar  sesli 
ve yaz l  göstergeler dizgesi 

Dille, konu mayla 



Halk dili 

Farsça 

nsan n duru u ve hareketlerinden anla lan
beden dili 

Uygun bir dil 

Dille ilgili 

Dil bilim; filoloji 

1- Osmanl  Mülki idaresinde vilayet ile kaza 
aras  yerle im birimi 
2- Tugay 
3- Tu general 
4- Bayrak 

Hz. Muhammed’in bayra

Osmanl  Devletinin idari bölünmesinde 
Sancaklar ve ilçeler 

Cinsi sap kl k; kulamparal k

1- De erlilik. Lây k olma, i in ehli olma, 
yara rl k, uygunluk; yararl l k
2- Hüner. Derece 

Hüneri olan. Liyakat sahibi 

Gemileri s n fland ran kurulu lar n genel ad

K sa, kal n ve düzgün sopa 

Para kar l  yemek yenilen yer 

1- Bir defada a za al n p yenilen yiyecek 
miktar
2- Küçük parçalar n her biri 

eker, ni asta ve suyla yap lan tatl

ngiltere’nin ba kenti.  

Taze, yumu ak ve tuzsuz beyaz peynir 

ngilizlerde babadan o ula geçen bir asalet 
unvan



Kandaki akyuvar  

1- Konu ulan dil, kelime; söz 
2- Sözlük 

1- Küçük sözlük 
2- Ek sözlük 

Kelime bilgisi bol ve iyi olan 

Eski bir hekim ve hikâyeci 

A r  ve s z larla kendini gösteren bel hastal

1- Bir peygamber ad
2- srail ile Ürdün aras nda göl 

1- Önem verilen birinden gelen iyilik. yi 
muamele
2- Ho luk, güzellik 

Lütuf olarak. Zahmet olmazsa. Rica ederim. 

yiliksever
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