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1. Su 
2. Arapçadan geçen kelimelerrde ön ek 
olarak o ey ki. -da ki, u ki anlamlar n
verir. 

-den ba ka, gayr

Madenler 

Bununla birlikte 

Ailece 

Ters eyler 

Ne yaz k ki 

Seve seve, memnuniyetle, isteyerek 

Bununla beraber, böyle ise de... 

1- Kültür. Bilgi, e itim, ö retim 
2- Marifetler. Bilimler 
3- E itim ve ö retim sistemi 

E itim te kilat nda çal an kimse. E itimci 

Özel e itim 

lahi bilgiler 

Maarif Vekâleti. E itim Bakanl

Bilgili 

Sinan Pa a’n n ünlü eseri 

1- çi, memur ve emeklilere verilen ayl k
2- Geçim paras



Bir yerden sürekli çal ma ya da emeklilik 
kar l  gelir elde etmek 

Topluluklar 

Her zaman güzel koku sürünenler 

Yaz k ki... 

Geçinmek için gerekli para, mal gibi eyler 

Bununla birlikte... 

Allah saklas n. Tanr  korusun 

Sonraki, sonu, arka, devam 

badethane, tap nak 

1- Sarayda Padi ah yak nlar n n bulundu u
daire 
2- Sarayda Padi ah’a müracaat dairesi 
3- Harem ile selâml k aras ndaki 
4- Ara 
5- ki ki i aras ndaki so ukluk 

1- Allah 
2- Tap n lan varl k

1- Di i Tanr , put 
2- Çok güzel kad n

Macaristan halk ndan olan 

Ural dil ailesinden sondan eklemeli dil 

Serüven, sergüze t

Macera seven, serüvenci 

1- an, eref sahibi 
2- Erkek ad

Kad n ad

1- Hamur k vam na getirilmi
2- Sokaklarda sat lan baharl  ve yap kan 
ekerleme 

3- Cam ve çerçeveyi tutan madde 
4- Süzme afyon 



skambil destesinde siyah renkli bir dizi 

Çin’in güney bölgesi 

Evli gayr müslim kad n

1- Uzayda yer tutan, bölünebilen ve a rl
olan her ey 
2- Kanun veya kararnamenin her f rkas
3- Ansiklopedi ve sözlükte yer alan ve her 
biri bir sözcü ü aç klayan k s m

Köken 

1- Gözle görülür ekilde 
2- Madde ve cisim olarak. Maddesel 

1- Madde ile ilgili 
2- Be  duyu ile kesinle tirilen eyler 
3- Para ve mala çok önem veren 

Maddi olmak 

1- Maddi eyler 
2- Para ve mal 

Gözle görülen, elle tutulan ey 

Maddenin sonradan yarat lmad na 
inananlar. Maddeciler 

1- ki eyin birbirine e it olu u
2- Adalet. Yasal davran

-den dolay ; de il mi ki 

1- Cevher, mineral 
2- Is  ve elektri i ileten basit cisim 
3- Elaz ’da ilçe 

Maden oca nda çal an 

Madenden yap lm ; madensel 

Anne 

Ana’ya yak r ekilde 

Annelik 



Anaerkil 

Alt, a a  derecede; ast 

Say labilen, say l r

1- Üst, yukar
2- Üst derecedeki kimse, ef 

Yok. Kalmad !

Gönüldeki ey 

1- Eklem 
2- Ba lant  unsuru 

Görgüsüz, kaba, terbiyesiz 

1- Bat lar. Garplar 
2- Ak amlar

Ayd nlar d ndaki kesime hitap eden bol 
resimli yay n

Haks zl a u rayan 

Haks zl a u ram  kad n

Haks zl a u rayan n durumu. Ma durluk 

1- Bat
2- Ak am 
3- Afrikan n kuzeyine dü en, M s r
d ndaki ülkeler 

M s r hariç Kuzey Afrika halk

Fas ve Tunus 

Bay lm  halde 

Allah n kullar n n günahlar n  affetmesi. 
Ba lamak 

Ba lanm

Yenilmi , yenilen 

Yenilme 

S k nt l , üzgün 



Manisa 

1- Gururlu, kurumlu 
2- Kendini be enmi , büyüklük taslayan 

Gururla, kibirle 

Övünme, kibirlenme 

Kar k

1- Ay 
2- Güzel k z veya erkek 

1- Sevgi 
2- Sohbet 

1- Hapishaneler 
2- Hapsedilenler 

1- Toplant  yerleri 
2- Camilerde müezzinlere ayr lan ve etraf
parmakl kla çevrili bölüm 

Yer, mekan. Yöre 

Bir ehir ya da kasaban n muhtarl kla idare 
edilen her bir bölümü 

Süt, eker ve pirinç unundan yap lan bir 
tatl

Bir yere ait. Yerel, yöresel. Yerli 

Yerel saat 

El ustal ; i  görme becerisi 

Mühürlenmi eyler 

Önceden haz r olan 

Engeller, korkulacak eyler 

Hayvan n gebelik zaman

Hapishane, cezaevi 

Sevgili 



1- Sevilen kad n
2- Lâle devrinde en makbul lâle türü 

Hz. Muhammed 

Ali ir Nevai’nin eseri 

Hapsolunmu

Göz çukuru 

Utangaç, s k lgan. Utanm

Utanarak. S k lganl kla 

Utangaçl k, s k lganl k

Delil gösterilmi

K s tl

Mahkeme karar  ile haczedilmi

S n rl , s n rlanm . Çevrilmi

Erkek evlât, o ul 

K z evlat 

Bir eyi saklama amac yla kullan lan kap. 
Koruncak 

Yük hayvanlar n n semerlerine tak lan
sepet 

Gizli, sakl

1- Camilerde daha çok ki inin ibadet 
edebilmesi için yap lm , sütunlar üzerinde 
in a edilmi  üst bölüm 
2- Toplant  yeri 

Sakl , korunmu . Gizlenmi

Göz alt nda olarak 

Ramazan ay

Bal k



1- Hünerli, becerikli, usta 
2- Erkek ad

Maharetle, ustaca, becerikli bir ekilde 

Ayl k

Bir eyin asl ; iç yüzü, niteli i

Yarg  görevinin yerine getirildi i yer 

Davalar n ilk görü üldü ü mahkeme 

K yamet günü 

Eskiden nikah ve dini sorunlara bakan 
mahkeme 

Kaz lm , hakkedilmi

Yontulmu , hakkedilmi eyler 

1- Mahkemece hüküm giymi . Hükümlü 
2- Katlanmak zorunda kalma 

Mahkûm gibi 

Kad n mahkum 

Hüküm giyilen süre 

1- airlerin iirlerinde kulland klar  takma 
ad 
2- Bir kimsenin kulland  takma ad

Gazellerde airin ad n n yer ald  beyit 

Nohut büyüklü ünde bir baharat türü 

Yarat k

Yarat klar 

1- Eriyik 
2- Çözülmü

Kar k, kar t r lm  s v , kat k

1- Övülmeye de er 
2- Erkek ad
3- Hz. Muhammed’in adlar ndan biri 



Hekimlikte kullan lan bir madde 

1- 2.Mahmut devrinde bas lm  alt n para 
2- Van’ n Özalp ilçesinin eski ad
3- Eski ehir’de ilçe 

Yüklü, dolu. Yükletilmi

1- Uyku basma hâli 
2- Sarho lu un verdi i sersemlik içinde 
olan 

Bayg n bayg n bakma 

Kad n ad

Çizmenin arkas na tak lan demir veya çelik 
parça 

Ay parças  gibi güzel 

1- Güzel, nurlu 
2- Kad n ad

Hapsedilmi , kapat lm

Cezaevi, hapishane 

1- Ç k  yeri, ç kak 
2- Sesin a zdan ç k  noktas ,
bo umlanma yeri 

Yörünge 

1- Yak n akrabadan oldu u için evlenilmesi 
caiz olmayan 
2- Gizli, herkese söylenmeyen 
3- Çok samimi, içli-d l  olunan 
4- Kocaya göre e i

Gizlilik. Gizli olma durumu 

Odun vs. gibi yak lacak eyler. Yak t

Diledi ini elde edemeyen. Yoksun 

Diledi ini elde edememe. Yoksunluk 

Koni 



Koni eklinde, konik 

Hesaptan dü me, hesaba dahil etme 

Alaca a kar l k, hesaptan dü erek 

1- Ürün 
2- Verim 

1- Toprakta yeti en eyler 
2- Ürünler, elde edilenler 

Bereketli, verimli 

1- Ku at lm , sar lm
2- S n rlanm , s k t r lm

Bir yerden ç kamamak 

1- Vergi, verilmi , has 
2- Özgü 
3- Ayr , ayr lm , münhas r
4- Bile bile, isteyerek 
5- akadan, yalandan 
6- Anla lan 

Özel, hususi 

Be  duyu ile anla lan eyler 

Ayr ca; bile bile 

Özel olma durumu 

1- K yamet günü ölülerin dirilip 
toplanacaklar na inan lan yer  
2- Çok kalabal k

Çok kalabal k

Mah eri and ran. Çok kalabal k

Çizilmi

El yazmas  kitaplar 

Ad  geçen. Konu ulan. Bilinen 

Türk Musikisinde bir makam 



Alçak gönüllülük 

Ramazan ay nda iki minare aras na gerilip 
kland r lan yaz

1- Yeralt  deposu 
2- Havas z ve karanl k yer 

Yeralt  depolar

Hüzünlü, tasal , kederli, üzgün 

Tasal , kayg l

Sak nca, haram, engel 

Dince yasaklanan eyler, engeller 

Korku, çekinme, yasaklanm

Sak ncal

Ho lanm

Ho lan lacak eyler 

1- Mavi 
2- Su ile ilgili 

1- Kur'an-  Kerim'de bir sure 
2- Ziyafet 
3- Kad n ad

Hz. sa ve havailerine gökten inen sofra 

Padi ah sofras

1- stekli, hevesli, e ilimi olan 
2- E ik, e ri 

Aklan, da  yamac n n yönü 

E kenar dörtgen 

Geçinme. Geçim için gerekli eyler. Dirlik 

Geçim s k nt s

1- Bir büyük memurun emrinde olanlar 
2- Arkada l k. Yak n nda olmak 

Valinin yan nda staj yapan memur 



Krallara söylenen sayg  sözü 

Kendinden önce olan, geçmi , önceki 

Oturma yeri, k ç, geri, anüs 

1- Gazete ve dergilerde ç kan fikir yaz lar
2- slâm Mezhepleri Tarihi 

1- Söz, nutuk 
2- Tek bir konu hakk nda yaz lan gazete 
veya dergi yaz s

1- Memurluk yeri 
2- Türk müzi inde, bir durak ve güçlü bir 
na menin etraf nda ona ba l  olarak 
toplanan seslerin genel birlikteli i
3- Mevki, yer, durak. Kat. 
4- Ermi lerin kabri 

Makamlar. Topluluklar 

Bakanl klar 

Halifelik 

Kâbe’de sakl  bulunan bir ta

1- Karargâh, merkez, durulan yer 
2- Ba kent 

Ba kent 

Maksatlar, istekler 

Elbise kuma  biçen usta 

1- Mezar, kabir 
2- Abdülhak Hamid’in e inin ölümü üzerine 
yazd iir 

Mezar , kabri 

1- Be enilen, ho  kar lanan 
2- Kabul olunmu , kabul edilen 

Kad n ad

Be enilmi lik 

Bir eyin al nd na ili kin, imzal  al nd
veya ödendi belgesi 



Balkan yar madas nda, bölünmü , tarihi bir 
ülke 

Akseden yer, yank  yeri 

1- Ters döndürülmü . Ba ka bir ekle 
sokulmu
2-  Harfleri tersten okundu unda de i meyen 
kelime veya cümle. (Anastas mum satsana, 
kek, tut... gibi)

Ba c ks z bir ayakkab  türü 

Elbezi, havlu, pe tamal 

Amaç. Gaye. Kast edilen, istenilen ey. 
Erek 

Suyun kollara ayr ld  yer 

Kast olunan. stenen. Dilek.  

Kad n ad

1- Camilerde parmakl klarla ayr lm
yüksek yer 
2- Evin, yabanc lar n girmesine izin 
verilmeyen bölümü 

imdiki zaman bildiren ek 

1- Gazel veya kasidenin son beyti 
2- Bir konunun kesildi i yer 

1- Pazarl ks z. Fiyat  belirlenmi
2- Götürü, ölçü ile sat lmayan 

Toptan, götürü olarak 

Vurulmu , öldürülmü , katledilmi

Öldürülerek 

Akla uygun, anlay l , mant kl , ak ll ca 

Zekâ, fikir, anlay

Kategori 

Akla uygunluk, anlay l l k



1- yi gitmeyen, ters, anss z, u ursuz 
2- Ters çevrilmi , ba  a a

Aksine 

Yüzü boyama 

Bir ki inin iyeli indeki ta n r ve ta nmaz 
eyler 

Duvara s va yapma arac

“Diyecek yok”; “söz götürmez” 

Do u Anadolu Bölgesinde il ve il merkezi 

Saçma 

Türklere Anadolu’nun kap s n  açan sava
ve Mu ’ta ilçe 

Zengin 

Para ve malla ilgili. Maliye ile ilgili. Parasal 

Bat  Afrika’da bir devlet 

1- Melânkoli, karasevda 
2- Bo  dü ünceler. Kuruntu 

Kuruntular, bo  dü ünceler 

1- Bir eye sahip olan. Hak sahibi, iye 
2- Erkek ad
3- Zebanileri idare eden melek 

1- Büyük arazili kö k
2- Yurtluk 

Bir yerin sahibi 

slâmiyette 4 mezhepten biri ve bu 
mezhepten olan 

Sahip olma 

Allah

1- Devletin gelir ve giderini yöneten kurulu
2- Kamunun gelir ve gider kalemlerini 
düzenleyen kurallar 



Maliye uzman

Elde etme de eri. Üretimin gerçekle mesi 
için yap lan harcamalar n tümü 

Maliye dairesi 

lçedeki maliye müdürü 

Mal canl s

Vezne 

Sakat kimse 

Sakat bir biçimde 

nsanda sakatl k

1- Bilinen, belli olan 
2- Evet, belli 

1- Bilgi 
2- Bilinen eyler 

Bir konuda bilgi edinmek 

Bilgiçlik taslayan. Ukala 

Osmanl  Devletinde her y l Mekke ve 
Medine halk na gönderilen yard m ve 
hediyelerin genel ad

Belli olma, bilinme 

Gereç, materyal 

Bununla birlikte 

Var -yo u, her eyi, mal varl

Geçen ey 

Üretilmi , yap lm , i lenmi

mal edilmi , yap lm eyler 

Bay nd r

Bak ml  yer. Bay nd rl k



Elâz

Bay nd r olma durumu 

Tarih öncesi ça larda ya am  fil cinsi 
hayvan 

1- Anlam 
2- ç yüz 

Anlam  olan. Anlaml

Ruhça; manevi yönden, duyguca 

E , benzer 

Madde d . Ruhsal. Soyut 

Çocu u olarak kabul edinilen kimse 

1- Madde d  hususlar 
2- Ruhsal direnç 

Ruhsal kay p

Bir tak m hareketlerle al nan tedbir 

Fikir saplant s

Engel, özür 

Halk edebiyat nda uyakl  dörtlük. Halk 
ko u u

Engel, zorluk 

Engelli 

Anlaml , manal . Bir eye delâlet eden 

Sular n denize döküldü ü yer 

1- Memuriyet yeri 
2- Rütbe, derece. Yüksek memuriyet 

Bir yar mada dereceye giremeyen ancak 
önemli görülen esere verilen derece 

1- Konulmu , dikilmi
2- Arapçada sondaki harfi (e) olarak okutan 
kelime. Üstün 



1- Allah n yard m yla üstün gelmi
2- Ney’in büyü ü
3- Ba dat’  kuran ünlü Abbasi halifesi 
4- Erkek ad

Ba arma, galip gelme 

1- Do ru ve yanl  önermeleri veya do ru 
dü ünceyi gösteren bilim 
2- Tutarl l k
3- Ak l

Mant a göre 

Mant kl , tutarl . Mant k çerçevesinde 

1- Görünüm 
2- Dikkat çeken seyir mekân

Görünü ü, durumu 

Gösteri li, yak kl

1- Vezinli, kafiyeli söz 
2- Dizilmi , düzenlenmi . Muntazam 

1- Dizi, s ra, tak m; sistem 
2- Vezinli, kafiyeli söz veya yaz

Çiftçi orta

Di i geyik 

Hastal k, sayr l k

Anla mazl k

Nevroz 

Hastal kl , zarar verici. Hastal k
derecesinde 

1- Ustal k. Bilme. Herkesin yapamad n
yapabilme gücü; hüner 
2- Ho a gitmeyen hareket 
3- üphe götürmeyecek bilgiye sahip 
olmak 

Hünerler, ustal klar 



brahim Hakk  Bey’in ünlü eseri. 

Marifetli 

Allah  tan ma

Hastane 

Nargileye tak lan hortum biçiminde boru 

Hasta, hastal kl

Bulunma. Yapma. Arz edilen 

1- Tan nan, ünlü, me hur, belli 
2- Erkek ad

Bilinme, tan nma 

Yaz ba nda yeti en, yapraklar  salata 
olarak yenen bir bitki 

Arkada  “ Harut” ile birlikte k yamete kadar 
Babil’de bir kuyuya konulan melek 

Bir olay ya da durumun etkisinde bulunan 

Küçükten, büyü e sunulan veya bildirilen 
konular 

Yüksek ve sarp k y

Harcamalar, giderler, masraflar 

B çak bilemeye yarar, çelikten , çubuk 
eklinde alet 

Fiillerin olumlu ve olumsuz ekilleri 
bulunabilen ekli. Kök 

Geçmi

Önceki 

1- Soytar
2- Rezil, kepaze. 
3- E lendirici, sevimli 

Kaplama veya doldurma olmayan 

Allah n d ndaki tüm varl klar 



Keyfiyet, husus, i , keyfiyet 

Büyükelçi ad na i leri takip eden diplomat 

1- Sürekli su akan boru, yalak 
2- Su haznesi 
3- stanbul’da bir semt 

As lm . As larak öldürülmü

Sarn ç, mahzen 

1- Harcanan para, gider. Cepten ç kan 
2- Harç 

Sarf edilmi

Geminin en geni  yeri 

1- Suçsuz, günahs z
2- Küçük çocuk 

Masumca; temiz bir biçimde 

Küçük k z çocu u

Suçsuzluk, günahs zl k, masumluk 

Korunan, korunmu

1- Dokunulmazl k
2- Korunma durumu 

plik sar lan silindir 

1- “Allah nazardan saklas n; ne güzel!” 
2- Nazardan korunma için üzerinde bu söz 
bulunan nazarl k
3- Hayret ve memnunluk anlatan söz 
4- Alay olarak da kullan l r

Yahudi mezarl

nsan toplulu u, toplum 

Topluma ait, ortakla a

Deve, keçi, koyun gibi hayvanlar 

Yürüyerek 



Kad nlar n elbise üstüne giydikleri kolsuz 
üstlük 

Do u

arka ait; do u ile ilgili 

1- A kla sevilen erkek 
2- Erkek ad

Kad n sevgili 

Bo a güre çisi 

Ziyaret edilecek yer. Tavaf yeri 

Küçümseme duygusu ile söylenir 

Gusülhaneler. Taharet mekânlar

Yemek odalar

Yemek odas

Derin su kab

Bas mevi 

Bas lm , bas l

Bas n

Geçmi  zaman 

Yas, keder 

Ac l , yasl

Matem gerektiren 

Delici, delgi 

1- Kaside veya gazelin kafiyeli ilk beyti 
2- Tan yeri 

Nur kayna

stenilen, aranan 

1- Dikkate al nmas  gereken rakam 
2- Vergiye esas kazanç 



1- Komik 
2- Kal n sopa. De nek 

Sopa ile sava may  ö reten usta 

Gev ek adam 

T ra l , t ra  olmu

Kovulmu

1- E ilmi , bir yana çevrilmi , yönelmi .
Yöneltilmi
2- Sebebe dayanan 

Bunam

Yararlana lacak ey. Gerekli eyler 

1- Yalan 
2- Çölde giderken, devecinin develerin yol 
s k nt s n  unutmas  için konu tu u eyler 

Yalan söylemek 

Orta Asya’da Ceyhun Nehri’nin kuzeyi. Bat
Türkeli 

Gökrengi 

Büyük yük gemisi 

Eski bir tüfek 

Çanakkale Eceabat’ta kasaba 

1- Maya, as l, kök 
2- Ferment 

Az ek i

S v

enlik gecelerinde yak lan, renkli ve parlak 
klar veren fi ekler 

Zarar verme, zarara u rama 

Kederlenme 



Tutanak 

1- Derli toplu 
2- Sa lam 
3- Zaptedilmi

leri sürülen özür, kaç n lmaz sebeb, 
bahane 

Kale duvarlar nda, içi dar,d  geni  delik 

1- Bir eyin ortaya ç kt  veya göründü ü
yer 
2- ereflenme, bir iyili e eri me,  kavu ma
3- Erkek ad

Nail olma, iyi bir eye eri mi  olma, elde 
etme 

Servigillerden düz gövdeli bir süs bitkisi ve 
kozala

1- Geçmi  zaman 
2- Geçmi

Yürürlükten kalkmak 

1- Eziyet edilen, zulme u ram
2- Sessiz sakin ki i. Uysal 
3- Erkek ad

Mazluma yak acak ekilde 

Zulüm görmü lük 

A z  su ile çalkalama 

1- Nükteli, ince söz. ç manâ 
2- Anlam 

Yak t olarak kullan lan petrol ürünü 

1- Zan alt nda bulunan 
2- San k

1- Zarflanm , zarfa konulmu ; k l fl
2- Zarfl  kâ t

Zarfl eyler 



Zarflanarak, zarfl

Zarar görmü

Özürlü. Geçerli sebebi olan. Mazeretli 

Özürlülük, mâzurluk 

Kaynaklar 

Anlam, kavram, mefhum 

Anlam bak m ndan, sözcük sözcük 
olmaks z n aç klama 

taatsiz 

lk unsurlar, ba lang çlar 

Tart ma konular

Temeller, yap lar 

Sözün esas

Ba lang ç, ilk, ba

Yumurtal k

Para, tutar 

1- Yap lm , kurulmu
2- Son harfi hiçbir ekilde de i meyen 
kelime. 
3-  -den dolay

Kutlu, tebrik etmeye de er 

Kad n ad

Hay rl , makbul 

Be enilmi  anlam nda kad n ad

1- Uzun uzad ya anlat lm  olarak 
2- Do rusuna 

Milletvekili 

Milletvekilleri 



Bol, çok 

Çokça, esirgenmeden, bol bol 

Bolluk 

Güç, kuvvet, dinçlik 

Toplant  yerleri 

Mevlana’n n bir eseri 

Benzetme yoluyla gerçek anlam ndan 
ba ka bir manada kullan lan söz 

Mecaz yoluyla, mecaz olarak 

Mecaz niteli inde olan. Gerçek anlam nda
olmayan 

Mecaz anlam nda kullan lan bir kelimenin, 
benzeme d nda bir manâya dönü mesi. 
(örn: Sobay  yakt m) 

Sevgiden akl n  yitirenler. Divaneler 

1- Bir i e zorla giri mi
2- Zorunlu, yükümlü 

Zorla, zoraki. Kaç n lmaz

ster istemez, zoraki, zorunlu 

Zorunluluk, yüküm 

Bedava, paras z

Paras z, bedava 

Dergiler, kitaplar 

1- Kanun dergisi 
2- Osmanl  Kanunlar
3- Belli konular  toplayan kitap 

Delilik 

Bilinmeyen, gizli, bilinmedik 

Bilinmeyenler, anla lamayanlar 



Bilinmezlik 

Kim oldu u bilinmeyen 

1- an ve eref sahibi 
2- 20 Kuru luk gümü  sikke 
3- Erkek ad

Çe itli köy, belde ve semt adlar

Sultan Abdülmecit devrinde ç kar lan ni an
ve gümü  para 

Çorum’da ilçe 

1- Toplanma yeri. ura 
2- Milletvekillerinin topland  büyük bina 
3- Toplant

Ho  sohbet ki i

Milletvekili 

Osmanl mparatorlu unda Senato görevi 
yapan meclis  

Osmanl mparatorlu unda millet meclisi 

çki meclisi 

Bakanlar Kurulu 

Tutkun 

Bir araya getirilmi , toplanm

1- Dergi 
2- Seçme yaz lardan olu turulmu  kitap 

Toplu olarak 

Bütünü, hepsi, toplam

1- Deli, ç ld rm
2- Delice seven 
3- “Leylâ ile Mecnun” hikayesinin erkek 
kahraman

Delice, ç lg nca 



Mecnun gibi, delice 

1- Su, hava, duman gibi eylerin gitmesine 
yarayan yol. Yatak. Akak. 
2- Bir i in gidi at

Süpürülmü

Yaral , yaralanm

Çekilmi , sürüklenmi

1- Zerdü t dini 
2- Ate e tapan 

Ate e tapan ve ate e tapanlar n dini. 
Zerdü ti

Ate e tapmak 

1- Deli, divane 
2- Allah sevgisinden dolay  kendinden 
geçmi

Gönül akmas

Bilinmeyen 

Yard mc

Övünç nedeni 

Tropikal 

1- Taklit yap p, ho  hikayeler anlatarak 
halk  e lendiren sanatç
2- Övücü 

Meddah n yapt  i

Gel-git olay . Sular n kabar p çekilmesi 

Yard m. mdat 

Yand m Allah! 

Yard m isteyen 

Yard mc



Yard m edercesine 

1- Terbiyeli, kibar, görgülü 
2- Uygar 
3- Kur'an-  Kerim'in Medine’de indirilen 
ayetleri 

Uygar olmak 

Kibar olmayan, sayg s z

Uygarl k

Mezar 

Gömülmü , defnolunmu

Giri

Birini övmek için yaz lm iir

1- Övme 
2- Kad n ad

S.Arabistan’da Hz. Muhammed’in kabrinin 
bulundu u ehir 

Medine ehri 

Medine ehri 

Anlam 

1- Eskiden din ve hukuk okutulan okul 
2- Fakülte 

Üstad haf z yeti tiren yüksek okul 

Borçlu, boynu e ik 

Te ekkür borcu olan 

Övünülecek eyler 

ler

Eklemler 



1- ftihar etme, k vanç, övünme 
2- Kad n ad

Kavram. Anla lan

Ülkü, ideal 

Felç olmu , felçli, inmeli 

Dö enmi , dö eli 

Perde, koltuk, kanape gibi dö emeye 
yarayan e yan n kuma

Varsay lan

Kan al nan 

Hükümsüz hale gelmi . Yürürlükten 
kald r lm

1- Fethedilmi , ele geçirilmi
2- Fetha (üstün) ile okunan kelime 

Hayran olmu , tutkun, vurulmu

Hayrancas na 

Hayranl k, meftunluk 

1- Failin yapt  i , i lenmi , yap lm
2- Tümleç 

(i) hâli 

(e) hâli 

...için 

Üstün gelmi  olan 

Kilitler

Hâlbuki. Oysa ki... 

Biri di erini engelleyecek iki cümleyi 
birbirine ba layan söz  

Oysa 



Sayg

Kaynak 

Döl yata

1- Hidayete eren 
2- K yamet günü ortaya ç kaca na
inan lan ermi  ki i

Hediye 

Alt n ve gümü ün ayar n  anlamaya 
yarayan ta ; denek ta

1- Ay yüzlü güzel 
2- Kad n ad

Olabildi i kadar 

1- Hayvan  h zland rmak için çizme veya 
ayakkab n n arkas na tak lan sivri demir. 
2- Ku lar n ayaklar n n arkas ndaki sivri 
ç k nt

1- Çok güzel kimse; ay parças
2- Kad n ad

Nur yüzlü güzel 

Ay

1- Ay 
2- Kad n ad

Mehtab  olan 

1- Osmanl  Askeri M z ka Tak m  ve çald
mar lar 
2- Çad rlara bakan u ak 

Yeniçeriler zaman nda olu turulan bando 
bölü ü

Mehter tak m ndan sorumlu görevli 

Mehter bölü ünün e itim ve bar nma yeri 

1- Ay gibi 
2- Kad n ad



Mezarlar 

Yer, mahal, ev, yurt 

Yer bak m ndan 

Kazançlar 

1- Okullar 
2- Mektuplar 

Yüksek okullar 

1- Vakarl , temkinli 
2- Yerle mi

Kiralanm  yük hayvan

Hilebazl k

1- Hicaz’da Hz. Muhammed’in do du u ve 
Kâbe’nin bulundu u ehir 
2- M s r n kurutulan taneleri 

Mekke ehri 

Mekke’ye ait 

Gizli, sakl , örtülü 

Gömülü, sakl

1- Tiksinti veren, i renç 
2- Yap lmas  ho  görülmeyen 

Lâtin Amerika ülkesi 

Okul 

Ortaokuldan üstün bilgili memur yeti tirmek 
üzere aç lan okul 

Yüksek okul 

Özel okul 

Yat l  okul 

Askeri e itim amac yla Avrupa’ya 
gönderilen ö renciler için Paris’te aç lan
okul 



lkokul 

Galatasaray Lisesi 

Askeri T p Fakültesi 

Okula giden çocuk 

Kâ t üzerine yaz larak birine gönderilen 
haber, dilek ve fikir sözleri. Betik 

Mektuplar 

1- l yaz  i leri müdürü 
2- Resmi dairelerde yaz  i lerinden 
sorumlu ki i

Gizlenmi

Birbirine mektup göndermek 

Elbiseler 

1- Yüz güzelli i
2- Kad n ad

Dinsizler 

Melekler 

Aya  u urlu 

Melek huylu 

1- Lânet edilmeye de er i ler 
2- Herkesin lânetini kazananlar 

1- Can s k nt s , s k lma, elemler 
2- B kma, usanç 

Can s k nt m z

Azarlamak, k namak 

1- Lânete sebep olan 
2- Büyük kötülük yapabilme yetene i

Pancar posas



S n lacak yer 

Elbiseler 

S n lacak yer, bar nak 

1- Genç, körpe 
2- Kad n ad

1- Allah’ n nurdan yaratt na inan lan
varl k
2- Yüzü ve huyu güzel olan kimse 
3- Kad n ad

Melekcesine 

Melekeler. Yetiler. Al kanl klar 

Melek yüzlü, temiz yüzlü 

1- Kazan lan al kanl k, yatk nl k
2- Yeti 

Temizlik 

1- Melek kanatl
2- Kad n ad

Melekler âlemi 
Azrail 

Melek gibi güzel 

Umulan, akla gelen, beklenilen 

1- Güzel, irin, sevimli 
2- Erkek ad

Kad n ad

1- Tam egemenli i olmayan hükümdar 
2- Mal sahibi 
3- Erkek ad

1- Kad n hükümdar veya hükümdar e i
2- Kad n ad

Büyük Selçuklu Hükümdar

Kederli 



Gemici, denizci 

1- Yaz n karadan denize esen rüzgâr 
2- Kad n ad

Meltemin ço ulu 

1- Usanm , b km
2- Mahzun, üzgün, boynu bükük 

A lamakl , boynu bükük 

1- Tanr ’n n lânetledi i
2- Herkesin lânetledi i ki i. Hain 

Lânetli olarak. Hain hain 

Melun ki i

Ülkeler, memleketler 

S cak ülkeler 

Osmanl  ülkesi 

Bizans 

Osmanl  ülkesi 

Ölüm 

1- Övülecek, övülmü
2- Erkek ad

Kad n ad

Ayakyolu 

Yak kl

Tuzla 

1- Ülke. Devletin topraklar n n tümü 
2- ehir, kasaba 
3- Do up büyünülen yer 

Ülkenin 

1- M s r’da hüküm süren slâm Devleti 
2- Köle 



Yasaklanm , yasak 

Yasak olma hâli. Yasak edilme durumu 

Raz , ho nut. Herhangi bir durumdan 
sevinç duyan 

Kad n ad

Sevinerek 

Sevinç duyma; memnunluk, k vanç 

Umulan, beklenen 

Abbasi Hükümdar  Harun Re it’in o lu 

1- Devlet hizmetinde belli bir ücret kar l
çal an görevli 
2- Bir i le görevlendirilen. Yükümlü 

Kad n memur 

Memur olarak 

Memurlar 

Memurluk. Vazife. Görev 

Emrolunan 

Kaynaklar, menbalar.  

Menfaatler, faydalar, yararlar 

Kamu yarar

Genel menfaatler 

Hac’da ibadet yerleri 

Hacca gidenlerin yapmas  gereken 
ibadetler 

Kâbe’de eskiden bulunan bir putun ad

Kaynak, p nar 

Ses kayna



1- Sünepe, pis 
2- Kötü niyetli 

1- Akarsuyun s harfine benzeyen k vr m
2- Ege bölgesinde nehir ve zmir’de ilçe 

Cepte ta nan, küçük, kare biçiminde 
temizlik bezi 

At lm

Bir tür çiçek 

Benzer, e

Suda veya kuma  üzerinde dalgalanmalar. 
Hare 

Sürgün yeri 

Ç kar, kâr, yarar 

Ç kar sa layan 

Kamu yarar

Ç kar n  dü ünen. Ç karc . Egoist 

Delik, yar k, a z. Geçecek yer 

1- Olumsuz. Her eyin kötü yan n  dü ünen 
2- Negatif 

Olumsuzluk 

renç, tiksindirici 

Bolu’da ilçe 

Dini yasaklar 

U ursuz 

Sperma, bel 

1680 y l nda Viyana’da bas lan Türkçe 
sözlü ün ad  ve yazar

Tarihe geçmi  ünlü ki i ve olaylara ili kin 
hikâye 



Ta nabilen mal 

hsan eden 

lgili. lgisi olan. li kili. Ba l  bulunan 

lgililik; bir yere veya ki iye ba l  olmak 

Dokumalar. Tekstil 

Naz m olmayan. Nesir hâlinde olan 

Esas. Kök. Ba lang ç

Bir mal n nereden getirildi ini gösterir 
belge 

Ne redilmi

1- Mille tutturulmu , biri sabit di eri 
hareketli, iki parçal  metal 
2- Mu la’da belde 

Nane kokusu 

Al lm

1- Var lacak yer. Mesafe. Ara 
2- Yolculukta konaklama yeri 

A ama

Çay rl k, otlak 

1- Bir eyi anlama veya ö renme 
dü künlü ü
2- Heves 
3- Kuruntu, telâ , kayg

Ö renmek isteyen, anlamak isteyen 

Fas 

Kuruntu ve vesvese içinde bulunan ki i

Binilecek vas talar 

1- stek. Arzu, amaç, maksat, niyet 
2- Konya’da sayfiye yeri ve ilçe 

1- Tören 
2- Yol, yordam 



Törene kat lmak 

Rütbeler, mertebeler 

nsani mertebeler 

1- Ba l , ba lanm
2- li ik 

lgi

1- Tespih yap m nda kullan lan ta
2- S cak denizlerde milyonlarcas  bir arada 
ya ayan ve süs e yas  yap lan kalker hayvan 

Genellikle camdan yap lan ve küresel 
yüzeylerle s n rlanan saydam madde 

Müracaat edilecek yer veya ki i

Halep yak nlar nda Yavuz Sultan Selim’in 
Memlûklere kar  sava t  yer 

1- Erkekçe, yi itçe, mertçe 
2- Kal n oklava 

Üzerinden merdane geçirmek 

Çingenenin do ru sözlüsü 

Üst üste konulmu  basamaklardan olu an, 
yükse e ç k p-inme arac

nsanlardan kaçan 

Yükseltilmi

Kaç n lmaz ölüm 

Be enilen 

Selam sözü. “Günayd n.”,“Ho  geldiniz” 

1- A ama, evre 
2- Konak aras ; var lan yol 

1- Ac ma. Üzüntüyle esirgeme 
2- Yalvarma 

Ac ma hissi belirme, efkat hissi uyanma 



Deriye sürülen etkin maddeli ilaç 

Ölmü . Tanr ’n n rahmetine kavu mu
müslüman 

Ölmü  müslüman kad n

Yürürlükte olan. Geçerli 

Bir gezegen 

Yürürlükte olan 

Kabir 

E ek

1- Çemberin her noktas ndan ayn
uzakl kta olan iç nokta 
2- Bir ehrin en i lek yeri, ortas
3- Bir yönetim örgütünün idare yeri 
4- Karakollar n ba l  oldu u Emniyet 
Müdürlü ü

Kö esi çemberin merkezinde bulunan aç

Merkezdeki yeri 

1- lek yerde bulunan 
2- Merkezle ilgili 

Güne

Ba kent 

Mükemmellik merkezi 

A rl k noktas

Bütün i  ve emirlerin tek merkezden 
ç kmas

1- Ad  geçen 
2- Yaz lm

Güne  sisteminde bir gezegen 

Yeralt ndan ç kar lan cilal  bir ta

Çok ince dokunmu  pamuklu kuma

Ate li silahla at lan kur un 



Defa 

Defalarca 

A t

1- Derece, basamak, a ama 
2- Rütbe 

Üst derece 

Yap larda kullan lan kal n a aç 

1- Mekke’de Kâbe yak n nda bir tepe. 
Kar s ndaki Safa tepesi ile aras nda
hac lar 7 kez gidip gelirler. Bu gidi  geli ler, 
hacc n rüknü olarak kabul edilir 
2- Kad n ad

1- Hz. sa’n n annesi 
2- Kad n ad

zmir’de kilise 

1- Rütbe, derece, de er 
2- ... anlam nda 

Mescitler 

Kötü bir i  yapma 

1- Ara, uzakl k
2- li kilerde resmiyet 

Yüzölçümü 

Çal malar. Bir çal ma günü. Emek 

Gözenekler 

Gözenek 

Sidik torbas

Minaresiz küçük cami 

Kudüs’teki me hur büyük cami 

Mekke’de Kâbe’nin bulundu u makam 

1- Örnek, benzer 
2- bret al nacak söz ya da hikâye 



Söz geli i, örne in, söz gelimi 

1- Sorun, problem 
2- Önemli i . Güç i

Sevinç, enlik 

Abdest al rken slak eli ba n dörtte birine 
veya mese sürmek 

Büyülenmi

1- Hz. sa 
2- Beklenen kurtar c

Gezinti yeri, gezilecek yer 

Oturulan ev. Konut. kametgâh 

Madeni paralar 

1- çinde insan bulunan yer 
2- Yurt edinilmi  yer 

Söylenmemi

1- . Geçim için yap lan sürekli i
2- Sanat 

Meslekle ilgili olan 

itilmi , duyulmu

Dayan lan ey. Destek. Dayanak 

1- Mevlâna’n n 6 ciltlik me hur eseri 
2- ki er m sral  ve her beyti kafiyeli uzun 
manzume 

Sevinçili, memnun, ne eli 

1- Sarho lar 
2- Erkek ad

Kesinlikle sarho

Y k las ya sarho  olan 

Süzgün bak l



Seyretmekten sarho  olan 

1- Yaz l p çizilmi
2- Örtülü, gizli 

Örtülü 

1- Bahtiyar, mutlu, sevinçli 
2- Erkek ad

Anadolu Selçuklu Hükümdar

Kad n ad

Sorumlu 

Sorumluluk 

Talep 

Ay plar

Güçlük, s k nt , zahmet, zorluk 

Ucunda alev ç kartmas  için yan c  madde 
bulunan sopa  

Huylar, tabiatlar 

eyhler 

1- Doymu , doygun 
2- Dolu 

U ra , i , güç 

1- Bir i le u ra makta olan 
2- Kullan l r durumda 
3- Dolu 

U ra lan i . U ra

1- Bir ehidin gömüldü ü yer 
2- ran’da bir ehir 

Te hir yeri. Sergi 

Gözle görülen, tan k olunan 

öhretli, ün kazanm , tan nm



Kad n ad

eyhülislâml k makam

Döl yata

Sepilenmi  koyun derisi 

Musiki ö renilen yer 

üpheli, ku kulu 

Te ekküre de er, be enilen, övülmü

Huy, mizaç, yarad l

Yasaya ve vicdana uygun olan 

çitler. çecekler 

Aç klamalar 

Yasaya uygun olma 

artl  olarak 

Yar  demokrasi 

1- Bir hükümdar n ba kanl ndaki 
parlamenter yönetim 
2- Osmanl mp.’nda 1876–1918 aras ndaki 
iki dönem

U ursuz, kötü 

Bir konu hakk nda dan ma 

1- Mal, ticari mal 
2- Sermaye 

Elektrik ve s y  iletebilen parlak madde 

Talep edilen, istenen 

Sa lam olma. Morali yüksek olma. 
Dayanma 

Kalp sa laml

Dayan kl , moralli 



1- Sa lam. Ac lara dayan kl
2- Erkek ad

Metanetle 

Yöntem 

100 cm.lik ölçü birimi 

Terkedilmi , kullan lmayan 

Verilen sözler 

Yerine getirilmeyen sözler 

Oturulacak yerler 

Engeller 

Sözle meler 

Dalga ile 

1- Haz r olan, bulunan 
2- Toplumu olu turan bireylerin tümü 

1- Varl klar 
2- Yarat klar 

Mevcut olarak 

1- Mevcut olma durumu 
2- Varolu

Emanet edilmi , b rak lm

Yat r m. Bankaya faizle yat r lan para 

Sevgi, dostluk 

Ço alt lm

1- hsan. Tanr  vergisi 
2- Kad n ad

Kuruntuya dayal , asl  olmay p varsay lan 

Söz verme, vaad. Vaad edilen yer 

Bulu ma yeri 

1- Yer, mahal 
2- Ula m araçlar ndaki yer s n f



Civar nda, bölgesinde 

1- Vakfedilen 
2- Durdurulmu
3- Tutuklu 
4- Ait, ba l

Mevkuf olarak, tutuklu olarak 

Belli günlerde ç kan yay n, süreli yay n,
periyodik yay n

1- Allah 
2- Sahip 

“Hazret” veya “Efendimiz” anlam nda hitap 

Belh’te do up Konya’da vefat eden ünlü 
mutasavv f ve Mevlevi Tarikat ’n n
kurucusu 

Mevlâna Celâleddin-i Rumi’nin tarikat  ve 
bu tarikata ba l  ki i

Mevlevi tekkesi 

1- Hz. Muhammed’in do umunu anlatan 
manzum eser 
2- Do ma, do ulan zaman 

Mevlid okuyan ki i

1- Yeni do mu
2- Erkek ad

Gelen, gelmi

1- Y l n farkl  dört bölümünden her biri 
2- Bir eyin, bir olay n zaman . Uygun 
zaman 

lkbahar 

Nitelikleriyle belirtilmi , belirtilen 

Sa lam, do rulu una güvenilen 

Güvenilir ekilde 

Ölüler 



Ölümsü 

1- Söz verilmi , vaad olunmu
2- Zaman  belli olan 

Çok dalgal

Yer, mahal 

Bir yere ait olan. Dar kapsaml , yay lmam

Konu 

Yürürlükte olan kanun, tüzük ve 
yönetmeliklerin tümü 

1- Vezinle yaz lm  olan 
2- Düzgün, uygun, biçimli, yak kl

Konusuz 

Konu maya konu olan, sözü edilen, söz 
konusu 

Üzerinde durup hakk nda söz söylemek 

1- K vam, orta 
2- Un ve ya la yap lan sos 

Hekimlikte ve serinletici içki yap m nda
kullan lan otsu bir bitki 

1- Alan, aç k arazi, saha 
2- F rsat, imkân 

Olmak, olu mak 

Sava  alan

çki sat lan ve içilen yer 

çkici, arapç ; sarho

Ek imtrak. Az ek i

A k arab

Gül renkli arap 

arap içen 



E ilerek; o taraftan olarak 

Gönül arzusu 

Bereket, u urluluk, saadet, iyi nitelik 

U ursuz 

U urlu, bereketli, mutlu 

Sürekli içki içen 

1- Ümitsiz, karamsar 
2- Üzgün 

Üzmek 

1- A açlar n yenilmeye elveri li ürünü 
2- Sonuç 

Ürün elde etmek 

Bol meyve veren 

Evlât 

1- stekli, arzulu 
2- E ilmi , e imli 

Ölmü

Art rma ile yap lan sat

Zulümler, k y mlar

Makamla okunan Zebur sureleri 

Kabir. Ölülerin gömüldü ü yer. Makber 

Mezarl k

Mezarlar n oldu u yer. Kabristan 

Hayvan kesim yeri. Salhane 

Süprüntü dökülen yer, çöplük 

Zay f

Katmak, kar t rmak 



Süngülenmi

1- Tad, lezzet 
2- çki içerken yenilen çe itli yiyecekler, 
çerez 
3- Dalga geçilen ki i. Alay. E lence 

Meze satan 

tibars zl k. Alçalma, baya la ma 

Eti tavu a benzer bal k. Tavuk bal

1- Tutulan yol, anlay
2- Bir dinin kollar ndan her biri 
3- Din 

Mezhep ayr m  gütmek 

1- Art rma, ço alma, ço alt lm
2- Fiilin as l hâline bir harf ekleme durumu 

Benzerlerinden üstünlük, üstün nitelik 

Ad  geçen, an lan, sözü edilen 

1- Ad  geçen, an lan 
2- Zikrolunmu

Be enilmemi , ay planm

Zebur’un surelerinden her biri 

F rat ve Dicle nehirleri aras nda kalan alan 

1- Ekilecek yer, ekenek 
2- Köyden daha küçük yerle im yeri 

 Ekilmi , ekili 

1- Bir okuldan diploma alm
2- zinli 
3- Yetkili 

zinli olarak 

1- Okul bitirme 
2- zinli olma 
3- Yetki 

Çivisi olan 



Çe itli madenleri çekme özelli ine sahip 
demir çubuk 

M knat sla ilgili, manyetik 

Nak l  ba örtüsü, mendil, pe tamal vs. 

Yer, bölge 

Bölgesel 

Ç ra, kandil, me ’ale 

Ölçü 

1- Koçan biçiminde kültür bitkisi 
2- Afrika’n n kuzeyinde ülke 

M s r yeti tiren veya satan 

1- Düdük 
2- Cilalayan, parlatan 
3- nce sözler söyleyen hatip 

Bir iirde sat rlardan her biri. Dize 

Kahire 

M s rl

S vac  ve betoncular n kulland klar  ensiz 
ve uzun düzeltme tahtas

Aç ölçer 

Dayan lmayacak kadar yava  i  gören ki i

Ko u alan

Telli çalg lar  çalmaya yarayan küçük 
parça. Tezene 

Ucu sivriltilmi  veya demir tak lm  uzun 
sapl  silah. Karg

Belirtilen zaman, kararla t r lan zaman, 
tan nan süre 

Vücutta besinleri sindirime haz r duruma 
getiren organ 

Mideye iyi gelen. Mideye uygun 



1- Övme 
2- Erkek ad

Ege denizinde ada 

Anahtar 

Sava ta ba a giyilen demir veya çelik 
ba l k. Tolga 

Bursa’n n Karacabey ilçesi 

1- Mekanik 
2- Al kanl n verdi i kolayl kla yap lan i

Bir eyin de erini ölçmeye yarayan k stas 

Konuk, misafir 

Resmi bir konu un yan na rehberlik ve 
a rlamak için verilen ki i

Misafir a rlay c l k

Konukluk 

Eziyet, gam, keder, s k nt , üzüntü 

Eziyet çeken 

S k nt l

S k nt s z

1- Camilerde imam n namaz k ld rd  ve 
k bleye bakan duvardaki girintili bölüm 
2- Ümit ba lan lan yer 

Hintli prens ve hükümdarlara verilen san 
Odak 

1- Muhabbetli, güler yüzlü 
2- Kad n ad

Evreni süsleyen güne

1- Güne  ve ay 
2- Kad n ad

Güne  ve jüpiter 

1- Eksen 
2- Bir kanunun en önemli noktas



Ate e dayan kl  parlak mineral 

Japon mparatoru 

Küp 

1- Dört büyük melekten, r zk’lar n
payla lmas na memur olan
2- Erkek ad

Yap m nda mika bulunan 

1- Bir i  için belirtilen yer 
2- Mekke’ye girmeden önce hac lar n
ihrama girdikleri yer 

Çok çabalayan 

1- Parça, k s m
2- De er, nicelik, ölçülebilen 

Yeter derecede 

Sözü uzatan, geveze 

Ölçü, ölçek 

Gaz ölçer. Manometre 

Hz. sa’n n do du u gün 

1- Milada dayanan. Hz. sa’n n do um y l
ile ilgili 
2- Hz. sa’n n do umunu (0) kabul eden 
takvim 

talya’n n ikinci büyük kenti 

Uluslar 

Deniz mili 

1- Tarih, dil, rk, co rafi birlik gibi unsurlara 
sahip topluluk. Ulus 
2- Herkes 

Millet olarak 

Hükmeden millet 



Mebus 

Kumlu toprak 

Millete ait. Ulusal 

Milletle ilgili 

1- Ulusall k, ulusçuluk 
2- Tabiiyet 
3- Bir gazete ad

Milletine ba l . Ulusçu 

Ulussever 

n aat projesi yap p tesislerin kurulmas n
sa layan meslek erbab

Mimarlar 

Osmanl  saray ndaki mimarlar n en yüksek 
dereceli olan

Mimarl kla ilgili. Mimarl k

Türk mimarisinin büyük ustas

1- Billur, i e, cam 
2- Mekke’de hac lar n Arafat’tan ç kt ktan 
eytan ta lamak için ta  toplad klar  da l k

bölge 
3- Mine, gümü  üzerine i lenen lâcivert 
veya ye il s rça 
4- Kad n ad

Mine i leyicili i

Minareler 

Camilerde müezzinin ç k p ezan okudu u, 
bir ya da birkaç erefeli, ta tan, ince uzun 
yap

Camilerde Cuma günleri hutbe okunan 
yüksekçe kürsü 

Y rt c

Oturmaya veya yaslanmaya yarar ilte 



Metal e yaya yap t r lan renkli cam 
katman

Mine sanatkâr

Eskiden beri 

Ezelden beri, geçmi ten bu yana 

Çok eskiden bu yana 

Edep d  olarak 

letki 

Ku  gagas

1- Yap lan iyili e kar  duyulan his 
2- Te ekkür etme 
3- ükretme 

Bir iyili e kar l k verememek 

Gördü ü iyili e kar  müte ekkir olan 

yili i bilen 

Yakas z erkek gömle i

ekil, yol, tarz, biçim 

Derinlik duygusu vermeyen küçük, renkli 
resim sanat

Gö e ç kma. Hz. Muhammed’in Tanr
kat na ula mas

Hz. Muhammed’in miraca ç k ndan söz 
eden manzum eser 

Eskiden Albay 

Komutanca. Amirce 

Ölen ki inin geride kalanlar na b rakt
para ve mal. Kal t

Ayna 



D  görünü

Devlete ait. Hazine mal

Güzel konu an 

Tu general 

1- Gözlemek için ayr lan yer. Rasat yeri 
2- Erkek ad

Sipahi ba

1- Azerbaycan’da beyzade unvan
2- Erkek ad

1- Konuk 
2- Gözün saydam tabakas nda olu an
beyaz leke 

Konu a gereken ilgiyi göstermek 

Konuk evi 

Konuksever 

Andla ma, sözle me 

Erzurum ve Sivas kongrelerinde al n p
Osmanl  Mebusan Meclisince de kabul 
edilen sözle me 

1- Örnek olarak 
2- Benzer 

Örne i

Kötü bir davran a aynen verilen kar l k

Eski bir a rl k ölçüsü birimi 

Metal parlatma ayg t

1- Tembel, beceriksiz, uyu uk 
2- Zavall , aciz 

Tembelce 

Cüzzaml lar n yerle tirildi i yer 

Kat



Sonbahar yapraklar  gibi 

(mat.) Ortak Kat. Örn: 2, 4, 8’in ortak 
kat :16 

“Erak” adl  a açtan kesilerek di  f rçalama 
amac yla kullan lan ince dal 

Makineli tüfek 

Sular 

1- Helva pi iriminde k vam 
2- Orta 

Madenlerin safl n  ve de erini gösteren 
ölçü 

1- Huy, tabiat 
2- Sa l k

Herkesin huyuna göre davranan 

nce huylu 

aka, e lence, alayl  söz sanat , gülmece 

Mizah kar t r lm . E lenceli 

Gülmece sanatç s

E lenceli, gülmece nitelikli 

1- Bir hesab n do rulu unu ölçen bir ba ka 
hesap 
2- Terazi, tart , ölçü aleti 

Sayfa düzeni 

Kam tan kalem 

1- Zebur’un her bir suresi 
2- Kavallar, neyler 

1- Geçici yenilik 
2- stanbul’da semt 

Örnek 

Somali’nin ba kenti 

Mo olistan halk ndan olan 



Altay dil ailesinden sondan eklemeli dil 

Asya’da bir ülke 

1- Medrese ö rencisi 
2- Büyük âlim 
3- Büyük kad
4- A r  dinci 

Fatih Sultan Mehmet’in hocas

Bir oyunda ki ilerden birinin kendi kendine 
yapt  konu ma

Yunanistan’ n güneyinde yar mada 

Frans zca konu ulan ülkelerde erkeklere 
hitap sözü 

Rüya tabircisi 

1- Pe in ödenmesi gereken 
2- Acele yap lm

Vak f kiras n n pe in al nan k sm

1- Acil yap larak. vedi 
2- Pe inen 

vedilik 

Eski hâli de i tirilmi , tadil edilmi ,
de i ikli e u ram

1- Denklem, problem, sorun 
2- E itlik. 

Denklik, e itlik 

Denk, e it; e de er 

1- Ayr  tutulmu , serbest 
2- Affolunmu , ba lanm

Af kap s

1- Affedilmi  olma, ayr  tutulma, kendisine 
uygulanmama  
2- Ba kl k

Muaf olma durumu 



Af belgesi 

Antla ma

K nama, sorguya çekme, paylama 

Sonraki 

1- Andla ma yapanlardan herbiri 
2- Para kar l  himaye eden 

Tenkid eden 

1-  takip eden 
2- zleyen 

1- Yüce, yüksek 
2- Kad n ad

1- Sürüncemede kalm
2- Havada duran. As l , as lm

slâmiyetten önce Kâbe’nin duvar na as lan
iirler 

Eksik, sakat 

Ö retmen. Hoca 

Bayan ö retmenler 

Bayan ö retmen 

Ö retmen okulu 

Ö retmenler 

Dairelerde bir i in yap lmas  için gereken 
kay t ve muameleler 

Özlük i leri 

1- Davran , davranma 
2- lem

1- Anla lmaz i , söz ya da davran
2- Yan ltmaca, bilmece 

Anla lmaz eyler 



1- Uzun ya ayan, uzun ömürlü 
2- Erkek ad

Uzun ve mutlu ya amak 

natç , direngen 

Kavga, çeki me 

Tan ma, tan kl k, kar l kl  tan ma 

Kar  koyan, kar  ç kan. Kavga eden 

Temizlenmi

1- Ça da
2- Ayn  as rda olan 

1- Birlikte toplumsal ili kilerde bulunma 
2- Edep  

Kurulan sosyal ili kilerden 

lemez 

Güzel kokulu 

Yard mlar 

Yard m, yard mc l k

Para yard m

1- Yard mc , yard m eden 
2- Bir memur ya da amirin bulunmad
zaman yerine bakan kimse 

Yard mc s

Emevi Devletinin kurucusu 

Bayramla ma 

Kontrol, yoklama, ara t rma 

Hekimlerin hasta kabul ettikleri yer 

Kararla t r lan, tayin edilen, belli 

Asker ve memurlara hükümetçe verilen 
ayniyat



Bellilik 

Tayin eden 

1- Çok büyük, ulu, koskoca 
2- Önemli, a r

Ac , azap çeken 

1- erefli, ereflendirilmi , k ymetli, aziz 
2- Hürmet edilen, sayg da kusur edilmeyen, 
say lan 
3- Kad n ad

kram edilerek, a rlanarak 

Dince yap lmas  yasaklanmam

Buharla m

1- Gerektirici, gerektiren, icab eden 
2- Sebep, vesile. 
3- a k nl k veren 

Olumlu 

Gere ince 

1- cat eden, yeni bir bulu  ortaya koyan 
2- Yarat c

Gerektirmek 

Kiraya veren 

Aciz b rakan. K saltan 

Herkesi hayrete dü üren ve ola anüstü 
say lan i ler

Sözleri mucize gibi olan 

Bir taraf n sermaye, bir taraf n da eme ini
ortaya koyarak kurduklar irket 

irkete sermayesi ile ortak olan 

Güldürücü 

1- Emanet b rakan ki i
2- Bankalarda hesap sahibi 



Karma k

Ayr lma

Ayr lma

Uzun uzad ya anlat lan. Ayr nt l

Sözü uzatarak; etrafl ca

Uzun uzun anlatan 

Besleyen 

1- Yan ltacak tarzda söz söyleme. 
Yan ltmaca 
2- A z kalabal  yapan saçma sözler 

Mugalata yapan 

Dü manl k

Yanl  telaffuz edilmi

ark c ; ark  söyleyen 

ark c  kad n

Ayk r l k

Ayk r , uymaz 

Gücenmi

fal eden, aldatan 

Anla lmas  güç, çapra k

D bükey 

1- Sevgi 
2- Sohbet, dostça konu ma, yarenlik. 
çtenlikle yap lan konu ma 

Dostça bir arada oturup konu mak, 
söyle mek

1- Ho  sohbet 
2- Sevgisini gösteren 



1. Yaz malarda veda sözü 
2. Halka aç k konu malarda selam ifadesi 

A k mektubu 

Haberle meler. leti im.  

1- Haberle me, yaz ma 
2- Orduda bir s n f

Haberle mek 

Telgrafç

Haberci. Haber veren. Gazeteler için haber 
toplay p bildiren görevli 

Göç etme. Göç 

F s ldamak 

Sald ran, sald r c , sald rgan 

Göçmen 

1- Göçmenler 
2- Hz. Muhammed’in iste iyle Mekke’den 
Medine’ye göç edenler 

Göçmen durumuna girmek 

Hadislerle me gul olan, Hz. Muhammed’in 
sözlerini bildiren veya aç klayan 

Hz. Muhammed’in sözlerini toplam
olanlar. Hadisçiler 

Saklama, koruma 

Geleneklerine ba l , eskiden kopmayan. 
Tutucu 

Bekçi. Bir yerin koruma görevlisi 

Muhakemeler 

1- Mahkemede iki taraf  da dinleyip karar 
verme 
2- Zihinde inceleme 
3- Yarg lama 

Zihinde dü ünüp yarg lamak 



Ali ir Nevai’nin, Türkçe’nin Farsça’ya 
üstünlü ünü kan tlamak için yazd
eseri:” ki Dilin Kar la t r lmas ”

1- Do rulu u kesin olan 
2- Mutlaka, ne olursa olsun 

Kesin olan 

Hakarete u ram

Soru turan, gerçe i ara t ran. 
Soru turmac

Olmayacak 

1- Kar  olma. Ayk r l k
2- ktidarda olmayan partiler 

Kar  ç kmak 

1- Bir tutuma kar  ç kan, onu uygun 
bulmayan  
2- Her eye kar  ç kan, z t dü ünen 

Süt, eker ve pirinç unundan yap lan tatl

Yemin ettirilmi

1- slâm Peygamberi 
2- Defalarca övülmü
3- Hz. Muhammed’den sonra Arap 
dünyas nda yayg n olarak kullan lan erkek 
ad

1- Hz. Muhammed’e ait 
2- Müslüman 

Hz. Muhammed’e ve onun ya am na ili kin 
yaz lm  pek çok manzum eserin ad

slâmiyet 

Hz. Muhammed’in ümmetinden olanlar 

Tahmin edilen, oranlanan 

1- Her bendi be  m sral iir 
2- Be gen 

Tahmin eden 



1- Alçak, kalle
2- Kad n huylu erkek. Efemine 

Mumyalanm

Sava lar

Harp, sava , sava ma 

1- Sava ç , sava an. Sava a kat lan
2- Sava  sanat n  iyi bilen 
3- Orduda sava ç  s n f

Tahrif edilmi , de i tirilmi eyler 

1- Ay takviminin birinci ay . A ure ay
2- Erkek ad

Yaz l , yaz lm

1- K k rtan, ayartan 
2- Harekete geçiren, oynatan, devinimi 
sa layan. Hareketli 

1- Yazar 
2- Telif eseri sahibi 

Yazarlar. Telif eser sahipleri 

Gazete yazarl

H rsland ran 

1- Çarp ma 
2- Dü manl k

Ku atma, çevirme, sarma 

Hesap i leri, saymanl k

1- Hesap i i, hesapla ma, kar l kl  hesap 
görme 
2- Saymanl k
3- Ticari defter tutma 

Muhasebecilik yapan 

Devlet mallar n n ve hesaplar n n
düzenlenme usulüne dair kanun 



Birbirine dü man taraflardan her biri 

Ku atan, saran 

Hesap i lerini yapan; sayman, defter tutan, 
muhasebeci 

1- Elde edilen sonuç 
2- Bile ke. 

Bütçeden devlet dairelerine ayr lan para; 
ödenekler 

Faydal  i ler

Meydana getiren 

Ku at lm , çevrilmi , sar lm

kinci ki i. Dinleyen; kendisine söylenilen, 
konu ulan kimse 

Kar l kl  konu ma

Tehlike. Korku verici 

Talep, istek 

ki ki inin kar l kl  konu mas . Söyle i

B rak lm , gönderilmi

Dönü türen 

Hayal kurulmu . Hayal edilen, imgelenen 

Hayal kurma gücü 

1- Be enilmezse de i tirilebilir ko uluyla 
yap lan sat
2- Türk müzi inde bir makam 

Türk müzi inde birle ik bir makam 

Türk müzi inde birle ik bir makam 

Türk müzi inde bir makam 

Hayret veren 



1- hbarc
2- mzas z mektupla ihbar eden 
3- Haber veren, haber ula t ran 

Muhbirlik yapanlar 

Sonradan ç kar lan 

hdas eden, bilinmeyen bir eyi ortaya 
koyan 

Dost, seven; sevgi besleyen 

Ünlü bir tasavvufçu 

Hakl , do ru 

Çevre, yöre 

Dünyan n çevresi 

Sa lam, sa lamla t r lm

Sa lamla t ran 

1- Katk s z, saf 
2- çten dost, samimi 
3- Erkek ad

çten gelerek, dostça 

Kad n ad

Küçük ve süratli bir harp gemisi 

1- Yak c
2- Yan k ses 

Namuslu kad n

1- yilik yapan, ba ta bulunan 
2- Erkek ad

1- htiyaç içinde; yoksul, fakir 
2- Kendisine bir ey gereken 

htiyaçl  duruma getirmek 

1- Seçilmi , seçkin  
2- Hareketlerinde serbest olan; diledi i gibi 
davranabilen. Özerk 
3- Erkek ad



Köy ve mahallelerde halk n seçti i yerel 
yönetici 

1- Kendi kendine hareket edebilme 
serbestli i
2- Özerklik, erkinlik 

K salt lm  olan. K sa 

K saca 

K saca. K salt lm  olarak 

Dü manl k eden 

Bekleyen, gözleyen 

Baltal k

Ölmeye haz r

Can çeki en 

Hileci 

Saklanan, gizlenen 

Bo ulmu

Vurguncu, istifçi, spekülatör 

Vurgunculukla 

Elinde olmadan titreyen; k vranan 

1- Türlü, çe itli 
2- Z t

Kamu mal n  çalan 

Kar k, karma 

Bozuk. Bozulmu

Olabilir eyler 

Olas , olabilir, umulan, mümkün 

Görünü e bak l rsa... 



1- Say n, sayg n, sayg de er 
2- sim

cat eden 

htirasl , h rsl

1- Heybetli, görkemli, debdebeli, gösteri li 
2- Erkek ad

çerik 

çinde bulunduran, kapsayan, içine alan 

çindekiler 

1- Hat rlatma ve uyarma amac yla yaz lan
yaz
2- Ast’ n üst’ten kurallara uymayacak 
tarzdaki istemleri. 

Yard mc . Yard m eden 

1- çbükey 
2- Çukur, oyuk 

1- Kar l k. Kar l k verme 
2- Kar  gelme 
3- Kar la t rma 
4- Camilerde yüksek sesle Kur'an-  Kerim 
okunmas

Kar l k vermek 

Kar n. Kar l k olarak. Kar l nda

1- Arz edilen, sunulan 
2- Önde giden, önce gelen, öncül. Önceki 
3- De erli 

Eskiden, önce 

Öncüler 

1- Önsöz 
2- Ba lang ç

1- De eri bilinmi . Be enilmi
2- Yaz l . Al nda yaz l  olan, kader 
3- Kad n ad



Al n yaz s ; Allah n takdiri; yazg

1- Mübarek, kutsal, temiz 
2- Kad n ad

Kutsal say lan eyler 

Sunan, takdim eden 

Sunu , önsöz, takdim 

Bir iddiaya kan t olabilecek eyler 

Kafiyeli 

1- Taklitçi 
2- Esprili konu an 

Belli, belirli, kesinle mi

Yak nl k

Yak n olan 

Kubbe eklinde olan 

Kararla t r lm

Kararla t r lanlar 

Azarlayan, paylayan 

Takrib eden, yakla t ran, yak nla t ran 

Sabitle tiren 

Payla ma, bölü me

Payla an, bölü en 

Ayr lm , bölünmü

Kasvetli, s k nt l , bunalt c

Bir arazinin kira kar l  birine b rak lmas

Sözle meler 

Sözle me



Sözle me senedi; kontrat; yaz l  akit 

Kar  koyma; dayanma 

Dayan kl , dirençli 

Kar  koyanlar 

Kal n ve sert karton ve bu kartondan 
yap lm

Güçlendirici 

E ri, bükülmü , kavisli 

Kar la t rmalar 

Kar la t rarak de erlendirme 

1- Ba lanm , kay tlanm , kaydolmu
2- Yaz lm

Kaydeden. Evrak kay t memuru 

1- Kutlu, mutlu 
2- Erkek ad

ine dü kün 

kamet eden, oturan 

kna eden, inand ran 

A z ve burundaki sümük doku 

Ödünç para veren 

Yemin edilmi

Yararlanmak amac yla al nm

Uyan 

Bir eye gücü yeten. Güçlü 

Tutumlu 

1- Kanunun icab na göre yaz lan yaz
2- Gereken 



Bir konuyu yerine, zamana ve durumuna 
uygun biçimde dile getirmeyi öngören 
konu ma kural

cap eden, gereken, gerekli olan 

Sindirim organlar n n salg lad  madde  

Ad  geçen. An lan 

Parafine su ve toprak boya kat larak 
yap lan boya 

Mum (ço ul) 

1- Çürümemesi için özel olarak ilaçlanm
ceset 
2- Çok zay f kimse 

Temizlenmi

Aral kl , fas lal , ayr k

1- Cana yak n, sevimli, al lan
2- nsandan kaçmayan; al k
3- Erkek ad

1- Can yolda
2- Kad n ad

1- Kab zl k çeken 
2- Büzülmü

Dönü mü

Kavu an

1-Düzgün, düzenli, tertipli 
2- Temiz 

Devaml , sürekli, düzenli olarak 

Bekleyen, haz r olan, gözleyen 

Bekleyerek 

Üste konulan; katma, kat lm , ek 

A r  faiz alma; tefecilik 



1- Dörtlü, dört kö eli 
2- Divan edebiyat nda dörtlük manzume 
3- Kare 
4- Terbiye edilmi

1- Arzu, istek, dilek 
2- Maksat, meram 
3- Erkek ad

Allah’ n emri 

stedi i gerçekle mek 

2. Murat 

Van’da ilçe ve Manisa’da kasaba  

Duru ma 

Ra bet eden 

1- Delege. Yetki verilerek bir yere 
gönderilen ki i
2- Ruhsat verilmi ; izinli 

Uyan, sayg  gösteren 

1- Kontrol, denetleme, denetim, gözetme, 
tefti
2- Dal p kendinden geçme 

1- Denetçi, kontrolör 
2- Tanr ’ya ba lan p çile dolduran 

Y lan bal na benzer deniz bal

1- K ymetli ta larla bezenmi
2- Bir yaz  türü 
3- ki m sra  veya iki bölümü, kelimesi 
kelimesine ayn  vezin ve kafiyede olan söz 
ya da beyit 

ste ine kavu mak 

1- Kirli, pis 
2- slami usule göre kesilmemi  hayvan 
3- Cinsel birle meden sonra y kanmam
kimse 

Miras b rakan 



1- Be enilmi , seçilmi
2- Erkek ad
3- Hz. Ali’nin lâkab

1- Kendisine Tevrat indirilmi  Musevi 
Peygamberi 
2- Hz. Musa’ya izafeten erkek ad

Felâkete u ram

Resmen tasdik edilmi , onaylanm

Tasdik eden, onaylayan 

El s k ma, tokala ma

Sohbet etme, görü me, konu ma 

Yanl s z

Yanl  düzelten. Düzeltmen. Düzeltici 

Ho  konu an, sohbet eden 

Etli ya da k ymal  bir sebze yeme i

Cami çevresinde cenaze namaz  k l nan
yer 

Sata an, b kt racak derecede rahats z
eden 

Be  vakit namaz n  k lan

K t’alardan olu an divan edebiyat  naz m
ekilleri 

1- Sanatl . Usta i i
2- Uydurma 

Tasnif eden, s ralayan, s n fland ran 

1- Resimli, resim konulmu
2- Tasarlanm , dü ünülmü

Yahudi. srailo ullar ndan olan 

Kur'an-  Kerim 



1- Ans z n gelen felâket, s k nt
2- U ursuz 

1- Dervi lere mahsus kaval türü bir saz 
2- Bir masal ku u

1- Müzik 
2- Ho  sesler 

Musiki ile u ra an. Müziksever 

Israr eden, direnen 

Israr ederek, direnerek 

1- yile tiren, düzelten 
2- Erkek ad

Arabuluculukla 

1- Seçilmi , güzide, seçkin 
2- Hz. Muhammed’in adlar ndan 
3- Erkek ad

Çaresiz kalm

Müjde, sevindirici haber 

Müjde kar l  bah i

taat olunan 

Veri 

Yenilik kabul etmeyen; ba naz 

Körü körüne 

1- Uygunluk 
2- Anla ma 

Bir konuda iki ülke aras ndaki ön anla ma 

1- Uygun 
2- Birbirine uyan 

Al lm , al lan; âdet hâline gelmi

K ldan torba ve çul dokuyan ki i



Temiz, mübarek 

Bo anm  kad n

E ini bo am  koca 

Tantanal , görkemli 

1- Tasarruf yetkisi olan, elinde bulunduran 
2- Tanzimat sonras  sancaklarda en büyük 
amir 

Dü ünülmü , tasarlanm

Tasavvuf ilkelerini benimseyerek kendini 
Allah’a vermi  ki i

Günahtan çekinen 

Hekimlik taslayan 

Birbirine uygun 

taat etme, ba l  olma, uyma, ba  e me

taat eden 

Ula an, kavu an 

Allah’a kavu an 

1- Arac l k eden, arac
2- Ortalama 

Ortalama, orta halli 

Aç klanan. Aç k olan 

i uzatma, sürüncemede b rakma 

Yalvar p yakaran 

Zarar gören, zarar görmü

1- tibarl , güvenilir, sayg n
2- Yürürlükte olan, geçerli 
3- Kad n ad

tibarl ; sözüne güvenilir 



1- Orta halde, l k
2- Mülayim, sert olmayan, l ml
3- Il man iklim 

Il ml  olmak 

nanan, itikat eden, inançl

1- Sayman, muhasip 
2- nan lan, güvenilen, itimat edilen kimse 

1- Özenilmi
2- Seçkin 

Kar  gelen, itiraz eden, itirazc

1- Ba l , tâbi 
2- Rahat 
3- Boyun e en, itaat eden 

Kad n ad

1- Kay ts z arts z, kesin 
2- Salt 

Kesinlikle, illâki, her halde 

Bir hükümdar n kay ts z arts z idaresi. 
stibdat 

çi rahat, üphesi olmayan, inanan, 
inanm

Çalg c

Bilgili, haberli, ö renmi

Vas flanan 

Aral ks z, biteviye, biti ik, yanyana 

1- Yüzle me, yüz yüze gelme 
2- Kar , ön 

1- Uygunluk 
2- Uzla ma, raz  gelme, uygun görme 

Uygunluk belgesi 

1- Ba aran, beceren. Ba arm
2- Erkek ad



Ba arma, ba ar

Uygun 

Allah’ n birli ine inanan 

Sürekli olmayan, geçici 

Geçici olarak. E reti olarak 

Durduran 

1- Zaman  tayin eden ki i
2- Saatleri ayarlayan ki i
3- Namaz vakitlerini bildiren kimse 

Saatlerin ayarland  yer 

Varma, ula ma, var ; ula m

Var , varma, gelme; biryere ula ma 

Dan kl  dövü , dan kl k

Dan kl , hileli 

Paralellik 

Denge 

Dengeye gelme 

Karars z denge. Oynak 

Paralel, ko ut 

1- Bir görevle yükümlü 
2- Mesle i askerlik olan 

Mesle i askerlik olma durumu 

Subay 

Saç 

1- Ortadaki ile son harfi ayn  olan kelime 
2- Katmerli 



1- Bir isme tak larak onu tamlayan. sim 
tamlamas
2- Kat lm

1- Zafer kazanm , yenmi , üstün 
2- sim

1- Zafer kazanm  olarak, üstün bir biçimde 
2- Muzaffer gibi 

Zafer kazanm  olarak 

Zafer kazanma, galibiyet, üstünlük 

Belirtilen ismin, belirteciyle birlikte 
kullan m . Örn: süpürgenin sap

Yard m etme, destekleme 

1- Geni  zaman 
2- Ortak. Benzerlik 
3- Aruz’da as l bir vezinle ondan do an 
vezinler toplam n n birinin ad
 Örn: Mef’ulü failâtü failün 

Muzlar  içine alan familya 

Sa l  bozan, zararl

aka yapan, tak lgan 

1- Karanl k
2- Bilinmeyen, gizli 

Çökmü

Rahats z, zd rap çeken 

De i -toku ; trampa 

Bir i  yapmaya giri me 

Mübadele edilmi . Yer de i tiren 

Konu ma 

Büyütme, büyük gösterme, abartma 

1- Bereketli, hay rl , verimli 
2- U urlu, kutlu 
3- Be enilen, sayg de er 



Üç aylardan herhangi biri 

Mübarek olsun 

Kutlama, tebrik 

ki dü man grubundan birer ki inin ortaya 
ç k p teke tek dövü mesi 

Bir i e giri me, ba lama 

Mahkemelerde evrak ve ça r  memuru 

Sat n alma 

Ba kal k

Ayr , z t

1- Sayg  gösterilmi , yücelmi
2- Kad n ad

De i tirilmi , de i mi

1- Temize ç km , aklanm
2- Kad n ad

So utan. S ca  geçirmeyen 

Müjde verilmi

Müjdeci, müjde getiren 

Müjdeciler 

Beyan eden, aç klayan, gösteren 

Yaz lar  temize çeken 

Belirsiz. Anla lmaz

Belirsizlik, anla lmazl k

yi ve kötüyü ay ran 

Zaruri; vazgeçilmez; çok gerekli 

1- Ba lang ç
2- Özne 



1- Acemi, yeni ba layan 
2- Bir yenilik ortaya koyan 

Tutkun, tutulmu , a r  dü kün. Merakl

A k tutkunu 

1- Orta mal , ortaya dü mü . De ersiz 
2- Sayg nl n  yitirmi

1- Çeki me
2- Sava , u ra , zorlu çat ma 
3- Çal ma, u ra ma 

Türk Kurtulu  Sava

1- Sava ma, cihad 
2- Nefsiyle sava ma 

1- Kutsal ülküler u runa sava an 
2- Sava ç
3- Erkek ad

Ülkü sava ç l

Cinsel ili kide bulunma 

Çekingen 

Kom uluk 

1- Kom u, biti ik
2- Kutsal bir yere çekilip oturan 

Biti ik bölge, yak n yer 

lenen bir suça kar l k verilen ceza  

Zorlayan, zorunlu, zorlay c , mecbur eden 

Donat lm , donanm , teçhiz edilmi

1- Parlak, parlat lm
2- Kad n ad

Ciltçi. Kitap ciltleyen 

Ciltevi 

Denenmi , tecrübe edilmi



1- Tek, yaln z
2- Soyut 
3- Bekâr 

Tecrit edilmi . D ar  ile ili i i kesilmi

Üç boyutlu, ekillenmi , cisim hâlinde olan 

K ymetli ta larla süslü tak

Ziynet e yas . Pahal  ta larla süslü 
tak mlar. Mücevherler 

Ba a giyilen bir tür kavuk 

Ba a giyilen bombeli bir tür kavuk 

Özetlenmi

Suçlu 

1- Seçkin 
2- Erkek ad

Ayet ve hadislere dayanarak er’i hükümler 
ç karan 

Toplu, toplanm , içtima etmi

Cemaatle 

Savunma, koruma 

Kurtulu  Sava  öncesi Atatürk’ün kurdu u
dernek 

Milli savunma 

Savunma metni 

Savunan, savunucu 

1- Durdurma 
2- El koyma, kar ma 

El koymak 

Dalkavukluk 



1- Kar an 
2- Davaya müdahale eden 

1- Devaml , sürekli 
2- Gece içilen arap 

Devaml arap içen 

Minnet 

Benzer, e

Dost gibi görünme 

1- Konu ma. Kar l kl  fikir beyan etme 
2- Birbirine dü üncelerini aç klama 

Fikir al veri i

Bir yere devaml  gelip gitme 

yile tiren, tedavi eden 

Bir yere devaml  giden ki i. Devam eden, 
gedikli 

Haks z iddialar 

Davac . ddiada bulunan 

Daval

Savc

Savc l k

1- Süre, zaman 
2- Muayyen süre 

Süreli 

Tedbirli hareket edilmi

Tedbirli 

Tedbirli olarak 

nceleyici 

Kan tlanm



1- Cami ya da medresede ders veren 
2- Profesör 

Müderris olma durumu 

Divan hâline getirilmi iirler 

S ralanm  eserler. Bir araya getirilmi
eserler 

Yuvarlak 

Tekerlek biçimli ba l k

Ürkütücü, korkunç, a r , deh etli 

dare eden. Direktör 

Müdürler 

Kad n idareci 

Genel müdür 

Müdürlük 

Anlayan, idrak eden 

Anlama gücü 

1- Sonsuz 
2- Ömür boyu, ya ad kça

Ömrü boyunca 

Gelecekte. Ertelenmi

Terbiyeli 

Bas lm  eserler 

Eser sahibi, yazar 

Emniyete al nm

1- Di i
2- Di il kelime 

Etkilenmi

Kurulu, tesis edilmi , kurulmu



Daireler, kurumlar 

1- Kurum, kurulu
2- Sorunlar n çözümünde uygulanan 
geleneksel yöntem 

Kurumla mak 

Üzüntü veren, keder veren,üzücü. Ac kl

1- Etkin, etkili, iz b rakan 
2- Dokunakl

Etkin bir ekilde 

Etkinlik, etkili olma, etkililik 

Kurucu 

1- Kuvvetlendirilmi , sa lamla t r lm
2- sim

Yapt r m. Yapt rma gücü 

Ezan okuyan görevli. mam yard mc s

Övünen 

Dü ünür 

Dü ünme gücü veya yetisi 

Ferahl k verici 

Ay ran, k saltan 

1- Bir metni aç klayan 
2- Kur'an-  Kerim'i yorumlayan 

Müfessirler 

Tefti  eden, i leri denetleyen 

Müfetti in çal ma yeri 

1- Faydal , yararl
2- Erkek ad

Kad n ad



Felçli 

1- flas etmi , batk n
2- Paras z

1- Tekil 
2- Tek, yaln z

1- Bir bütünün ayr nt lar
2- Okullarda verilen ders programlar

Bir askeri birlikten geçici olarak ayr lan kol 

A r

A r  derecede 

Fesatl k yapan, arabozucu, kar t r c

Övünen 

ftirac , kara çalan 

1- l ve ilçelerde müslümanlar n din i lerine 
bakan kimse 
2- Fetva veren 

Müftünün makam

Ula t ran 

Maden, in aat, makine vb. teknik ve 
yüksek e itime dayal  mesleklerden olan 

Mühendislik okulu 

Deniz subay  yeti tirmek üzere aç lan okul 

Topçu subay  yeti tirmek üzere aç lan okul 

Mühendisler 

Haz r, amade 

Haz rlayan 

Co turucu, heyecan verici 



Korkutucu 

Önemli 

1- Sava  malzemesi, cephane 
2- Gerekli eyler 

Önemsemek 

Bir i in bitirilmesi ya da borcun ödenmesi 
için verilen süre 

Tehlikeli 

Tehlike yeri 

lgisiz b rak lm

Eskiden resmi bir mührü ta mak ve 
kullanmakla görevli kimse 

Yuvarlak 

Hz. Süleyman’ n birbirine geçmi  iki 
üçgenden olu an mührü 

Din de i tirip müslüman olan 

Mühürleyerek kapatmak 

1- Sevinç haberi, mu tu
2- Kad n ad

Müjde verilme 

Kirpik 

1- Kirpikler 
2- Kad n ad

Güzel kirpik 

Bir hizmete veya i e verilen kar l k. Ba ar
hediyesi; ödül 

Kar l k olarak 

Konu malar 

Kar l kl  konu ma. Müzakere 



Büyük camilerde genellikle ad rvan n
bulundu u avluya yap lan, cumba 
biçiminde ç k nt lar 

Kederli, üzgün 

1- Bir eyi yapmak veya ödemekle 
yükümlü olan 
2- Mükemmel ekilde haz rlanm  olan 
3- Vergi dairesine kay tl  ki i

Mecburiyet, yüküm, yükümlülük 

1- Eksiksiz, kusursuz, tam 
2- Olgun 

Mükemmel olarak, eksiksiz olarak 

Eksiksizlik, kusursuzluk 

1- Aziz, sayg de er, hürmet edilen 
2- sim

Tekrarlanm , tekrar edilmi

Bir kez daha; yinelenerek 

Tekrar eden 

K r k, k r lm

Koyula t ran 

K ran 

Bütün yarat lanlar 

Keyif verici maddeler 

Tekzip eden, yalanlayan 

A rlanm

1- kram edilen 
2- Erkek ad

1- kram eden, a rlayan. Misafirperver. 
Konuksever 
2- Erkek ad



Ço altan 

Kazan lm , elde olunmu , edinilmi

Edinilen, kazan lan bilgiler 

Kazanan 

ki eyi birbirinden ay rt edilemeyecek 
ekilde kar t rma 

Dü ünce 

Dü ünceler 

i man

1- Görü me, bulu ma, konu ma 
2- Yüz yüze s nav

Bulu an, görü en, kavu an 

Yumu ak huyluluk 

1- Uygun, ho  görülebilir 
2- Yumu ak huylu 
3- Peklik çekmeyen 
4- Erkek ad

1- Te men 
2- Bir i e girmeden önce denenmek 
amac yla ücretsiz çal an 

Üste men 

Te men 

1- Bir k sm  Türkçe, bir k sm  Arapça veya 
Farsça manzume 
2- Bula m , s vanm
3- Renk renk 

Renkli 

1- Kirli. Pis 
2- Düzensiz 

Yumu at lm

Yumu at c , yumu akl k veren 



Lâ vedilmi , varl  kald r lm

Sonradan kat lm  olan. Eklenmi

Ekler 

çine do mu , esinlenmi . çe do an 

Dinsiz, Tanr s z

Katan 

Padi ah 

1- Ülkeye ve yönetimine ili kin 
2- Asker s n f  d ndaki yöneticiler 

Asker s n f  d ndaki yöneticiler 

Yerel yönetim 

Osmanl  Devleti 

Mutluluk ülkesi 

Türklerin ya ad  ülkeler 

1- Asker ve hocalar d ndaki memurlar 
2- Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Mülk sahipli i, iyelik 

ltica eden, s nmac

ltifat eden, ho  davranan, güleryüz 
gösteren 

ltifatl ekilde 

Bir araziyi götürü olarak i leten 

Bir konuda bask n ç karak susturulan 
kimse 

S nanm , tecrübe edilmi

Engel olma 

El al kanl



Dokunan 

Benzeyen 

Verimli 

1- Temsil eden, temsilci 
2- S n flarda yoklama yapan ve s n f  temsil 
eden ö renci 

Temsilcisi, temsilciyi 

1- S navlarda gözcü, s nav görevlisi 
2- Seçen, ay rt edici. yiyi kötüyü seçebilen 

Kad n gözcü 

1- Müslüman 
2- nanm , inanan 
3- Erkek ad

1- Müslüman kad n
2- Kad n ad

Olabilir, muhtemel, olas

Olabilir eyler 

Uygun 

Olabildi i kadar 

1- Farkl , imtiyazl , özel, seçkin 
2- Erkek ad

Bir eyi yapmaktan çekinen 

Uyu an, uyan, kar m

mza sahibi 

1- Allah’a yakar
2- Divan edebiyat nda Tanr ’y  öven ko uk 
türü 

1- Tellal 
2- Ba ran 

1- kiyüzlü 
2- Arabozucu 



kiyüzlülük 

Z t, uymaz 

Ula m ile ilgili i ler, ula t rma

Ta ma, ula t rma, ula m

Eksiltme 

1- Tart ma. bir konuda ayr nt l  konu ma 
2- At ma, çeki me 

Tart mak. Bir konuyu uzunca konu mak 

Tart mal

Kavga 

Yak nl klar, ili kiler, ilgiler 

1- lgi, yak nl k, ba , ili ik 
2- Vesile, sebep 

1- Uygun, yerinde 
2- Yak k, be enilen 

Uymak, yara mak 

Nöbet, s ra 

Nöbet sistemiyle, nöbetle erek 

Sunma, verme 

1- Bir konuyu kurallara uygun olarak 
kar l kl  konu ma
2- lmi tart ma 
3- Divan Edebiyat nda kar tl klar  anlatan 
yaz  türü 

Tart an 

Kavgac

Verimli, bitek 

Aç lan



1- Sonuçlanan 
2- Sürüklenen 

Kurtaran 

çine sokulmu , içinde bulunan 

çindekiler 

Uyar c

Kirli, pis 

Y ld z falc s , astrolog 

Falc  gibi 

Ba  a a  edilmi

Ele tirmen 

1- Ayd n, bilgili 
2- Parlat lm , ayd nlat lm
3- Kad n ad

Ayd nlar 

1- Temiz, ar
2- Uzak, ayr  tutulmu

Gücenmi , k r lm , al nm

Geni

1- Tek, kendi ba na olan 
2- Tek tük 

1- Yaln z olarak, tek ba na 
2- Ayr  ayr

Bozulmu , hükmü kald r lm , geçerlili i
kalmam

Bildirilmi ; tebli  edilmi

Aç k bulunan, memuru olmayan; bo
kalm

E ri 



Çarp k. Do rulu unu kaybetmi . Yönelmi

1- Sadece bir ki iye ya da bir eye mahsus 
2- S n rlanm , her taraf  çevrili, s n rl

Özel olarak, sadece, yaln z

Hezimete u ram

Haberci 

1- Verimli bahar 
2- Allah’a yönelen 
3- Erkek ad

Kad n ad

1- Ulu, büyük 
2- Erkek ad

1- Nurlu, parlak 
2- Erkek ad

Kad n ad

Batm , çökmü

1- Reddedilen 
2- eriatça caiz olmayan 

1- K r k, k r lm
2- K rg n

K rg nl kla

1- Tanr ’y  inkâr eden, kabul etmeyen 
2- Kabirde sorgu meleklerinden biri 

nkâr edenler 

Düzgün 

Al nm

Edebî yaz  veya mektuplar n topland
dergi 

Yaz  üslûbu güzel olan kâtip 

Seçkin, seçilmi



Seçmeler 

Seçmen 

ntikal eden 

Son, uç. Son derece 

William Redhouse’un 1852’de yazd
Türkçe sözlük 

steklerin sonu 

Bitmi

ntihar eden 

1- lgisi olan 
2- Bir yere kap lanan, intisap eden 

1- Bas lm , yay mlanm
2- Yayg n

nzivaya çekilen; kimse ile görü meyen; 
yaln z kalmay  seven 

Dan ma, ba vurma. Ba vuru 

Ba vuru yeri 

E anlaml

kiyüzlü 

Do al kur unoksit 

Terbiye görmü

Çocuk terbiyecisi erkek 

Çocuk bak m ve terbiyecisi kad n

Tercih edilen 

Refaha, bollu a kavu mu

S k nt s z bir biçimde 



1- ki ya da daha çok maddenin kar m ndan 
olu an. Bile ik 
2- Yaz mda ve çizimde kullan lan s v  boya 
3- -den olu mu

Bile ikler 

Bir bile i i meydana getiren 

Resmedilmi

1- Dizilmi , tertiplenmi . Dizili 
2- Bir ey için ayr lm

Gemi ve uçak personelinin tümü 

Tertip eden, düzenleyen, haz rlayan 

Yaz  dizilen yer, dizgi odas

Kokuland r lm

Bir fikrin taraftar

Bir tarikat eyhine ba lanarak tasavvuf 
ö renen ki i

Mürit gibi 

1- Peygamber 
2- sim

Peygamberler 

Gönderen, gönderici 

1- Do ru yolu gösteren. K lavuz 
2- Tarikat eyhi 

Mür it gibi 

Kad n ad

Hz.Muhammed 

Hakka ula m . “Fenafillah” mertebesinde 
olan 

Mür itler 



Hz. Mevlâna 

Gerici 

Geriye dönen. Bekleyip uman 

slâm’dan dönen 

Rehin alan 

1- Rü vet alan 
2- Kötü i ler çeviren 

Sona erme, geçme, geçip gitme 

Geçi  ücreti 

Zaman a m , süre a m

1- Cömertlik, iyilikseverlik 
2- Mutluluk 
3- Kad n ad

zin, icazet 

Elveri li, uygun davranan 

Kar la ma, yar ma, yar

Yar ma

Yar an, yar mac

K sa süreli silahl  çat ma 

Suçlunun mal n n bir bölümüne veya 
tümüne el konulmas  zor al m

Tesadüf eden, rastlayan 

1- Yoldan gelen, yolcu 
2- Konuk 

Geçici kal nacak yer. Otel 

Konuklar 

Konuksever 

Uygun, elveri li 



Bar . Uzla ma

Ho  görme, göz yumma, tolerans 

Ho  gören, ho görülü 

Okullarda ö rencilerin sundu u sahne 
oyunlar

E itlik, denklik 

E it, denk 

Olumlu, pozitif 

spatlay c

Sebep olarak meydana getirilen 

Olmas na sebep olan 

Tespih eden 

Tescil edilmi . Kütü e kaydedilmi , sicilli 

Her bendi 6 dizeli iir 

Yat t r c , teskin edici 

Do rulu u herkesçe kabul edilmi  olan, 
inkâr edilemez, yads namayan 

1- Üçlü 
2- Üçgen 
3- Kö eli bir yaz  stili 

Trigonometri 

Eskiden kaymakam ve nahiye müdürlerine 
verilen unvan 

Sürekli, devaml , zincirleme 

Zincirleme 

1- Adlanm . smi olan 
2- Kad n ad

Sekizli 



Barsaklar  çal t ran temizleyici. shal 
yapan ilaç 

Sarho luk veren eyler, alkollü içecekler 

1- slâm, müslüman 
2- Erkek ad

slâm dininden olan kimse 

1- slâm dininden olan kad n
2- Kad n ad

Müslümanlar 

Yararl , verimli, sonuç veren 

sraf eden, savurgan, har vurup harman 
savuran, tutumsuz 

Savurganl kla 

Savurganl k

Acele yap lmas  gereken; acele, ivedi 

Acele olarak, ivedilikle 

stifa eden, kendi iste iyle i inden ayr lan 

Allah’tan günahlar n n aff n  isteyen 

Gözü ve gönlü tok, doygun 

Kanm , doymu

Lây k, hak etmi , hak kazanm

Duyulmu , haber al nm

Resmi dairelerde getir-götür i lerine bakan 
veya okullarda hizmetli olarak çal an ki i, 
hademe, hizmetli 

stihdam edilenler, çal anlar 

Tahkim edilmi . Sa lamla t r lm ,
berkitilmi

stihkâm eden; sa lamla t ran 



Üretici, yeti tiren 

Kullan ma haz rlanm

Haz rlanm eyler. Kutular 

Haz rlayan, haz rlay c

1- Gelecek. Gelecekteki. stikbal 
2- Kar lanan 

1- Ba ms z, ba lant s z, ba l  ba na
2- Ayr ca 

1- Do ru, düz 
2- Dürüst, namuslu, do ruluktan a maz 

1- Kullan lm  olan 
2- lenilmi

Yard m isteyen 

Sorgu hâkimi 

Kendisinden yard m istenen 

1- Takma isim, takma 
2- Türk musikisinde bir makam 

Olmas  zor görülen, ihtimal verilmeyen 

De i tiren 

Despot, buyru u alt ndakilere söz ve 
hareket serbestîsi vermeyen. Zorba 

Despotça 

Arzusu yerine gelmi

Belirli bir zamana dek geciktirilen 

Kiralayan, kirac

Kirac  olarak 

Dilekçeyle istenen 

Faydalanan, yararlanan 



Faydalanarak 

Cariye 

1- Sevilen, ho lan lan 
2- Sevap kazanmak için yap lan i ler 
 (Örn: sadaka) 

Hak edilen ey 

Aç k saç k, edepsizce. Yak ks z

Tüketici 

Alay eden, alayc

Alayc  bir ekilde 

Sömürge 

1- Delili, ahidi olan 
2- Dayanan, yaslanan 

Dayanarak, ahit göstererek 

Çekimser 

çi rahat, kayg s z

Rahatça, kayg s zca 

1- Ayr k, ayr
2- stisna edilen, kural d  b rak lan 
3- Benzeri az bulunan 

1- Kendisine dan lan 
2- Bakan’dan sonra gelen yetkili 

arkiyatç , do a bilimci 

Düz 

galci, istila eden, yönetimi alt na alan 

1- Ço alm , artm
2- Her dizesine bir art k dizecik eklenen 
naz m ekli 

Yaz  tasla , düzeltilmek üzere haz rlanan 



Benzerlik, and rma 

Benzer 

1- Gözle görme 
2- Gözalt , gözlem 

Somut, ay rt edilmi

Bakan, bir eyi gören 

Ortakl k

Ad  geçen, an lan 

M sralar  aras na ayr ca m sralar getirilmi
gazel 

Dan ma

Dan man 

Dan manl k

1- erefli, ereflendirilmi , onurland r lm
2- Kad n ad

Te vik eden, k k rtan 

1- Merhametli, efkatli, sevecen 
2- Erkek ad

Kad n ad

Severek, efkatle 

Mare al 

Gösteren, gösterici. Haber veren 

Mare aller 

1- Gösterge. Bas nç göstergesi 
2- Musluk veya vanalarda suyu tutan alet 

Mare allik 

Zor, güç, çetin 

Allah’a ortak ko an 



1- Özleyen, göresi gelen 
2- Erkek ad

Ba ka bir kökten türetilmi  sözcük 

stekli, arzulu, i tahl

ikâyetçi, yak nan 

Eklentiler. Bir eye ba l  ancak ayr  i levi 
olan eklemeler. Örn: Evin musluklar ,
kap lar, lâvabolar... 

Kavrayan, saran 

1-Ortakla a, ortak, birle ik 
2- Umumi 

At yar

Ortakla a, birlikte, el birli iyle 

K z erkek birlikte e itim 

Al c

Geçici kazanç 

1- Okuma, ders çal ma 
2- Tetkik 
3- Dü ünce 

Ate kes 

Kat lan taraflar n tümünün kabul etti i
ate kes 

Ate kes için imzalanan vesika 

a ran, a an 

a arak 

Zulmeden 

Defalarca, birçok 

1- Taahhüt eden 
2- n aat yapan 



Geciken 

1- Ard ndan gelen, takip eden 
2- ...den sonra 

Arkas  s ra, ard  s ra, pe inden, sonra 

Yükselen 

1- lgili, ili i i olan, ili kin 
2- Ba l

Geri kalan, artan 

A ikâr. Ortada. Belli 

Bir erke i evlât edinen 

U urlu 

U urlu say larak 

Gülümseyen, güleç 

Gülümseyerek 

Anla lan. spatlanan 

Çekinen, sak nan 

Homojen, ayn  cins, tek cinsten, ba da k

Cevap veren 

Kom u

1- Tecavüz eden. Geçen 
2- Sald ran. Sald rgan 

Tecavüz ederek 

Cezbeden, çeken 

Donanm , teçhizatl

Kahramanl k gösteren 

Gözle görünen 

1- Merakl
2- Gizliyi arayan 



Caiz olmayan bir eyi caiz gören 

Parça parça ayr lan 

Birbirine kar an 

Dolay , için, ilgili 

Tedavülde bulunan, geçerli, çevrimdeki 

Tedbirli davranan 

1- Dindar 
2- Bir dini kabul etmi

Acele etmeyen, ihtiyatl

Üzülen, yerinen, ac nan 

1- Üzüntülü, kederli, üzülmü
2- Etkilenme, duygulanma hâli 

Üzgün, üzülmü

Dü ünür 

Tefekkür ederek, ölçüp tartarak 

Ayr  ayr , ayr lm

1- Padi ah ve sadrazamlar n emirlerini 
götüren ki i
2- Ufak tefek masraflar için ayr lan para 

Gafil gibi görünen 

Üstün gelen 

Güzel koku sürünen 

Zorba 

Zorba tak m , zorbalar 

Yan lan 

Na meye e lik eden 

Z t, ters 



De i en

yi bilen 

Ta la m

Do rulu u ortaya ç kan 

1- Tahakküm eden, zorba 
2- Hükmeden 

Tahammül eden, dayanabilen, dayan kl

Hareketli, devingen 

Sak nan, korunan 

Uzman 

Duygulanma, duygulanm

Duygulanarak 

De i ken, karars z

Hayal kuran 

Hayrete dü mü , a rm , a m

tibarl

Kar l kl . Kar l  olan 

Kar t olarak 

Kar l kl l k

Önde bulunan, ba taki 

Sunu , takdim 

Emekli 

Olgun, geli mi

Yak n olan 

1- Konu an, söz söyleyen. Nutuk veren 
2- Tekil birinci ki i



Olgun, olgunla m

Tekrarlanan 

Var olan; mevcut 

Aral ks z, devaml , sürekli 

Devaml  olarak, ara vermeden 

E ilimi olan, istekli görünen 

Sivrilen, kendini gösteren 

Temenni edilen, istenilen 

steyen, temenni eden 

1- Bir yere toplanm , merkezlenmi
2- Yo unla m

Dik kafal

Temrin yapan, egzersiz yapan 

Seçkin 

Tamamlayan, bütünleyen 

Birbirini ça ran 

Birbirine z t olan 

Sona eren, biten 

Eksilen, azalan 

Çeli kili, çeli ik. Birbirini çürüten 

Uygun, denk, orant l

Orant l

Do up büyüyen 

Simetrik, kar l kl

Simetrik olarak 

Dikkatle bakan 



Tembihli, ak llanm

Türlü, çe itli 

Alçak gönüllü 

lerleyen, geli mi , ilerlemi

Tercüme eden, çevirmen 

Tereddüt eden, karars z. Çekingen 

Erkândan olan 

Terennüm eden. K s k sesle ark  söyleyen 

Rast gelen 

Dayanan, dayan ma içinde olan 

Teslim edileni alan 

Zincirleme, birbirini aral ks z izleyen 

S rayla 

Gizlenen, örtünen 

Kendini seyid gibi gösteren 

Gözle görünür hale gelen 

airlik taslayan 

Dan an

Benzeyen 

Giri imci. Giri ken 

ikâyetçi 

Olu mu , meydana gelmi

Te ekkür eden, ükran borcu olan 

Te ekkürle 

1- Uygun olan 
2- Ayn  yönde 



1- Birine gönülden ba l  olan 
2- Duran, i lemeyen 
3- Bir eye ba l  olarak gerçekle ebilen 

Art arda gelen 

Birbirine biti ik 

Kavu an

A zdan a za dola an, söylenilen 

1- Alçak gönüllü 
2- Gösteri siz 

Paralel 

Denk, e it, oranl

Aç klanan 

Dertli 

1- Teveccüh gösteren, birine kar  iyi 
dü ünceleri olan 
2- Yönelmi ; bir ey yapmaya karar vermi

Bir tarafa yönelerek. Bir yere gitmek üzere 

Ölmü . Ölü 

Kadere boyun e en, i ini oluruna b rakm

i oluruna b rakarak 

Kadere boyun e erek 

Allah’a s narak 

Bir vakf n yönetiminde bulunan ki i

1- -dan ileri gelen, -dan kaynaklanan 
2- Do mu , dünyaya gelmi

Vak f veya üniversite yönetim kurulu 

1- Tetikte. Uyan k
2- Askerin her an harekete haz r beklemesi 



Uyan k bulunarak 

U urlu kabul edilmi

Teyemmüm eden 

Görünen, ç kan 

Ço alan, artan, ziyade olan 

Evlenen 

Çekinen, sak nan 

Birle mi , anla m , ba la k

El birli iyle, ortakla a, oy birli iyle, hep 
birlikte 

Yürürlükte olan 

Birle ik, birlik olmu

Birle ik olarak, birlikte. Birlik olarak 

Metinler 

Vekâlet veren, birini vekil tayin eden 

Sonradan yap lm , uydurma 

1- Da tan, da t c
2- Evlere gazete da tan 
3- Postac

1- Kolayl kla yap lan, kolay n  yapan, 
k smet olan, nasip olan 
2- Kad n ad

Anadolu’da yaz lan ilk dil bilgisi kitab
(Bergamal  Kadri Efendi) 

Yard m etme, arka ç kma, koruma 

Yard m eden, koruyan, koruyucu, yard mc

Pislik. Süprüntüler 

Müzakereler, dan malar. Bir konuyla ilgili 
konu malar 



1- Dan ma, bir konu hakk nda görü me 
2- Yat l  okullarda ö rencilerin ders çal ma 
saatleri. Etüt 
3- Sözlü s nav 

Konu mak, bir konuyu görü mek   

Paras zl k

Art rma 

Mekke’de Arafat ile Mina aras nda bulunan 
ve hac lar n eytana atmak için ta
toplad klar  yer 

Bozuk yönetim 

1- Alt n suyuna bat r lm
2- Yald zlanm

Alt n suyuna bat ran, tezhipçi 

1- Çiçeklenmi
2- Kad n ad

Eril. Kelimeyi erkek gösteren isim, s fat 
veya zamir

Bir üst makama verilen dilekçe 

Tezvirat yapan, söz getirip götüren, 
arabozan; ara bozucu  

Ekli. Zeyli olan 

1- Süslenmi , bezenmi
2- Kad n ad

Süsleyen 

Usand ran, b kt ran, s k c

Süregelen, uzun zamand r devam eden, 
kronik 



Ba na geldi i kelimeyi olumsuzla t ran
edat 

Ölü, cenaze 

Bilinmeyen 

1- Peygamberimizi övmek amac yla 
yaz lan yaz
2- Bir eyi övme 

Kay p, görünmeyen 

Kurala uymayan 

e yaramaz 

1- Kaynayan, f k ran 
2- Ünlü bir Türk airi 
3- Erkek ad

Yerden biten. Otlar 

Beyrut’ta ilçe 

Damar at m yla ilgili 

Uygun olmayan 

1- Selâmete kavu an 
2- Cennetlik 
3- Erkek ad

Kad n ad

Çaresiz, zavall

Önemsiz, de ersiz 



Önemsiz ey olarak 

Kaba, cahil, bilgisiz 

1- Ça ran, hayk ran 
2- Erkek ad

1- Çok k ymetli, az bulunur, görülür 
2- Kad n ad

Pi manl k duyan 

Pi manl k

1- Az bulunan; seyrek, az 
2- Erkek ad

Az bulunan eyler 

1- Az bulunan 
2- Kad n ad

Çok aral kl , seyrek; seyrek olarak 

Do ru olmayan, hileci 

Sonu olmayan 

Biçimsiz 

1- Geçinmek için gerekli olan eyler 
2- Yasal olarak mahkemece ba lanan 
geçim paras

Geçimini sa lamak 

Faydas z ey

Bay nd rl k i lerinin tümü 

1- Faydal , yararl
2- Erkek ad

1- Bo , faydas z, yarars z
2- Farzlar n d nda k l nan namaz 

1- Sözü geçen, tesir eden 
2- Delip geçen 
3- Erkek ad

Kad n ad



Ans z n

1- Birdenbire 
2- Kad n ad

Ahenk; güzel ses, güzel ezgi 

ark  söyleyen 

ark  söyleyen 

ark  söyleyen 

1- Haks z, gereksiz 
2- Bo una 

Azerbaycan’ n bat s nda bölge 

Erkek ad

1- Memesi yuvarlak ve güzel k z
2- Kad n ad

Zay f, narin, c l z

Söz dizimi 

Bucak, belde 

Ho  olmayan; kötü 

1- Vekil 
2- Hükümdar n yoklu unda devleti 
yöneten kimse 
3- eriata göre hüküm veren hâkim. Kad

Zay f

1- Murad na eren; ele geçiren; eri mi
2- Erkek ad

Kad n ad

1- Bollukta ya ayan 
2- Cennetin bir bölgesi 
3- Nimet veren 
4- Erkek ad

1- Uyuyan 
2- Kemiksiz. Yumu ak 



Ünlü Osmanl  tarihçisi 

1- Nazl  k z
2- Kad n ad

Kenya’n n ba kenti 

smi s fat yapan edat 

Olmayacak 

ark da güftenin tekrar edilen bölümü 

Pe in olarak 

Parasal, paraca 

Servet 

1- Cimri 
2- Alçak 

1- Eksik, kusurlu; bitmemi
2- Eksi 

Ayar  bozuk 

Kuma lara veya yap lara süs için yap lan
çizgi ve resim 

1- Temiz 
2- Erkek ad

1- Tekkede en eski dervi
2- Kabilenin reis vekili 

1- letken 
2- Ta yan 

letkenlik 

Eksiklik 

M z ka tak m n n e itildi i yer 

Duvar ve tavan nak lar  yapan süsleme 
sanatkâr

Padi ah n iirlerini motiflerle süsleyen 
sanatkâr 



Masal veya hikâye uyduran 

Aktarma yoluyla 

1- Anlatma yoluyla 
2- Ta ma ile ilgili olan 

Ta ma i leri. Ta mac l k

1- Ta ma i i
2- Ta ma ücreti. Ta mal k

eyh Muhammed Bahaüddin 
Nak bendi’nin kurdu u tarikat ve bu 
tarikate giren ki i

Minyatür sanatç s

Nak ibendi tarikat

Bozarak; bozma ile 

1- nleyen 
2- Kad n ad

Hayvanlara nal takan 

Çivi, nal, kilit, mente e gibi eyler satan  

1- Ayakkab  alt na çak lan u eklinde 
demir 
2- Hayvanlar n t rnaklar  alt na çak lan
demir 

nilti 

Bülbülün feryad

nleyen 

A açtan takunya 

Ad na 

Yenilmemi

S n rs z

1-Kad na göre yabanc  erkek 
2-Yabanc
3-Gizli 
4- eriata göre nikâh dü meyen erkek 



Gizlilik durumu 

Namahrem olmak 

Be enilmeyen 

Bilinmeyen 

Ho lan lmayan 

Bas lmam

Müslümanlar n günde 5 vakit k lmakla 
mükellef olduklar  ibadet 

Üstü aç k namaz k lmak için haz rlanm
yer 

Namaz k l nan seccade veya örtü 

Ünlü 

1- Mektup veya pusula biçiminde yaz l
metin 
2- Kitap 

Mektup götüren 

Anla lmaz, gizli 

Ayr l k mektubu 

Padi ah n di er hükümdarlara gönderdi i
mektup  

Alçak, insaniyetsiz, korkak 

Takma isim 

1- Kâtip 
2- Erkek ad

Kendi isminden ba ka geçici olarak 
tak lan ad 

erefli isim 

1- öhretli 
2- Erkek ad



Kad n ad

1- Yerden bitme kudreti 
2- Kad n ad

Nam salm

Ate li silahlar n uzun demir bölümü 

Ad na ve hesab na 

Murad na ermemi

Hayâ, ar, edep; do ruluk, ahlakl l k

Cebrail 

Namuslu 

Namuslu olarak 

Akla hayale gelmeyen 

Uygun olmayan 

U ursuz 

Sert 

Uygun olmayan 

Bir i i zorla t ran, uygun olmayan 

Sonsuz, uçsuz bucaks z

Ünlü 

1- Aday 
2- Yavuklu 

Aday olma durumu 

Ball babagillerden, yapraklar  saps z,
küçük, güzel kokulu bitki 

Kendisine yap lan iyili i bilmez 

Korkusuz 



Be enilmez 

Nargillerden bir a aç ve sonbaharda 
yeti en meyvesi 
Ate , cehennem 

E ri 

Külhanbeyce yüksek sesle ba rma, 
hayk rma

Turunç renginde 

Turunçgiller 

Tömbeki tütününün içinde su bulunan 
cam bir düzenekten geçirilmesiyle içilen 
ekli 

Resmi makamlarca temel mallar n en 
yüksek fiyat n  belirlemek 

Akkor 

Cehennem ate i

1- Kaba olmayan, nazik 
2- nce yap l

Uyu turucu 

Kesin yarg

1- Halk, insanlar 
2- Kur'an-  Kerim'de bir sure 

Hristiyanlar 

Bir memuriyete tayin, atama 

1- Göz koymak 
2- Gözünü dikerek bakmak 

Yak mayan 

Bir harfi (e) veya (a) olarak okutan hareke 

1- Aç ortay 
2- Erkek ad



1- Nasihat eden 
2- Erkek ad

Ö üt vererek 

Üst derinin kal nla p sertle mesiyle 
olu an deri 

1- Yard m eden 
2- Erkek ad

Birinin ç kar na engel olmak 

Yard mc lar 

1- K smet. Tanr ’n n k smet etti i
2- Elde edilebilen ey 
3- Pay na dü en hisse 

Bekta ilikte tarikata girme töreni 

Ö üt. yili e yöneltmek amac yla 
söylenen söz 

Ders al nacak söz 

Ö üt veren 

Dini ö ütler kitab

1- Tanr ’n n yard m
2- Erkek ad

1- Dine yard m eden 
2- Ak ehir’in f kralara konu olan ünlü 
hocas

H ristiyan. sevi 

Süryani mezhebi 

1- Ö üt veren 
2- Hâlis, saf 
3- Erkek ad

1- Bozulmayacak ekilde tövbe eden 
2- Erkek ad

Kefenlenip tabuta konmu  ölü 

Hüzünlü 



Ne eli adam 

...sebebiyle, ...dolay , ...ötürü 

1- iir yazan ve okuyan 
2- Erkek ad

Kad n ad

Cahil 

1- Ne reden, kitap yay nlayan 
2- Yayan 

Kalp heyecan

1- Hz. Muhammed’i övmek için yaz lan
iirler 

2- Methederek anlatma 

Bitmemi , noksan, eksik 

1- Söyleyen, beyan eden 
2- drak eden 
3- Erkek ad

Düzgün ve güzel söz söyleyebilme yetisi 

Kad nlar hamam nda kese yapan ki i

Düzgün söz söyleyen 

Kuvvetsizlik 

Ümitsiz 

Gemiye al nan e ya 

Kam tan yap lan düdük, ney 

Küçük ney 

Eskiden sava larda çal nan boru 

1-Kendini be endirmek için tak n lan
yapmac k davran , cilve 
2- mar kl k
3- Bir eyi be enmiyormu  gibi görünme 
4- Kad n ad



Genizden 

1- Nazl
2- Kad n ad

1- Bakma, bak , yan bak , göz atma 
2- Göz de mesi 

Kötü göze rastlamak 

... e göre, ...e bakarak, ...e nispetle, ...e 
k yasla 

Teorik, kuramsal 

lmi görü ler, kuramlar 

1- Teori, kuram 
2- Bilimsel dü ünce 

Nazar de memesi için kullan lan mavi 
boncuk, dua metni, muska vb. 

Göz çeken; dikkat çeken 

1- Nazl
2- Ho

1- nce yap l
2- Cilveli, nazl
3- Nazl  yeti mi

Nazl  yeti mek

Vezinli söz, manzume 

1-Düzenleyen, düzgün hale getiren, 
düzene koyan 
2- Naz m ekline getiren, manzum eser 
yazan 
3- Erkek ad

iirde anlam bütünlü ü olan dizeler 

Düzenleyenler 

1- Bakan, vekil 
2- Bir yüzü bir yere do ru bakan (Denize 
naz r ev)  
3- Nezaret eden 



1- Temiz 
2- Erkek ad

Kad n ad

1- Kibar, terbiyeli 
2- nce yap l , zarif, narin 
3- Kad n ad

Nezaketle, kibarca, incelikle 

Fazla kibar 

En nazik 

1- Yukar dan inen; inmi , inici 
2- Bir yerde konaklayan 

Nazi yanl s  duruma getirme 

Tunceli’de ilçe 

Benzer 

1- Kar l k olarak 
2- Kad n ad

1- Naz yapan 
2- Kad n ad

Manzum olarak 

1- erefli, anl
2- Kad n ad

1- Zeki 
2- Cömert 
3- Kad n ad

Bitki. Bitkiler 

1- Bitkiler 
2- Botanik, bitki bilimi 

Bitkisel. Bitki ile ilgili 

Peygambere ait. Peygamberle ilgili 

1- Peygamber 
2- Erkek ad



1- Faziletli, onurlu 
2- Kad n ad

Bir parça, az 

1- Temiz bir soydan gelme. Soyluluk 
2- Temiz huyluluk 

1- Pislik 
2- Bok, ters 

Kurtulu

1- Kurtulu la ilgili 
2- Erkek ad

Astronom 

1- Marangoz 
2- Erkek ad

1- Kahramanl k
2- Erkek ad

1- Yüksek. Tepe 
2- Hz. Ali’nin türbesinin bulundu u yer 
3- sim

Pislik 

1- Soyu temiz, asil, soylu 
2- Erkek ad

Kad n ad

1- Arslan yürekli. Cesur 
2- Erkek ad

Soyu temiz çocuk 

Kendinden sonra gelen soya ait 

1- Y ld za ait 
2- Erkek ad

Ate  böce i y ld z

Kad n ad

1- Dinin y ld z
2- Erkek ad



Pislik 

Pi manl k

1- Sohbet arkada . Tatl  konu an 
2- Divan Edebiyat ’n n büyük airi 
3- Erkek ad

1- Zengin bir kad n n arkada
2- Kad n ad

1- Az bulunma, seyreklik; gerekenin 
alt nda olma 
2- sim

1- K ymetlilik 
2- Nefis olma durumu 

1- Tek ki i, tek tek ki iler. Kimse 
2- Er, asker 

1- Soluk 
2- An 
3- Hastay  okuyup üfleme 
4- Bekta i tekkelerinde okunan iirler 

Soluk almalar 

Büyücü kad nlar 

Üfleme 

srafil adl  mele in, k yamet günü 
borusunu öttürmesi 

1- Güzel koku 
2- Esinti 

1- Yararl k, fayda 
2- Divan Edebiyat ’n n ünlü airi 

Boynuzdan yap lm  boru biçiminde 
nefesli bir saz 

1- nsan n kendi öz varl . Ki ilik 
2- nsan ihtiyaçlar

Çok güzel, pek ho , istek uyand r c

Sürme, sürgüne yollama 



1- renme, tiksinme 
2- Bir kimsenin kötülü ünü isteme 

Böbrek iltihab

1- Nefsine uyan 
2- Bedeni arzular 

Dü manl k duygusu 

Nefsine uyan. Maddiyatç

Canl lardaki hareketler 

nsan ruhu 

Allah’a ait nefis 

Siyahî koyu ye il

Gündüz 

Gündüzlü 

Yolculuk yapan 

1- Soy, nesil 
2- Erkek ad

Hastal ktan sonraki güçsüzlük 

U ursuzluk, talihsizlik; u ursuz, talihsiz 

Eli s k , cimri 

Mezarda sorgu meleklerinden biri 

Nükteci 

Saf meyve suyu 

1- Faiz 
2- Ço alma 

Ço alan 

Avusturya 

Ço alan 



1- Tatl  su 
2- Kad n ad

Hafif slak 

1- Babil’in kurucusu ve Hz. brahim’i 
ate e att ran ki i
2- Çok kötü olan insanlar için söylenir 
3- Ad yaman’da bir da

Anneanne, babaanne 

1- Nergisgillerden so anl  bir süs çiçe i
2- Kad n ad

Fettan göz 

Güzelin gözü 

1- Güçlü, yi it 
2- Kad n ad

Kahramanl k

1- Yumu ak 
2- Kad n ad

Maddenin direncini art ran ç k nt

Soy. Baba soyu 

Soyca 

Soyla ilgili 

Yasal olmayan birle meden do an çocuk 

1- Hafif rüzgâr 
2- Ho , l ml
3- Erkek ad

Derisi yüzülerek öldürülen 14.yy. Türk 
airi ve mutasavv f

lkbahar rüzgâr

Sabah rüzgâr



Her türlü cans z varl k

Naz ms z, düz olarak 

1- De i ik türlerde gül ad
2- Kad n ad

Gül bahçesi 

Süryanilerde bir mezhep 

iirler 

1- Sevinç, ne e
2- Erkek ad

D a vuran sevinç, keyif 

Güzelli in verdi i ne ’e, sevinç 

1- Yeti me, meydana gelme; ileri gelme 
2- Erkek ad

Do mak 

Keyifli, ne eli 

1- Bir toplulukta okunmaya de er iir 
2- Atasözü gibi kullan lan dizeler 

1- Sevinçli, ne eli 
2- Erkek ad

Yay mlanmak 

Gazetelerde yer alarak. Yay m yoluyla 

Yay mla ilgili 

Yay nlar, eserler, makaleler 

Ufak hekim b ça

Sevinç, hafif sarho luk, ne e

Keyifli 

Ne eli, keyifli 

Geli me



1- Sonuç 
2- Özet 

Sözün k sas

Sonuç olarak 

“Allah saklas n”, “Tanr ’ya s nd k” 

1- Ses, ahenk, na me 
2- Türk müzi inde bir makam 

1- Ahenk ve makamla ilgili 
2- Ali ir Nevai. lk Ça atay lehçesini 
kullanan büyük Türk airi 

1- Talih, k smet 
2- Kad n ad

Yiyecek-içecek eyler 

Çe it bak m ndan 

Türk müzi inde bir makam 

1- Çalg c
2- Türk müzi inde bir makam 

Nezleler 

lkbahar 

1- Sultan ve vezirlerin kap lar  önünde 
çal nan bando 
2- Nöbet 

Saltanat bandosu 

Genç delikanl

Yeni tarz 

1- Türk müzi inde bile ik bir makam 
2- Kad n ad

1- Deniz 
2- sim

Maymun i tahl



Çe itle ilgili, tür, cins 

nsanlar 

1- Yeni, yepyeni 
2- Kad n ad

Kendine özgü davran lar  olan 

Türsellik 

Acemi 

Çaresiz 

1- Taze fidan 
2- Güzel k z

iddetli sinir a r s

1- Yeni yeti en 
2- Kad n ad

Yorgan giren çar af 

1- Yeni gün 
2- lkbahar n ba lang c  olan 21–22 Mart 
3- Türk müzi inde bir makam 

21 Mart günü yap lan bayram 

Y lba

ç Anadolu Bölgesinde il ve il merkezi 

1- Yeni do mu  erkek 
2- Erkek ad

Kam tan, kaval eklinde üflemeli saz 
çalmak 

1- Küçük ney 
2- Dokumac l kta kullan lan küçük kam

Önemi yok 

Nurlu, parlak 

Kad n ad

Sazl k



Ney çalan kimse 

Temizlik, pakl k

1- Ahlaki temizlik 
2- Kad n ad

1- ncelik, ba kalar na kar  terbiyeli 
davranma 
2- Kad n ad

ncelikle 

1- Gözetme, bakma 
2- Bakanl k
3- Gözalt

Gözetiminde 

Gözalt  salonu 

Bak ml

1- Temiz, pak. Temiz ahlakl
2- Erkek ad

Kad n ad

1- Adak 
2- Kad n ad

So uk alg nl ndan ileri gelen burun 
akmas

Kronik nezle 

Gut hastal

1- Yar ml k
2- Hakkaniyet 

Yar çap 

Yar  küre 

Ö le vakti 

Gece yar s



Birçok 

Nicelik bak m ndan 

1- Ça rma, seslenme, ba rma 
2- Ünlem 
3- sim

1- Arabozuculuk 
2- Geçimsizlik 

Bozgunculuk yapmak 

Bak , göz 

Gözcü 

Tahrik edici bak

Nazl  bak

Hilekâr bak

1- Sevgili 
2- Resim, resmedilmi
3- Kad n ad

Bak

ç Anadolu bölgesinde il ve il merkezi 

1- Huy, yarat l
2- Erkek ad

Sonuncu. i kesinle tiren 

1- Taze fidan 
2- Kad n ad

Sofrada sahan altl

Gülfidan

1- Gizli, sakl , s r
2- Kad n ad

1- Türk müzi inde bir makam 
2- ran’da bir ehir 

1- Son, uç 
2- Sonunda 



1- Soy, nesil 
2- Erkek ad

Afrika’da ülke 

Perde, yüz örtüsü, peçe 

Evlilik birli i i lemi 

Eksik nikâh 

yimser 

Türk müzi inde bir makam 

1- Lâcivert 
2- Kad n ad

1- Durgun sular n çiçe i
2- Kad n ad

Örnek bitkisi nilüfer olan familya 

1- Ekmek ve yiyecek içecek maddeleri 
2- yilik, ihsan, lütuf, ba
3- Mutluluk 
4- sim

Tanr ’n n bah etti i r z klar 

yilikbilir kimse 

Göz ucuyla bak

Bir alan  üçgenlere bölme i i

1- Kad nlar 
2- Kad n ad

1- Zekât vermek üzere hesaplamaya 
konu olan mallar n toplam
2- Derece 
3- Yeter say
4- Ekseriyet 

Kad nla ilgili 

Kad n hastal klar  ve klini i. Jinekoloji 

lkbahar n ikinci ay



lgi bölümü 

1- Göre, oranla, k yaslayarak 
2- Bir dereceye kadar 

Adetler aras ndaki kar la t rma 

1- Az 
2- Öncekine göre, oranla 
3- zafi 

Oran 

Kad nlar 

Unutma 

Türk müzi inde bir makam 

Türk müzi inde bir makam 

Kimyasal bir madde. N ad r

1- Alâmet, iz, belirti. aret 
2- Vurulacak hedefe silah çekme 
3- Yavuklulukta yüzük takma  
4- Hat ra için dikilen ta
5- Taltif madalyas
6- Ferman 

1- yi silah kullanan 
2- Fermanlar n ba na tu ra çeken 
görevli 

Hedef olarak dikilen ey 

z, alamet, belirti 

1- Hedef tahtas
2- Namlunun üzerindeki ni an almaya 
yarayan ayg t

Tahtaya çizgi çizmekte kullan lan el arac

Bu day, mercimek, patates, m s r gibi 
bitkilerin mayalanmas ndan elde edilen 
un 

Oturmu , oturan 



Naiplik 

1- Dua, yalvarma, yakar
2- Tarikatlarda sayg  biçimi 

Dua etme durumu 

1- Yalvar c
2- Erkek ad

Yalvaran 

Yalvararak 

1- Meram, yapmay  isteme, kurma 
2- Namaz ve oruçtan önce yap lan
ba lama duas
3- Ku  veya tav anlar n çekti i, fal yerine 
geçen bükülü kâ t

Niyet etmek 

Kavga, çeki me 

1- Düzen, usul 
2- htiyaca göre konan usuller 

Nizamlar, düzenler 

Usule göre 

Medeniyet 

3. Selim devrinde kurulan ordu 

1- Tertipli, istenilen düzende 
2- Usule, kanuna ve nizama uygun 
3- ranl  bir air 

1- Cümle kap s
2- Garnizon ve kurum kap lar nda nöbet 
tutulan karakol 
3- Eskiden 4 y l muvazzaf 2 y l da yedek 
askerlik yap lan kara ordusu 

Düzenli, tertipli 

Tüzük. Resmi hükümler 

Ana tüzük 



1- Dinin nizam
2- Erkek ad

Süngü 

Eksik, eksiklik 

1- Yaz mda cümlenin sonuna konulan 
i aret 
2- Matematikte çarpma i areti 
3- Herhangi bir boyutu olmayan i aret 
4- Konu 
5- Tek nöbetçisi bulunan kulübe 
6- Benek, leke 

Feyiz al nan yer, ey 

Bir merminin ula abilece i en son nokta 

Ki isel görü

Uygulama noktas

Dokunma noktas

ki nokta 

S rayla yap lan i

Çok eskiden 

U ursuzluk 

Nakitler, paralar 

1- Kan 
2- Erkek ad

Örnek 

Kad n ad

1- I k, ayd nl k, par lt
2- Manevi bir güç oldu una inan lan 
parlakl k

1- Nurlu, kl
2- Sayg  uyand ran yüz ifadesi 

Nurluluk, parlakl k

Ayd nl k saçan 



Erkek ad

Göz nuru (Çok sevilen ki i için kullan l r) 

Bir lâle ad

Çok sevilen ki i için kullan l r

Allah’a ait nur 

Hz. Muhammed 

1- Rufai Tarikat ’n n bir ubesi 
2- Kad n ad

stanbul’da cami ve semt ad

Yezidili in bir kolu 

1- Ba ar , üstünlük 
2- Yard m
3- Erkek ad

çki içip 

ran’da adaletin timsali olmu  hükümdar 

Sperm 

nsanl n kökü 

1- Söylev, nutuk. Tören konu mas
2- Konu ma, söz 

1- Söz, konu ma, söyleyi . Hitabe 
2- Söylev. Tören konu mas . Etkili ve 
co kulu konu ma
3- Konu ma yetene i
4- Atatürk’ün Kurtulu  Sava ’n ,
Cumhuriyet’in ilân n  ve devrimleri 
anlatan uzun söylevi 

Güney rüzgâr

Peygamberlik, nebilik 

1- Ki i
2- Toplam varl k

1- Sözü geçme 
2- Önemli mevki ya da yer 
3- çine geçme 



Geçirgenlik 

Nükteler 

1- Zarif ve anlaml  sözler. Nükteler 
2- Kad n ad

1- Koku 
2- Kad n ad

Zarif, ince sözler söyleyen. Nükteci 

Nükteli 

Zarif, ince sözler konu an 

Görünen 

1- Gösteri 
2- Gösteri

1- Gösteri ile ilgili  
2- Gösteri li 

Örnek 

1- Yaz l  metinden ç kar lan suretlerin her 
biri 
2- Gazete ve dergilerin her bir say s

1- En büyük nüsha 
2- nsan 

Çekirdek, hücre, öz 

1- Parlak küçük ey
2- Kad n ad

1- Müjde 
2- Erkek ad

...yazan, yaz c

1- Sevinç, ferahl k
2- sim

1- A a  inme 
2- Felç, inme 

Adaklar 



O s rada. O ana özgü  

Do al kuyu 

Orkestrada üflemeli bir çalg

1- Ate  yak lan yer 
2- Aile, ev 
3- Y l n ilk ay

Has bahçelerde Padi ah konutu 

Sözü edilen olay n zaman na gönderir 

O uz destan

Ba ar l , kutlu 

Bu durum kar s nda, öyleyse, demek oluyor 
ki

Bir a rl k ölçüsü birimi 

Okuma biçimi 

Büyük deniz 

Bir eylemin bitti ini belirtmek için cümle 
sonlar nda kullan l r

Kollar n gövdeye ba lanan k sm

Askeri birlikte manga komutan

Müzikli tiyatro eseri 

1-Askeri kuvvet, askeri birlikler 
2- Karadeniz bölgesinde il ve il merkezi 



1- Ordunun konaklad  yer 
2- Karargâh 

Ordu karargâh

Padi ah ordusu 

Erkek ad

2. Osmanl  padi ah

Bursa’da ilçe 

Merkez 

1- Üçüncü halife 
2- Erkek ad

Osmanl  beyli inin kurucusu 

Osmanl ’ya ait 

Osmano ullar

1- Osmanl  ile ilgili 
2- Çorum’da ilçe 

Osman Beyin kurdu u devlet 

Deniz bilimi 

Büyük çad r

Padi ah çad r

Devlet otlaklar nda yay lan hayvanlar için 
al nan vergi 

1- Oturulacak yer 
2- Kap kulu askerli inden emekliye ayr lan
ki i

Tunceli ve Karabük’e ba l  iki ilçe 

Oynama i ini yapacak 

Oynama ekli 

air



Di er, öteki 

zmir’de ilçe 

K zg nl k

Ö le vaktinde 

Ö renmek için okula devam eden kimse 

Bir gö üs hastal

En, boy, süre gibi nicelikleri kendi cinsinden 
bir birimle kar la t r p kaç birim geldi ini
belirtmek 

1- kinci halife 
2- Erkek ad

1- Ya ama süresi, hayat 
2- sim 

Hüzünlü ömür 

Uzun ömür 

Uzun ömür 

Bir i e ba lad ktan sonra herkesi pe inden 
sürüklemek 

Sevgi, sayg , ba l l k, te ekkür bildirmek 
amac yla dudaklar n  kar dakinin yana na, 
aln na veya eline de dirmek 

Perdeayakl lardan su ku u

Ye ille lâcivert aras  renk 



Yasalarla belirlenmemi

S k yönetim 

Gelenekleri anlatan eser 

Onda bir vergisi 

Eskiden beri, uzun zamand r. 

Ye il, büyük bir sinek. E ek sine i

Orta Asya’da ya ayan bir Türk kavmi 

1- Bir suçun veya kabahatin ho  görülmesini 
gerektiren sebep 
2- Engel, kusur 

Affedilir 

Ki inin kendine duydu u sayg



Ayak 

Kirli bez 

1- Pantolon, alvar gibi giyeceklerin dizden 
a a  k sm
2- Koyun, keçi, s r aya ndan yap lan 
yemek 

Öldürüldükten sonra içi doldurulan hayvan 

1- Hükümdar, sultan 
2- Osmanl mparatorlu unda devlet 
ba kan na verilen san
3- Baz slam hükümdarlar  taraf ndan 
kullan lan ve yücelik belirten unvan 

Padi ahla ilgili 

Panzehir. Bir zehrin ilac

De er, fiyat, eder. 

1- Temiz 
2- Kutsal 

Ambalajlan p elde ta nabilen ey 

Temizlik 

1- Temiz, lekesiz 
2- Kad n ad

Temizleme 

Semer, yumu ak e er 

Palanc , semerci 



Eski kilim, çul 

Yedek at 

Bir çe it pelte 

Ayakalt nda kalm , ezilmi

stanbul’da semt 

Takat 

Ayakkab

1- Parça, k s m
2- Para, nakit 

uh 

Parça parça 

Parlayan, ldayan 

El ve ayaklardaki eklemli uzant

(Ço ul) Parmak 

Parma  olan 

Bekçi 

sa Peygamberin dirildi ine inan lan günün 
y ldönümünde Hristiyanlar n
kutlad  bayram 

Pas olu turma 

Pasta sat lan veya içinde pasta yenilen 
dükkân 

Yaya, piyade 

1- General 
2- Uslu çocuk 

Bolluk içinde, rahat 

Kilise patri inin görev yeri 

Sonuç 



Rütbe, derece, basamak, a ama 

Rütbeli, itibarl

Ayakalt nda çi nenmi

Ba kent 

Bilgisayarda bir dosya biçimi. (Portable 
Document Format) 

Baba 

Babaca 

Ataerkil 

1- Güre çi, yi it
2- Boylu poslu 

ran’da Isfahan ve civar ndaki halk ve 
konu tuklar  dil 

Be enme bildiren edat 

Eski püskü, da n k, y rt k

1- Benzerlerinden a a  olmayan 
2- Tamam 

natç

Eski püskü, y rt k

Bitkilerden ç kar lan kokulu bir reçine 

Ni asta, eker ve su kar m ndan yap lan bir 
tür tatl

S n lacak yer 

1- Aç k k rm z
2- Kad n ad

Be

Y rt c  hayvanlar n ön ayaklar n n parmaklar
ile t rnaklar



Yap larda ayd nlatma ve havaland rma 
amac yla yap lm  aç kl k

Türk müzi inde bir makam 

Sava  esirlerinden asker yeti tirmek üzere 
ayr lan Acemio lan  adaylar na 
verilen ad 

Zarda be  ve iki 

Zarda be  ve üç 

Zarda be  ve bir 

Türk müzi inde mürekkep bir makam 

Kanat 

1- Azar azar yap lan sat  veya i
2- Da n k

Perakende mal satan esnaf 

1- Kâkül 
2- Tepede b rak lan saç tutam
3- Yele 

Çivinin ezilerek kapatma vidas  durumuna 
getirilen ucu 

Parlatma 

1- Düzen 
2- Ko an 

1- Bir aç kl  kapatmak için gerilen örtü 
2- ki bölümü birbirinden ay ran ger 
3- Bir sahne eserinin her bir bölümü 
4- Ekran 
5- Göze inen ak 
6- Gerçekleri görmeyi engelleyen ey 
7- Namus 

Gizlemek, aç a ç karmamak, örtmek 

Osmanl larda yüksek mevkideki ki ilerin
kap lar nda bekleyip giri  izni olanlar
içeri alan görevli 



(Ço ul) Perde 

Havada dönülerek at lan takla 

Perende atan, canbaz 

...tapan, ...seven 

Tapanlar, sevenler 

Kul, köle 

Tap nma 

Taparcas na seven 

Yay çizmeye yarayan alet 

Diyet, rejim 

Perhiz eden 

1- Cinlerin güzel di isi 
2- Al ml  kad n
3- Kad n ad

Peri (bulunma hali) 

1- Uçmu , solmu
2- Kad n ad

1- Periler sultan
2- Kad n ad

Peri eklinde 

1- Da n k, kar k, düzensiz 
2- Kederli, üzüntülü 
3- Mahvolmu , i ini gücünü kaybetmi

Peri an (Kesinlik durumu) 

Çatma sar k

Peri çocu u

1- Uçucu, uçan 
2- Kad n ad

Uçma 



Gereksiz tekrarlanan söz 

1- Haftan n dördüncü günü 
2- Ordu’da ilçe 

De er bitimi 

1- I k, parlakl k
2- Erkek ad

Peruk 

Berber 

Korku, sak nma 

1- Kanatl  çark 
2- F r ldak 
3- Geceleri n çevresinde dönen küçük 
kelebek 
4- Haberci 

Pervane (ço ul) 

Sürekli birinin yan nda olmaya çal mak 

Besili, beslenmi

Siirt’in ilçesi 

Korkusuz 

1- Kap  pencere saça
2- Dolap. Aynal  dolap 
3- Aynal , uzun tahta 

Uçmak 

...nedeni olan, ...yeti tiren , ...gözeten , 

...besleyen 

Yeti tirenler, koruyanlar, besleyenler 

1- Ülker y ld z
2- Kad n ad

Yenilgiyi kabullenmek 

Yenilgiyi kabullenmek 



Seçme, be enme 

Be enilmi

spanyol para birimi 

Saçma sapan sözler. Uydurma 

Baya , adi, alçak 

Toprak kandil 

Pi man, nadim 

1- Önce verilen, önden verilen 
2- Al veri te mal n tesliminden önce veya 
teslimiyle birlikte ödenen para 

Önden verilen para. Pe in ödenen 

Önceden. Pe in olarak 

Arma an

1- Klasik fas lda, giri  taksiminden sonra 
sazlar n birlikte kat ld  form 
2- Güre ten önce, pehlivanlar n birbirlerine 
yapt klar  oyun 

Kuyumcular n para sayd klar  tahta 

Örtünmek veya kurulanmak amac yla 
kullan lan havlu veya bez 

Afgan halk

Güvence paras  tahsil etmek 

Haber 

1- Haber getiren 
2- Erkek ad

Haz r, ortada, belli 

Azar azar 

Allah’ n emirlerini insanlara ileten kimse 

Peygambere uygun ekilde 



Tahta sedir 

1- Yüz, çehre 
2- Kad n ad

Ay 

Yemin, aht 

Büyük kadeh, arap kadehi 

Kabul eden 

Kayseri ve Kastamonu’ya ba l  iki ilçe 

Endi e, tela , s k nt

Endi e, tela , s k nt

1- Ya l , ihtiyar 
2- Bir tarikat n veya bir sanat n kurucusu. 
Üstat 
3- Bir meslekte deneyim kazanm  kimse 

Kar l k beklemeden 

1- Süs 
2- Kad n ad

Kan emerek ya ayan asalak böcek 

Gömlek 

Çok ya l  kimse 

Meyhaneci, meyhaneci ba

1- Bu daygillerden, kökleri bol suda yeti en
bitki ve pilav olarak yenilen tanesi 
2- Bak ra çinko kat larak elde edilen ala m

Pirinç tanelerinin ö ütülmesiyle elde edilen 
un 

Ünlü Türk denizcisi 

Ya l

1- Mavi renkli ve de erli bir ta . Firuze 
2- Kad n ad



Tertemiz 

Ön 

Öncü 

1- ler, meslekler 
2- Huylar, mizaçlar 

Kolay pi en 

1- Orta oyununda Kavuklu ile konu up oyunu 
açan ki i
2- Oyuncu 

Mayal  hamurun ya da k zart lmas yla 
yap lan yiyecek 

Tekkelerde eyhin yard mc s

Hediye 

Yapt  bir davran n olumsuz sonucunu 
görüp üzülen 

Telleri ince ince ayr labilen bir tür helva 

1- Yaya  
2- Askerlikte yaya sava ç lar s n f
3- Satrançta piyon 

Piyade (ço ul) 

arap kadehi 

Zeytinya l , so anl  ve sirkeli fasulye 
ha lamas

Bir i in yap lmas  için uyulmas  tasarlanan 
düzen 

Posta gönderilerinin kabul edilip da t m na
ba lan lan yer 

Kaba potin 

Tekke eyhi 

Erkeklerin takt , kenarlar  saçakl  ba örtüsü 



K l k ayakkab

Post 

Kraliyet ailesinden olan erkek 

Mektup ve k ymetli evraka yap t r lan bask l ,
küçük de erli kâ tlar  

Türk müzi inde bir makam 

Yön tespitinde kullan lan kadranl  araç 

Ko an 

Dudaklar büzülerek ç kar lan nefes 

Dolu, fazla, sahip... anlamlar na gelen bile ik 
sözcükler yapan ön ek 

Cilve dolu 

Gaml

Hülyal

Kan içinde 

Nur içinde 

stek dolu 

Telâ l

Düzgünlü ü bozulmak 

Düzgün olmayan 



Allah, Tanr .

Kendini Tanr ’ya veren 

Allah’ m

Tanr m... 

1- Ba , ba lanan ey 
2- lgi, ili ki 
3- Ba l l k

li kiler, ba lar

1- Dördüncü 
2- Kad n ad

Ba l kl , ince, düz çivi raptiye 

1- Ümitli 
2- Geri dönen 
3- Erkek ad

Yürüyerek 

1- Derece, kerte 
2- Çizgi 

Dereceye, çizgiye 

1- K yamette üfürülecek ikinci sur 
2- Kad n ad

Kökten, kesin 

B rakan, salan 

Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in halifeli ini 
reddeden ii kolu 



1- Yükselten 
2- Erkek ad

Kad n ad

1- stekli, isteyen 
2- Erkek ad

1- yi kabul edilme 
2- stek 

lgi göstermek 

lgilendi ini ortaya koymak, istemek 

1- nad na, z dd na 
2- Yine de, kar n

Yol 

Üzüntüsüzlük, tasas zl k, huzur 

Manast rda ya ayan Hristiyan din görevlisi 

Manast rda ya ayan kad n rahip 

Göç eden 

Döl yata

Merhametli, esirgeyen. Kullar n  koruyan 
Allah

1- Merhametli, ac yan 
2- Erkek ad

“Allah merhamet etsin...” 

1- Ho  sözlü k z
2- Kad n ad

Ac yanlar, koruyanlar, merhametli olanlar 

Oturarak okumaya ve yazmaya yarar alçak, 
küçük masa 

Birinden ders alma 



Ayr m gözetmeksizin herkese merhamet 
eden Allah 

Allah’a yak n; Allah’tan korkan; Allahtan 
gelen, Tanr sal 

1- Ac y p esirgeme, merhamet etme. Birinin 
suçunu ba lama 
2- Kur'an-  Kerim 
3- Ya mur 

Allah’ n ihsan etti i

1- Rahmetle ilgili 
2- Erkek ad

1- Parlak 
2- Kad n ad

Biniciyi sarsmadan ko an at 

Çoban  

Sat  de eri 

1- Merhametli 
2- Erkek ad

1- Saf, temiz 
2- Erkek ad

Say lar  göstermek için kullan lan i aretlerin 
her biri 

1- Yazan, çizen 
2- Bir yerin denizden yüksekli i.  Yükselti 
3- Erkek ad

çkili sohbet  

Binen, binici 

Herhangi bir i te birbirine üstün olmaya 
çal anlar 

Durgun su 

nce, narin 



1- Oynayan, dans eden erkek 
2- Sarkaç 

Dansöz 

Rakkas  olan 

Dans etmek 

Boyun e en, itaat eden 

Çok az ey

1- Oruç tutma ay , üç aylar n sonuncusu 
2- Erkek ad

Ramazan (ilgi eki) 

1- Atan, at c
2- stanbul’da bir semt 

Yol güzergâh n n yoku  olan bölümü 

1- Güzel, ho
2- Kad n ad

Önceden kararla t r lan bulu ma 

alvar 

Gözetme, bekleme, gözleme, gözlem 

Gözlemevi 

Gözlemevi 

Kuvvetlilik 

Gözlemci 

1- Temeli kuvvetli 
2- Erkek ad

1- Resim yapan 
2- Erkek ad

Seçmeden, geli igüzel 

iniz kolay olsun! 



i do ru ve kolay gitmek 

Titreme, titreyi

1- Ak ll . Do ru yolda olan 
2- Erkek ad

Kad n ad

Hak yolunu bulmu  olanlar 

Nemli 

1- Tertip eden, s raya koyan 
2- Erkek ad

Genellikle medya izlenme ölçümü 

1- Merhametli 
2- Erkek ad

Esmer bu day 

Rivayet eden, hikâyele tiren 

1- Bahçe 
2- Türbe 

Hz. Muhammed’in kabri 

Bedava, paras z

Bayrak; sancak 

Mallar n piyasa de eri 

Güzel koku 

S r

1- R za gösteren, boyun e en 
2- Benimseyen 
3- Erkek ad

Kad n ad

1- Bir hükümdar n yönetiminde vergiye tabi 
olan halk 
2- H ristiyan tebaa 



Bütün halk 

Bir tür uzun sapl  kemençe 

Kad n ad

1- Sonbahar 
2- Ay takviminin 4. ay

1- lkbahar 
2- Ay takviminin 3. ay

Sonbahar 

stek, dilek 

1- Ricac
2- Erkek ad

1- Heybetli, gösteri li 
2- Kutsal üç aylar n ilki. Ay takviminin yedinci 
ay
3- Erkek ad

1- Ta lama, ta a tutma 
2- Suçluyu beline dek gömerek ta lamak 
suretiyle öldürme 

Suçluyu ta a tutarak öldürmek 

Erkek, ergin 

Meyveleri ekerle kaynatarak haz rlanan tatl

Reçel yap p satan kimse 

Kötülük 

1- Kabul etmemek, geri çevirmek, uygun 
bulmamak 
2- Tan mamak 

Hâkimi reddetme. Hâkimi istememe 

Kar l k verme 

Bir fikri çürütmek için yaz lan yaz



1- Naz mda, her beytin sonunda kafiyeden 
sonra tekrarlanan kelime 
2- Terhis edilip yede e ayr lan askerlere 
verilen ad 

Redif (gösterme hali) 

Arkas  y rtmaçl , uzun dikim, çift s ra dü meli 
resmî erkek ceketi 

Hükümsüz b rakma, kald rma 

Bolluk, rahatl k, varl k

1- Arkada l k etme 
2- Gözetmenlik 
3- Müzikte e lik

Hasta yak n nda sürekli duran kimse 

1- Merhamet etmek; sevmek 
2- Erkek ad

Yukar  kald rmak 

1- Yüksek, yüce 
2- Erkek ad

1- Arkada , dost 
2- Koca 
3- Erkek ad

1- Kad n e , zevce 
2- Kad n ad

E i

Allah

nce, yumu ak kuma

tibar  yüksek olan 

1- Hz. Amine’nin Hz. Muhammed’e hamile 
kald  gece Recep ay n n ilk Cuma gecesidir 
ve kandil olarak kutlan r
2- Ra bet olunan, ra betle istenilen 

Hz. Muhammed’in ana rahmine dü tü ü gece 



1- Kurtulma, kurtulu
2- sim 

Hastaya egzersiz ve moral tedavisi 

Vücuttaki gev eklik 

Yol gösteren kimse, k lavuz 

Bir borcun ödenece ine garanti olarak 
b rak lm  veya tutulmu ey. potek 

Rehin olarak ele geçirilen insan 

Yolcu 

Ba , ba kan, ser 

Cumhurba kan

Ba bakan 

Osmanl mparatorlu unun D i leri Bakan

1- Yar , yar ma, çeki me 
2- Birbirini çekememe, k skanma 

Yar mak 

nce, zarif eyler 

1- Sözün kusurlu ve mant k birli inden 
yoksunlu u
2- Kekemelik 

Namaz n ayakta durma, e ilme ve iki kez 
yere kapanmadan olu an bölümü 

Ürkme, titreme 

Ürkek 

Bir aruz ölçüsü 

Kumda nokta ve çizgilerle bak lan fal 

aret, remiz, simge 

1- S r
2- Erkek ad



Kad n ad

S k nt l  ve a r i leri gören. Irgat. Gündelikçi 

ncinmi , kalbi k r lm

ncitmek, kalbini k rmak 

Kesici ve parçalay c  alet 

1- Cisimlerin yans tt n göz taraf ndan
alg lanmas
2- Suret, ekil 

Çe it çe it. Çok renkli 

1- Çok renkli 
2- Güzel, ho
3- sim 

Renk ve koku 

1- Ba , kafa 
2- Ba kan 

Dergiler 

Peygamberlik 

Kimseye dan madan, kendili inden 

Halat, urgan, ip 

Cumhurba kan

ekil, plan, tablo, foto raf 

Resim (ço ul) 

1- Devlet ad na. Devletçe 
2- Bile bile, isteyerek 
3- Kesin olarak 

Bir eyin resmini çizmek 

Foto raf , tabloyu, çizimi 



1- Devlete ait. Devlet ad na 
2- Törenle 
3- Çok ciddi 
4- Teklifli davranan 

Bir devlet örgütünün sözcüsü 

Resmi olarak. Diplomatik 

Geçit töreni 

Gümrük vergisi 

Eski usul 

Resmi nitelikte 

Tablo yapan, resim yapan sanatç

1- Elçi, peygamber 
2- Haberci 

Hz. Muhammed 

Hz. Muhammed 

Kapital, sermaye, anamal 

1- Hak yolunda yürüme 
2- Erkek ad
3- Sultan Re at ad na bas lan para 

nce bellilik 

1- Ak ll . Do ru davranan 
2- Eri kin, ak l bali ; ergin 
3- Erkek ad

Kad n ad

Yak r, uygun, yerinde 

1- Geçerli ve de erli olma 
2- K ymet, de er 

De erli, geçerli, ilgi görüyor 

1- Saçak alt ; kemer alt . Çardak 
2- Üstü kapal , önü aç k yer 



Akl n egemenli ini savunan ö reti 

Gecenin öncesi 

1- Su gibi ak p giden. Yürüyen 
2- Ruh, can 
3- Ermenistan’ n Ba kenti Erivan’ n
Osmanl ’daki ad
4- Kad n ad

rmikle yap lan bir tatl

Büyük da lar 

Kad n ad

Görevler 

Havadar yer 

1- Gönül aç c l k
2- Ruhaniyet 

Okul, k la vb. yerlerde hasta odas

Gidi , yürüyü

Güzellik, süs, parlakl k, göz al c l k

Renkli, göz al c

1- Fesle en
2- Güzel koku 
3- Kad n ad

nce nak l

Utanç verici durum, rezillik 

Mente e

1- Alçak, utanmaz, baya , a a l k
2- Maskara 

Birini utanacak duruma sokmak 

R zk veren Allah 

Dünyadaki herkesin r zk n  veren Allah 



1- Ho nut olma 
2- Cennetin kap s ndaki melek 
3- Erkek ad

Allah raz  olsun  

1- Yumu akl k, tatl l k. Yava l k
2- Erkek ad

Yaz  kurutmak için kullan lan ve içinde özel 
bir kum bulunan delikli kap 

Göç 

Gemilerin indirme-bindirme ve yükleme 
bo altma yeri 

Bir el yaz s  biçimi 

1- Memnuniyet 
2- Raz  olma; kabullenme, isteme 
3- Erkek ad

Raz  olarak 

Raz  olmak 

zin vermek 

1- Uyma; uyum sa lama 
2- Sayg  gösterme; sayma 

Uymak 

Sayg  gösteren; uyan 

1- Artma, ço alma 
2- Tefecilikten al nan faiz 

Dilek, dileyi , istek 

1- Yüksek mevki sahipleri 
2- Erkekler 

Devletin ileri gelenleri 

1- Geri dönme, çekilme, kaçma 
2- Vazgeçme 



Çekilmesi, dönü ü

R failik tarikat ndan olan kimse 

Ahmed ür R fai taraf ndan kurulan geni  bir 
tarikat 

1- Yükseklik, yücelik 
2- Erkek ad

Yüksek bir makamda bulunan ki inin kat

ncelik, naziklik, zariflik; yufka yüreklilik 

1- Dervi , gönül eri; kalender kimse 
2- Ayaktak m
3- Kay ts z

Rint gibi, rintçe 

1- Mektup 
2- nce kitap, dergi, bro ür 

Peygamberlik 

Yunus Emre’nin Mesnevisi 

Yara 

Para kar l  devlet i i gördürme 

Bir kimsenin, hakk ndaki söylenenleri 
ö renmek için yapt  harcamalar 

Söylentiler 

1- Nakledilen haber 
2- Hikâyele tirilen bir haber veya söylenti 

Söylentiler 

Özü sözü bir olmama huyu. kiyüzlülük 

Rüzgârlar 

kiyüzlü, yüze gülen 

Ba kanl k, reislik 



Bir gruba ba kanl k yapmak 

1- Az yiyip az içmek, az uyumak, nefsî 
isteklere uymamak 
2- Spor 

A r spor 

Matematiksel 

Matematik bilgisi 

Matematik ilmi 

Cennet bahçeleri 

Dökücü, döken 

1- K r nt , döküntü; ufak parça 
2- Do u Karadeniz’de il 

Risk 

Bir ki ili i canland ran oyuncunun söylemesi 
gereken sözler ve yapmas  gereken 
hareketlerin genel ad

Radyo ve televizyonlarda konuk ve 
dinleyicilerle yap lan söyle i

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 
k saltmas

Yüz. Çehre 

Atlarda görülen mankafa hastal

Yüz yüze 

Parlak deri 

1- Ruhla ilgili 
2- Gözle görülmeyen, cisimsiz 
3- Din ve mezheple ilgilenen kimse 

Din adamlar n n karar yeri 

1- nan a göre, ölen birinin devam etmekte 
olan ruhunun kudreti 
2- Ruhanilik 



H ristiyanl kta kendilerini Tanr  ile kul 
aras nda gören rahipler 

Rahiplerin ya ama biçimi 

Ruh bak m ndan 

1- Ruh ile ilgili, ruhsal 
2- 16. yy. Osmanl airi 
3- Erkek ad

Ruh bozuklu u

Ruhbilim. Psikoloji 

1- Yüz, çehre 
2- Kad n ad

1- zin, müsaade 
2- zin belgesi 

zinler 

zin belgesi kar l  al nan ücret 

darece verilen izin belgesi 

Gerçek yüz 

Cömert ki i

Hz. sa 

Cebrail 

1- Roma kökenli 
2- Anadolu 

Yüz süren 

1- Anadolulu 
2- Bugün kulland m z takvim 
3- Bir süsleme türü 
4- Bizans mparatorlu u’nun egemenli i
alt ndaki kimseler 

Simge, sembol 

Rusya’da ya ayan Do u Slav halk  ya da bu 
halktan olan 



Yüzü kara 

1- Ayd n, parlak, k saçan 
2- Erkek ad

S radan, al lagelmi

Nem. Islakl k, ya l k, nemlilik 

Yiyecekleri ac la t ran rutubet 

Tehlikeli rutubet 

Denizin yüzü 

Yumu ak yüz 

Sevgilinin yüzü 

Sevgilinin yüzü 

Yeryüzü 

Gün, gündüz 

Gündüze ili kin

K yamet günü 

1- Takvim 
2- Gazete 
3- Günce 

Gece ve gündüz 

Kemençeye benzer bir saz 

Tevfik Fikret’in bir eseri 

Divan edebiyat nda 24 ayr  vezinle yaz lan
dört m sral k iir 

Rubailer 

Bazen 

1- Üstünlük, öncelik, ye lik 
2- sim 



1- Geri dönme 
2- Vazgeçme, cayma, sözünü geri alma 
3- Bir ba kas na b rakma 

Yasal öncelik 

Ba kanlar 

Arkada lar 

Temel direk. Bir eyin sa lam taraf

1- Dinin sa lam dire i
2- Erkek ad

1- Öne do ru e ilme 
2- Namazda dizlere tutunarak yere paralel 
e ilme 

A rba l l k

1- ran’ n ünlü pehlivan
2- Erkek ad

Tortu 

Resuller, peygamberler 

Vergiler, gümrük vergileri 

Devletçe al nan vergiler 

Rezil, itibars z, haysiyetsiz 

Rezillik 

1- Erginlikle ilgili 
2- Erkek ad

Devlet kat nda mal veya para kar l  ç kar 
sa lama 

1- Derece, basamak, a ama 
2- Memurluk veya askerlik derecesi, mevki 

Ak l derecesi 

1- Ho , ince, nazik 
2- Kad n ad



1- Dü
2- Hayal 

Dü ümde 

Görme, bakma. Görülme 

Bir davaya bakmak 

1- Yel 
2- Devir, zaman 

Rüzgâr n esti i bir yerde bulunmak 



Mutluluk 

1- Dinin mutlusu 
2- Erkek ad

1- Mutluluk, kut 
2- Kad n ad

Hz. Muhammed’in Peygamberlik yapt
dönem 

Önemli bir ki inin evi 

Eskiden albay ile 1. ferik aras ndaki 
rütbelilere verilen unvan 

1- Zaman  gösteren ayg t
2- Bir günün 24’te biri 
3- Zaman, vakit 

Dakik 

Bir saatlik zaman dilimi 

1- Do udan esen hafif ve tatl  rüzgâr 
2- Türk müzi inde bir makam 
3- Kad n ad

Klasik Türk müzi inde bir makam 

Günün erken vakti 

1- Güzellik 
2- Kad n ad

Sabah nöbetine gelen kimse 

Çocukluk 



1- Geçen, geçmi , eski 
2- Bir önceki görevli 

1- Geçmi te i lenen suç 
2- Geçmi  bulunan olay 

Bir kimsenin sab kas  olup olmad n  ili kin 
Adli sicilden verilen yaz

Bundan önce 

Üç ya ndan küçük çocuk 

1- Güzel, irin 
2- Erkek ad

Kad n ad

1- Sabreden, bekleyen 
2- Erkek ad

Kad n ad

Sab rl lar 

1- Hareketsiz, k m ldamayan, dura an 
2- Kan tlanm
3- Erkek ad

1- Hareketsiz y ld z
2- Kad n ad

Saplant

Küçük k z

Temel temizlik maddesi 

Ni astadan yap lma bir tür helva 

1- Secde eden 
2- Erkek ad

1- Yank
2- Ses 

Verilen yard m paras

Ramazan ay  süresince belli rayice göre 
yoksullara verilen para 



1- Dostluk, içten ba l l k, do ruluk 
2- Kad n ad

Ba l l kla, dostlukla, dürüstlükle 

Osmanl mparatorlu u’nda sadrazaml k

Torunu Hz. Hasan’ n nesli dolay s yla Hz. 
Muhammed’in soyundan olanlar 

Katmerli 

1- Düz, yal n, gösteri siz, süssüz 
2- Saf, kat ks z
3- Derin dü ünemeyen. Safça. 
4- ekersiz kahve 

Yaln zca 

Niyet, kas t, konu ulan as l konu; esas 

Temiz kalpli 

nci kabu u

Küçük sedef 

Sedefçilik yapan 

1- çten ba l
2- Gerçek 
3- Erkek ad

çten ba l  olarak 

Ç kan, eksiltilen, görünen 

1- Saadetle ilgili 
2- ran’ n ünlü mutasavv f ve airi 
3- Erkek ad

Gerçek dost 

Eski dost 

Yüz parça. Paramparça 

Osmanl  Devletinde Ba bakan 



1- Kalpten 
2- Erkek ad

1- Allah’ n talihli k ld  ki i
2- Erkek ad

1- Kutlu, u urlu 
2- Erkek ad

1- Temiz, katk s z, ar
2- Kurnazl k yapamayan. Aldat labilen 

1- Kedersizlik; mutluluk, gönül huzuru 
2- Temizlik 
3- Erkek ad

Kâbe yak n nda, hac lar n Merve’ye kadar 
dört kez gitti i yer 

1- A amalar, bölümler, evreler 
2- Mehmet Akif Ersoy’un ünlü eseri 

Toplu av 

Ne eli, memnun 

Kolay aldat labilen. Saf 

Kolay aldanan, saf 

ran’da ah smail’in hanedan

1- Dizi. S ra 
2- Bir s raya dizilmi  asker veya cami cemaati 

Dü man saflar n  a an yi it

1- Temizlik, pakl k, halislik, ar l k
2- Erkek ad

Dizi dizi, s ra s ra 

1- A ama, evre 
2- Bir cismin düz yüzü 

A amas , evresi 

Net 

Levha 



1- Yakut cinsi k ymetli bir ta
2- Isl k

Koyu mavi  

Temiz bir ekilde 

1- Temizlik, safl k
2- Bönlük 

Irk n n do al özelliklerini ta yan 

1- Öd 
2- Fazlal k

Yiyeceklere tat ve sar  renk katan baharat 

1- Yanl  k yaslama 
2- As ls z söz. Bo  ve temelsiz söz 

As ls z sözler 

Kadeh 

Küçük. Küçük çocuk 

Sol kar t

Cömertlik 

Alan, meydan 

1- Hz. Muhammed’i görüp, onun sohbetinde 
bulunanlar 
2- Sahip ç kanlar 

Sayfalar 

Çöller, sahralar 

Cömertlik, el aç kl

arap 

1- Kitapç
2- Eski kitaplar satan 

Gerçekten 



1- Malik, iye 
2- Koruyan, yard mc

Mülk sahibesi kad n

Sayfa. Kâ t yapra n bir yüzü 

Bo  sayfa 

1- Do ru, gerçek, hakiki 
2- Eksiksiz konu ma tarz

Do ruluk, gerçeklik 

Deniz ve göl kenar . K y

Sahil (gösterme durumu) 

K y sal 

Yal

1- Büyüleyici 
2- Erkek ad

Kad n ad

Bir baharat ve bununla yap lan s cak içecek 

1- Avlu, saha 
2- Oyuk 
3- Cami ve medreselerde oturmaya mahsus 
üstü kubbeli bölüm 
4- Büyük kâse 

Temsil verilip gösteri yapmaya uygun yer 

Bahçenin ortas

1- Büyük çöl 
2- K r

Tahrip gücü yüksek, uzun menzilli, çekilebilen 
top cinsi 

Afrika’daki büyük sahra 

1- Düzmece, taklit, asl na benzetilerek 
yap lan 
2- Kar k, kalp 



1- Sahtecilik yapan, düzmeci 
2- Kalpazan 

Sahtekâr olan n durumu 

Boyanm  ve cilalanm  deri 

Oruca ba lama yeme i ve yeme zaman

1- Yürüyen 
2- lerleyen; yay lan 

1- Yanl s z. Do ru 
2- Erkek ad

1- Mutlu. U urlu  
2- Erkek ad

1- Sevk eden, götüren 
2- Güdü 
3- Sebep 

Sebep 

Y ld r m

Dilenci 

1- Oruç tutan 
2- Erkek ad

Kad n ad

Di er, ba ka, öteki 

Uyurgezer 

1- Artç  asker 
2- Su da tan 
3- Bir ku  türü 

Çat

Bozukluk 

Cehenneme giden 

Marmara Bölgesinde il 



1- Bir yan  eksik, hasta veya yanl  olan 
2- Bozuk, yanl

Kesilmi  hayvan n akci er, i kembe gibi iç 
organlar  ile ba  ve ayaklar

1- I kl
2- Delen 
3- Erkek ad

Mars 

1- Dü en, dü mü
2- Hükümsüz, önemini yitirmi

Sak z a ac n n kabu undan s zan ho  kokulu 
reçine ve çi neme maddesi 

Toplant larda su da tan, içki sunan 

1- S k c , s k nt l
2- A r

Bozuk 

1- Uslu, yava
2- Durgun 
3- kamet eden 
4- Hareke ile okunmayan harf. Harekesiz harf 

Saki’yi ve içkiyi övmek için yaz lan manzume 

Sessizce 

Sessiz 

Kellik 

Sene, y l

Cuma, bayram veya cenaze namaz  için 
minarede okunan Salâvat- erif 

Sertlik, kat l k

1- Bar
2- Düzelme, iyile me, iyilik 

Dine ba l  anlam nda erkek ad



1- Yetki 
2- Bir davaya bakabilme 

Yetkili 

1- Namaz 
2- Hz. Muhammed’in ad  geçti inde okunan 
dua ve methiye 

Genellikle çi  sebze a rl kl  olarak 
haz rlanan ve ya , limon vb. maddeler de 
konulan so uk yiyecek  

Sabah namaz

Yats  namaz n n sonunda k l nan 3 rekâtl k
namaz 

1- Hz. Muhammed’e yap lan dualar 
2- Namazlar 

Çarm ha germe 

dam ederek 

Mezbaha 

Haç 

Olumsuzla t ran 

1- yi, uygun 
2- Yetkisi olan 
3- Dine uygun davrana 
4- Erkek ad

Kad n ad

Dindar kad nlar 

Günahkâr olmayanlar 

Mürit 

1- Eksiksiz, sa lam, sa , esen 
2- Korkusuz 
3- çinde(elif, vav, ye) harflerinden biri 
olmayan kelime 
4- Erkek ad



Kad n ad

Sa  ve s hhatte olarak, kötü durumla 
kar la madan 

Üçüncü 

Saniyenin 60’ta biri 

Üçüncü olarak 

Allah onu yüceltsin 

Y ll k

Kumla kar k ince çamur  

1- Padi ah n egemenli i
2- a aal , gösteri li zenginlik. Debdebe 

O uz Türklerinin 24 boyundan her biri 

Ekinin tarlada kalan saplar

1- Zenginlik, servet  
2- Düzen 

Tats z tuzsuz 

Saman renginde, aç k sar

1- Yüksek, ulu  
2- htiyaçs z
3- Erkek ad

1- Yüksek, yüce, âli 
2- Beyaz rk n, brani veya Habe  dillerini 
konu an kolu. Sami rk
3- Erkek ad

1- itme gücü  
2- Kad n ad

Kad n ad

Dinleyenler, dinleyiciler 

1- As l, merkez 
2- Kalp 
3- Erkek ad



Gönülden gelerek 

Kad n ad

çten  

1- çli-d l  olmak  
2- çtenlik 

Susan 

Kad n ad

Yoklu un sessizli i

Suskun  

Ustal k, hüner, marifet, yarat c l k

1- Sanatç
2- Artist 
3- Usta 

Sanatkârca, sanatç ya yak acak biçimde 

1- Sanatlar 
2- Hammaddeyi i lemek, enerji kaynaklar n
yaratmak için kullan lan yöntemlerin tümü. 
Endüstri 

Mesle i sanayicilik olan. Sanayi yat r mc s

Güzel sanatlar 

Bayrak. Alay bayra

Sancak ta yan kimse 

Osmanl  bayra

çine e ya konulan kapakl  kutu 

Mezar n üstüne yerle tirilmi  tahta ya da 
mermer sand k

1- Put 
2- Çok güzel kimse 
3- Kad n ad

Sanma durumu, zehap 



kinci 

1- Dakika veya derecenin 1/60’
2- Yapan, i leyen kad n
3- Kad n ad

Bir iki saniye süren 

kinci olarak 

Santur çalan kimse 

Oldu u yere dü me, çarpma ve a z n
köpürmesi ile ortaya ç kan bir sinir hastal

Aç kl k, anla l rl k

Aç kça, apaç k

1- Büyük konak. Padi ah ve devlet 
ba kanlar n n oturdu u büyük yap
2- Hükümet kona
3- Çe itli köy ve ilçe adlar

Padi ah saray nda ya am  kimse 

Saraybosna 

Vazgeçme; hesaba katmama 

Harcamalar, giderler, masraflar 

Hint kad nlar na özgü giysi 

Bula c , bula an 

1- Aç k, meydanda, belirgin 
2- Belli, a ikâr 

Aç kça, aç k olarak 

Kuyumcu, para de i tiren 

Sarrafl k ücreti 

Yüzey, yüz 

Yeryüzü 

Yamaç 



Yüzeysel savunma 

Düzlem 

1- Yüzeysel  
2- Üstünkörü 

Bir sayfa üzerinde yan yana gelen 
kelimelerden olu an dizi 

Kemik k rmaya yarayan enlice ve a r b çak 

ki ki inin 64 kareli bir tahta üzerinde 8’i 
piyon, 16 ar ta la oynad  zekâ oyunu 

Ezici güç. Zorlu güç 

Oruç ve namaz 

Do ru hareket, dürüstlük 

1- Çal ma, i leme, emek 
2- Hac’da ‘Safa’ ile ‘Merve’ aras nda yürüme 

Ayakkab n n üst bölümü 

1- Yard m, koruma 
2- Gölge 

Koruyan, gölgelik 

Gölgelik 

Korunan 

Gölgelik 

Yazl k. Yazl k ev 

Ba rma, nara atma, ç l k

Çal ma 

nce kam

1- Telli bir çalg
2- Çalg . Her tür müzik aleti 

Çalg c , saz çalan 



Saz çalan 

Türk müzi inde genellik 4 haneli bir saz eseri 
formu 

Saz  olmayan 

Saz çalarak yazd iirleri okuyan ozan 

Sözünden ve karar ndan vazgeçmemek. 
Azim 

Dayanma 

1- Sözünde durma 
2- Erkek ad

Karar ndan dönmeyen, azimli, sebatl

Tavlada üç ve iki 

1- Neden 
2- Bahane 
3- lgi
4- Vas ta

Varl n n nedeni 

Varl k sebebi 

Sebep olma, neden olma 

Hay r yapmak için paras z da t lan su 

Hayrat olarak gelip geçenin su içti i ta  yap

stanbul’da yay nlanan bir dergi 

leri geçme 

1- Uzun kirpik 
2- Kad n ad

Çabuk 

Yeme i yap lan bitkiler veya taneleri 

Sebzeler 

Nesirdeki kafiye 



Bir ki inin üzerinde namaz k ld  küçük hal

Büyük bir mutluluk kar s nda secde etme 
hali 

Namaz k l nacak yer 

Huy, karakter, yarat l

Karakteristik 

1- Sada’dan bozularak ‘ses’ anlam nda
kullan lan biçim 
2- Meme 
3- Kad n ad

1- Do ruluk 
2- Erkek ad

Ötümlü, sesli 

1- Engel 
2- Baraj 
3- Tümsek 
4- Kal n duvar 

Çin Seddi 

1- Midye ve istiridye kabu undaki parlak, 
beyaz, sert madde 
2- Kad n ad

Sedefle ilgili 

1- Kol koyacak yeri olmayan, oturmaya yarar 
kerevet 
2- Bir a aç türü 

Katlanabilir ve ta nabilir hasta yata

Rahatl k

1- Zevk ve e lenceli hayata dü künlük, 
uçar l k
2- Har vurup harman savuran 

Gemiler 

Sava  gemileri 



Dü künlük. Yoksulluk s k nt s

Elçilik 

Elçilik binas

1- Yolculuk 
2- Yurtd na sava a gitme 
3- Askerin sava a haz r halde tutulmas
4- Defa, kere, kez 
5- Arabî aylar n ikincisi 
6- Erkek ad

Sava a haz rlanan veya giren devlet ve ordu 

1- Yolculuk halinde olan 
2- er’an en az 18 saatlik yere gitmek üzere 
haz rlanan 
3- Sava la ilgili olan 

Seferle ilgili olan 

Sefere giden 

Ak 

Paras n  israf eden, ak ls zca davranan, uçar

1- Sefalet çeken, paras z pulsuz kalan, 
yoksul 
2- Alçak 

Sefilce 

Gemi, vapur 

Elçi 

Elçi kar s

Büyükelçi 

Türk müzi inde “si” perdesindeki makam 

1- Yeniçeri oca na ba l  s n r boylar  s n f
2- Osmanl  saray nda av köpeklerine bakan 

kinci kez kurulan sekban s n f

El aç kl



1- Tanyeri’nin a armadan önceki zaman
2- Kad n ad

Sabah n ilk saatleri 

afak vaktiyle ilgili 

Pay sahibi 

Kolayl kla

1- Pay, hisse 
2- Yan lma pay
3- Hisse bedeli 

Üstüne bir ey koymaya yarar, ayakl , küçük 
masa 

Aç k yanl

1- Rahatl k, sakinlik, gönül rahatl
2- Kad n ad

S çrama 

1- Durma, kesintiye u rama 
2- Bozukluk, zarar 

Kalbin durmas

iddetle akan ta k n su 

Selçuklular 

Yetki 

1- Bir kimseye “merhaba” demek 
2- Sonu iyi olma. Dünya ve ahiretin s k nt  ve 
zorluklar ndan emin olma 

Ayakta selâm vermek 

1- Korku ve endi eden uzak olma, esenlik 
2- Kurtulma, iyi sonuç alma 

Rahata ermek, s k nt dan kurtulmak 

Erkek ad



1- Konaklarda misafirlere ayr lan bölüm 
2- Padi ah n Cuma namaz na gidi i

Selâm vermeyen 

Selâmlama sözü 

1- Tanr ’dan esenlik dileme sözü 
2- Felç 

Yunanistan’da kent 

Üç 

Ak c l k

Sultanlar 

Sultanlar ad na yap lan cami 

1- Olumsuzla t rma 
2- Kaç rma 

Küçük çapl  sel 

Selçuklu 

Selçuklu 

Bir görevde veya makamda kendinden önce 
bulunan kimse 

Güzel konu ma ve yazma yetene i

1- Kusursuz, do ru, dürüst 
2- 3 Osmanl  padi ah n n ad

Edirne’de Sultan 2. Selim’in yapt rd  cami 

Düzgün anlat m, ak c  söz 

1- Tatl  ve kolay içimli kaynak suyu 
2- Cennette bir p nar 

Selden zarar görmü  olan 

Zehir, a



1- Gökyüzü 
2- Güzel ses ve müzikle vecde gelmek 
3- itme 
4- Kad n ad

Bir Alevi Bekta i oyunu 

Mevlevi tekkelerinde dervi lerin zikir 
yapt klar  yer 

1- Cömertlik, elaç kl , yard mseverlik 
2- Kad n ad

1- Türk halk iirinde bir beste formu 
2- Türk müzi inde güfteli bir ark  formu ve 
usulü 
3- itmekle ö renilen sözcük 

Anlambilimi 

Gökler 

1- Allah’tan gelen 
2- Göksel 

Zikir yapan mevlevi 

Bal k

1- Semizlik, ya l l k
2- Yasemin yapra
3- K ymet, de er 

Gö sü, yasemin çiçe i gibi beyaz olan 

Uzun gövdeli kuyruklu kurba a

Yük hayvan na vurulan, iki yan  cepli ve 
oturma yeri de olan tak m

1- Faydalar, verimler 
2- Sonuçlar 

Semer yap p satan kimse 

1- Fayda, verim, ürün 
2- Sonuç 

Timur mparatorlu unun ba kenti 



itmesi kuvvetli olan 

1- Cömert, eli aç k
2- Erkek ad

Bir konu hakk nda bilgi vermek için yap lan, 
birkaç yetkilinin kat ld  toplant

Dua’y  i iten Allah 

Zehir 

Belli bir bilimsel konuda çe itli 
konu mac lar n kat ld  toplant .

1- Esmer 
2- Kad n ad

Taraf, yön, mahal 

1- Övme, övü
2- Erkek ad

Övücü 

Puta tapan 

Öven, metheden 

Y ldönümü 

Hz. Muhammed’in Medine’ye hicretini 
ba lang ç alan sene 

354 veya 355 gün süren 12 ayl k ay takvimi 

Art k y l. 4 y lda bir gelen 366 gün 

Mali y l

Mali y l

1- Delil olabilecek belge 
2- mzal  resmi belge 
3- Tapu 

Senetler 

Onaylanmam  senet 



Tapu senedi 

Resmen tasdiklenmi  senet 

Y llar

Y ll k

Gelecek y la

Mezar ta

Ta l k yer 

Yüce 

1- Kafa, ba
2- Ba kan, reis 

Çiçek yeti tirilen alan. Limonluk 

Yeryüzü 

1- Çölde su görme hali, hayal, pusar k
2- Kad n ad

Serap gibi 

Yarat l taki s rlar 

Ba ta bulunan 

Ba tanba a

Boydan boya 

Ordu komutan  vezir 

Saray 

Topkap  Saray ’n n ilk ad

Padi ah saray

Serbest, hür, özgür 

Cesur, yi it, yürekli 



1- Engeli olmayan. Ko ula ba l  olmayan 
2- Ba ms z, diledi ince davranabilen 
3- Ba bo

Serbestçe 

Serbestlik 

Serbestlik 

Ço u zaman kafiyesi bulunmayan, beyitleri 
düzenli veya düzensiz iir 

1- Yüce 
2- Erkek ad

Ötücü küçük bir ku

Seçkin 

1- Ha in
2- So uk 
3- Kaba, hoyrat 

1- Ba komutan 
2- Erkek ad

Ba komutan 

Ba komutanl k

Ortaya konulan 

Bir grubun ba

Dümen kullanmakla görevli tayfa 

Di erlerinden üstün olan 

Bir i in sonu 

Seylân Adas

Yunanistan’da kalan Sancak 

Eleba

Serüven, macera 



1- S n r boyu, hudut 
2- Erkek ad

S n r Muhaf z

K sa, alt n-gümü le süslü samur kürk 

1- Kurt, canavar 
2- sim 

Alkollü içkinin tesiriyle kendini bilmeyecek 
duruma gelen 

S ra, dizi 

H zl

Çabuk, çarçabuk, süratle 

Taht 

Çabuk anlayan 

Ba katip 

taatsiz, ba kald ran, kafa tutan 

Yaz  ba l

K

1- Anamal, anapara, kapital 
2- Bilgi, ustal k
3- Genelev kad n

1- Sermaye koyan; hissedar 
2- Kapitalist 

Sermaye amac yla nakit ya da mal biriktirmek 

Sermayesi olan 

1- Sürekli 
2- Erkek ad

Yaymak, açmak 

Sarho , esrik 

Ba yazar 



Ba dizgici 

Mektupta ba l k

Ba a giyilen ey, ba l k

1- Geni lik; kolayl k
2- Kad n ad

Ko um ve hayvan malzemesi satan 

Saraçlar n bulundu u çar

Bilinci ve duygular  zay flam

Ba bo  gezen, hayta 

Ta mak üzere olan kadeh 

1- natç
2- Kad n ad

Ba hekim 

1- Ba a taç olacak kadar sevilip say lan 
2- Erkek ad

Boyu uzun ve vücudu biçimli ki i

1- Ba kan, ba
2- Erkek ad

Ba kanlar, reisler 

Kâinat n en büyük ki isi  
Hz. Muhammed 

1- Zenginlik, varl k, mal-mülk 
2- Erkek ad

1891’de stanbul’da yay nlanan, Tanzimat’ n
ünlü haftal k dergisi 

nce, uzun bir a aç türü 

Sal na sal na yürüyen sevgili 

Uzun boylu sevgili 

Uzun boylu sevgili 



Servi orman

Ba n  yere koyma 

Ba a kakma, sitem etme 

Düz yakal  bir ceket türü 

Ay p yerleri kapama 

Kötülükleri örten Allah 

1- Hay r i leme. Tanr ’n n ödüllendirece ine 
inan lan i
2- yi i ler, faydal  çal malar 

Karart

K y lar, yal lar, su ve deniz kenarlar

Kalbe do an eyler 

1- A k; güçlü sevgi 
2- A r  sevgiden do an hastal k
3- stek, arzu 
4- Siyah 
5- Kad n ad

Â k

Çok seven. Â k

Sevmesini sa lamak 

Bir kimse veya bir eye kar  yak nl k ve 
ba l l k göstermeye yönelten duygu 

1- E itlik 
2- Düzey 
3- Do ruluk, dürüstlük 
4- Kad n ad

1- Göndermek, yollamak, götürmek 
2- Bir sonuca ba lamak 

çgüdü 

Ba ka bir yere insan ve mal gönderme i i

Strateji 



Ho lanmak, ba l l k duymak 

Ho a gitmeyen bir davran a kar l k
söylenen söz 

Yolculuk, gezi 

1- Bir gezginin dola p gördü ü yerlere ili kin 
izlenimlerini yazd  kitap 
2- Evliya Çelebi’nin 10 ciltlik eseri 

Akma, selle me, ak nt

Dinin k l c  anlam nda erkek ad

Allah’ n k l c  anlam nda erkek ad

1- Anadolu’da bir nehir ve baraj 
2- Genellikle kad n ad

Bir olay  gören veya izleyen kimse 

Su bask n

Granit ta

Granit ta

1- Hareket, gidi , yürüyü , yürüme 
2- Yolculuk, gezme 
3- Kar mama 
4- Bakma, tema a etme, gözleme 
5- Gezilecek yer 

1- Seyretme. Tema a etme 
2- Gezinme, gezme 
3- Kad n ad

Gezmek, dola mak 

Gezinti yeri 

Bir eyin durumunu gözlemek 

Denizcilik Bankas ’n n ilk ad

Trafik. Gidi -geli

Bol seyehat eden, gezgin, turist 



Ak c , ak kan 

Ak kanlar 

Akan, ak nt

1- Gezici, gezgin 
2- Portatif 

Gezegenler 

1- Suçlar, kabahatler, dini günahlar 
2- Kötülük yap ld  için çekilen s k nt lar

1- leri gelen ki i. Efendi, bey, ba kan 
2- Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hasan’ n
soyundan gelen 
3- Erkek ad

1- Sayg n kad n
2- Kad n ad

Eski ehir’de ilçe 

Hz. Muhammed 

1- Uygun, yara r, lây k, de er 
2- sim 

Kar n ve döl yata n n kesilmesi yoluyla 
yapt r lan do um 

Allah’ n yaratma gücü 

Çocuklar 

1- Sözünün eri. Sad k
2- Hz. Ebubekir’in lâkab
3- Erkek ad

Yürek temizli i

Do ruluk ve kararl l k

1- ekil, cins, suret, görünüm 
2- Unvan, lâkap, özellik 
3- (dil bil.) Belirten 

ekli, cinsi, biçimi, unvan , özelli i



Nitelikler 

Hz. Ali ile Muaviye aras ndaki sava n geçti i
yer 

S hhat 

1- Sa l k, esenlik 
2- Do ruluk, gerçeklik 

Sa l , esenli i

Sa l kla ilgili, sa l a uyan 

1- Sa l k i lerinin tümü 
2- Sa l k i lerine bakan hademe  

Sa l k memuru 

Evlilik sonucu do an akrabal k

Akrabal k

1- A rl k, yük 
2- S k nt

S k olmak 

1- Memleket, do um yeri 
2- Kavu ma 

Memleketim 

Zanaat 

Sanayi ile ilgili. nsan eme inden do an 

Belli bir düzen ve niteli e göre dizilme hali 

Lâmba 

1- Öldükten sonra üzerinden geçilerek 
Cennet’e gidilece ine inan lan dar köprü 
2- Yol 

Do ru yol 

Mah er günü üzerinden geçilecek olan köprü 

S rma yap lan yer 



1- S r saklayan ki i. Dost 
2- Birbirinin s rr n  bilen 

Gizlice 

S r ile ilgili anlam nda erkek ad

Belli, aç k s r

Kaleler, s nma yerleri 

Ba lant , ba , geçmi

Sözdeki tutarl l k

Cehennemin en kötü yeri 

1- lmin gelece i son nokta 
2- Resmi evrak’ n kaydedildi i kütük 

Günlük al veri e ba lama 

1- Sorgu 
2- Kip 

nce puro 

Büyü 

Büyüleyici 

1- Büyüleyici; büyü yapan 
2- El çabuklu u ile insanlar a rtan 

Güneydo u Anadolu’da il ve il merkezi 

1- Madeni para. Akçe 
2- Paraya vurulan damga 
3- Mevlevi dervi lerinin külâh
4- Hayvanlar  ba lamaya yarar demir veya 
a aç kaz k

Sikke bas lan yer. Darphane 

Mevlevilerin giydikleri külâh 

Bir süs çiçe i



1. Kesici, delici veya patlay c  sald rma ve 
öldürme aleti
2. Savunma veya sald r da kullan lan her 
türlü araç 

Silahlara bakan memur 

Tüfekli deniz eri 

Silâhlar n sakland  depo 

Silâhl , sava ç

1- Zincirleme, ard  ard na 
2- Soy 
3- S rada
4- Birbiriyle ilgili eylerin olu turdu u s ra, dizi 

Silsile (olu ma durumu) 

Küçükten büyü e do ru 

Silsileyi gösteren çizelge 

1- Gümü
2- Gümü ten yap lma tel ya da gümü
görünümünde iplik 
3- aret 

1- Yüz, çehre 
2- Tip 

Yüzler, çehreler, tipler 

1- Gümü  ten 
2- Kad n ad

Gümü  ve alt n

Komisyoncu, tellal 

Çok kara 

Simsar n ald  ücret. Komisyon 

1- Gümü  tenli 
2- Kad n ad

Anka ku u



Maddeyi kusursuzla t rmay  amaçlayan sanat 

1- Arap Yar madas  ile M s r aras ndaki 
yar mada 
2- Erkek ad

Yahudi ibadethanesi, havra 

1- S cak bölgelerde yeti en bir bitkinin iç 
sürdürücü olarak hekimlikte kullan lan
meyvesi 
2- Sevimsiz, m zm z kimse 

1- Süngü 
2- Erkek ad

Kemirici bir hayvan. Teyin 

Kahverengi ile kur uni aras nda renk 

1- Gö üs 
2- Gönül 

Temiz kalp 

Taze gö üs 

Gö üs 

Büyük tepsi 

Osmanl  Ordusunda t mar sahibi bir süvari 
s n f

Ismarlama. steme 

1- Girerek saklanma yeri. Sava ta gizlenme 
yeri 
2- Koruyucu engel 
3- apka önü 

Y ld r msavar. Paratoner 

apka kenar

Kandil, mum 

1- Dinin kandili 
2- Erkek ad



1- Geçme, bula ma 
2- Yay lma

Canavar düdü ü

1- Hal tercümesi 
2- Ki inin iç âlemi 

Çalma, h rs zl k

1- Üzüm, elma, dut vb. meyvelerin 
mayalanmas ndan elde edilen ek i salata 
suyu. 
2- Bit yumurtas

1- Sirke yapan ve satan kimse 
2- stanbul’da semt ve gar 

Ball  sirkeli erbet 

1- Y ld z
2- Kad n ad

Övme, övgü, methetme 

Öven, metheden 

Al nganl k ya da k rg nl n  öfkelenmeden 
belirtme 

Haks z, insafs z

Zulüm görmü

Haks zl a kar  ç kan 

Nisan ay ndaki 6 günlük f rt na 

Sonu gelmeyecek kadar uzun zaman 

ç Anadolu bölgesinde il ve il merkezi 

1- Kara 
2- Koyu renkte 
3- Zenci 

Beyaz bir fon üzerine yap lan siyah renkli 
çizim, resim vb. 



1- Siyahl k
2- Zenci, fellah 

Kara renk 

1- Sözün geli i; anlat m ekli 
2- Maliye dairelerinde kullan lan ifreli 
rakamlar dizgesi 

Eskiden devlet dairelerinde kullan lan bir yaz
türü 

1- Politika 
2- Diplomasi 

Politikac

Politika icab

Padi ahlara adil davranmalar  yönünde ö üt 
veren eserlerin genel ad

Politika bilimi 

E it olarak 

Ço ul 2. ki i ad l

Güldürü niteli inde k sa oyun 

Yaln zca tek topu olan sava  gemisi 

Türk müzi inde bir usul 

1. Dostça konu ma; muhabbet 
2. Kar l kl  uzun ve güzel konu ma 

Dostlar sohbeti 

K z l ya da ye il renkte sert bir mermer 

Daha ileri bir zamanda 

Kas m ay

E lencelerde halk  güldürmek için tutulan 
kimse  

1- Sulak yerlerde yeti en bir a aç türü 
2- Bilecik’te ilçe 



1- Bildi ini veya dü ündü ünü sözle ifade 
etmek
2. Konu mak, dile getirmek 

Denilmek. Söyleme i i yap lmak 

Kar l kl  konu mak 

Telaffuz 

Birinin bir konu tu u sözü nakletmekte 
kullan l r

Bir dü ünceyi eksiksiz olarak anlatan sözcük 
dizisi 

1- Konu mak için izin istemek 
2- Konu maya ba lamak 

Bir dilin kelimelerini alfabetik s raya göre dizip 
anlamlar n  aç klayan kitap 

Ki ilikli sesler aras ndan seçilerek, ald
e itimle dili do ru ve en güzel biçimde 
konu an, radyo ve televizyonda program ve 
haberleri sunan, canl  ba lant lar yapabilen, 
yüksek düzeyde genel kültürü olan uzman 

Belirlenen bir amaca ula mak için tutulan yol 

Hayati içecek 

Soru 

1- Kutlu ki i
2- sim 

ehir güvenli inden sorumlu komutan 

“Tanr ’y  insana özgü niteliklerden ayr
tutar m” 

Sabah vakti 

1- Meydana ç karma 
2- Sadrazamlar 

Tasavvuf felsefesine ba l . Mutasavv f

Tasavvuf ehline yak an, tasavvufla ilgili 



Tasavvuf ehli olanlar 

1- Sayfalar 
2- Allah’ n kitap gönderdikleri d ndaki baz
peygamberlere verdi i emirler 

Kolayl k, uygunluk 

S cakl k

Kötü durum 

Kötü yönetim 

Görevini kötüye kullanma 

Gizlice plan kurarak cana k yma 

Kötü davran

Kötü niyet 

Yanl  anla lma

Kötü anlam yükleme 

Kötüye yorma 

Kötüye yorma. Kötü zannetme 

Su koymaya yarar kap 

Alt ndan su geçen kemerli köprü 

Dü me

Hayal k r kl

Suyu bol olan yer 

Topra a, bitkiye su vermek 

Bar  belgesi 

Bar sever. Bar ç

1919’da ttihat ve Terakki Partisine kar
olarak kurulan Siyasi Parti 



1- Bask
2- Otorite 

1- Müslümanlarda padi ah 
2- Hükümdar ailesinden gelen k z ve kad nlar 
3- Kad n ad

stanbul’da cami, semt ve meydan ad

Türk müzi inde bir makam 

Türk müzi inde bir makam 

1- Sultan’a ait, sultanlarla ilgili 
2- Kuzey Afrika’da bas lan Osmanl  alt n

airler sultan

Mevlâna Celâleddin’in o lu 

Ku  kafesine suyun kondu u kap 

Karla kar k ya mur 

1- Yapay, takma 
2- Yapmac k

Yapayl k

1- Bir tören s ras nda konu mac lar  tan tmak 
ve mikrofona davet etmek
2- Radyo ve televizyonda müzik ve e lence 
içerikli programlar , ak a ba l  kalarak, yer 
yer do açlama da yaparak takdim etmek 

1- Kale, yüksek duvar 
2- K yamette srafil’in üfleyece ine inan lan
boru 
3- enlik 

nsan yüzü 

Kur'an-  Kerim'in 114 bölümünden her biri 

1- Biçim. ekil 
2- Görünü ; k l k-k yafet 
3- Resim 
4- Kopya, nüsha 

Görünü te, görünü e göre 



Kuklac

Özellikle, özel olarak 

1- Dü ün, enlik gibi olaylar  anlatan yaz
2- Böyle olaylar  konu alan minyatür 

Osmanl  padi ahlar n n Hac zaman  Mekke 
ve Medine’ye törenle gönderdi i hediye 
kervan

Surra kervan n n ba

Hararet 

1- Yakan, yak c
2- Kad n ad

ne 

Yak c

1- Yanma, tutu ma 
2- sim 

1- A k. Gönül ate i
2- Türk müzi inde bile ik bir makam 

Türk müzi inde bile ik bir makam 

1- Yakan, dokunakl
2- Türk müzi inde basit bir makam 

Bir s v n n geçi ini ayarlamaya yarayan 
kapak 

Allah

Allah

1- “Allah’ta, hiç bir eksiklik, kusur ve ay p
olamaz.” 
2- Hayret etme ifadesi olarak da kullan labilir 

Allah’la ilgili 

Gerçekle me. Ku kuya yer b rakmadan sabit 
olma 



1- Secde edenler 
2- Secde etme, secdeye varma 

1- Kutlu, u urlu 
2- Kad n ad

Sefirler 

1- K l ks z; k yafeti bozuk 
2- Adi, alçak, baya , a a , a a l k

Dünya 

1- Kutup y ld z  kümesinin en küçük y ld z
2- Erkek ad

1- Gökyüzünün güney yar mküresinde parlak 
ve büyük bir y ld z
2- Erkek ad

1- Yumu ak huylu kad n
2- Kad n ad

1- Kolayl k
2- Yava l k
3- Yumu akl k

S cakl k

Oturulacak yer 

1- Hareketsizlik 
2- Durgunluk, dinginlik 

Rahatl k, sessizlik, sakinlik 

Susma, konu mama. Söz söylememe 

ark  boyunca susma 

Sessiz kimse 

Soy, sop, aile. Akrabalar n tümü 

Üçlü 

Üç harfli kelime kökü 



Tezhip, hat gibi sanatlarda kullan lan kâ t
türü 

Bir i e, bir yola, bir tarikata girme 

Süslü bir yaz  türü 

Ya mur ya d rmayan bulutlar 

Etli yemeklere konulan k rm z  ve ek i
baharat 

Sonra 

Son anda dü ünülerek yap lan 

Türlü renkleri olan bir çiçek çe idi

1- Müslümanl k ve Yahudilikte erkeklerin, 
Afrika’n n baz  kabilelerinde k zlar n cinsel 
organlar n n ucundaki fazla derinin kesilmesi 
2- Hz. Muhammed’in yapt  ve onaylad
i lerin tümü 

Erkek çocuklar n cinsel organ n n ucundaki 
deriyi kesmek 

Sünnet ehlinden olan. iilik d ndaki 
mezheplerden olan 

1- Akla gelen; hat rlanan 
2- Erkek ad

Y llar

çecek koymaya yarar cam kap 

H z, h zl l k, çabukluk 

Çabuk anlama 

Gidi  h z

1- Ülker y ld z
2- Avize 
3- sim 

Kurtçuk 



1- Kirpik diplerine sürülen boya 
2- Çekme, sürüme, sürmek eylemi 

Gözleri sürme ile boyamak 

Sürme kab

Sürme çeken 

Ayr l k ark s

Sevinç, mutluluk, ne e

18. yy.de ya am air 

I klar 

Eski Suriyeli Samiler ve onlar n dininden 
olanlar 

Örtü, perde 

1- Direk, duvar, kolon. Dü ey destek 
2- Gazete ve dergilerde yukar dan a a
bölünmü  k s mlar n her biri 

Sütun (ço ul) 

Ata binmi

1- Atl . Atl  asker 
2- Gemi kaptan

Atl  askerlerin olu turdu u alay 

Kalbin ortas nda oldu una inan lan benek 

K l çlar 

Bir nak  türü 



1- Ramazan’dan önce gelen ay.  
Üç aylar n ikincisi 
2- Erkek ad

ap ç kar lan yer 

Sevinçli, mutlu 

1- Sevinçli, ne eli 
2- sim 

1- Çok musluklu su haznesi 
2- Büyük camilerde havuzlu, f skiyeli, çok 
musluklu alan 

1- Sevinçli olmak, mutlu olmak 
2- Na meli iir okuyan 
3- lim, edebiyat bilen 
4- Erkek ad

1- Güzel sesli kad n
2- Kad n ad

1- Sevinçli, memnun.  
2- Kad n ad

Güne in do u undan önce beliren ayd nl k

slâm’da imam afii mezhebine mensup ki i

1- Me gul eden 
2- Bir mülkte oturan veya orada geçici de 
olsa bulunan 

1- Akan y ld z
2- Erkek ad



1-Tan kl k, ahitlik 
2- Do rulu una inanma 

Diploma, sertifika 

ahlar, padi ahlar 

1- Mükemmel, ola anüstü; çok güzel, 
kusursuz 
2- Hükümdara özgü, hükümdarla ilgili olan 

1- Gösteri li, yi it
2- ri bir do an türü 

Bir iirin en güzel bölümü 

En büyük padi ah 

1- Üstün ve kal c  nitelikte 
2- Bir yazar n en güzel eseri 

Hz. Hüseyin 

Hz. Ali 

1- Ki i, zat 
2- Yer ölçmede kullan lan i aretli s r k

Ki i eki 

Tan k

1- Zirve, doruk. Da  doru u
2- Kad n ad

Zirveler, doruklar 

1- Kartalgillerden y rt c  bir ku
2- Erkek ad

Ba  insan, gövdesi y lan biçimindeki masal 
yarat

Demirden yap lma büyük ve a r tokmak 

1- Padi ahlar n biyografisini anlatan manzum 
eser 
2- Firdevsi’nin ünlü eseri 

Evin odalar n n soka a do ru uzanan k sm



Ana cadde 

Kendi, kendince, ki isel olarak, kendimce, 
bizzat 

Tüzel ki i

Tüzel ki ilik

Ki isel, ki iye ait, özlük 

Ki iye ait i ler

1- Ki i
2- Ki ilik

yi at binen 

Hükümdar n o lu

1- Kir, leke, kusur, ay p
2- Kötü iz 
3- Ku ku 

Ku kular, kötü izler 

1- evkli, arzulu 
2- Erkek ad

Kad n ad

1- iir yazan, ozan 
2- Hayali geni

airler 

1- iir gibi ho  olan 
2- air gibi. Ozans

air gibi davranmak 

Kad n air 

Çiçekleri türlü renkte bir süs bitkisi 

Haydut, yol kesen, e k ya

ikâyetçi 



1- ükreden 
2- Erkek ad

Ö renci 

Bülbül gibi öten bir ku

Çekül 

Dü ey

stanbul Y ld z’da kö k

Türklerin ilk dini 

1- Kaplayan, çevreleyen 
2- Erkek ad

K r lan tabak, bardak sesi ç karma 

Güneydo u Anadolu bölgesinde il ve il 
merkezi. 

ehir 

1- çilecek ey, içki 
2- Üzümden yap lan alkollü içki 

Katk s z arap 

arap yap lan veya sat lan yer 

K rm z arap renginde 

1- Parlayan, parlak 
2- Erkek ad

ar lt  sesi ç karma 

Kanun koyan 

1- Do u
2- Avrupa kültürünün d nda kalan 
Müslüman ülkeler 

Do u dilleri ve edebiyat yla ilgilenen bilim. 
Do ubilim. Oryantalizm 

1- Do udaki 
2- Do u ile ilgili, do uya özgü 



Do u bilimci 

Do u bilimleriyle u ra mak 

Do ulu 

Örf ve âdete uygun olan ko ul 

Geçerlili i kabul olmayabilen art 

Birinci art 

Birinciyi iptal eden art 

artl . artla ilgili 

artl l k

Akit ba t . Mukavelename. Ko ullar n
saptand  belge 

Gösteri , görkem 

Keyifli, ne eli, en

Ciddi bir konuyu alay tarz nda anlatma 

Alaya yer veren ko uk 

Geni  topraklar n içindeki büyük konut 

Dicle ve F rat nehirlerinin birle mesinden 
olu an nehir 

I  yans mak 

Kaba dokunmu  yün kuma

Uygun, yara an, münasip, de er 

lginç 

Hayret edilmeye de er ey 

Sayg de er 

E er; olabilir ki 



1- Yak r, uygun 
2- Kad n ad

Duyulmu , ö renilmi ; yayg n

Yayg n söylenti 

Kural d

1- Yay, kavis 
2- Kad n ad

U ursuzluk, kadersizlik 

Mevlâna’n n vefat etti i gece 

A k gecesi 

Gençlik, tazelik 

Hayat n gençlik dönemi 

1- A  gibi yay lm  ula m ve ileti im hatlar
2- Kötü amaçlarla kurulan gizli topluluk 

ebekeye ait 

Yokluk gecesi 

En uzun gece 

1- Çiy 
2- Kad n ad

Geceden sabaha kadar 

Yi itlik, kahramanl k

A aç 

A açlar 

Soya ac

Yürekli 

Türk müzi inde bir makam 

Büyük ve sa lam yap



Arapça ve Farsça’da iki kez okunmas
gereken ünsüz harfin üzerine konulan i aret 

iddetli, sert 

Birinin affedilmesi veya dile inin yerine 
getirilmesi için yap lan arac l k

effafl k

efkat 

Saydam 

1- efkatli, sevecen 
2- Erkek ad

Kad n ad

Sevme. Ac yarak ve koruyarak sevme. S cak 
ilgiyle aç a vurulan sevgi 

2. Abdülhamit taraf ndan, do al afetlerde 
yararl k gösteren kad nlara verilmek üzere 
ç kar lan ni an 

eftali a ac  ve meyvesi 

ehit olma 

Cesaret, yi itlik 

Konsolos 

ehvetler 

ehvetli, erotik 

Din veya kutsal ülkü u rundaki sava ta ölen 

Kad n ehit 

Hafif a  göz 

Osmanl  ordusunun sava lar n  veya 
ba ar lar n  anlatan manzume, nesir ya da 
minyatür  

1- Türk müzi inde bir makam 
2- Kad n ad



Türk müzi inde bir makam 

1- ehir bekçisi 
2- Kad n ad

Eskiden yerel yönetim 

1- Belediye ba kan
2- stanbul’da bir semt 

1- Ayl k
2- stanbullu 
3- Kibar, zarif 
4- Kad n ad

Türk müzi inde bir makam 

Büyük ehir 

Padi ah 

Padi ahl k

ehvete a r  dü künlük 

Erotizm 

1- Cinsel arzu 
2- A r  istek 

Cinsel arzu duyarak 

1- Cinsel isteklere a r  dü kün olan 
2- Nefsine a r  derecede dü kün 

1- Hükümdar o lu veya torunu 
2- stanbul’da bir semt 

ehzadenin görevi 

1- Bedbahtl k
2- E kiyal k, haydutluk 

srail’in para birimi 

Tatland r c  madde 

Dostlar aras ndaki so ukluk. K rg nl k

Otururken gelen tatl  uyku 



ekerle ilgili 

1- Tatl  dudakl
2- Sözü tatl

Meyve özü kar t r lm  akide ekeri 

1- Çok tatl  bir kay s  türü 
2- Bir hamur tatl s  çe idi

Aralar  bozuk olanlar 

ikâyetler 

1- Sab r
2- Erkek ad

üpheyle ilgili 

ekil bak m ndan, biçim yönünden 

ekille ilgili Biçimsel 

ikâyet, yak nma 

Çavlan. Büyük ça layan 

Huylar, ahlaklar, karakter 

1- I a ait 
2- Erkek ad

Mum 

Kilise kandilcisi 

Koklamaya ili kin 

Bir maymun türü 

Güne eklinde süs 

1- Dinin güne i
2- Erkek ad

Kötülük, i rençlik 

Utan lacak durum. Alçakça 

Realite. Gerçeklik (Ziya Gökalp kullanm t r) 



enlendirilmek i i

ereflilik 

artlar, ko ullar 

eriata göre 

1- K v lc m
2- Kad n ad

Kötülük 

1- Limon kabu u, su ve ekerden ibaret içki 
2- Kimi maddelerin suda eritilmi  hâli 

1- Namus, haysiyet, onur 
2- Büyüklük, yükseklik 
3- Övünç 
4- Erkek ad

eref veren  

1- Minareden ezan okunan yer 
2- Ç k nt
3- çki içerken, “sa l n za” anlam nda 
söylenen söz 

Bir mülkün artan k ymeti dikkate al narak, 
sahiplerinden al nan harç 

Onur vermek 

Türk müzi inde bir makam 

“Dinin erefi” anlam nda erkek ad

eref kazanm  kimse 

Onur kazanmak 

Dilim 

Açgözlü 

eriatla ilgili 



1- Allah’ n emirleri 
2- Kur’an ayetleri ve hadislere dayanan din 
kurallar . slâm hukuku 
3- Do ru yol 

eriat yanl s

H ristiyanl k eriat

slâm eriat

Hz. Musa’n n eriat

1- erefli, kutsal 
2- Hz. Muhammed’in soyundan gelen 
3- Soylu 
4- Erkek ad

Et dilimi 

Ortak 

Kad n ortak 

Fenal k yapan, kötülük yapan, fesat 

1- Eni dar, boyu uzun ve düzgün kesilmi
kuma , dokuma vs. 
2- Yass  solucan 

Özel art 

eriatla ilgili konular 

eriata uygunluk 

nsanlar n en kötüsü 

Kötülükle ilgili 

Alt  dilimli topuz 

Zarda alt  ve be

Zarda alt  ve iki 

Zarda alt  ve bir 



Zarda alt  ve üç 

Zarda alt  ve dört 

enlik, ne e, sevinç 

Türk müzi inde bir makam 

1- Büyüklük, azamet, heybet 
2- Erkek ad

Azametli anlam nda padi ah vasf

Büyüklü e sahip anlam nda padi ah s fat

Büyük anlam nda padi ah s fat

Diken 

Türk müzi inde bir makam 

1- Ne e ile ilgili 
2- Erkek ad

Dikenle ilgili 

Artan istek, arzu 

Dikenlik 

Arabi aylar n onuncusu. Ramazan Bayram
ile ba layan ay 

Konu ma s ras nda hat rlanmayan bir 
sözcü ün yerine kullan l r

1- Divane. A ktan a k n dü mü
2- Kad n ad

“Hüsn ü a k” adl  eseriyle me hur Mevlevi 
eyhi 

Birçok yazar ve airin ad . En ünlüsü TDK’ce 
Divan’  bast r lan Kütahyal air, “Sinan”d r

Katli caiz olmayan çok ihtiyar ki i



Osmanl mp. döneminde kabinede din ad na
fetva veren en yüksek rütbeli görevli. eriat 
Mahkemesinin ba kan  idi 

Yazarl n zirvesindeki ki ilere verilen unvan. 
Yazarlar n üstad . Bilge yazar 

Tarikat eyhinin o lu 

Nesnel. Objektif 

1- Tanr ’n n Cennet’ten kovdu una inan lan 
kötü varl k
2- Fettan ki i

Kurnazca, eytani biçimde 

eytanca. eytana ait 

Mayalanmam  üzüm suyu 

1- Hz. Ali yanl s  olanlar 
2- Grup, f rka 

1- Ay rt edici i aret
2- z, alâmet 
3- Erkek ad

iar (belirtme durumu) 

1- Sertlik, tazyik, keskinlik 
2- Güç derecesi, kuvvet 

Hastal ktan kurtulma, iyile me, onama 

Hastane 

Sözle, anlatarak, a zdan 

Sözlü, a zdan 

yile me 

Hz. Ali yanl s . ia mezhebine ait 

ikâyetler 

Anla mazl k, uyu mazl k

1- Av. Avlama 
2- Avlanan hayvan 



Avlak 

ikâyetler 

Yak nma, s zlanma; ho nutsuzluk bildirme 

Yetkili makama yaz lan ikâyet mektubu 

Kar n

Bo az na dü kün 

1- K r lma, k r k. K r lm
2- K rma 

1- K r k, k r lm
2- Yenilmi

stanbul’da ilçe 

1- Kuzey 
2- Sol 

Kuzey. Kuzeyle ilgili 

u anda 

1- K l ç
2- Çorak bölgelerde kendili inden yeti en
a açç k

im irden yap lma ka k

K l ç çeken 

1- Tan y c
2- Erkek ad
3- Tanzimat döneminin ünlü gazetecisi  

Suda yüzen 

Edebi de erde naz msal anlat m

Sat n almak 

ran’da bir kent 

1- Kitap ciltlerini sa lamla t rmak için 
kullan lan ince ibri im erit 
2- Düzen, intizam 



Ç ld rmak

Gevi  getiren memelilerde midenin dördüncü 
bölümü 

Kükremi  aslan 

1- Sevimli, tatl , cana yak n, ho
2- Ferhat ile irin öyküsünün kad n kahraman
3- Kad n ad

Sevimlilik 

Ortakl k

Birinin sermaye, di erinin eme iyle kat ld
ortakl k

Ensede veya s rtta ç kan tehlikeli bir kan 
ç ban ; k z lyara 

Geçimsiz, kavgac , huysuz 

Atardamar 

ahdamar

S v  koymakta kullan lan, yukar ya do ru
daralan uzunca cam kap 

Hokkabaz 

1- Namlusu alt  yivli tüfek 
2- stanbul’da bir semt 

i le yaralanmak 

K

Divan edebiyat nda k  konu alan naz m

1- Lehçe Söyleyi  özelli i. Dil ay rt s .
2- Naz, eda 

iveli, i veli 

Nazlanan 

Matem, yas 

Ta  k r klar  üzerine kum dökülüp silindir 
geçirilerek yap lan yol. 



Ün, herkesçe tan nma 

1- I n
2- Vektör 

1- airler 
2- Kur'an-  Kerim'de bir sure 

Dal, k s m, kol 

Oynakl k

Ne eli, en kad n anlam nda kad n ad

Gözle görülecek ekilde 

Afyonkarahisar’da ilçe 

1- unun gibi, öylece 
2- Çok, fazla 

1- Alev, ate
2- Kad n ad

Ate li 

uras

1- Dan ma Kurulu 
2- Toplant , toplanma yeri 
3- Konu mak için toplanma 

Yak n yer 

Dan tay 

Peri an 

A k gönül 

1- Çok kaynat larak koyula t r lm erbet 
2- Su ve çok miktarda eker konulmu  ilaç 

Kavrama, anlay , bilinç 

uurla ilgili 

Y kanm



Ku ku 

killi 

Bir mülkün maliyetini ödeyip sahip olma 

ehitler 

Minnettar olma. Tanr ’ya hamd 

1- Te ekkür etme, iyilik bilme, gönül borcu 
2- Kad n ad

Te ekkür alameti  

1- Çiçek 
2- Kad n ad

üpheler 

1- Kapsama, ait olma, içine alma 
2- Ba ka anlamlar  da olma 

Kapsaml

Ku kulanmamak 

Ku kulu  

‘‘Ba ka türlü olamaz’’ anlam nda söylenen 
onaylama sözü 

Hz. Hüseyin dolay s yla Hz. Muhammed’in 
soyundan gelenler 

Ortaklar 

Kötülükler, kavga-gürültüler 

Herkes taraf ndan duyulma, yay lma, bilinme 

Duyulmas  olmas ndan kötü olan i

Kurala uymayanlar. Kural d  olanlar 



Kadar, -e dek (uzakl k belirtir) 

badet etme, tap nma 

a ma, a rma, a a kalma 

Acele etme 

Hayrete dü mek 

1- Yasa ve gelenek s n rlar n  a ma 
2- Zulüm. Adaletsizlik 

Ço alma 

Kötü kokma. Koku ma  

1- Bir ey yap lmas  için söz verme 
2- Resmi sözle me 
3- Postayla ula mas n  sa lama 

Bir eyin yap m n  üzerine ald n  belgeleyen 
sözle me

Ak l erdirme 

1- lgi, ilgisi olma, ait olma 
2- Asl  olma 

Akraba ve yak nlar 

Okuma, ö renme, ders alma 

Yemek, yiyecek 



Kör olma 

Bilerek, isteyerek, tasarlayarak 

Önceden tasarlayarak, isteyerek, bile bile 
yapma 

Yay lma

nat etme, direnme, direnim 

Sald rma, sald r

Ba ka dinden olanlara dü manl k. Ba nazl k

Ba ka inançlara dü manca davran

Güçle me, zorla ma

Â kl k

Allah’ n emirlerini yerine getirme 

Bir i e veya mala kar l k olarak alma 

Belirme, ortaya ç kma, görünme, belli olma 

Geçinme 

ekillenme; uzuv 

Bas

1- Güç, kuvvet 
2- Par lt , k

K z l kahverengi 

Bas mc l k

T p ilmi, hekimlik 

1- Yayvan yemek kab
2- nce kat 
3- Deriyi i leyip kullanabilecek hale getiren 

1- Kat, katman 
2- Toplum içinde s n f. Topluluk 

Lokantalarda bula kç



Deri i lenen yer 

Aya n alt taraf

Do all ktan, kendili inden, huyca 

Alçakça yalvarma 

I kl , parlak 

…e kadar 

Sabaha kadar 

1- Birinin arkas ndan giden, ona uyan, 
ba ml
2- Boyun e en 
3- Yay nc
4- Elbette 

1- Evren, kâinat, do a
2- Huy, âdet, mizaç 

Do al olarak 

Doktor, hekim 

Adli t p doktoru 

Elbette. Evet. Tabi  

1- Do al olan, do ada bulunan 
2- Ola an, al lm

Hz. Muhammed’i görenlerden hadis 
dinleyenler 

Teba olma; bir kimseye tabi olma. Uyrukluk 

1- Tabi olma, bir ülkenin uyru unda olma 
2- yay mc l k

Doktorluk, hekimlik 

1- Anlat m, deyi
2- Deyim 
3- Terim 
4- Rüya aç klama 

Tabirler 



Rüya yorumlar  kitab

Silahl  istihkâm, askeri mevki 

Seyyar sat c

Seçmeli yemek 

Dört bölükten olu an askeri birlik 

Ölünün içine konuldu u sand k

1- Ba a tak lan de erli ta larla süslü ba l k
2- Ku lar n ba nda bulunan uzun tüy, sorguç 
3- Çiçeklerin çanak yapraklar ndan sonra 
gelen k s m

Padi ah 

Ba kent 

Ba  tac  edilen ki i

Orta Asya ve ran’ n kuzeyinde ya ayan Türk 
as ll  halk 

H zland rma 

Ticaretle u ra an ki i. Tüccar. Tecimen 

Rahats z etme, s k nt  verme, tedirgin etme 

Rahats z etmeler 

Hoca Saadettin Efendi’nin yazd  Osmanl
Tarihi 

Say m, sayma 

De i iklik 

De i iklik 

De i tirerek 

Yoldan ç kartma, ayartma 

1- Somurtma, k zg n hareketler yapma 
2- Böbürlenme 



Aç klama, ayr nt lar yla anlatma 

Ayr nt l  aç klamalar 

Fazla aç klamalar 

Uzun uzad ya

Beslenme 

Zorbal k

Makam na uygun okuma 

Kaybolma 

1- De i ime u rama, ba kala ma 
2- Bozulma, kokma 

Bir eyin içine ba ka bir madde kar t rma 

Bozma, de i tirme, ba kala t rma 

Büyüme 

Kat la ma, ta la ma, ta  kesilme 

Meydan okuma 

Sak nma, korunma, bar nma 

Büyük limanlara yak n yerlerde kurulan ve 
d ar dan gelenlerin sa l k kontrolünden 
geçirildi i hastane. Karantina bölgesi 

Korunan, sak nan, kendini muhafaza eden 

1- Do rulu u anla lma, gerçekle me 
2- (Vergi) sal nma, gönderilme 

Hükmetme, zorbal k, bask

Bask lar, zorbal klar 

Bozulma 

iirde mahlas kullanma 

Katlanma, dayanma; kar  koyabilme 



Katlanmalar 

E ilmek 

Temizlik; temiz olma; temizlenme 

Arama. Ara t rma 

Sivil polis 

Ara t rmalar 

Yar lma 

1- Bir harfi harekeli okuma 
2- Hareketlenme 

T rmalama  

1- Hasret çekme 
2- Elde edilemeyen ey veya kavu ulamayan 
kimse için üzülme 

Duygulan m, duygulanma, hislenme 

Duygulanmalar 

Ürperme 

S n r  a p geçme 

Hat rlama, hat ra getirme 

Bir durumdan ba ka bir duruma geçme. 
De i me; dönü me 

De i meler 

Gündönümü 

Hayalde canland rma, dü ünme, imgeleme 

Hayale dalmalar 

Hayalini hat rlama yoluyla 

Hayran olma, hayrete dü me 

Hayrete dü meler 



Önem kazanma 

Alçak gönüllülük 

Haz r olma 

1- Ta  y ma
2- Arazinin çevresine çit çekme 

S n rlama, çevreleme 

S n rlay c

Te ekkür ederek söyleme 

Hafifletme 

Ö ütülmü  susamdan elde edilen ya l  bir 
yiyecek 

Tahin ile ekerden olu an tatl

Tahin renginde olan 

1- Temiz 
2- Erkek ad

Kad n ad

Tezhip ve minyatürde kullan lan bir kâ t türü 

Türk müzi inde bir makam 

1- “Allah ömürler versin” anlam nda selam 
sözü 
2- Namazda okunan ‘Ettehiyyatü’ duas

Ara t rma, soru turma 

Ara t rma ile 

Ara t rmalar, soru turmalar 

Ara t rma ile ilgili 

1- Hakem tayin etme 
2- Sa lamla t rma 

Dü man sald r s na kar  sa lamla t rma. 
Orun 



Sa lamla t rmak 

Bir ihtilaf n çözümü için taraflar n yapt
yaz l  anla ma

1- Hakaret etme, a a lama 
2- Küçük görme 

Hakarete varan 

Hakaretler 

Bir olay  anlat m düzeni, biçimi 

1- Temsilci tayin etme 
2- Yemin ettirme, ant içirme 

Yemin ettirmeler 

Analiz, çözümleme 

Analizler 

Tahlil edilmesi, analizi 

Tahlille ilgili, çözümsel 

Kurtarma 

Denizlerde can kurtarma 

1- Kar t rma
2- Bozma 

1- Bo altma, bo  duruma getirme 
2- Tutukluyu sal verme, serbest b rakma 

ükretme 

1- Yükleme 
2- Bir i i ba kas n n üzerine b rakma 

Yüklemeler 

Ara t rma, sezgi veya deneyim sonucu fikir 
ortaya koyma; yakla k bir fikir söyleme 

Tahminler 

Tahminci olma durumu 



1- Tahmin olarak 
2- A a  yukar , yakla k olarak 

1- A a  yukar  hesaplanan. Kararlama 
2- Tahmin belirterek 

1- Kahve kavrulan ve sat lan yer 
2- Be  kat veya be  kö e yapma 
3- Bir iirin her beytine 3’er m sra katarak 
beyitleri 5’er m sra yapmak. Be leme 

Kuru kahveci 

Ölünün bozulmamas  için yap lan ilâçlama 

Ölünün ilâçlanmas

Ö ütme 

Harap etme; bozma, y kma 

Yap lan tahrip, bozmalar, harap etme 

Y k c , y kan 

1- Kalem oynatarak de i tirme, bozma 
2- Bir hükmün anlam n  de i tirme 

Asl n  bozmalar. De i tirmeler 

1- K k rtma 
2- Uyand rma, k m ldatma 

K k rt c

K k rtmalar 

1- Yazma, yaz lma, kaydetme 
2- Kompozisyon 
3- Azad etme 

Resmi dairece yaz lan mektuplar 

Genelge 

Yazarak, yaz l  olarak 

Yaz  kurulu 



Yaz  ile. Yaz l

Nüfus say m

Ka nd rma, azd rma, deriyi kabartma 

Yaralar n kabarmas , azmas

1- lim yapma 
2- Vergi toplama, vergi alma. rat toplama  
3- Ele geçme, ele geçirilme 

Para al m . Kamu alacaklar n n toplanmas

Bir kurulu  ad na para veya vergi toplayan 
memur 

Tahsilât ile ilgili 

Tahsildarl k yüzdesi 

1- Güzelle tirme 
2- Sa lamla t rma 
3- Erkek ad

1- Bir eyi bir kimseye ay rma 
2- Maa  ba lama 

Ödenek. Bir kimseye ya da bir kurulu a
ayr lm  para 

Örtülü ödenek 

Tahsis yoluyla 

Tahsis edilmi , ayr lm

Y malar, biriktirmeler  

Biçim verilmemi  ve kal n olmayan a aç 
parças

Tahtakurusu 

Fatih Sultan Mehmet’in stanbul’da ilk 
yapt rd  saray n yeri 

Alttaki, altta olan 



Yeralt

Denizalt

Muhafaza edilmi

Yerin alt

uuralt . Bilinçalt

ki ucuna birer veya daha çok say da ki inin
oturup kar l kl  olarak havaya kalkt , bir 
yere dayal  uzun araç

Ba kent 

Esirlikten beter 

Tart lmakta olan 

ki kat r n veya dört ki inin ta d , sand k
biçimli üstü örtülü araç 

Padi ah 

1- De i tirme, çevirme 
2- Borç senedi 

Borç senetleri 

Akla getirme 

Arabistan’da Mekke’ye yak n bir kent 

1- Güruh, tak m
2- Kavim, kabile 

Uçan 

Bir cisme vuruldu unda ç kan ses 

1- Süslü bina kemeri 
2- Yar m daire eklinde kap  ve pencere üstü 
3- Asma kütü ü

Kabul etme, alma 

1- Önceden davranma 
2- Protokolde önde bulunma, öncelik 



De i me

De i imler

Yakla ma, yak nla ma, yana ma 

Mal kar l nda öde me. Hesapla ma, 
mahsup etme 

Yapabilme gücü. Derman 

Takvimler 

Be enmeme, ay plama 

1- Sunma, sunu
2- Tan tma, tan t rma 
3- Huzura bir ey verme 

Birine tan t r lmak, tan t lmak 

Sunarak 

Bir ibareyi sözcüklerinin yerini de i tirerek 
düzeltme 

1- Be enme, de er verme, be endi ini 
belirtme 
2- De erini anlama, de erlendirme 
3- Allah’ n olmas n  istedi i ey. Kader 

Takdirler 

Takdir ederek 

O ki inin dü üncesi 

Görünürde olmay p, u veya bu ekilde 
oldu u söylenen (Ki isel dü ünce) 

Be endi ini gösteren. Be enen 

Be enildi ini belirtme belgesi 

Kutsama, kutsalla t rma 

Kemer biçimli ka

Birbirine kom u y ld zlar toplulu u



Ki iyi sürekli me gul eden dü ünce 

Tak na  olan kimse 

Önemsiz borç 

Bo  bir cisimden sert seler ç kartmak 

Gerçek dü üncenin tehlikeden korunma 
amac yla gizlenmesi. Sak nma 

Bayram ve kar lamalar için kurulan kemerli 
yap

1- Dinine ba l  kimse 
2- Erkek ad

Sonunda  

1- Birinin arkas ndan gitme 
2- Kovalama 

Kovu turma  

Takip ederek 

K s rla t rma 

Takip eden, izleyen 

Takipçinin yapt  i

Takip edilmeyen 

Takipsiz olmak 

Birden, aniden 

nce kuma tan ba l k

Takkesi olan 

Avuçlar yerdeyken ayaklar  kald rarak yap lan
dönme hareketi 

Havada takla atarak giden güvercin 

1- Benzemeye ve benzetmeye çal ma 
2- Hareketlerini tekrarlama. Öykünme 
3- Sahte 

Taklit ederek 



Sahtesi 

Taklit yoluyla, sahtecilikle 

Kullan m azl

Tahmin, yakla t rma 

Tahminen, a a -yukar , yakla k

Tahmin yoluyla. Yakla k

1- Anlatma 
2- Önerge, yaz l  bildirim 
3- Siyasi nota 
4- Yerle tirme 

Söyleyerek 

Sadrazam n padi ah’a gönderdi i dilekçe 

Hz. Muhammed’in bir söz ya da davran , bir 
ey söylemeden onaylamas

4 Mart 1925’te TBMM’nin tahrikçilere kar
ç kard  yasa 

1- Bir eserin giri ine, ünlü bir yazar n yazd
tan t m metni 
2- Ele tiri metni 

1- Parçalara bölme, bölü türme 
2- Bölü 
3- Sanat müzi inde bir eserin ba nda veya 
ortas nda tek saz n yapt  makama uygun 
gezinti 
4- stanbul’da bir semt ve meydan 

Payla malar. Bölmeler 

 bölümü 

1- Suç, günah; kusur 
2- Eksik yapma 
3- K saltma 

1- Suçlar, günahlar  
2- Al n yaz s
3- kusurlar, ay plar 



1- K s m. Bölük 
2- Peyderpey ödenmesi gereken bir borcun 
her bir parças
3- Hisse 

Azar azar, peyderpey 

Parçalama 

Dam tma

A aç tabanl  sandalet 

Allah korkusu. Günahtan sak nma 

Bir i in veya bir dönemin tüm evrelerini 
zamana ba l  olarak gösteren çizelge 

Hicretin ba lang ç olarak haz rland  takvim 

Julius Sezar’ n MÖ 46’da haz rlad  takvim 

Osmanl  Devletinin ilk resmi gazetesi 

Güne  takvimi 

Kuvvetlendirme, destek, peki tirme 

Kayda ba lama; kay tlama 

1- Bo ama. Evlili in sona ermesi 
2- Kur’an-  Kerim’de bir sure 

Düzgün söz söyleyebilme 

“Üçten dokuza bo  ol” diyerek, kad n n bir 
ba ka erkekle evlenmeden kocas na
dönmesini engelleyen, bo anma ekli 

Bo anma yaz s . Bo and  belgesi 

Ya ma, çapul 

1- Güzellik 
2- Erkek ad

Güzellik, irinlik

stek, istem 



Alacakl

Ö renci 

stekli 

stek bildiren yaz

1- kinci derecede olan 
2- Bir eyin arkas nda olan 

1- stekli, isteyen 
2- Evlenme iste ini kar  tarafa bildiren erkek 
3- Erkek ad

1- Okula giden k z
2- Kad n ad

Allah’  isteyen 

Yan cümle 

Halk dilinde ans. nsanlara rastlant larla iyi 
ya da kötü durumlar haz rlad na inan lan
do aüstü güç. Baht 

ansl , bahtl

Kad n ad

1- As lma, asma, ask da b rakma 
2- Erteleme 

Ertelemek  

1- Tümden gelim 
2- Neden gösterme 

1- Ö retme, ö retim 
2- Egzersiz 
3- Askeri e itim. Yeti tirme 

Resmi emir 

Yönetmelik 

Subay aday  yeti tirilen yer. Ordugâh 

Askeri e itim amac yla düzenlenmi  alan 



E itilmi

1- Askeri e itime ili kin haz rlanm  kurallar 
dergisi 
2- Memurlar n davran lar na ili kin yaz lm
kitapç k

E itim ve ö retim 

Aç a vurma 

1- Yükseltme, yüceltme 
2- Rütbe veya maa  art rarak ödüllendirme 

Ba lar, lütuflar 

Taltif ederek 

H rs. Açgözlülük 

1- Açgözlü 
2- Cimri 

1- Eksiksiz, tam 
2- Tüm 
3- Bitme, son 
4- Uygun 

Eksik  

Bütünüyle, eksiksiz 

Bütünlük 

Türk halk müzi inde telli çalg lar n genel ad

Genelge, sirküler 

Genelgeyle 

Onar m, onarma 

Onar m, düzeltme(ler) 

Teknik araçlar n onar m yeri 

Türk müzi inin ba l ca çalg lar ndan, telli bir 
saz 



Tambur 

yi tambur çalan kimse 

Tambur çalan 

Tan l p konu ulan kimse. Bildik 

Muaviye’nin o lu Yezit’i lânetleme 

iddetle azarlama 

1- T nlama, ç nlama 
2- Bab’  Ali’nin ünlü bir gazetesi 

T nlayan 

ki e it bölüme ay rma 

1- Debdebe, pat rt l -gürültülü gösteri ;
görkem, a aa 
2- Ba ra ça ra konu ma 

Temizlik i leri

1- Düzenleme, düzeltme 
2- Nesir veya naz m olarak yazma 
3- Ucuzluk 

1- Düzenlemeler 
2- 1839’da Gülhane Hatt-  Hümayunu ad yla 
Sultan Abdülmecit’in ilan etti i ve 1877’ye 
dek devam eden Islahat dönemi 

1- enlik, sevinçlilik 
2- Çalg

enlik yeri 

1- Yön 
2- Bölge, yer, ülke 
3- Yanlar n her biri; çevre 
4- Sahip ç kma, koruma 
5- Anla mazl k içindeki iki ki iden veya 
gruptan her biri 

Bir taraf  destekleyen kimse 

Bir taraf  kay ran, bir taraf  tutan 



Körpelik 

Kovmak, uzakla t rmak, ç karmak 

1- Düzenlemek, tertiplemek 
2- Vergi koymak 

Bile ikgillerden hekimlikte kullan lan kokulu 
bir bitki 

1- Sabahy ld z
2- Erkek ad

1- Etrafl ca anlatma 
2- Tan m
3- Bir i in yap l eklini anlatma 

Tarifler 

1- Fiyat veya gidi -dönü  zaman n  gösteren 
çizelge 
2- Kullan m belgesi 

Bir ürünün kullan m eklini veya bir eyin 
nas l yap laca n  gösterir yaz

1- Geçmi e ait toplumsal olaylar  bilgi ve 
ili kileriyle inceleyen bilim dal
2- Zaman n yaz m

Özet olarak yaz lm  tarih 

Tarih (Belirtme durumu) 

1- Eski, de erli 
2- Tarihle ilgili. Tarihsel 

Ulusal tarih 

Genel tarih 

1- Yol, usul 
2- Sebep. Araç 

Allah’a ula mak amac yla tutulan, tasavvufa 
dayal , baz  ilkeleri farkl  yollar n her biri 

Yarg  yolu 

Sözle sata ma. Ta



Da n k, peri an, kar k

Usul, üslûp 

Tutum, davran

Özür dileme 

Musallat olma, sata ma. Sald rma 

Yapmac k

1- Tutum, iktisatl l k
2- Sahip olma, kullanma yetkisi 
3- Art rma 

Tasarruflar 

Cesaretlenme 

Yukar  ç kma, yükselme 

Resimler. Tasvirler 

Evrenin olu umunu, Tanr ’n n ve varl klar n
birli i anlay yla aç klayan dini ve felsefi 
kurum 

Tasavvufla ilgili 

1- Zihinde ekillendirme, gözönüne getirme, 
canland rma 
2- Tasar m
3- Arzu 

Tasavvurlar 

Fonetik 

Tedirgin etme 

Onay, onaylama 

Onaylamak yoluyla 

Onaylanmas

Onayla ilgili 



Ayr l  belgesi. Ö renim belgesi 

Ay rma, temizleme, ar tma 

Rafineri 

Bir metinde bir veya daha fazla kelimeyi 
yanl  yazma 

Yanl  düzeltme 

Düzeltmeler 

Mahkeme karar na itiraz ederek 
düzeltilmesini talep etme 

Zorla t rma 

Sözü tatl la t rma 

1- Haç ç karma 
2- Kat la t rma 

Salâvat okuma 

1- Karar verme 
2- Tasarlama 

Yapma 

1- S n flama, ay rma, bölümleme 
2- Kitap hâline getirme 

Bölümlere ayr lm  eserler 

S n flara ay rmak, bölümlemek 

M sralar  kafiyelemek 

Kelime çekimi 

Çekimler 

Çekimli 

Aç klama, belirtme; aç k söyleme 

Belirtmeler 

Aç k aç k söyleyerek 



Bir dü ünce ya da davran  onaylama; 
uygun bulma 

Uygun bularak 

1- Resim, figür 
2- Etrafl ca göz önüne getirecek ekilde 
anlat m. Betimleme 
3- Canland rma 
4- Bab-  Ali’de yay nlanan bir gazete 

Resimler 

inasi’nin yay nlad  gazete 

Padi ah tablosu 

1- Romanya ve civar nda ya ayan bir Türk 
kavmi 
2- Alt nordu Devleti halk

Çevresel etkiyle de i ime u rama 

Uygulama 

Uygulayarak 

1- Pratik uygulamalar 
2- Manevra 

1- Uygulamal
2- Uygulama ile ilgili 

Çal maya ara verme, durdurma 

Doyum, doyurma 

Doyumlar 

Doyuma ula arak 

Doyurucu, uygun 

Uzatma 

Ho  etme; iyi davranma 

Gönül alarak 



1- Bir eyin çevresini dola ma 
2- Hac  olmak için Kâbe’nin etraf n  yedi kez 
dola ma 

Gürühlar, bölükler 

Ruhlar n gruplar hâlinde olmas

Abbasilerin y k lmas ndan sonra ortaya ç kan 
beylikler. Anadolu beylikleri 

Arac l k, arabulma. Yard mc l k

Harem a as

Aç klanma; aç kl k kazanma 

Sera 

Uzun 

Çok süren 

Kar l k olarak verme. Ödün 

Ödünlü 

Genel tav r. Tutum 

Niteleme, nitelendirme 

Nitelemeler 

1- Ö ütleme 
2- Sal k verme 

Resmi dairelerdeki gece bekçisi ücreti 

e alma, görevlendirme 

Aç klama, ayd nlatma 

Medine-i Münevvere 

1- Atama 
2- Ay rma 
3- Kararla t rma 

Yöneltme 



Kabahati yüze vurma 

Mekânlar  atlarcas na h zla geçme 

1- Uçucu, uçan 
2- Erkek ad

Uçak 

1- yi, ho
2- Erkek ad

Güzel i ler

Kad n ad

S zlanma, yak nma 

çerme, kapsama 

1- Yalvararak küçülme 
2- Yakarma 

Zarar görme 

1- Körpe, yeni, bayatlamam
2- Genç 

Taze gibi  

Duyulmam  güzel sözler söyleyen 

Sayg  gösterme, yüceltme 

Yüksek sayg

Ba sa l  dileme 

Ba sa l  dileme 

Ba sa l  dileyen yaz . Ba sa l  mektubu 

Sevgi ile anma 

Zarar-ziyan  ödeme 

Zarar  telafi etme, zarar kar l n  ödeme 



1- Bas nç 
2- Manevi bask

Aç k hava bas nc

Türkiye Cumhuriyeti  

Türk Dil Kurumu 

Dü manl k

Denklik 

Ardarda gelme 

“Allah yüceltsin” 

Yükselme 

Kurtulu  Sava  öncesi kurulan bir dernek 

Yükselmek isteyen 

1- Eskiden beri yap lagelen, süregelen 
2- Davran , al kanl k

Örf ve âdete dayanan hukuk kurallar

Zorluk çekme 

Çat ma 

1- Mal de i imi, trampa 
2- Kar l kl  birbirine verme 

Kar l kl  olarak yap lmak 

Yard mla ma 

Uyruk, vatanda

Mahvolmak, hiç olmak 

“Allah mübarek etsin” 

1- Halk n, Kur’an-  Kerim’in “Mülk Suresi”ne 
verdi i ad 
2- “Yücelsin” 



Görünme, belirme 

lk görünüm 

Sabah n ilk ayd nl

Z tl k, ayk r l k

Z tl klar 

Yüceltme 

A rlayarak 

Birinin ahlâken de i ti ini öne sürme 

De i tirme 

Hava de i imi 

Yer de i tirme 

De i tirerek 

Uyruklar. Tabi olanlar 

Sapk nl k

De i im; de i me

Tembellik 

Bildirimi alma; anlama 

Ald rma; anlatma; anlamalar 

Belirme 

Küçük balta 

Sevmeyip yüz çevirme 

Ba , ba lama

Ba lar

U ur sayma 

U ur sayarak 

Görünme; ortaya ç kma 



Gülümseme 

Anla lma, meydana ç kma, belli olma 

1- Götürme, ta ma, iletme 
2- Bildiri 

Tebli ler, bildiriler 

Kutlama 

Kutlama metni 

ran’da eyalet merkezi  

Müjdeleme 

Suudi Arabistan’da ehir 

Belli etme, aç ktan söyleme, aç klama 

Bir yaz  tasla n  temize çekme 

Bilmezlikten gelme. Bilmez gibi görünme 

Edebiyatta, bilineni bilmiyormu  veya ba ka 
türlü biliyormu  gibi gösterme sanat

Bilmezlikten gelen 

Bir bütünü olu turan ö eler aras ndaki 
uyumluluk 

Denemeler 

1- Sald rma, sald r
2- Ba kas n n hakk na el uzatma 
3- Sark nt l k etme; rza geçme 

Sald rmak, rza geçmek 

Tecavüzle ilgili 

Sürekli tecavüz eden 

Sald r rcas na 

Yenileme 

Kibirlenme 



Yenilenme, yenile me 

Yenilik taraftar

Haz rlanma 

1- Görünme; aç a ç kma, belirme 
2- Kader 
3- Allah’ n lütfuna erme 

Meydana gelmek, ortaya ç kmak 

Görünme yeri 

Tecelliler 

Kendini güçlü gösterme  

Y lma

Ç ld rma 

1- Soyunma; ç plak kalma 
2- Soyutlanma 

Soyutlanmak 

1- Görünme, belirme 
2- Boyut kazanma 

Görünmeye ba lamak 

Hayal görme 

Ba kalar n  ara t rma merak

Cevaz verme, uygun görme 

Bölünme 

Donatma. Donat m

Ölünün y kan p kefene konulmas

Donat m, cihazlar, donat

Geciktirme, erteleme 



1- Deneme, s nama 
2- Deneyim, görgü 

1- Ay rma, ayr  bir yerde tutma 
2- Soyutlama 
3- Yal t m

Tecritler 

Soyutlayarak 

1- Deneme, s nama 
2- Görgü 
3- Deney 

Deneme ile ilgili. Deneysel 

Kur’an-  Kerim’i usulüne ba l  olarak okuma 
sanat

zin verme, sak ncas z görme 

Savunma ile ilgili olan 

1- Ödemede gecikme 
2- Birbirinin içine girme 
3- Birikme 

(Ruhb.) Ça r m

Haz rl klar 

Haz rlama. Ara t r p bulma 

Hastal  iyile tirme 

Paran n dola m , kullan m

Tedavüller 

Önlem 

Önlemler 

Sonunu dü ünme 

Gömülme 

Gerileme 



Dine ba lanma 

Gömme 

Korkutup y ld rma, korku salma. Terör 

Terbiye etme 

Ödemeler 

Para ile ödeme 

nceleme, ara t rma 

Derin ara t rma 

Derece derece, yava  yava  ilerleme 

Yava  yava  ilerlemeler 

Yava  yava , azar azar, gittikçe 

Azar azar yap lan. Derece derece olan 

Ders verme, ö retme, okutma 

Ö retim 

lkö retim 

Dersle ilgili 

Kitap hâline getirme, derleme 

Kitapla t rmalar 

1- Çevirme, döndürme 
2- Yönetme 
3- Bir m sradaki kelimelerin yerini 
de i tirmekle anlam n ve veznin 
de i memesi

Yönetme göreviyle 

Edeplenme, utanma, s k lma 

Sa lamla t rma 

Al ma 



Bir i i detayl  dü ünme 

Dü ünerek dikkatli davranma 

Üzülme, ac nma, kayg lanma, gönül koyma, 
yaz klanma 

Üzülmeler 

1- Üzülme, üzüntü, kederlenme. Gam 
2- Duygulan m

Ac lar, kederler 

Duygulanma 

Kurulma, yap lma, tesis olunma 

Ba ka anlama gelme 

1- Kuvvetlenme 
2- Do ru ç kma

Do rulanmak, do ru ç kmak 

Övünme 

Ayr nt lar

Tefsir kitaplar

Drenaj 

Tan yerinin a armas

Fikre dalma, derin dü ünceye dalma. 
Dü ünü

Dü ünceler, zihin yormalar 

Çatlama 

Felç olma 

Ayr nt lar

Dola arak keder da tma; aç lma 

Yaln z kalma 



Da lma, çürüme, bozulma 

Üstünlük 

Kötü sözler söyleme 

Anlatma 

Ay rma, seçme; ay rt etme 

Gazete ve dergilerde bölümler hâlinde ç kan 
ve birbirini tamamlayan yaz lar 

Dö eme i i. Ev e yas n  düzenleme 

Ev e yas n n tümünü yeniden düzenleme, 
yenileme 

Tutum ve davran larda geri kalma. frat n
tersi 

Geni leme 

1- Kur’an-  Kerim’in ayetlerini yorumlayarak 
aç klama 
2- Yorum. Yorumlama 

Yorumlar 

1- Kontrol, yoklama 
2- Yap lan ara t rma, soru turma 

Kontroller, ara t rmalar, soru turmalar 

Kontrolle ilgili; ara t rmayla ilgili 

hale 

Anlamazl ktan gelme. Bilmez görünmek 

ark  söylemek 

Gururlanma 

Y kanma 

Renkten renge girme 

Asl n  esas n  arama 



Gazel okuma 

Birden hücum etme. Ans z n sald rma 

Uygunsuzluk 

Çok isteme 

Korkma, çekinme 

Göç ettirmek, sürmek 

Heceleme 

Gözda . Gözünü korkutma. Gözü 
korkutulma 

Tehditle kar k

Korkutarak 

Tehdit eden 

Tehdit edercesine 

Heceleme 

Gece namaz

Sald rma, hücum etme 

Öfkelenme, köpürme 

Heyecanlanma 

Bo

Erteleme, geciktirme; sonraya b rakma 

Tehlike. Korkulacak durum 

Heyecanland rma 

Alaya alma 

“Allah kabul etsin” 

1- Kar  kar ya
2- E  de er. Kar l k
3- Kar lama 



Kar l k olarak gelmek 

Zaman a m

1- Teklifler 
2- Vergiler 

1- Olgunla ma; olgunluk 
2- Evrim 

Olgunla malar 

Dalkavukluk 

Teklifler, önergeler 

Yak n olma 

Taksitler 

Koyula ma, yo unla ma 

Kay ts zl k, tembellik, ü engeçlik 

1- Ço alma 
2- Kur’an-  Kerim’de bir sure 

1- Emeklilik 
2- Emekliye ayr lma

Emekliye ayr larak 

Emeklilik maa . Emekli ayl

Takvimler 

Yalan söyleme 

Geçinme, beslenme 

Birbirini aldatma 

1- Namaza ba larken “Allahu ekber” deme 
2- Müslümanl kta kurban keserken veya 
ibadet ederken söylenen Allah’a ükran 
ifadesi

Tekbirler 



1- Azarlama, paylama 
2- Ö renci veya memura verilen sicil cezas

Azarlamalar 

Tekdirle ilgili 

Erkek keçi 

Kibirlenme, büyüklenme, kurum 

Kederlenme 

1- Kefil olma 
2- Yükümlenme 

Bir mal n üretiminin tek bir kurulu un elinde 
bulunmas

1- Külfetli i  görme, zahmete girme 
2- Gösteri

Konu ma, söyleme 

Tamamlama, olgunla ma, yetkinle me 

Çar afa bürünme 

Merkezde bulunan bir eksenin çevresinde 
dönebilen çember 

renme 

Tekrarlama, yineleme 

Tekrarlamalar 

Buru ma 

Ço alma, artma 

Meydana gelme, olu ma. Olu

Olu lar. Meydana gelmeler 

Kefenleme 

1- Günah  tan mama 
2- Kâfir sayma 



Birini kâfir yerine koymak 

Yeminin kefaretini ödeme 

Önceden yap lan iste i tekrarlama, 
peki tirme; üsteleme 

Tarikatta tasavvuf dü üncesinin i lendi i
yerler 

1- Öneri, önerge 
2- Yap lmas n  isteme 

Teklifler 

1- Hepsi, tamam , eksiksiz, tam, tüm 
2- Bitirme, tamamlama 

Bir komutana sözlü rapor vermek 

1- Yineleme, yinelenme 
2- Yeniden. Bir kez daha 
3- Bir konu ma veya metinde ayn  sözcü ü
birçok kez yineleme 

Tekrar tekrar. Birçok kez 

Defalarca 

Tekrar etme 

Y ma, toplama, s kla t rma, düzenleme 

1- Ço altma 
2- K r lma, üzülme 

Ço altmalar 

Yaratma, var etme; olu turma 

Dünyan n yarat lmas

Yalan oldu unu söyleme. Yalanlama 

Yalanlamalar 

Söyleni , söyleyi  biçimi, diksiyon 

Söylemek, dile getirmek 



Osmanl cadan geçen kelimelerin do ru
okunu u için RTÜK taraf ndan bas lan sözlük 

Yerine koyma, kar lama, yerini doldurma 

Bulu ma

Anlay , dü ünce, görü

Küçük ö renciler 

1- Acele. vecenlik 
2- Kayg

Tela

Acele eden 

Hile, oyun 

Hac lar n, “Lebbeyk” sözüyle ba layan, 
Allah’a “her eyi b rak p sana geldim” 
demeleri 

1- Hayvan öldürme. Ürünün yok olmas  ya da 
yok etme 
2- Bo una harcama 

Elde olmayan nedenlerle hayvan ve ürünün 
yok olmas

Birbirinden uzaktaki ki ilerin konu mas n
sa layan ayg t

Renk de i tirme 

Zevk alma, tat alma 

Kodlu i aretler kullanarak yaz l  bildirileri 
ileten haberle me sistemi 

Telgraf haberle mesi yap lan yer 

Telgraf metni 

Özet; özetleme 

Özetleyerek 



1- Eser yazma 
2- Uzla t rma

Yap lm  eserler 

Lânetleme, lânet okuma 

Tel durumundaki alt n ya da gümü ü örerek 
veya kakarak i leme sanat

Lâkap takma 

A

Dü ünce ve fikir a lama 

Ö retilenler 

Hamamda kese yapan erkek 

Çaydanl  tel kullanarak ovmak 

mal  olarak konu ma 

Kirletme 

K v rma, çevirme 

Sürüp gitme, sürme, devam 

Yalandan hastalanma; hastal k taslama 

1. Bir konuya de inmek, sözünü etmek, 
konu mas nda yer vermek
2. Görü üp konu mak 

Suretler, biçimler 

1- Dokunma, de me, dokunu
2- li kide bulunma 

Görü üp konu mak 

Benzeme 

1- Seyretme, izleme 
2- Ho lanarak gezme 

Seyretmek 



Sinema, tiyatro 

Bir temaya ba l  olarak 

1- E ilim, meyletme 
2- Sevgi 

E ilimler 

Rahim çarp kl

Yükselme; ba kalar ndan üstün hale gelme 

Üstünle meler

Üç aylarda sabah ezan ndan sonra 
minareden okunan dua 

Uzat lma, uzatma. Sürdürme 

Esas, ana, ilk 

1- Mülk sahibi olma 
2- Kendine mâl etme 

Birden fazla mülke sahip olma 

1- E ilerek ve eli ba a götürerek selâm 
verme 
2- Dilek 

Dileme, dilek, istek 

Dilekler, istekler 

Bir yerde toplanma, birikme, y lma 

nat. Direnme. Kafa tutma 

Benze me

Kâr; kâr pay ; kazanç, fayda 

Benzerlerinden farkl  olma. Sivrilme. Kendini 
kabullendirme  

Mühürleme 

1- Elde etme, sa lama 
2- Güven hissi verme 



Güvence olarak gösterilen kefil, para veya söz 

Temin yoluyla 

1- A rba l l k
2- Tedbirli davranma 

Davran lar  ölçülü olan 

Söz aras nda nükte yapma 

Temlihler, nükteli sözler 

1- Mülk olarak vermi 
2- Bir hakk n ba ka birine geçirilmesi 

Mülk olarak vermek yoluyla 

Devlete ait arazinin gelirinin, ekip biçene 
verilece ini belirten belge

Egzersiz. dman. Tekrarlamal  al t rma 

1- Bir ba kas n n ya da toplulu un ad na
davranma 
2- Tiyatro oyunu 
3- Söz gelimi, örne in 
4- Benzetme 

Bir ki i, kurum ya da topluluk ad na hareket 
etmek 

Temsil ile ilgili, canland rma 

1- Ay rt etme. Seçme 
2- Mahkemelerce görülen bir davan n
karar n n incelenme mercii 

Temyiz karar  sonucunda 

Temyiz yoluyla 

Bir mahkeme karar n n Yarg tayda 
görü ülmesini istemek  

Az bulunur hale gelme; nadirle me 

Kula a ho  gelmeyen ses ve kelimelerin bir 
arada olmas . Kakafoni 



Çekemezlik, haset 

Çeli ki, çeli me, z ddiyet 

1- Birbirine uygunluk, yak ma 
2- Orant

Kimyada De i meyen Oranlar Kanunu 

Ruhlar n bedenden bedene geçti ine
inanmak. Ruh göçü 

Üreme. Türeme 

Kendili inden türeme 

Etine dolgun 

Dikkatle bakma 

Ü engeç, a r davranan 

Miskinler yuvas

Bir i in belli bir biçimde yap lmas n  tekrar 
söyleyerek hat rlatma, uyar m. Uyarma 

renme 

1- Ders aralar nda verilen dinlenme 
2- Nefes alma, soluk alma, solunum 

Solunum. Soluma 

Okullarda ö rencilerin ders aralar nda 
dinlenme yeri 

Çe itlilik, çe itleme 

Parlama, ldanma, ayd nlanma 

Gezinti 

1- A a lama 
2- Alçalma 



Alçak gönüllülükle 

1- Iss z, bo
2- Yaln z, tek 

1- Ele tirme, ele tiri 
2- Noktalama 

Ele tirel. Ele tirmeli 

Ele tiriler

Memur maa lar nda indirim yapma 

Örnek olmas  için yap lan cezaland rma 

Bo altma 

Azaltmalar, indirimler, eksiltmeler 

Mevlevi dervi lerinin sem’a s ras nda
giydikleri kolsuz, geni  giysi 

Rahat na dü kün 

Uygun bulma, yara t rma 

1- Düzenlemeler 
2-  yerindeki kadro fazlas n  i ten ç karma 

A açtan dü en yapraklar  toplama 

Arapça bir kelimenin sonunu (nun) biçiminde 
okumak için konulan çift üstün, esre veya 
kesra i areti (‘rabbi’ sözcü ünü ‘rabbün’ 
okumak gibi) 

Tenvinler 

1- I kland rma, ayd nlatma 
2- Ayd nlat c  bilgi verme 

I kland rmalar, ayd nlatmalar 

Ayd nlat c  bilgi vermenin sayg l  ifadesi 

Sakin, sessiz 

Kusur kondurmama, ay rma, ayr lma 

Ayr  tutmalar 



ndirme, azaltma, ç karma 

Fiyat indirimi, iskonto 

lâhiyat 

Ac ma. Merhamet etme 

Bile imler

Türkmenler 

Yükselme, ilerleme, geli me 

lerlemeyi seven. lerici 

lerlemeler 

1- Na me, ark , ezgi 
2- Tekrarlana tekrarlana usand ran söz 

ark  söyleyen 

Ramazan’da yats  ile Salat-  Vitr aras nda
cemaatle k l nan namaz 

1- Kefeli tart  aleti 
2- Uyu ma, anla ma
3- Mizan 
4- Bir burç ad

ki taraf n anla mas

1- Görgü 
2- Al t rma, e itim 
3- Hafif yollu cezaland rma 
4- Baz  yemeklere konulan yumurta, sirke, 
salça vb’nin kar m hâli 

Terbiyeli olmaktan 

Terbiye edilmi

E itimsel 

Çevirici, çevirmen 

1- Çeviri 
2- Konu ulan dile çevirme 

Biyografi, özgeçmi



Devlet adamlar n n biyografisi 

Divan Edebiyat nda kafiyeleri farkl  olan ve 
her bendin sonunda tekrarlanan kafiyeli beyti 
bulunan naz m türü 

Seçme, be enme, ye leme 

Agâh Efendi’nin yay nlad  gazete 

Bir sözü beklenmeyen bir ekilde tamamlama 

Soysuzla ma, yozla ma 

1- Karars zl k, duraksama 
2- Ne istedi ini bilememe 

Dükkânlarda tavana kadar yap lan raf 

Ölen kimsenin miras . B rak tlar 

Ölen kimsenin miras . B rak t

Bile im. Bile me 

Manevi güç bulma 

1- Güzel ve hafif sesle ark  söyleme 
2- ak ma

Terennümler 

S ras  gelme, gerekme, dü me 

Sütten elde edilen ya . Kaymak ya

1- Yükselme. Rütbe alma 
2- Yükseltme 

Terfi ederek 

Rehin verme, rehin koyma 

Askerlik görevini bitirenin ordudan ayr lmas

B rakmak, ayr lmak, çekip gitmek 



1- Eyerin arka bölümü 
2- Terk edilmesi 

Ölme 

1- Bile im
2- Tak m
3- Sentez, olu um 
4- Dilbilgisinde tamlama 

Bile imsel 

Her parçan n sonunda, farkl  kafiyeli beyti 
bulunan, gazele benzer naz m biçimi 

Kimyasal bile im 

Dünyadan vazgeçip bir kö eye çekilme 

Ölme 

Yerini b rakma 

Silme, çizme 

1- S caktan dolay  vücuttan ter akmak 
2- Bir eyin üzerinde buhar birikmek 

H ristiyan 

Gemi yap m yeri 

Korkak 

1- Düzene koyma, s ralama, düzme  
2- Dizgi 
3- Düzen, intizam 
4- Bir olay n olu  s ras na göre anlat m
5- Asker arkada

1- Kar lama haz rl klar
2- Önlemler 
3- Düzen, düzenleme 

Olumsuz bir duruma kar  haz rl k yapmak 

Çok taze, çok körpe, çok güzel 

Bir fikri destekleme 



Haz r cevap 

Giysi dikicisi 

Rastlama, rast gelme, rastlant , aramadan 
bulma 

Rast gelerek, rastlant  sonucu 

Rastgele olan 

ki eyin çaprazlama olarak birbirinin üstüne 
binmesi 

Bacanak veya elti olma 

Sa rla ma 

S n fland r lm  kitaplar, eserler 

Dayan ma, omuzda l k

1- pe dizili 33, 99 veya daha fazla boncuktan 
olu an, ibadet, oyalanma veya süs amac yla 
kullan lan dizin 
2- “Süphanallah” kelimesini devaml
söyleyerek Allah’  anma 

Tespih çekmeler 

1- Ku kuya yer b rakmayacak ekilde 
gösterme 
2- Sa lam bir biçimde yerle tirme. Yerinden 
oynamaz hale getirme 

Nesirde cümleleri kafiyele tirme 

Resmi kayda geçirme. Sicile geçirme 

Tesciller, sicillemeler 

Bir gazelin beyitlerine ayn  vezin ve kafiyede 
dört m sra katarak beyitleri 6 m sraa ç karma 

Sebep olma 

Secdeye kapanma 

Gece uyuyamama 



eker hastal

Avutma. Ac  bir olay  unutturmaya çal ma 

Teselli bulan 

Teselliler 

E i ölen kad n n matem elbisesi giymesi 

Verileni teslim alma 

1- Zincirleme gitme 
2- Bir borçtan birden fazla ki inin sorumlu 
olmas

Zincirleme olarak gitmek 

Zehirlenme 

(kad n) Örtünme, gizlenme, kapanma 

hmalkârl k, ü enme, kay ts zl k

Kolayla t rma 

1- Büyüleme, büyü yapma, aldatma 
2- Ele geçirme 

1- Büyülemek  
2- Ele geçirmek 

1- Etki, etkileme, dokunma 
2- z b rakma 
3- Kederlenme 

Tesirler 

Havan n etkisi 

Kurulu . Kurma, yapma. Temel atma 

1- Kurmalar. Dö em (TDK) 
2- Kurumlar, kurulu lar 

Tesisat i leri yapan 

Bar n temellerini atma 

Öfkeyi yat t rma, sinirleri yumu atma 



Su verme. Sulama 

1- Silahland rma 
2- Derisini yüzme 

1- Bir emaneti sahibine verme, yerine verme 
2- Gerçe i söyleme 
3- Pes etme 

Teslim edileni almak 

Teslim edilen e ya ya da paralar 

Ölmek 

Boyun e me. Teslim olma 

Alma ve verme 

1- Üçleme, üçe ç karma 
2- H ristiyanl kta (baba-o ul-kutsal ruh) olarak 
Tanr ’n n üç ayr  ki ilikte ortaya ç kt na
inanmak 

Ad verme 

Kelimenin sonuna (ayn) ya da (eyn) eki 
getirilerek, “iki adet” anlam  vermek (Örn: 
Tekzibeyn = iki kez tekzip etme) 

Çabukla t rma 

1- Sonuca ba lama 
2- Düzleme 

Düzlemek 

Benzerlik, benze me 

Benze meler 

Benzetme  

Benzeme, benzemeye çal ma 

Giri im Giri me

Giri imler 

Özel te ebbüs 



Yat r m

iddetlenme 

Namazda “ettehiyyatü” duas n  okuma ve bu 
dua kadar geçen zaman 

üphelenme 

1- Olu um, kurulma 
2- ekillenme; biçim kazanma 

Te ekküller 

Deniz olu umlar

yili e kar  memnuniyet ifadesi 

Te ekkürler 

Tan maktan eref duyma. ereflenme 

ereflenmeler; eref bulmalar 

Da lma

Fikir ayr l

Bir guruptan ayr lmalar n devam etmesi 

evklenme, gayrete gelme 

Kar ma. Kar kl k

Kar kl klar 

Kelimelerin kar mas

Kay ts zl k, ihmal 

Yükseltme 

1- Sergileme 
2- Gösterme 
3- Yayma; dillere dü ürme 



Te hirler 

1- Seçme, fark etme, tan ma, anlama 
2- (T p) Hastal n ad n  koyma 

Te hisler 

(Ed.) E yay  insan gibi konu ur, hisseder 
olarak canland rma 

üpheye dü ürme 

üpheye dü ürmeler 

1- Meydana getirme, olu turma 
2- Kurulu , olu um 

Kurulu lar; örgütler 

Adalet te kilat

Anayasa 

Anayasa 

Kurulu a yönelik 

1- çine alma. Kapsama 
2- Konu maya daha geni  bir anlam verme 

1- Susam
2- Çok istekli 

Cân  gönülden istekli 

Susam lar

Güzel yüz görmeye hasret kalm

Ay plama 

1- ereflendirme. ereflendirilme 
2- Gelme-gitme 

1- Protokol kurallar ; tören kurallar
2- Kabul 



Protokol görevlisi 

1- Açma, yayma. Parçalara ay rma 
2- Anatomi 

Bir konuyu ayr nt lar yla anlatmak 

Otopsi yap lan oda 

Yasama. Yasa koyma 

Yasama dokunulmazl

Ba kas n  ortak etme 

birli i

Ekim ve Kas m aylar n n ortak ad

Ekim ay

Kas m ay

1- Gayrete getirme, isteklendirme, özendirme 
2- K k rtma 

Te vikler 

Te vik eden 

Yüce te vik 

Te vikçi, özendirici, isteklendirici 

Kar t rma, buland rma 

U urlama 

Sahte hekimlik 

Temizlenme 

Aç k yaralardan giren mikrobun yol açt
tehlikeli bir hastal k

Tatar 

Tavaf etme 

Tetkik etme, ara t rma, bilgi edinme 



nceleme 

Tabi olanlar, ba l  ki iler, maiyyet 

Birbirine uyma, uygun olma 

Ço alma, artma 

Sak nma 

Tarihler 

Mirasa konma 

1- Bir haberin a zdan a za yay lmas
2- Hadis-i eriflerin rivayeti 

Tevatürler 

Kulaktan kula a yay larak 

1- Alçak gönüllülük 
2- Gösteri sizlik 

Alçakgönüllü 

lenen bir suçu bir daha yapmamaya verilen 
söz 

Tövbe öden kimse 

Azarlama 

1- Yöneltme, yönlendirme, çevirme 
2- Söz atma 
3- Rütbe veya makam verme 

Yöneltmek, çevirmek 

Verme, b rakma. Emanet verme. Teslim etme 

B rakarak, emanet vererek 

1- Bankaya para, senet yat rma 
2- Teslimat. Yat rma 

Para yat rmak 

Vecde gelme, co ma



1- Güleryüz gösterme. Ho lanma. Sevme 
2- Bir tarafa yönelme 

Teveccühler 

Sevgi gösteren 

Uygun gelme 

Allah’tan gelene raz  olma. Tanr ’dan 
bekleme 

Sevip sar lma

Do um. Do ma 

Bitki veya hayvan n kendi kendine do mas

Geni leme 

Giri me, ba vurma, ba lama 

Giri erek, ba vurarak 

1- Gerilme, gerginle me 
2- Gerilim 

Ç l k atma 

1- Allah’ n yard m na ula ma 
2- Erkek ad

Uyarak, uygun olarak, …e göre 

1- Birle tirme, bir araya getirme 
2- Allah’ n birli ine inanma 
3- “Lâ ilâhe illallah” sözünü söyleme 

Tevhitler 

Birle tirerek 

Mevlevi tekkelerinde sema ayini yap lan yer 

stanbul’da ç kan bir gazete 

Yarg tay’ n iki dairesi aras nda verilen 
kararlarda farkl l k olmas  durumunda, 
Yarg tay Daireler Kurulu’nca al nan ve 
emsale esas gösterilecek karar 



Kuvvetler birli i

Ö retimin tek elden denetimi 

Allah’ n birli ine inananlar 

Bir söze farkl  anlam vermeye kalkma, 
yorumlama 

Sözleri de i tirme 

Sözü de i tirerek 

Padi ah buyruklar na çekilen ni an; tu ra 

1- Birini tutuklama 
2- Al koyma 
3- Durdurma 

Kesinti 

Kesinti yapmak suretiyle 

Tutuklular n bulundu u yer. Tutukevi 

Vekil yapma 

Hz. Musa’ya indirilen, branilerin kutsal kitab

Birden fazla anlam  olan bir sözcügün en 
uzak anlam n  kullanma sanat

1- Geni letme, yayma 
2- Geni letilme 

Geni letmeler 

Geni letilmi  yorum 

1- Belgeleme. Belge ile kan tlama 
2- Sa lamla t rma 

Dizelerin ilk harflerinin okunmas yla ortaya 
ç kan metin. Akrosti

Vücuda dö me yapma 

Çok tövbe eden 



Kerbelâ olay nda Hz. Hüseyin’e yard m
edilmemesinden pi manl k duyanlar n
olu turdu u grup 

Da tma, payla t rma 

Da t m, da tmalar 

Da t mla ilgili 

Adalet da t m

Uyan k durma, haz r bulunma. Uyan kl k

Uyan k bulunmalar 

Su olmayan yerlerde, toprak veya kum gibi 
eylerle abdest alma ya da gusletme 

Do rulama 

Do rulayarak 

1- Z tl k
2- Terslik 

Ortaya ç kma, belirme, görünme, gözükme 

1- Ba rarak yap lan toplu gösteri 
2- Hastal k belirtileri 

Tezkereler 

1- Hat rlama, an msama 
2- Bir konuyu tart ma, konu ma

Tezekkürler 

Sars lma, sallanma, titreme 

Bürünme, örtünme 

Evlenme 

Süslenme 

1- Süsleme 
2- Yald zlama, yald z sürme 

Tezhipler 



1- Pusula. Küçük hat rlatma notu.  
2- zin belgesi 

Askerli ini yeni  bitirmi  ki i

Hat rlatma 

Ozanlar n biyografisi 

airlerin biyografileri ve iirlerinden örneklerin 
yer ald  kitap 

1- Soru turma sonucu aklama, temize 
ç karma 
2- Mal n zekât n  verme 

Bir ahidin durumunu ö renmek için 
mahkemece muhtar veya yörenin önde 
gelenlerine gönderilen yaz

Aklama belgesi 

Evlendirme 

1- Kötülük amac yla yap lan dedikodu. Yalan 
dolan 
2- Yalan söyleme 

Biri hakk nda yap lan konu malar. Ko uculuk 

Yalan olarak 

Fazlala t rma 

Art rmalar, ço altmalar 

De ersiz olarak göstermeye çal ma 

Süsleme, bezeme 

Süslemeler. Bezekler 

Süslemecilikle ilgili 

Süsleme sanat

Ço almak 

Doktorlu a uygun olarak. T bba göre 



Hekimlikle ilgili. T pla ilgili 

T p Fakültesi 

Güçlükle nefes alan 

1- Esrarl  kudret 
2- Sihir, büyülü ey 
3- Çare 

T ls mlar

Süsleyici, süsleyen, bezeyen 

Mizaç, yarat l , huy 

Kuzey Afrika’dan geli en gerici ak m

Mal al m sat m

Dükkân 

Mal al m sat m n n yürütüldü ü yer 

Deniz ticareti 

Al m sat ma ait. Tecimsel 

Ö renciler 

Kur’an-  kerim’i usulünce güzel ve yüksek 
sesle okuma 

Ihlamur 

Yön, hiza, taraf 

Ö renci 

1- Binek hayvan n  temizleme 
2- Atl  asker besleyen beylere vergisi de 
al nmak üzere ayr lan arazi 

Ak l hastanesi 

Sürüngenlerden, genellikle Afrika’da 
ya ayan, derisi kal n, iri ve y rt c  hayvan 
Sembol, örnek, simge 



Örnek 

Gazete ve dergilerin bir defadaki bask  adedi 

1- Ac mas z, gaddar 
2- Eski Yunan’da yönetimi zorla ele geçirerek 
despotça yönetim sergileyen 
3-Arnavutluk’un ba kenti 

Saç veya sakal n kesimi 

1- Karanl k
2- zmir’in ilçesi 

Bulan k

Okçu. Ok atan 

Haziran  

Sevgilinin kirpi i ve bak

Keyif verici bir maddeye dü kün olan 

Balta. Nacak. Kazma 

Türk Liras

1- Çe itli spor oyunlar nda kullan lan çe itli 
büyüklüklerde, genellikle deri ya da 
kauçuktan yap lm  yuvarlak nesne
2- Gülle, arapnel, demir veya ta  mermi atan 
a r ate li silahlar n tümü 
3- Kuma , kâ t gibi eylerin belli miktardaki 
ba

1- Top dökülen yer 
2- stanbul’da bir semt 

Ucu top biçiminde silah 

1- Birine isnat edilen suç 
2- Kabahat 

Nargile tütünü 

Do u Karadeniz bölgesinde il ve il merkezi 



Balkan Yar madas n n Güneydo u kesiminde 
tarihi ve co rafi bölge 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 

Türkçenin güzel konu ulmas nda örnek 
al nan meslek grubu 

1- Güzellik, ho luk, rahatl k
2- Cennette bulundu una inan lan büyük bir 
a aç 
3- Kad n ad

1- Hz. Nuh’un gemisine ald  canl lar n
d nda, her eyin sular n alt nda kald n n
anlat ld  dönem 
2- Güçlü f rt na 
3- Erkek ad

Nuh Peygamber zaman nda ya anm  tufan 

Tufan görmü  ve etkilenmi

1- Dalkavuk 
2- Ba kas n n s rt ndan geçinen, asalak, 
parazit 

Dalkavukluk  

Çocukluk 

Alay ile tümen aras ndaki askeri birlik 

1- Fermanlar n alt ndaki padi ah imzas
2- Erkek ad

Osmanl mp.’nda ferman ve beratlara özel 
i aret koymak 

Osmanl ’da tu ra i areti yapan memur 

1- Garip, ilginç, al lmam
2- Münasebetsizlik 

Acayip durum 

Çorap, mendil, eldiven gibi giyimi 
tamamlayan nesneler 



1- Uzunluk 
2- Çokluk 

Uzunlamas na 

Bitmeyen arzu. H rs 

Ya am uzunlu u

Sarkaç uzunlu u

Güne in do u u

Önceden tespit edilmi  bir konuda, 
oyuncular n sahnede içlerinden geldi i gibi 
konu tuklar , nükteli ve taklitli oyun 

Ay n do u u

Kula a ho  gelen parlak sözcükler kullanma 

1- Türklerin ya ad  her yer 
2- Erkek ad

Turanc l k yanl s  olan 

Türk rk

Az bulunan 

1- Türk’e ait 
2- Yerle me, konu lanma 
3- Ev, konut 

Sina yar madas nda da . Allah’ n
Hz. Musa ile konu tu u da  olarak kabul 
edilir 

Aln n önündeki saçlar 

Yollar 

1- Turunçgillerden portakala benzeyen t rl
bir meyve 
2- Antalya’da bir ilçe 

Turunç renginde 

Fatih Sultan Mehmet’in stanbul’da yapt rd
su kanal



K n yenilmek üzere sonbaharda sebze ve 
meyvelerden haz rlanan, ek ili ve tuzlu 
yiyecek 

Papa an cinsinden bir ku

“Mucize anlatan papa an m” 

Uyduruk hikâyeler 

Örtü 

Bir konu ma kusuru olarak, kelimenin bir 
hecesinde tak larak pe pe e söylemek 

Suda eriyen, yiyecekleri tatland rma ve 
korumada kullan lan billursu madde 

Büyük ticarethane sahibi. Tacir 

Ate li silah. Büyük tabanca 

Tüfek yap lan yer 

Pamuktan, ince ve seyrek dokunmu  bez 

Toprak 

Topraktan. Toprakla ilgili 

Kad n n yüzü d nda her yerini kapatan örtü 

Türbeyi bekleyen ve temizleyen ki i. Türbe 
bekçisi 

1- Farkl  yönlerden gelen hava ak m
2- Ters ak nt

Anadolu, Asya ve Do u Avrupa’da ya ayan, 
Türkçenin lehçelerini konu an soy ve bu 
soydan olan 

1- Türkler 
2- Kudretli 
3- Kad n ad

Türklerin konu tu u dil 



Türk dilinin kullan mda olan kelimelerini bir 
araya getiren kitap 

Türklerin yo unlukla ya ad  yerler 

Türk’e ait 

Türklerin ana yurdu. Ta kent, Semerkant, 
Buhara gibi ehirleri de kapsayan büyük 
vatan 

Ortado u’da iki k tadaki topraklar yla Asya ve 
Avrupa devleti. 

Türk kültürünü ara t ran bilim. Türkoloji 

Türklerin vatan

Türkçe’nin çe itli lehçelerini konu an, 200 
milyon civar ndaki nüfusuyla dünyan n çe itli 
yerlerinde ya ayan halklar toplulu u. 

Türkistan, Azerbaycan, Ortado u ve 
Toroslar’da ya ayan Türk kavmi. O uz  

Saçma sapan 

Güç, kudret 

Güçlü, kudretli, dinç 

Zengin 

Üzerinde tüy olan 

Hükmi 

Televizyon

Twitter mesaj



Sonsuzluklar, ebediyetler 

1- A r  ba l l k
2- Kulluk, kölelik 

Garip, çok acayip ey 

Havada yol almak 

Ut çalan. Utçu 

Sapk nl k, yoldan ç kma 

Yatay 

1- Arazide ya da aç k denizde gözün 
görebilece i son nokta 
2- Erkek ad

Ölme 

1- Pis koku 
2- rin 

rinle tirme 

Bir i i ba armaya çal mak. 

1- Bir i i üzerine alma. Sorumluluk. 
2- Birinin yükümlü oldu u görev 

Di er, ba ka

Ahiretle ilgili. Öbür dünya ile ilgili 

Konusu ahiretle ilgili i ler olan çal malar 

Anla malar 



Eski anla malar 

Dostluk, ba l l k, karde lik 
Bilgiçlik taslayan kimse 

Kartal 

Mekke yak nlar nda, Araplar n her y l panay r
düzenleyip sanat faaliyetleri yapt klar  yer 

Ahiret 

1- Yap lmad ndan dolay  içe dert olan ey 
2- Dü üm 

Gönül derdi 

Dü üm biçiminde olan 

Unsur 

1- Ceza, i kence 
2- Çok çirkin 

Ak llar

Birinci 

Ekleme, katma, ilâve etme 

1- Âlimler, bilginler 
2- Sar kl  din bilginleri 

Bilginlik 

Osmanl larda yeniçerilere üç ayda bir verilen 
maa

Allahl k s fat

limler, bilimler 

Alamet, iz, ni an 

Din bilgisi 

Matematik bilimleri 

Siyasi bilimler 



Yükseklik, nicelik 

Cömertlik 
1- Yüce 
2- Manevi âleme ait. Semavi 
3- Erkek ad

Öteki dünya 

Kad n ad

Yücelik, büyüklük 

Çok yüce 

1- Prensip, ilke 
2- Destek, dayanak 

Bir eyin olmas n  beklemek 

1- Okyanus. Anadeniz 
2- Ulu, engin 
3- Arap Yar madas n n güneydo usundan 
Hindistan k y lar na kadar uzanan aç k deniz 

1- Saadet, mutluluk  
2- Bay nd rl k
3- Kad n ad

Hac mevsimi d nda Kâbe ve Mekke’yi 
ziyaret etme 

1- Genel 
2- Herkes, hep, bütün, tüm. 

Herkese oldu u gibi. Bütünüyle 

Bir kimsenin i i, mesle i, ya da toplumdaki 
yeri ile ilgili olarak kullan lan ad. San. Lakap 

Uydu üzerinden yay n gönderen veya alan 
sistem

Çöl Araplar

Dünyan n ilk sözlü ü

Yöntem gere i

Yönteme ili kin



Ki inin öz ana babas  ve çocuklar

Ege bölgesinde il ve il merkezi 

1- Â klar 
2- Türk müzi inde ana makamlardan biri 

Merkür y ld z

Operada perde aç lmadan önce orkestran n
çald  parça 

Kaynaklar 

Toplumdan kaç p kö eye çekilme 

Yaln zl k kö esi 

Daha büyük 

1- Organla ilgili 
2- Organik 

Organik kimya 

1- Canl l k
2- Organizma 

Türk müzi inde bir makam ad



1- Küçük köle  
2- Erkek ad

Atal k, babal k

Uzakta 

Hizmet kar l  ödenen para 

Belirli bir ücret kar l  çal an 

Sevaplar 

Sevaplar 

Herkese veya her defas nda üç kez olan 

Edipler, yazarlar 

Üflemek i i

1- Dudaklar  büzerek sertçe nefes 
vermek 
2- Nefesli bir çalg y  çalmak 

1- Â k
2- Biçare 
3- Kad n ad

Y ld z n batmas

Okuyup üfleyerek hastal klar
iyile tirdi ini sanan veya bu yolla 
doland r c l k yapan 

1- Ahbapl k, dostluk 
2- Al ma, görü me, tan ma 
3- Kad n ad



Sohbet etmek 

Emirler, beyler, amirler 

1- Umut, beklenti 
2- sim

Ümitlendiren 

Ümit yeri. Bir ey beklenen makam 

Kurtulu  ümidi 

Gelece in umudu 

Ümitli, umutlu 

Olmas n  ummak 

Ümidi olmayan 

1- Bir peygambere inan p ba lananlar 
2- badetlerinde ayn  dili kullanan 
ki ilerin tamam

slâm toplumunu kurma yanl s

Müslümanlar 

Bütün insanlar 

Hiç okuma yazma ö renmemi

Çocuklu cariye 

Cahilce 

Mekke ehri 

1- Fatiha suresi 
2- Akl  evvel 

Fatiha suresi 

Bir örnek i  giysisi 

Al m



1- Al kanl k
2- Arkada l k

1- Ün yapmam
2- Sessiz harf 

sim, lâkap, san 

Ordu’da ilçe 

Ortado u’da devlet 

Artmak, ço almak 

Esirler 

stanbul’da ilçe 

1- fade ekli. Anlat m
2- Tarz, ekil, usul. Olu  biçimi 

Üslûbu olmayan 

Belli bir tarz  olmama durumu 

Üslü 

1- Üstün bilgi ve yetene iyle bir bilim ya 
da sanat dal nda yer edinen ki i
2- Usta, sanatkâr 
3- Masonlarda ba kan 

En büyük üstat 

Ustaca 

Yüzba l k’tan önceki rütbe 

Silindir eklinde olan 

Bu 

Gerçekle tirilmesi imkâns z olan 

Koruluklarda ya ayan boz renkli 
güvercin 

Bir toplulu u olu turan ki ilerden her biri 

Halk aras nda nazara kar  tütsülenen ot 

stenmeyen bir olay n yaratt  olumsuz 
ruh hâli 



Verilen söz 

Söz vermek 

Din adamlar n n ibadet yerlerinde yapt klar
konu ma 

Ba l

1- Yap lmas  gerekli olan 
2- Zorunlu 
3- Müslümanl kta farz derecesine yak n olan 

Vacip olan eyler 

Gereklilik 

Allah

1- Zengin 
2- Erkek ad

1- Belirtilen zaman. Mühlet 
2- Ecel, ölüm 

Vadesi olan 

Ölmek 

1- ki da  aras nda kalan çukur alan 
2- Nehir yata
3- Alan 

Eski tarz, eski usul 

Yeter, elverir 

Çölde ye il ve sulak tar m alan



Korkulacak durum; tehlikeli hal; güçlük 

Tanr n n birli i

Tanr n n tek olu u

1- Teklik, birlik 
2- Allah’a yak nl k. 
3- Erkek ad

Vahdet (belirtme durumu) 

Tekçilik 

Varl n tekli inden yola ç kan tasavvuf 
anlay

Tekçilik, bircilik 

Mükemmel (Ermenice erkek ad )

Bo  faydas z, saçma 

1- Ba lay c
2- Erkek ad

Kad n ad

“Ak l veren Allah” 

1- Tek, bir 
2- Allah’a yak nl k
3- Erkek ad

Kad n ad

Tek olarak 

1- Çok tehlikeli, korkulu.  
2- A r hastal k

1- Vah ilik, ilkellik 
2- Korku, ürküntü 
3- Iss zl k

Iss z ve tenha yer 

Ürkütücü 



1- Yabani, evcille memi
2- Sald rgan 
3- Duygusuz, ac mas z

Vah i bir biçimde 

Vah ice 

Ac r m!, yaz k! 

Vahiy gelmek 

Genellikle cami ve mescitlerde dini ö ütler 
veren ki i

Olay, hadise 

Yeniçeri oca n n kald r lmas

Devletin tarihini yazan resmi tarihçi 

1- A rba l l k, temkinlilik, sakinlik 
2- Ciddilik 

A rba l l , temkinlili i, ciddili i

A rba l , ciddi 

Olaylar 

Günlük olaylar n not edildi i kitap. Kronoloji 

1- Hac lar n Arafat’ta durmalar
2- Duru

Vakfetmek i i

Vak fla ilgili 

Vakf n kurulu  amaçlar n n yaz ld  belge 

Vak f senedi. Vakfiye 

1- Gerçek. Gerçi. Her ne kadar; ise de 
2- Olay 
3- Rüya 

Olaylar 



1- Haberi olan, bilen 
2- Vakfeden 

Gizli eyleri bilen 

Olan, olmu , vuku bulmu

Sava ç

Oldu u zaman. Ne zaman ki. ...d  zaman 

mkân bulunursa 

Gençlik 

Sabaha yak n zaman 

çkiye ba lama zaman

Sava  zaman

Bir zamanlar 

Para durumu 

Ö le vakti 

Havas n  tümüyle bo alt p s k t rma 

1- A rba l , temkinli, onurlu 
2- Erkek ad

A rba l l kla

Kurba a sesi 

1- Yüksek, yüce 
2- Erkek ad

skambilde bir kâ t

Bir ilin en yetkili mülki amiri 

Anne, ana 

Anne ve baba 

Anal k ve babal k vasf

Vilayet  



Küçük el bavulu 

Allah ad na söylenen büyük yemin 

1- Seven, sevdal
2- Erkek ad

Kan emici yarat k

Kültürel eserlere de er vermeyip bunlar
yak p y kan kimse 

stanbul’un Anadolu yakas nda semt 

Salepgillerden güzel kokulu bir bitki 

1- Yaprak, kâ t
2 - Yaz l  kâ t
3- Alt n, gümü  gibi madenlerin dövülerek 
ince yaprak hâline getirilmesi 

Yaz l  kâ t

Sevgi ve sadakatin belgesi 

1- li iksiz, ba s z, kurtulmu
2- Serbest 

Kurtulmak, ayr  tutulmak 

1- Söylenti 
2- Akla gelen 

Gelir. Gelirler 

Gelen evrak 

Akla gelen, hat rlanan 

Toplardamar geni lemesi 

Mirasç

Zenginlik 

Tehlike. Zor durum 

1- Orta. Orta düzey 
2- Ortam 



Ortalama, orta 

Orta halli 

Ay rt edici özellik 

1- Nitelikle ilgili 
2- Erkek ad

Kad n ad

Nitelik 

1- Öven. Metheden 
2- Erkek ad

1- Ula an, kavu an, varan 
2- Tanr ’ya kavu an 

D tan 

Ortada. Ortas

1- Araç 
2- Arac
3- Arac l k
4- ki eyi ba layan 

Dolayl

Arac  olmak, arac l k etmek 

1- Öksüz, yetim veya hastan n mal n
yönetme görevini alan 
2- Ölenin vasiyetini yerine getirmekle 
yükümlü kimse 

Geni , aç k, engin 

Geni

1- Bir ki inin ölümünden sonra yap lmas n
istedi i eyler 
2- Vasiyetname 

arta ba l  vasiyet 

Yaz l  vasiyet 



Sayfalar  yap m  kitab  eski hâline getiren 
sanatkâr 

Yurt, toprak 

Bir ülkenin halk . Yurtta

kinci vatan 

Vatan’la ilgili. Milli. Yurtsal 

Milliyetçi. Yurtsever 

Yurtsevercesine  

Feryat, ç l k

Ç l klar 

Ac  duygusu anlatan söz 

K smet, nasip 

Esas koyma, temellendirme 

Aç k, meydanda, belli 

Aç k aç k

Do urma 

Kanun koyucu 

mzalayan 

Güzel duru . Ho  durma 

Konulmayla, meydana getirmeyle ilgili 

1- Görev, ödev 
2- Yevmiye 

Görev sevgisi 

Görevli 

Bir görevi yerine getirmek 

Kutsal görev 



Yasal görev 

Görevlendirilme 

Görevlendirme 

Görevine ba l . ine ba l

Görev gere i

1- Durum 
2- Duru , konum 

Süs çiçe i koymak için kullan lan, çe itli 
maddelerden yap labilen derin kap 

...ve benzeri, ve bunun gibi, ve ba kas

…ve di erleri, ve devam

Bula c  ve öldürücü bir hastal k

Ondan sonra…   

Veba ile ilgili 

Günah 

Tüy 

A r

1- Güzel yüz 
2- Kad n ad

Yap lmas  iyi olan eyler. Vacipler 

K sa fakat anlaml  söz 

Vecde getiren, co turan, hal veren 

1- lahi a ka dalan 
2- Erkek ad

1- Zenginlik 
2- Erkek ad

1- Yüz 
2- Taraf, yan, yer, yön 



Var lmak istenen yer 

Bir bak mdan, bir yandan 

Yüzle ilgili 

Ba ka bir nedenle 

Yeryüzü 

Borç hükmünde görev; ödev 

1- Güzel, ho
2- Erkek ad

Kad n ad

Güzel, ho  anlam nda erkek ad

K sa 

Özdeyi

... gibi 

Hinduizm’in kutsal metinleri 

1- Ayr l rken söylenen esenlik dile i
2- Sevilen bir ki iyle ilgiyi kesmek 

1- Sevgi 
2- Erkek ad

Ayr laca n  bildirmek 

Veda etmek, vedala mak 

Ayr l k mektubu 

Ayr l  yeme i

Emanetler 

Eskiden, mektuplar n sonuna yaz lan, 
“dualar m zla” anlam ndaki kelime 

Emanet e ya

1- Dost 
2- Erkek ad



Kad n ad

Kad n ad

1- Dostluk ba
2- Sözünde durma 
3- Erkek ad
4- stanbul’da semt 

Vefas z

Sözünde duran, dostlu u sürdüren  

Dostunu aray p sormayan 

nsan ölümü 

1- Uygun 
2- Erkek ad

Kad n ad

Ölümler 

Bundan ba ka… 

Arabistan’da 1800’lü y llarda kurulan bir 
mezhep 

1- Allah vergisi 
2- Erkek ad

Kuruntu 

Ans z n

Ku kulanmak 

Aç k üphe 

Olmazsa… Yoksa… 

1- Ba kas n n yerine i  görme, vekillik 
2- Bakanl k ve bakanl k binas
3- Ba kas na görev verme 

Ba kas n n ad na 

Genel vekâlet 



Bir kimsenin noterce onaylanm  vekillik 
belgesi 

1- Bakan 
2- Yetki alarak ba kas n n ad na i  gören 

Ba bakan 

Bir kona n harcamalar n  yapmakla görevli 
ki i

Vekil olma durumu 

leri gelenler 

Do um 

Ama, fakat 

1- Ermi lik, velilik 
2- Dostluk, ba l l k
3- Sözünü geçirme. Söz geçirecek ya a
gelme. Otorite 

Tarikat önderlerinin hayat hikâyelerini ve 
yapt klar  i leri anlatan kitap 

Erkek çocuk, o ul 

Manevi evlât 

Öz evlât 

Hatta, olsa bile, isterse… 

Sözün k sas , k saca 

Sözün k sas

1- Allah’a yak nl k ve dostluk derecesini 
kazanan kimse. Ermi
2- Bir çocu un yapt klar ndan sorumlu olan 
kimse 
3- Erkek ad

Bir hükümdardan sonra tahta geçmeye aday 
kimse. Genellikle hükümdar n o lu 

1- Kul, köle 
2- ki Emevi sultan n n ad



Cariye 

Ermi  kad n

yilik yapan. Besleyen 

1- Dinine ba l
2- Erkek ad

Allah n sevgili kulu 

Çok eser ortaya koyan 

1- Gürültü, pat rt , ba r ma 
2- a k nl k

Ba r ma i itmek 

Birbiri ard na gelmek 

Güney Amerika’da devlet 

Çoban Y ld z

Arka 

Mirasta hak sahipli i

Mahkemece verilen, mirasç l k belgesi 

Esrar perdesinin arkas

Kal n oklava 

Ate li, bula c  bir hastal k

Mirasç lar. Kal tç lar 

Toplardamar 

Belgeler, vesikalar 

di erleri, …ve benzerleri 

Vas talar, araçlar 

Ta tlar, nakil araçlar

Vasilik 



Belge. Delil 

1- Sebep, neden, f rsat 
2- Araç, yol 
3- Kad n ad

F rsat bularak 

Mevlit 

te bu kadar! Son söz. 

üphe, kuruntu, i kil 

1- Süreç 
2- Tarz, üslûp 

Bir yasay  onaylamama  

Ya da 

Ya da 

… ya da 

Vazifeler 

Pa al k, vezirlik 

Ba bakanl k

Osmanl  döneminde ‘pa a’ unvan  ta yan; 
valilik, bakanl k yapan ki i

Vezir gibi 

Ba vezir, Ba bakan 

1- Kurulu larda para ödeme veya alma yeri 
2- Terazi 

1- Kurulu larda vezne memuru 
2- Terazi sat c s

Vezin (Belirtme durumu) 

Vezinle ilgili 

Can s kacak kadar çok konu an 



Yüzle me

Yüzyüze gelerek. Yüzüne kar

Yüzyüze yap lan

1- yiyi ve kötüyü ay rt etmeyi sa layan güç 
2- nanç 
3- Kad n ad

Birini zor durumda b rakmaktan kaynaklanan 
üzüntü 

çten gelerek. Kalben; vicdan bak m ndan 

Merhametle, iç rahatl yla, vicdanla ilgili 

Merhamet ve yürek duygusu 

Yürek yakan; ac mas z

Koruma, kay rma, esirgeme 

Do u tan 

ller

1- l
2- Valilik 

Valilik i lerinin görüldü ü ana yap

Habe istan 

Valilikte görevli memurlar 

1- Kullar 
2- Kad n ad

Bahçe içinde müstakil yap

1- Y k k, harap 
2- Üzgün 

1- Çok harap olmu  yap
2- Kederli 

Viranenin içinde 



Harabe durumda olan yap lar 

Harabe durumuna girme 

1- Sevgiliye kavu ma, ula ma 
2- ftar etmeden dayanabildi i kadar oruç 
tutmak 

Kiraza benzer, ek i bir meyve ve a ac

1- Bir ülkeye girmek ya da ç kmak için yetkili 
makamlardan al nan izin
2- K rklareli’nde ilçe 

Video kaset kaydedici ve oynat c  cihaz 
(Video Tape Recorder) 

Vah iler 

Meydana gelme, olma 

1- Olaylar; olanlar 
2- Adli olaylar 

Polise intikal eden olaylar 

Anlama, bilme, bilgi, ö renme 

Bilgiç 

1- Aksan 
2- Sözcükteki hecelerden baz lar n n
di erlerine göre daha bask l  söylenmesi 

1- Ula ma. Sevgiliye kavu ma 
2- Kad n ad

Vuslat (Kesinlik ifadesi) 

Ula ma

1- Aç k ve anla l r olma durumu 
2- Olay n ayd nlanmas

Aç k ve anla l r olmama durumu 

1- Beden, ten, cisim. nsan ya da hayvan 
gövdesi 
2- Varl k. Var olma 



Olu mak 

Allah

1- Yüzeyler 
2- Olanaklar 

1- Gelme, eri me 
2- Temsilciler, elçiler 

1- Osmanl  Devletinde Bakanlar 
2- Vekiller 

Gelme, geli

Geni lik 

Vezirler 

Su gibi akma 

Kazaklarda v harfine benzer yaka 



1- Ey! Hey!  
2- Öyle mi? 
3- Kimi duygular  güçlendirmek amac yla 
cümle ba  ya da sonunda kullan l r

Harman savurmakta kullan lan tar m arac

Iss z yer. Da  ba

Tan nmayan. El 

1- Iss z yerde ya ayan. Vah i
2- Kaba 

Eski Türk devletlerinde Ka andan sonra 
gelen en yüksek görevli  

Hat ra

Gurbet 

1- Hat rlanacak ey, hat ra. Hediye 
2- sim 

Hüzünlü an

Zihnimde 

Gençlik an s

1- Hz. Nuh’un o lu 
2- Erkek ad

Etiket 

Talan, çapul 

Sevinç ve co kuyla seslenme. Ey! Hey! 



So anl  et yeme i veya mantar yeme i

yi, güzel 

1- Hey sen!  Hey bana bak! Anlasana!  
A can m!
2- Dervi  selâm  olarak: “Ey Allah.” 

Veya. Ya da 

Musevi 

Uyan k, gözü aç k

Kesin olarak bilme, kesin bilgi, sa lam bilgi 

Kesinlikle. Ku kusuz, iyice 

Kesin. Kati 

yi, güzel 

1- Hz. Yusuf’un babas  Yakup Peygamber 
2- Erkek keklik 
3- Erkek ad

 Sibirya’da ya ayan bir Türk toplulu u ve bu 
topluluktan olan kimse. Saha  

 Koyu pembeden koyu k rm z ya kadar 
de i en renklerde k ymetli bir süs ta

Yakutlar n kulland  Türk lehçesi 

K rm z arap 

Gözya

Uyan k

Hayvanlara verilen kepekli yiyecek 

1- Gerdan 
2- Güç, kuvvet 

Ate ten ç kan alevin dönen par lt s



Arapça ark

Düzgün fizik 

u demek ki. Senin anlayaca n. Sözün 
k sas ; do rusu... 

Uçurum 

1- Dost, tan d k
2- Sevgili 

Ey Tanr . Ey Allah 

Ey Allah m

Allah taraf ndan var edilmi  (Yunus Emre) 

1- Dostlar 
2- Ayn  amaçla bir araya gelmi  olanlar 

Dostça 

Â klar 

Zevk ve e lence dostlar

Yara 

Dil yaras

Ayr l k yaras

Arkada

Vefas z dost 

Zalim sevgili 

Eski dost 

Yard mc

1- Güzel kokulu çiçekleri olan bir a açç k
2- Kad n ad

Do umdan ba layarak y l birimiyle ölçülen 
zaman. 



1- Kur’an-  Kerim’de bir sure 
2- Erkek ad

Yat l  okullarda ö rencilerin yatt  bölüm 

Evliya mezar

H zl  olmayan 

Saçma 

1-Yard mc
2- Emir subay

 2.Abdülhamit’e ba l  üst düzey yard mc lar 

Sürü sahiplerinin yayla maliklerine ödedi i
kira bedeli 

Yaylaya ç kma 

Sözlü olmayan 

K r k-dökük, virane 

1- Ürkek 
2- Görgüsüz, kaba 

Çinliler 

Elden ele 

Bütün devletler 

Güvenilir ki i olarak seçilen, bir ey emanet 
edilen  

Tekel 

Allah n kuvveti 

Türk müzi inde bir makam 

Birler, tekler 

Tek, biricik 

Birer birer. Tek tek 

srail o ullar ndan. Yahudi 



Hz. Yakup’un en büyük o lu 

Karamsarl a kap lmak 

Birbiri 

Birbiri 

Öteki 

Ötekinden 

Tek, yaln z

Biteviye, monoton, tekdüze 

Tek parça. Bütün. Bütün olarak 

Riyas z ve güvenilir dost 

1- Bir, beraber, birlikte 
2- Her zaman, sürekli 
3- Düz. Monoton 

1- Benzersiz, tek, e siz
2- Erkek ad

Birdenbire 

Toplam 

Genel toplam 

Hep beraber 

Birle mek, birbirine kenetlenmek 

1- Uzun 
2- Kad n ad

Rüzgâr gücüyle çal an de irmen 

1- Baz  erkek hayvanlar n s rt ve ba ndaki 
tüyler 
2- Sald rgan 

Yele (Gösterme durumu) 



Tekne dire ine tak larak ve rüzgâr gücünden 
yararlanarak onu harekât ettirmeye yarayan 
kuma

Uçar gibi ko mak

Yemen ile ilgili 

Yemek yenilen büyük salon 

Arap yar madas n n güneyindeki ülke 

Ba a örtülen, Yemen i i tülbent 

1- Ant, söz 
2- Sa  taraf 

Allah ad na yemin 

Bir eyi s k s k yemin ederek söylemek 

Allah ad na yemin etmek 

Kullan lmam

1- Zenginlik 
2- Sol 

1- Zenginlik içinde olan 
2- Sola ait  
3- Solak 
4- Erkek ad

Medine’nin slâmiyet’ten önceki ad

Babas  ölmü  çocuk 

Yetim gibi 

Yetim çocuklar n bak ld  yer 

Günlük, gündelik 

Pazar günü 

1- Günlük, gündelik 
2- Bir günlük i  ücreti 
3- Günlük olaylar n veya al m-sat m
hesaplar n n kay t defteri 



K yamet günü 

Cuma günü 

Zerdü t Tanr s

Tanr sal 

1- Emevi Devleti’ni kuran Muaviye’nin o lu 
2- Her türlü kötülük beklenebilen kimse 

eytana tapan 

Bir eyin birikti i yer 

Gene, yeniden, bir daha, tekrar 

Padi ah geçerken, hizmetlilerin halk  kenara 
çekmek için, “Padi ah geliyor” anlam nda 
ba rd klar  söz 

Belirli bir yön tutmak 

Yunanistan halk ndan olan kimse 

Avrupa’da kom umuz olan ülke 

1- Bir peygamber ad
2- Denizlerde ya ayan memeli bir bal k
3- Erkek ad

1- M s r’da ya am  bir peygamber 
2- Erkek ad

Ormanda ya ayan, güvercinden daha küçük 
bir ku

“Kutadgu-bilig” adl  eseriyle ünlenmi , 11. yy. 
Türk airi 

Olabilir 

Sa  taraf 

Türk müzi inde bir form 

Sol taraf 

Orduda bölük komutan  düzeyinde rütbe 



Bir eye dü künlük 

Korku 

Kentlerde belediye güvenlik gücü. Kent polisi 

Te men’le binba  aras ndaki rütbe 

Zabitler, subaylar 

1- Polis, jandarma 
2- Tanzimattan sonra kurulan emniyet örgütü 

Emniyet Genel Müdürü  

Emniyet Genel Müdürlü ü. Emniyet 
Müdürlü ü

Tutanak 

Disiplin. S k  düzen 

1- O ul, evlât 
2- Do ru insan 

Aristokrasi. Soylular s n f

Soylulardan olmak  

1- Ba arma, üstesinden gelme 
2- Sava ta dü man  yenme 
3- sim 

Safran 

Zafer anlatan iir ya da düz yaz



30 A ustos 1922’de kazan lan büyük zaferin 
y ldönümünde kutlanan resmi bayram 

Zafer kazanan. Üstün gelen 

Zafer kazanan 

Güçsüzlük, dermans zl k, zay fl k

Safran 

Osmanl ’da bir pa an n lâkab

1- Bir fikre kap lan 
2- Giden 

1- Çok sofu. A r  dindar kimse 
2- K z lba  olmayan Alevi 
3- Erkek ad

Zahit gibi 

Kaba sofu 

hmalkâr 

1- Aç k, meydanda, görünen, belli 
2- “Elbette”, “öyledir”, “zannederim” 
3- Görünü e göre... 
4- D  görünü

Destekleyen 

Ambarda saklanan tah l

1- Parlak 
2- D ar  f rlam  göz 

Tah ldan 

Görünü te, görünü e göre; göründü ü gibi 

1- Görünürdeki, görünen 
2- Yapmac k

D  görünü ler 

Dindarl k

Zahitlik (Birliktelik durumu) 



1- Eziyet, s k nt , güçlük 
2- Zor, güç 

Bir süre s k nt  ya amak 

nce yara 

Ayr l k okunun yaras

Dil yaras

Da lm

1- Artan, art ran, ço altan 
2- Art
3- Erkek ad

Matematikte art  sonsuz 

Güçsüz 

Tad c , tadan 

1- Geçen, geçmi  olan, geçici 
2- Yok olan 

Yok olmak, ortadan kalkmak 

1- ef 
2- Erkek ad

Ziyaretçi 

Afrika’da devlet 

Artan, art ran 

1- Temiz, pak 
2- Güzel kokulu 
3- Erkek ad

1- Zikreden 
2- Erkek ad

Kad n ad

Zikredenler 

Beyaz ya da pembe çiçekli, zehirli bir a açç k



Zalimler 

u, o 

Haks zl k eden; zulmeden; ac mas z

Zalimce. Ac mas zca 

Çok zalim 

1- Süre, süreç, vakit 
2- Zarara kar  kefil olma 

Bir i in bitmesi için belirsiz bir süre geçmek 

Küçümseme anlam nda imdiki zaman, devir 

Beyaz veya renkte, so anl  bir ilkbahar çiçe i

Afrika’da ülke 

nce duygulu; k ymet bilen 

Okaliptüs 

Bir harfi o, ö, u veya ü eklinde okutan i aret. 
Ötre 

Sürekli kad n pe inde ko an erkek 

Ustal k gerektiren i

Belli bir i i meslek edinen ki i

Zina yapan erkek 

Zina yapan kad n

San k

üphe ile ilgili 

A lama, inleme 

1- ncelik, kibarl k, zariflik 
2- Giyim-ku am, davran  ve konu madaki 
güzellik 

Zarif eyler 



Eksiklik, ziyan, kay p

Kayba u ram  olan 

Zarar (Birliktelik durumu) 

Zarar verici 

Yer gösteren zarf 

Zaman gösteren zarf 

nleyerek 

1- nce, nazik, be enilen 
2- nce nükteler yapan 
3- Güzel, k

ncelikle, nazikçe 

1- Zarif kad n
2- Kad n ad

ncelik, kl k

Yellenme 

Ölmek 

1- Yoksulluk, s k nt , çaresizlik 
2- Zorunluluk 

Mecburiyetler, zorunluluklar 

Mecburi, gerekli, zorunlu. stense de 
istenmese de 

Zorunluluklar 

Hazin hazin, yan k yan k, a layarak 

Ki iye özel 

Asl nda, esasen, do rusu 

Yüce zat 

Kendine özgü, özel, ki isel. Özlük 

ki ki i aras ndaki husumet 



Akci er zar  iltihab

Saydam renkte madenler 

Otomatik 

Tehlikeli bir akci er iltihab

Evli kad n

Görünüm, görünü . D  yüz 

Aciz, güçsüz 

1- Aç
2- Kö e
3- Küçük tekke 

Zaviye (Ç kma durumu) 

D  aç

Dik aç

ki aç

ki d  aç

Aç sal 

1- Kay p, yitik, yitmi
2- Zarar 

Kay plar, yitikler 

mparatorluk döneminde Sipahilere verilen en 
büyük t mar 

Dil, lisan 

1- Cehennem mele i
2- Çok iri yar  kimse 

Zebaniler 

Üst 



1- Zümrütten daha aç k ye il renkte, parlak 
bir süs ta
2- Erkek ad

Pislik, gübre 

Aciz, güçsüz, zay f

Zay f  ezen; güçsüze ac mayan 

Hz. Davut’a indirilen kutsal kitap 

Camc . S rça i i yapan 

Yasaklayarak 

Zorlay c , zorlayan; cebri 

Birkaç nefes almak 

Bir fikre kap lma, sanma; san . Sabit fikir 

Bo  fikir 

Zahitlik; dine a r  ba l l k

Alt n

1- Yüzü nurlu olan 
2- Kad n ad

Zehirli su 

Zehir saçan 

Koruyucu, koruyan 

Zehir gibi ac

Vücuttan gelen sesler 

Zihin keskinli i. nsan akl

Her y l mal ve paran n zorunlu ödemeler 
d nda kalan 40’ta birinin fukaraya 
da t lmas

1- Zekâ, zekilik 
2- Kad n ad



Bir ki inin t bbi olarak yap lan ölçümlerle 
ortaya ç kan zekâ düzeyi 

1- Erkek 
2- Erkeklik organ , kam

Bir peygamber ad

Zekâtlar 

1- Ak ll  ki i. Çabuk kavrayan; zeyrek 
2- Hâli temiz olan 
3- Erkek ad

Normal akl n üzerinde bir davran  için 
kullan l r. 

1- Temiz kad n
2- Kad n ad

Alçakl k

Depremler 

1- Kad n ad
2- Yusuf Peygamberin e i

Alçak; a a lanan; hor görülen 

Deprem 

Deprem 

Devir, süre, vakit 

Ara s ra; devirli olarak 

imdiki zaman; bu devir 

Vakitle ilgili 

22 Aral k - 31 Ocak aras ndaki k n en so uk 
dönemi 

1- Yer; yeryüzü 
2- Taban, dö eme 
3- As l, temel 
4- Kuma , kâ t, hal , tablo gibi nesnelerde, 
üzerinde biçimlerin yer ald  renk 



Zemin (Belirtme durumu) 

Durum, vaziyet. Yer ve zaman n uygunlu u

K

Kâbe yak nlar nda, ayn  adl  kutsal suyun 
ç kar ld  kuyu 

1- Na me 
2- Alt n sar s
3- Recaizade Mahmut Ekrem’in bir iir kitab

Kâbe’nin alt nda zemzem ç kar lan kuyu 

1- Kad nlar 
2- Dövenler, vuranlar 

Kad na ait 

Kad n için yaz lm  eser 

Has rdan örülmü , sapl  torba 

Hindistan’dan gelen bir baharat türü 

Siyah rktan olan kimse 

1- Uç uca s ralanm  demir veya madenden 
olu mu  dizi 
2- S ra, dizi 

1- Zincire vurulmu
2- Halk iiri ko malarda, ilk m sra n son 
kelimesinin ikinci m sra ba nda tekrar

El yazmas  kitaplar n kenar na yap lan halka 
biçimli süsler 

Zampara; kad n dü künü 

Sümüklü 

Çan; ç ng rak 

1- Ç ng rak 
2- Türk müzi inde bir makam 

Sümük 



1- Ortaoyununda kad n rolünü oynayan erkek 
2- Kad n

Orta oyununda erkek oyuncunun kad n
rolünü üstlenmesi 

1- Dansç  k z
2- Kad n ad

Kad na dü kün 

Sar erik. Ham kay s

Safran, pirinç ve ekerle yap lan bir tatl

Sar  renkte 

Cimri 

Ate e tapan 

1- Ate e tapan; Mecusi 
2- Zerdü t’ün kurdu u dinden olan 

Ekilmi  tarla 

1- Alt n da tan 
2- Bir lâle türü 
3- Kad n ad

Has alt n

r nga ile verme 

Mavi göz 

Alt n i lemeli

1- Alt n yald zl
2- Kad n ad

Çok küçük parçac k; molekül 

1- Alt n gibi. Parlak. Sar
2- Alt ndan yap lma 
3- Kad n ad

Sebze 

Yasakç lar, yasaklayanlar 



1- Yerinden yurdundan ayr lma 
2- Sonu gelme, yok olma 

Yok olmak 

Ö le vakti 

ki taraf  aç k boru 

Zatlar, ki iler

Erke in nikâhland  kad n; e

Kar kocaya ait 

Kar kocal k durumu 

Ergime 

Ergimek 

Haz duymak, ho lanmak, e lenmek 

Zevkle kar k

Sezme yetene i

E lence dü künü 

1- enlik 
2- Türk müzi inde bir makam 

Zevk alan 

1- Zemzem tak m
2- Kay k. Gemi 

Gönül gemisi 

Ek olarak 

Sigorta poliçesindeki de i iklik nedeniyle 
yap lan yeni poliçe 

1- Kullar n süsü; kullar n en güzeli 
2- Erkek ad

1- Zeki, anlay l ; uyan k
2- Baz  bitkilerin ya l  tohumu 



Zeki olma durumu 

Zeytin yeti tiren veya satan kimse 

1- Zeytingillerden a aç ve meyvesi 
2- Filistin’de kasaba 

Kahverengiye çalan ye il 

1- Zeytinya  üretip satan 
2- Erkek ad

Ölme (Sevilmeyen ki i için) 

ki z t

1- Z tl k, kar tl k
2- Geçimsizlik 

Zakkum 

Gölgeler 

Namus 

Üstü kapal  anlat m; dolay s yla 

Üstü kapal  olarak anlat lan 

ste ini üstü kapal  bildirme 

A nd r c  do al kaya 

Tanr ’n n emirlerine inanmayan kimse 

Süslü; yak kl ; güzel 

Gerdek. Gerde e girme 

Çok kara 

Uzun sesli bir harfin, vezin zorunlulu u ile 
k sa okunmas

Ya ayan, canl

Haf za bak m ndan 



1- Zihinle ilgili. Ak ldan 
2- Erkek ad

Zihne ait esaslar 

Anlay . Dü ünce biçimi, kafa 

Ad  geçme 

Dervi lerin topluca zikretmeleri 

aret vermek amac yla kullan lan, bir çan ve 
bu çana vuran tokmaktan olu an araç 

Arabî aylar n sonuncusu. 10. günü Kurban 
Bayram ’d r

Arabî aylar n 11.si 

Horluk, hakirlik, alçakl k; alçalma 

Sahibi kendisi olsun olmas n, bir mal ya da 
k ymeti elinde bulunduran ve kullanan ki i

Deprem 

Yönetici 

Zimmetler 

1- Üstüne geçirme, üzerinde b rakma 
2- Bir ticari kurulu un, bir dönem içindeki mal 
al  ve stoklar yla giderleri 
3- Üst; üstte 

Hristiyan ve yahudilerin slâm Devletine 
verdikleri vergi 

Nikâhs z cinsel birle me 

Yasad  cinsel birle mede bulunan 

1- Yeralt  hapishanesi 
2- Çok karanl k yer 

Bir yeri veya bir i i, birine rahats zl k verecek 
duruma getirmek 

Zindan gibi yer 



1- Diri, canl , dinç 
2- Sa lam; güçlü kuvvetli 

Uyan k. Aç k yürekli 

Zinde olanlar 

1- Süs, bezek 
2- Kad n ad

Sak n! Asla! Aman! Olmas n! 

1- A a
2- Saz n en ince teli 
3- Tarla sürmek, ziraat 

...den dolay , çünkü 

Dirsekten orta parmak ucuna kadar olan 
uzunluk ölçüsü 

Tar m, çiftçilik 

Tar mla ilgili. Tar msal 

Eskiden dülgerlerin kulland  28 parmak 
uzunlu undaki ölçü 

Uyan k

A a daki 

Yerin alt

Alt üst 

1- Doruk, tepe 
2- Bir eyin en üstü 

1- erefli 
2- Kad n ad

1- Süs; süsleme 
2- Erkek ad

1- Ayd nl k; k
2- Erkek ad

I kl , ayd nl k



1- Artma, ço alma; bolluk. A r
2- Artan, kalan 

Arts n! Ço als n! (nezaket sözü) 

Kalp paralar 

Konuklara veriler e lenceli yemek. ölen 

Zarar, kay p

Sürekli zarar veren. Zarar edici 

Birini görmeye gitme, görü me 

Birini veya bir yeri görmeye gitmek 

Ziyaret edilen yer 

1- Süs, bezek  
2- nsan n d  görünü ü ile ilgili konular. 
Bedeni hususlar 
3- Kad n ad

Zorla, istemeye istemeye 

Görünme, belirme, ortaya ç kma 

Hesapta olmayan, umulmad k; tesadüf 

1- Orta oyununda taklitçi, komik 
2- Erkek ad

Gizli yer 

Mazlumun hakk

Karanl k

Karanl kla ilgili, karanl k

Zalimlikle, haks zl kla 

Karanl k

Karanl  art ran 

Zulümle ilgili 

Gölgeler 



Eziyet 

Bir eyi zorla yapt ran 

Sinek 

Öz; özet; sonuç 

1- Yaz l  k sa metin; pusula 
2- Erkek ad

1- Kitaplar 
2- Mektuplar 

Cam 

Cam, porselen ve s rçadan yap lma e ya ve 
bunlar n sat ld  yer 

1- Satürn gezegeni 
2- Kad n ad

1- Kendini ibadete veren, dünyan n
geçicili ine inanan 
2- Erkek ad

Araplarda erkek ad

1- Venüs y ld z
2- Kad n ad

Cinsel temasla bula an 

Geciktirme, ihmal 

Nezle 

1- Güzel ve tatl  su 
2- Yumurta ak
3- Kad n ad

Zü ürt, paras z

1- Celâl sahibi. Korkutan 
2- Büyük olan ve korkulan Allah 

Çok yönlü 

1- Hz. Yusuf’un e i
2- Kad n ad



Yakla ma, yak nl k

1- Hz. Ali’nin iki çatall  k l c
2- Erkek ad

ekilden ekle giren zülüf 

Gönüle ho  gelen zülüf 

Türk müzi inde bir makam 

1- Sevgilinin saç
2- Menfaat, ç kar 

Hat rl  bir kimsenin can n  s kacak söz 
söylemek 

erefli itibarl

1- Çift boynuzlu 
2- Büyük skender 
3- Kur’an-  Kerim’de ad  geçen bir zat  

Zelzele, deprem; sars lma 

1- Gruplar, zümreler 
2- Kur’an-  Kerim’de bir sure 

Tak m, grup; topluluk, camia 

Masallarda geçen büyük ku

Yunus Peygamber 

Afrika’da ya ayan, boyu ve boynu uzun otçul 
hayvan 

Çiftçiler 

Nesil, ku ak, soy, döl 

Ayar  dü ük paralar. Kalp paralar 

Ekler, ilâveler 
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