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بر لسانڭ قاموسى او لسانده مسطعمل كافۀ لغاتى جامع و او لسانده قولالنلميان كلمه لردن
 لسانمزده مستعمل و غاير مستعمل اوالن كلمات عربيه و، بوحالده.عارى اولمق شرطدر
فارسيه يى جامع اولوب ده اصل تركجه كلمه لردن عارى اوالن لغات كتابلرى لسانمزڭ
 صرف تركجه كلمه لرى حاوى اولوب ده بزجه مستعمل كلمات،مالى اولمديغى كبى
عربيه و فارسيه يى و اصطالحآت متنوعه يى جامع اولمايان كتابلره ده لسانمزڭ مكمل
.قاموسى نظريله باقيله ماز
 سامى.ش
قاموس تركى (افادۀ مرام)دن
Bir lisanın kamusu o lisanda müsta’mel kâffe-i lügâtı câmi’ ve o lisanda kullanılmayan kelimelerden ‘ârî olmak şarttır. Bu hâlde, lisanımızda müsta’mel ve gayr-i
müsta’mel olan kelimât-ı ‘Arabiyye ve Fârisiyyeyi câmi’ olup da asıl Türkçe kelimelerden ‘ârî olan lügat kitapları lisanımızın malı olmadığı gibi, sırf Türkçe kelimeleri
hâvî olup da bizce müsta’mel kelimât-ı ‘Arabiyye ve Fârisiyyeyi ve ıstılâhât-ı mütenevvi’ayı câmî’ olmayan kitaplara da lisanımızın mükemmel kamusu nazarıyla
bakılamaz.
Şemsettin Sami
(Kâmus-ı Türkî, İfâde-i Meram’dan)

Bir dilin sözlüğü o dilde kullanılan bütün kelimeleri içermek ve o dilde kullanılmayan kelimeleri dışlamak durumundadır. Bu yüzden, dilimizde kullanılan ve kullanılmayan Arapça
ve Farsça kelimeleri içerip de öz Türkçe kelimelerden arınmış olan sözlükler dilimizin malı
olmadığı gibi, yalnız Türkçe kelimeleri içerip de bizce kullanılan Arapça ve Farsça kelimeleri ve çeşitli terimleri / deyimleri içermeyen kitaplara da dilimizin yetkin sözlüğü gözüyle
bakılamaz.

Şemsettin Sami
(Kamus-ı Türkî’nin Ön Sözünden)

ÖN SÖZ

Bu sözlük, bir Osmanlı Türkçesi Sözlüğüdür. Bir başka söyleyişle geçmişte kullanılan Arap asıllı Türk harfleri ile yazılmış Türkçenin sözlüğüdür.
“Osmanlı Türkçesi” denilince Arapça ve Farsça kelimeler yığını sanılmaktadır.
Bizce bu yaygın kanı yanlış olup eksik bilgiden kaynaklanmaktadır. Dönemin eğitim
kurumu olan medreselerin etkisi ve devletin yazışma usulü ile İmparatorluk dönemi Türkçesinde bu dillere ait kelimeler yoğun olarak kullanılmıştır. Biz beğensek
de beğenmesek de gelmiş, dilimize girmiştir. On asır boyunca muhtelif şekillerde ve
eserlerde kullanılmıştır. Bu alıntı kelimeler bizimdir, kültürümüzün bir parçasıdır.
Bu olgu bir gerçektir. Beğenmemekle kullanıldığı eserlerden, belgelerden, kitabelerden silinip gidecek değillerdir. Hayalî’nin meşhur
“Cihân-ârâ cihân içindedir ârâyı bilmezler
O mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler”
beytinde ifade ettiği gibi bugün Türkçeyi kullananlardan kaçımız günlük dilimizdeki kelimelerin ne kadarının alıntı olduğunun farkındayız. Batı kaynaklı kelimelerle
dolu anlatımımız, acaba beğenmediğimiz İmparatorluk dönemi Türkçesinden daha
mı arınık ve sadedir? Nasıl bugün İngilizce, Fransızca, Almanca gibi dillerden yığınla alıntı kelime dilimize girmişse o gün de öyle olmuştur. Kaldı ki İmparatorluk
dönemi kast edilerek Osmanlı Türkçesi denildiğinde zihinlerde oluşan, sadece saray
ve çevresinin dili algısıdır. Oysaki bu yazı ile yazılmış şaz şairlerine, halk şairlerine,
çöğür şairlerine ait nice sığırdili cönkler, şiir defterleri; halk diliyle yazılmış nice
Hamzanâmeler, Cenknâmeler mevcuttur. Gezgin derviş ve şeyhlerine ait nice nice
Velayetnâmeler... Halkın ideal kahramanlarına ait destanlar, Battalnâmeler... Bütün
bunlar İmparatorluk dönemi Türkçesinin ürünüdür, Türk’ün dilidir.
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Sözün özü, Osmanlı Türkçesi, ayrı bir dil değil, İmparatorluk sınırları dâhilinde
kullanılan Türkçenin tarihsel gelişme sürecindeki bir döneminin adıdır.
Batı Oğuzcası / Batı Türkçesi olarak adlandırılan bugünkü Türkiye Türkçesinin
15.-20. yüzyıllar arasındaki dönemine Osmanlı Türkçesi adı verilmek âdet olmuştur. Kimi otoritelerce bu dönemin ilk başları Eski Osmanlı Türkçesi, Eski Türkiye
Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi gibi isimlerle adlandırılmıştır. Genel bir eğilimle İstanbul’un fethi ile başlayan ve Cumhuriyete kadar uzanan döneme Osmanlı
Türkçesi denilmektedir. Bu sürece Cumhuriyetin ilk yıllarını da katmakta yarar vardır.
İmparatorluğun son döneminde “Osmanlı dili, Osmanlıya ait dil” anlamına
“Osmânî” kelimesi kullanılır olmasına rağmen buna karşı çıkışlar da olmuştur.
Özellikle Şıpka Kahramanı Süleyman Paşa’nın önünü çektiği bu tutum Şemseddin
Sami’nin “Kamus-i Türkî”si ile gerçek ifadesini bulmuş ve yaygınlaşmıştır. Bizce en
doğru isimlendirme “İmparatorluk Dönemi Türk Dili”dir. Bilim çevrelerine “Osmanlı
Türkçesi” olarak yerleşmiştir. Kimi kişilerce kasıtlı olarak “Osmanlıca” diye adlandırılması gerçeği değiştirmez. Onun için biz sözlüğümüze “Ötüken Osmanlı Türkçesi
Sözlüğü” adını uygun bulduk.
Anadolu Selçukluları, Beylikler ve Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi Türkçesi
oldukça sade ve anlaşılır olmasına rağmen 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerin alıntılanması Türkçeye, karma dil dedirtecek
bir nitelik kazandırmıştır. Bir yandan İslâm dininin terim ve temaları dolayısıyla
Arapçadan, diğer yandan edebî gelişim ve zevkin dayattığı Acem dilinden gelen alıntılar Türkçeyi nerede ise üç dilli bir üçgene oturtmuştur. Ne var ki söz varlığı her ne
kadar ödünçlemelerle / alıntılarla dolsa da cümle kuruluşu büyük çapta Türkçe kalmıştır. Büyük çapta diyoruz, çünkü bu iki dilden söz dizimi ve terkipler bakımından
da girişler söz konusudur. Dolayısıyla anlatımda bir iç içe geçmişlik ve cümlelerde
uzayıp gitme gözlemlenir. Söz diziminin bu kadar giriftleşmesinde eser sahiplerinin
sanat yapma gayreti de etkili olmuştur.
Alıntı/ödünç kelimeler kaynak dilde taşıdığı anlam yanında Türk’ün görüş, düşünüş ve yaşayış dünyasına özgü yeni anlamlar da kazanmıştır. Bilimsel yayınlar ve
hukuk belgeleri, kısmen kaynak dilin kavramları içinde kalmasına rağmen edebiyatçılar beliğ bir anlatım ve sanat yapma serbestliği içinde kelimelere yeni anlamlar
yüklemekten çekinmemişlerdir.
Söz konusu döneme ilişkin hukuk, bilim ve edebiyat eserlerinin okunup anlaşılabilmesi ancak bu dönem Türkçesinin iyi bilinmesi ile mümkündür. Bu, kaynak
dillerin gramerlerinin ve lügatlerinin bilinmesi ile mümkün gibi görünmektedir.
Birinci kısım yani gramer bilgisi doğrudur. Ancak, yukarıda sözünü ettiğimiz gibi
Türk aydını kaynak dilden aldığı kelimeye Türk’e has bir takım anlamlar da yük-
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lemiştir. Onun için bu alanda Arapça ve Farsça Sözlüklerden daha çok Osmanlı
Türkçesi Sözlüğüne ihtiyaç vardır.
Bu sözlük sadece klâsik tanımı ile Osmanlı İmparatorluğu dönemi Türkçesinin
değil aynı zamanda Türklerin Anadolu’ya ayak bastıkları andan itibaren Arap asıllı
Türk alfabesi ile meydana getirdikleri eserlerin sözlüğü mahiyetindedir. Bir başka
deyişle Arap asıllı Türk alfabesi ile yazılmış Türkçenin sözlüğüdür. Bu yüzden 11.
yüzyıldan 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar uzanan dönemi kapsar. Bu dönem içinde
Türkler sadece Arap ve Acemlerle dil ilişkisinde bulunmuş değillerdir. Yerli Rumlar,
komşu Ermeniler, İtalyanlar, Slavlar, Romenler daha sonraları da Fransız ve İngiliz
milletler topluluğuyla kültürel alışverişte bulunulmuş, dolayısıyla o dillerden de
alıntılar olmuştur. Bu alıntılar da dönemin yazısı olan Arap asıllı Türk harfleri ile
yazılmışlardır.
Geçmişimizin kültürüne vâkıf olmak, o döneme ait bilgi ve kültürel birikimi
tanımak isteyen için Arap asıllı Türk Alfabesi ile yazılmış eserleri okumak -sıkça söz
edilenin aksine- çok zor değildir. Nihayeti değişik bir yazıyı sökmek ve çözmekten
ibarettir. Burada sözlüklere de büyük iş düşmektedir. Ayrıca Türkçenin on asırlık
bir geçmişte hangi evrelerden geçtiğini gözlemlemek de herhâlde sözlüklerin yardımıyla olacaktır. Çünkü, bu dönem Türkçesinin en önemli özelliği söz varlığında
görülen etkileşim ve değişimdir.
Ötüken Osmanlı Türkçesi Sözlüğü’nün en belirgin özelliği Arap asıllı Türk alfabesinin kullanıldığı tarihî dönemleri, Eski Anadolu Türkçesi, İmparatorluk Türkçesi ve
Cumhuriyetin ilk dönemi sözcüklerini ayırt etmeksizin toplamış olmasıdır. Şurası
bir gerçektir ki Eski Anadolu Türkçesi döneminin imlâsı ile 19. yüzyıl imlâsı oldukça
farklıdır. Türkçe kelime ve eklerin yazılışı, başlangıçta Arap usulünce harekeli yazım söz konusu iken son dönemde imlâca özgünlük kazanmıştır. Bu durum dikkate
alınarak sözlükte farklı yazılışlar yan yana gösterilmiştir. Bu yöntemin amacı, değişik dönemlere ait eserlerdeki Türkçe kelimelerin doğru okunmasını sağlamaktır.
Ötüken Türkçe Sözlük’te olduğu gibi Ötüken Osmanlı Türkçesi Sözlüğü’nün
yayımında da büyük bir titizlikle engin deneyim ve fedakârlıklarını esirgemeyen
Ötüken Neşriyat’ın değerli yönetici, editör ve diğer çalışanları ile dizgi-tertip gibi
yorucu bir çalışmanın yanında gerek Arap asıllı Türk harfleri ile yazılı kısımların
gerekse açıklama cümlelerinin, çevriyazılı kısımların tashihinde gösterdiği sabır
ve şahsıma sunduğu yardımları için Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Osmanlı Arşivi Dairesi’nde görev yapan Araştırmacı İskender TÜRE’ye teşekkürü
bir borç bilirim.
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Sözlüğün Kullanımı

Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinleri okumaya yeni başlayanların karşılaştıkları güçlükler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Genel sözlük yöntemi
geçerli olmakla birlikte kolay kullanımı için bir takım farklı düzenlemeler de yapılmıştır.
1. Maddeler
Ana ve iç madde başları, çeviri yazı ile verilmiştir. Her ikisi de kalın damga/harf ile
yazılmış ve açıklamalardan virgül (,) ile ayrılmıştır.
ċabāʾ, [Ar.  ]قباءis. Üst elbisesi; cüppe; kaftan. ƈ ċabāʾ-yı āhenĊn, Demir zırh; demir elbise.|| ċabāʾ-yı kühlĊ, Gökyüzü; sema.

Sıralanış

Madde başları, çeviri yazıdaki biçimler dikkate alınmadan Türk alfabesindeki sıraya
göre dizilmiştir. Çeviri yazı ile yazılışları aynı olan madde başları üst karakterle numaralandırılmıştır.
yene1, [ ]ينهzf. 1. Geri dönme bildirir. 2. .....
yene2, [ ]يڭهsf.  yeņe.
yéņ, [ يك/  ييك/  ]يڭis. Elbise kolunun el üstüne .....
yeng, [ ]ينكis. 1. Renk. 2. Biçim; şekil. 3. Tarz; usul; .....
yeņe, [ ]يڭهsf. 1. İri cüsseli. 2. Üstün; galip; yenmiş.
yenge, [ ينكه/ ]ينگهis. 1. Büyük erkek kardeşin karısı. 2. Bir ...
yengec, [ ينكج/  ]ينگجis. 1. zool. Yan yan yürüyen bir su böceği; ...
yengeç-vārĊ, [T.+ F.  ]ينگچ وارىzf. Yengece benzeyen; ...
İç maddeler de günümüzde kullandığımız Latin asıllı Türk alfabesine göre sıralanmıştır. Yaygın kullanımın aksine ekli ve eksiz olmasına bakılmaksızın ve boşluklar dikkate
alınmadan sıralama yapılmıştır. İç maddelere geçiş, ƈ, iç maddeler ise || damgaları ile belirtilmiştir.
........ƈ fāʿiże yatırmaċ, Faiz getirici bir yere yatırım yapmak; faizle işletmek.|| fāʾiż-i basĊÔ,
Alınan borç müddeti içinde değişmeyen anaparanın getirdiği faiz.|| fāʾiż-i cüzʿĊ, Bir liranın belli bir
zaman içinde getirdiği faiz; faiz yüzdesi.|| fāʾiż-i küllĊ, Bir parayı oluşturan miktarın tümünün oluşturduğu faiz.|| fāʾiż-i müfret, Basit faiz.|| fāʾiż-i mürekkeb, Bir paranın, vade sonunda getirdiği faiz
ana paraya katıldıktan sonra ikinci bir vade sonunda hesaplanan faiz; birleşik faiz.|| fāʾizü’n-nūr, Nur
bolluğu.|| fāʾiż yürütmek, Fazini hesaplamak.
Arama yapılırken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.
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2. Açıklamalar
Ana maddelerin açıklamalarında düz, iç maddelerde ise eğik damga kullanılmıştır. Her
iki açıklamada eğer birden çok anlam mevcut ise bunlar rakamlarla belirtilmiştir.
iç, [ ]ايچis. 1. Herhangi bir yer, alan, cisim veya durumun sınırları arasında kalan yer; dâhil. 2. Cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her kısım, her nokta. 3. Benzer varlıklar veya insanlar arasında bulunanların her biri. 4. anat. İnsan vücudunun mide, bağırsak, kalp, ciğer
gibi organlarının bulunduğu kısım; karın. 5. Akıl, gönül, irade, sevgi gibi insanın manevi
yapısını oluşturan şeylerin her biri. 6. sf. Sınırları aşmayan. 7. Gizli. ƈ iç açıcı, 1. Gönlü ferahlatan. 2. İyi durumda olan; umut veren.|| iç açmaċ, Gönlü ferahlamak; gönle ferahlık vermek; umut
vermek.|| iç aÈa, tar. İmparatorluk döneminde vezirlerin gözde uşağı.|| iç aġrısı, tıp. Karın ağrısı.|| ....
şāyān, [F. şāyesten (uygun olmak) >  ]شايانsf. Uygun; yaraşır; layık; değer. ƈ şāyān-ı diċċat,
1. Dikkate değer. 2. Önemli; ilginç.|| şāyān-ı íayret, Şaşılacak şey.|| ...
Değişik kültür seviyesine ait kişilerin yararlanmasını kolaylaştırmak amacıyla açıklamalarda eş / yakın anlamlar ile benzer tanımlar (;) ile ayrıldı.
üflemek, [ اوفلەمك/  ]اوفلمكf. 1. Dudakları büzerek dışarıya basınçla soluk vermek. 2. Mum
vb. yanan şeyi söndürmek için kuvvetle soluk vermek; üfleyerek söndürmek. 3. (Nefesli
çalgı için) çalmak; öttürmek.
3. Kelimelerin Arap asıllı Türk harfleriyle yazılışı
Madde başından sonra köşeli parantez içinde önce kelimenin kaynak dili ve sonra da
Arap asıllı Türk alfabesi ile yazılışı verilmiştir.
ċadr, [A.  ]قدرis. 1. Değer; kıymet.
Türkçe olanlar için herhangi bir kısaltma / açıklama kullanılmadı.
ċaÈşadmaċ, [ قاغشدمق/  ]قاغشاتمقf. 1. Ek ve bağlantılarını gevşeterek .....
Ancak birleşik kelimelerde Türkçe ek ve kelimeler belirtildi.
kāhelliksüz, [A.+T.  ]كاهللكسزzf. Geciktirmeden; ağır davranmadan.
ʿaksétme, [A.+T.  ]عكس ايتمهis. Yansıma; yankılanma.
Arap asıllı Türk harfleriyle yazımda farklılıklar görülecektir. Çünkü on asır boyunca
bu yazı ile yazılan metinlerde, farklı imlâlar ile karşılaşılmıştır. Başlangıçta Arapçada olduğu gibi hareke kullanılmasına rağmen daha sonra bundan vazgeçildiği görülmektedir. Son
dönemlerde ise okutucu harflerin kullanılması ile Türkçe kelimelerin yazımında düzelme
gözlenmektedir. Bu yüzden, farklı yazımlı olanları ( / ) ile ayırarak gösterdik. Dizinde ise
bu tür kelimeler başka sırada kaldı.
çaÈırÈan, [ چاغرغان/  چاغيرغان/  ]چاغرغنsf. Çok bağıran; yaygaracı.
çalıċlanmaċ, [ چاليقالنمق/  ]چالقلنمقf. (Hayvan için) haşarılık etmek.
Latin asıllı dillerden gelen alıntılar, kaynak dil ve bu dildeki yazılışından sonra Arap
asıllı Türk alfabesi ile yazıldı.
aċsiyometre, [Fr. axiometer  ]آقسيومترهis. dnz. Dümen dolabının konumunu dolayısıyla...
4. Arapça ve Farsça Çokluklar
Kullanımı kolaylaştırmak için bu dillere ait kelimelerin çoklukları ayrıca açıklanmıştır.
(ʿakāʾid, açıklaması için ʿakĊde’nin çokluğu/cem’i gibi bir tanıma başvurulmamıştır.)
ʿakāʾid, [A. ʿakĊde >  عقايد/  ]عقائدis. 1. İman ve itikatlar. 2. İbadet dışında itikat ve
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ʿaċĊde, [A. ʿaċd >  ]عقيدهis. 1. İnanç; itikat. 2. Bir inancın formül hâlinde özetlenmiş

hâli...

bākir, [A. bikr (kızlık) >  ]باكرsf. 1. Taze. 2. Erken. 3. ...

bākirān, [A.  ]باكرانis. 1. Bakir olanlar. 2. El değmemiş.

5. Arapça Eril/Dişil kelimeler
Yine aynı amaçla Arapça eril ve dişil kelimeler ayrı madde başı yapılmıştır. (daċĊċa,

daċĊċ ‘in çokluğu/cem’i gibi bir tanımlama yapılmamıştır.) Çoğunlukla dişiller, erile gönderme

yapılarak tekrardan kaçınılmıştır. Ancak anlam özelleşmesi varsa ayrıca açıklanmıştır.
ʿalaċ, [A.  ]علقis. 1. Bir şeye tutunma; asma; asılma. 2. Gönül ilişkisi; ...
ʿalaċa, [A.  ]علقهis.  ʿalaċ.
daċĊċ, [A. diċċat (incelik) >  ]دقيقsf. 1. İnce; ufak; nazik. 2. Düzenli ...
daċĊċa, [A.  ]دقيقهsf. 1.  daċĊċ. 2. Anlaşılması için büyük titizlik ve dikkat...
6. Ses değişikliğine uğrayan alıntı kelimeler
Arapça ve Farsçadan alınan kelimeler eğer ses değişikliğine uğramışsa önce kelimenin
aslı, daha sonra da => işareti ile bu durum köşeli parantez içinde belirtilmiştir.
paha, [F.  ]پها <= بهاis. Bir malın veya hizmetin bedeli; değer; fiyat; kıymet; eder.
Ìoroz, [F.  ]خوروز <= خروسis. 1. zool. Tavukgillerden, bir kümes hayvanı olan...
7. Osmanlı Türkçesinde yazılışları aynı olan kelimeler
a. Söyleyiş ya da okuyuş biçimleri yer ve zamana göre değişiklik gösteren özellikle
Arapçadan alıntı kelimeler söyleniş özelliklerine göre madde başı olarak yer aldı. Anlam
değişikliği olmamışsa  damgası ile yaygın kullanışa yönlendirildi.
teíālüf, [A. íalf >  ]تحالفis.  taÊālüf.
teÌālüf, [A. Ìalf >  ]تخالفis.  ta¿ālüf.
teğel, [ ]تگلis.  teyel.
teğellemek, [تكلله مك

/  ]تگلله مكf.  teyellemek.

b. Yazılışları aynı olmakla beraber, okunuşları ve anlamları ayrı olan kelimeler elbette
ayrı ayrı madde başı yapılarak her biri kendi sıralarında açıklandı.
tertĊl, [A. retl >  ]ترتيلis. 1. Yavaş, düşüne düşüne ve dil kurallarına uygun konuşma. 2.
Kurallarına uygun okuma. 3. Yavaş ve anlayarak okuma.
tırtıl, [ ترتيل/  طرتل/  ]طرتيلis. zool. Pul kanatlı böceklerin lârvası.
terci, [ ]ترجىis. Karşılık; ecir; sevap.
tereccĊ, [A. recā >  ]ترجىis. 1. Rica etme. 2. Yalvarma. 3. Umma; bir şeye bel bağlama.
c. Yazılışları aynı olmakla beraber okuyuş tercihine bağlı olan bazı kelimeler de ayrı
madde başı yapıldı. Anlam ayrılığı doğmuşsa ayrı ayrı açıklandı. Anlam ayrılığı yoksa birisi
açıklandı, diğerinde ise gönderme ile yetinildi.
te¥ārub, [A. ¥arb >  ]تضاربis. Dövüşme, vuruşma.
teżārüb, [A.  ]تضاربis.  teÃārub.

Kısaltmalar
Alm.
anat.
antr.
A.
Arn.
as.
Az.
bağ.
biy.
bot.
coğ.
Çağ.
çok.
dbl.
dnz.
e.
ed.
elkt.
Erme.
eT.
f.
F.
fel.
fiz.
Fr.
gök b.
hat.
huk.
İng.
is.
İsl.
İt.

Almanca
anatomi
Antropoloji
Arapça
Arnavutça
askerlik
Azerice
bağlaç
biyoloji
botanik
coğrafya
Çağatayca
çokluk (çoğul)
dilbilgisi
denizcilik
edat
edebiyat
elektrik
Ermenice
Eski Türkçe
fiil
Farsça
felsefe
fizik
Fransızca
gök bilimi
hattatlık
hukuk
İngilizce
isim
İslâmiyet
İtalyanca

jeol. jeoloji
kısalt. kısaltma
küçült. küçültme
kütp. kütüphanecilik
Lat. Latince
Mac. Macarca
Mac. Macarca
mad.b. madde başına bakınız
mat. matematik
matb. matbaacılık
mecaz. mecaz anlam
mim. mimarlık
Moğ. Moğolca
müz. müzik
özl.
özlük ismi
Rus. Rusça
sf.
sıfat
Slav. Slavca
sosy. sosyoloji
spor. spor
T.
Türkçe
tasvf. tasavvuf
terz. terzilik
tıp.
tıp
ünl. ünlem
vet.
veterinerlik
yans. Yansıma (onomatophie)
Yun. Yunanca
zf.
zarf
zm.
zamir
zool. zooloji
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Ötüken Osmanlı Türkçesİ Sözlüğü’nde Kullanılan
Çevrİyazı Sİstemİ
Temel şekil

Adı

ﺁ

elif
(medli)
elif
(ötreli)
elif
(kesreli)
elif
(üstünlü)
elif
(hemzeli)

ُا
ِا

َا

أ
ء

Çevriyazı

Temel Şekil

Adı

Çevriyazı

a/ā

ش

şĊn

ş

sād
(kalın)

Ò

dād

ż/Ã

ط

tı
(kalın)

Ô

(kalın d)

đ

ظ

zı
(kalın)

˙

ayın

ʿ

gayın

ġ /ǹ

fe

f

kaf
(kalın)

ċ

o/ö/u
/ü
ı/i
a/e
a/e

hemze

ʾ

elif+vav
(başta)
elif+ye
(başta)

o, ö, u,
ū, ü

ب

be

b

پ

pe

p

ت

te

t

ث

se
(peltek)

³

ج

cĊm

c

او
ئي

چ

çĊm
(cĊm-i Farisî)
ha
(kalın)
hı
(hırıltılı /
kalın)

ı, i, Ċ

ç

ص
ض

ع
غ

ف
ق

ك

گ
ڭ
ل

kef
gef
(kâf-i Fārisî)
sağır kef
(kâf-i nūnī)

k/g/ğ/ñ
/ņ
g/ğ
ņ/ñ

lâm

l

í

م

mĊm

m

Ì

ن

nūn

n

dal

d

vav

zel
(peltek)

v/o/ö/u
/ü

ذ

و

ð

uzatan vav

ū

ﺮ

rı

r

he

h

ze

z

güzel he

e, a

ژ

je

j

ﻪﮦ

ﯼ/ي

ye

y/ı/i

س

sĊn

s

ﻴﻲﯼ

uzatan ye
(ortada ve
sonda)

Ċ

ح
خ
د

ز

و

ھ
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ā, [A.  ]آis. Arap asıllı Türk alfabesinin ilk harfi olan elif.
ʿa, [A.  ]عis. Arap asıllı Türk alfabesinin yirmi birinci

harfi olan ʿayn harfi. Gırtlak ünsüzüdür.

-a, [A.  ]هson ek. Arapçada dişillik eki.
ā, [F.  ]آünl. Hitaplardan sonra “ey!” anlamında kulla‑

nılır.

 ]آبis. 1. Su. 2. mec. Şarap. 3. Kanlı göz yaşı. 4.
mec. Yağmur. 5. Letafet; güzellik. 6. Cila. 7. İtibar. 8.
Vakar. 9. Irz; namus. ƈ āba düşmek, Suya düşmek,
boşa çıkmak.|| āb-bāz, Su cambazı.|| āb-berĊn, Su kıyılarında görülen oyuklar.|| āb-cāme, Su kabı.|| āb-çerā, Kahvaltı.|| āb-çĊn, Ölü yıkayıcılarının kullandığı kurulama
bezi; peştemal.|| āb-dāde, Su verilmiş.|| āb-dān, 
mad.b.|| āb-dār,  mad.b.|| āb-dendān,  mad.b.|| ābdest,  mad.b.|| āb-der-ciger daşten, Sarhoş olmak. ||
āb-der-şeker dāred, Üzüntüden, kederden bitip tükenmek. || āb-destān,  mad.b.|| āb-dest-dān,  mad.b.||
āb-dest-Ìāne,  mad.b.|| āb-endāz, Su mühendisi.|| ābdih, Güzellik ve incelik katan.|| āb-dih dest, 1. Güzellik ve
zarafet katan el. 2. Hz. Muhammed.|| āb-efşān, 
mad.b.|| āb-endām,  mad.b.|| āb-gāh,  mad.b.|| ābgĊn,  mad.b.|| āb-gĊne,  mad.b || āb-gĊr,  mad.b.||
āb-gûn,  mad.b.|| āb-gūn-ċafes, Gökyüzü.|| āb-Ìāne,
 mad.b.|| āb-Ìest, 1. İçi geçmiş veya çürümüş meyve. 2.
Kalbinde kötülük besleyen.|| āb-ÌĊz,  mad.b.|| āb-Ìōrd,
 mad.b.|| āb-Ìōrde,  mad.b.|| āb-Ìūrd,  mad.b.||
āb-Ìūrde,  mad.b.|| āb-Ìust,  mad.b.|| āb-ı ābistenĊ, 1. Döl; sperm. 2. Bitkileri büyütüp besleyen su veya
yağmur.|| āb-ı ʿadālet, Doğruluğun verimliliği veya kaynağı.|| āb-ı aímer, 1. Kırmızı su. 2. Şarap. 3. Mazlumun
gözyaşı.|| āb-ı āşāmĊ, 1. İçilebilir su.|| āb-ı āteşĊn, 1. Ateşli su. 2. Şarap, rakı. 3. Mazlumun gözyaşı.|| āb-ı āteşmizāc, 1. Ateş yaradılışlı su. 2. Şarap.|| āb-ı āteş-nāk, 1.
Ateşli su. 2. Şarap. 3. Mazlumun gözyaşı.|| āb-ı āteşnümā, 1. Ateşi gösteren su. 2. Şarap. || āb-ı āteş-pāre, 1.
Ateş parçası gibi su. 2. Şarap.|| āb-ı āteş-reng, 1. Ateş
renkli su. 2. Şarap.|| āb-ı āteş-sāy, 1. Ateşlendiren su. 2.
Şarap.|| āb-ı āteş-zede, 1. Ateş vurmuş su. 2. Şarap.|| āb-ı
āzer-āsā,  āb-ı āzer-sā.|| āb-ı āzer-sā, 1. Ateş gibi su.
2. Şarap.|| āb-ı bāde-reng, 1. Şarap rengindeki su. 2. Kanlı gözyaşı.|| āb-ı bārān, 1. Yağmur suyu. 2. Yağmur.|| āb-ı
beċā, 1. Sonsuzluk suyu. 2.  āb-ı Êayāt.|| āb-ı beste, 1.
Donmuş su; buz; dolu; kırağı. 2. mecaz. Kristal; billur;
şişe.|| āb-ı bün, Ağaç karası; ağaç çürüğü.|| āb-ı cāvid, 1.
Sonsuzluk suyu. 2.  āb-ı Êayāt.|| āb-ı cāvidān, 1. Sonsuzluk suyu. 2.  āb-ı Êayāt.|| āb-ı cevānĊ, 1. Gençlik
suyu. 2.  āb-ı Êayāt.|| āb-ı ciger, 1. Ciğer suyu. 2. Gözyaşı.|| āb-ı ciger-Ìūn, 1. Ciğeri kanayanın döktüğü su. 2.
mecaz. Üzüntüden dökülen gözyaşı.|| āb-ı çeşm, Gözyaşı.||
āb-ı dehān,  āb-ı dehen.|| āb-ı dehen, Ağız suyu; salya.|| āb-ı dendān, 1. Diş suyu; salya; tükürük. 2. Tükürü-
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lüp atılmış nesne. 3. Dişin güzelliği; sıralı olan diş.|| āb-ı
dĊde, 1. Gözyaşı. 2. Alçak gönüllü bakış.|| āb-ı dĊde-i
cām, 1. Kadehin gözyaşı. 2. mecaz. Şarap.|| āb-ı dĊde-i
çeşm,  āb-ı dĊde-i cām.|| āb-ı efsürde,  āb-ı füsür‑
de.|| āb-ı engǖr, 1. Üzüm suyu; şıra. 2. Şarap.|| āb-ı ergavānĊ, 1. Erguvan renkli su. 2. Şarap. 3. Mazlumun gözyaşı.|| āb-ı eyyām, 1. Günlerin suyu. 2. Gün ışığı. 3. Ay
ışığı.|| āb-ı füsürde, 1. Donmuş su; buz; dolu; kar. 2. Pelte.
3. mec. Çelik kılıç; hançer vb. 4. Billur; kristal; şişe.|| āb-ı
gerdende, 1. Dönen su (billur). 2. Gök kubbesi.|| āb-ı
gerdūn,  āb-ı gerdende.|| āb-ı germ, 1. Sıcak su. 2.
Hamam; kaplıca; ılıca. 3. Sıcak su kaynağı.|| āb-ı gure,
Olgunlaşmamış üzüm suyu; koruk suyu.|| āb-ı gǖşt, Et
suyu.|| āb-ı güşāde, 1. Açılmış su. 2. Sulandırılmış şarap;
kötü şarap; beyaz şarap. 3. Rakı.|| āb-ı güvāre, İçimi güzel
ve sindirimi kolay su.|| āb-ı Ìaclet, Utanç suyu; utanmanın
verdiği sıkıntı ile çıkan ter.|| āb-ı Ìarābāt, 1. Harabelerin
suyu. 2. Meyhanelerin suyu; şarap.|| āb-ı íarām, 1. Haram
su; yasak su. 2. Şarap.|| āb-ı íasret, 1. Hasret suyu; 2.
mec. Ayrılık gözyaşı.|| āb-ı ÌāÔır, 1. Anı suyu. 2. Güzel
düş.|| āb-ı íayāt,  mad.b.|| āb-ı íayvān,  āb-ı Êayāt;
bengisu.|| āb-ı Ìazān, Sonbahar suyu; güz yağmuru.||
āb-ı Ìıżr, Hızır’ın içtiği söylenen ölümsüzlük suyu; bengisu; āb-ı íayāt.|| āb-ı ÌōrdenĊ, İçme suyu.|| āb-ı Ìufte, 1.
Uyuyan su. 2. Durgun, akıntısız su. 3. Donmuş su; buz; kar,
kırağı, çiy. 4. Billur; kristal; cam; bardak; şişe. 5. Kınında
duran kılıç vb.|| āb-ı ÌūrdenĊ,  āb-ı ÌōrdenĊ.|| āb-ı
ÌūrşĊd, 1. Güneşin suyu. 2. Gün ışığı. 3. Sonsuz canlılık
veren su; abıhayat.|| āb-ı Ìuşk, 1. Kuru su. 2. Billur; cam;
kristal. 3. Cam bardak veya kadeh. 4. Şişe.|| āb-ı İskender, 1. İskender suyu. 2. Abıhayat.|| āb-ı ʿişret, 1. İşret
suyu. 2. Şarap.|| āb-ı kār, 1. İşin suyu. 2. Başarı; refah.||
āb-ı kebūd, 1. Mavi su. 2. Çin Denizi.|| āb-ı kevser, 1.
Cennet’te bir su. 2. mecaz. Ölümsüzlük suyu; abıhayat.||
āb-ı küşāde, Kötü şarap.|| āb-ı laʿlĊ, 1. Kızıl su. 2. Şarap.
3. Gözyaşı.|| āb-ı lüÔf, 1. Lütfun suyu. 2. Lütufkârlık.|| āb-ı
mervarid, 1. İnci suyu / parlaklığı. 2. tıp. Aksu; katarakt.||
āb-ı Meryem, 1. Meryem suyu; Meryem çeşmesi. 2. Hz.
Meryem’in doğruluğu ve iffeti. 3. Şıra; şarap.|| āb-ı meygūn, 1. Şarap renkli su. 2. Şarap. 3. Kanlı gözyaşı.|| āb-ı
muʿallaċ, 1. Boşlukta asılı duran su. 2. Gökyüzü. 3. Güzellerin çenesi.|| āb-ı murvarĊd, 1. İnci suyu; berraklık; aklık.
2. Aydınlık. 3. tıp. Aksu; katarakt. || āb-ı muÒaffā, Arıtılmış su; saf su.|| āb-ı münʿaċid, 1. Donmuş su; buz. 2. Kılıç, hançer vb. 3. Şişe; cam; billur.|| āb-ı müncemid, 1.
Donmuş su. 2. Billur; cam. 3. Hançer; kılıç.|| āb-ı mürde,
Akmayan su; durgun su.|| āb-ı mürgān, 1. Kuşların suyu.
2. Suyu, götürüldüğü yerde içinden çıkan sığırcık kuşlarının
çevredeki çekirgeleri yediği efsanevi bir çeşme.|| āb-ı mürvarid,  āb-ı mervarid.|| āb-ı nāb, 1. Saf su. 2. Şarap.||
āb-ı nāfiʿ, 1. Yararlı su. 2. Şarap.|| āb-ı nār, 1. Ateşin
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suyu. 2. Kırmızı şarap.|| āb-ı nārdān, 1. Ekşi nar suyu. 2.
Kırmızı şarap. 3. Kan. 4. Gözyaşı.|| āb-ı neşāÔ, 1. Sevinç
suyu; neşe suyu; şarap. 2. mecaz. Er suyu; meni.|| āb-ı
neşʾet, Meni; er suyu; döl; sperma.||abıneşat.|| āb-ı
nisān, 1. Nisan yağmuru. 2. mecaz. Toprağa can veren yağmur suyu.|| āb-ı puÌte, 1. Kaynamış su. 2. Et suyu. 3. Pelte.|| āb-ı püşt, 1. Bel suyu; meni. 2. Omurilik.|| āb-ı rengĊn, 1. Renkli su. 2. Şarap. 3. Gözyaşı.|| āb-ı revān, 
mad.b.|| āb-ı rez,  āb-ı rezān.|| āb-ı rezān, 1. Asma
kütüğünden damlayan su. 2. Şarap.|| āb-ı rū, 1. Yüz suyu.
2. Namus; şeref; haysiyet.|| āb-ı rūşen, 1. Parlak su. 2. mecaz. Yüzsuyu; namus; şeref; haysiyet; izzetinefis; ırz; iffet;
ikbal; itibar; mevki.|| āb-ı rūy, 1. Yüz suyu. 2. Namus; şeref; haysiyet.|| āb-ı sebük, 1. Hafif su. 2. Sindirimi kolay
yiyecek veya içecek.|| āb-ı siyāh, 1. Kara su. 2. Tufan. 3.
Şarap. 4. Karasu; glokom.|| āb-ı sürÌ, 1. Kırmızı su. 2.
Şarap.|| āb-ı şakayık, 1. Şakayık suyu. 2. Şarap. 3. Gözyaşı.|| āb-ı şeng, 1. Havuz suyu. 2. Banyo.|| āb-ı şengerfĊ, 1.
Al renkli su. 2. Şarap. 3. Gözyaşı|| āb-ı şĊrĊn, 1.Tatlı su. 2.
Şerbet.|| āb-ı şōr, 1. Acı su. 2. Tuzlu su.|| āb-ı şūr,  āb-ı
ş½r.|| āb-ı Ôabʿ, Parlaklık ve canlılık.|| āb-ı Ôarāb, 1. Sevinç, coşku suyu. 2. Şarap.|| āb-ı telÌ, 1. Acı su. 2. Şarap.
3. Gözyaşı.|| āb-ı tĊg, Kılıcın suyu.|| āb-ı yāċūt, 1. Yakut
renkli su. 2. Şarap.|| āb-ı yeh, 1. Eriyen buzun suyu. 2.
Buzlu su.|| āb-ı zanbaċ, 1. Zambak suyu. 2. Saçma söz.
“kim ki gül rūyuna süsen der ise / ġalat eyler āb-ı zanbaċ
söyler.” HasĊb|| āb-ı zehre, 1. Safra. 2. Şarap. 3. Şafak
aydınlığı.|| āb-ı zen, 1. Küçük havuz. 2. Su birikintisi. 3.
mecaz. Yumuşak, hoş sözlerle gönül alan.|| āb-ı zer, 1. Altın
suyu; yaldız. 2. Safran suyu. 3. Altın renkli şarap.|| āb-ı
zerd, 1. Sarı su. 2. Keder gözyaşı.|| āb-ı zih, 1. Kenar
(köşe) suyu. 2. mecaz. Gözyaşı.|| āb-ı zindegānĊ,  āb-ı
zindegĊ.|| āb-ı zindegĊ, Dirilik suyu; bengisu. || āb-ı zĊr-i
kāh, 1. Farkına varılmaksızın sızan su. 2. Gizli yetenek;
tanınmayan kabiliyet. 3. İkiyüzlü. 4. Düzen; dolap; entrika.|| āb-ı zĊr-kāh,  āb-ı zĊr-i kāh.|| āb-ı zülāl, 1. Berrak
su. 2. Billur; cam. 3. Altın renkli şarap. 4. Erimiş kar suyu.
|| āb-kâr,  mad.b|| āb-kārĊ,  mad.b.|| āb-kend, 1. Su
geçidi; dere. 2. Havuz.|| āb-keş,  mad.b.|| āb-kūr, Pis su
yolu veya çukuru.|| āb-nāk, 1. Sulu. 2. Islak; nemli.||
āb-nāme,  mad.b.|| āb olmaċ, Erimek, su hâline gelmek; tövbeyi bozmak.|| āb-rāh,  mad.b.|| āb-rāhe, 
mad.b.|| āb-rāne, Su mühendisi.|| āb-rĊz,  ābrĊz.|| ābrū,  mad.b.|| āb-seyr, Su gibi akan.|| āb-süvār, 
mad.b.|| āb-süvārān,  mad.b.|| āb-şār,  mad.b.|| ābşĊb,  mad.b.|| āb-şinās,  mad. b.|| āb-tāb,  mad.b.||
āb-tābe,  mad.b.|| āb ü āteş, 1. Dinginlik ve öfke. 2.
Ağırbaşlılık ve canlılık.|| āb ü āteş ċarışmaċ, 1. Suyla
ateş karışmak. 2. Birbirine düşman olanlar barış ve birlik
içinde yaşamak.|| āb ü dāne,  mad.b.|| āb ü gil,  āb ü
kil.|| āb ü hevā, Bir yerin sağlık açısından uygunluğu.|| āb
ü kil, 1. Su ve kil; yeryüzü / yerküre. 2. Fani vücut.|| āb ü
hevā,  mad.b.|| āb ü reng, 1. Öz güzelliği. 2. Öz; ruh.
3. Dış güzellik.|| āb ü tāb,  mad.b.|| āb-vend, Su kabı;
maşrapa; bardak.|| āb-verz, Suda oynayan; suda yüzen;
yüzgeç.|| āb-yār, 1. Sulayan; sulayıcı. 2. mec. Bolluk getiren; bereketlendiren.|| āb-yārĊ, 1. Sulayıcılık. 2. mec. Yardım.|| āb-yār-i himmet, Himmet yardımı.|| āb-zen, 
abzen.|| āb-zih, 1. Su sızıntısı. 2. Gözyaşı.|| āb-zir-i kāh,
İşini gizli gizli yapmak. || āb-zürüft,  mad.b.
āb, [A. /F.  ]آبis. Ağustos ayı.
ʿāb, [A.  ]عابis. Ayıp; kusur; eksiklik.
aba, [eT. apa >  آبا/  ]اباis. 1. Abla. 2. Büyük anne.
ʿabāʾ, [A.  عباء/ ابا <= عبا/  آبا/  ]آبهis. 1. Yünden dö‑
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vülerek yapılan kaba ve kalın kumaş; çuha; kepenek;
barak; çul; keçe; şayak. 2. Bu kumaştan yapılmış, ya‑
kasız uzun ve bol, önü açık, bol derviş hırkası. 3. mec.
Yoksulluk sembolü. “Aba da bir kebe de bir giyene / Güzel de bir çirkin de bir sevene.” Atasözü. ƈ aba altında
er var, Giyim kuşam insanın gerçek değeri için bir ölçü olamaz.|| aba altından değnek göstermek, 1. Üstü kapalı
olarak tehdit etmek. 2. Görünürdeki uysallığına uymayan
gizli planları bulunmak.|| aba giymek, Dervişliğe soyunmak.|| aba güreşi, spor. Keçeden yapılmış yelek giymek
suretiyle yapılan bir güreş türü.
ābāʾ, [A. eb >  آبا/  ]آباءis. 1. Babalar. 2. Atalar; erkek
atalar. 3. mec. Büyükler; ileri gelenler. 4. Mürşitler.
ƈ ābāʾ-i ʿulviye, Eski felsefe ile yıldız biliminde, toprak,
su, hava, ateş gibi yeryüzü güçleri ile insanların talihlerine
hükmettiği sanılan yıldızlara verilen ad; pederān-ı bülend.||
ābāʾ vü ecdād, Atalar; babalar; dedeler.
aʿbā, [A.  ]اعباis. 1. Yükler; ağırlıklar. 2. Sorumluluklar.
3. Bir çift sandık veya denk.
ʿabʿab, [A.  ]عبعابis. Sözü karnından söyler gibi konu‑
şan adam.
abāb1, [A. ebb >  ]ابابis. 1. Otu çok olan yerler; çayır‑
lar; meralar. 2. Işık; ziya; nur.
abāb2, [A.  ]ابابis. Suyu nefes almaksızın içme.
ʿabʿābiyyet, [A. ʿabʿāb >  ]عبعابيتis. Sözü karnından
söylermiş gibi konuşabilme.
ʿabacı, [A.+T.  ]عباجىis. Aba üreten ya da satan kimse.
ƈ ʿabacı kebeci, ya sen neci? Sen de kum oluyorsun; sen
bu işe niçin karışıyorsun.
aʿbād, [A. ʿabd >  ]اعبادis. Köleler.
ābād1, [A. ebed >  ]آبادis. Sonsuz gelecek zamanlar.
ābād2, [F.  ]آبادsf. 1. (Yer için) bayındır; imar edilmiş,
mâmur; şenlikli. 2. is. Yer, şehir, kent. 3. (Kelime sonlarına getirildiğinde) çokluk, aşırılık, doluluk, bolluk bil‑
dirir. “Şerefabat, Sadabat.” ƈ ābād étmek / eylemek,
Mutlu kılmak, neşelendirmek, donatmak, gönendirmek.||
abad olmaċ, Mutlu kılınmak, neşelendirilmek.
ābādān, [F.  ]آبادانsf. 1. (Yer için) mamur; bayındır;
imar edilmiş. 2. Zengin. 3. Şen.
ābādānĊ, [F.  ]آبادانىis. Bayındırlıklar; mamurluklar;
şenlikler.
ābādānlıċ, [F.+ T.  ]آبادانلقis. Bayındırlık; şenlik; ma‑
mur oluş.
ābādĊ1, [F.  ]آبادىis. Bayındırlık; mamurluk; şenlik.
ābādĊ2, [F. (Devletābād şehrine izafeten)  ]آبادىis. Hindis‑
tan’ın Devletabad şehrinde üretilen açık sarı renkli
yarı mat, kalın tarihî ipek kâğıt türü.
ʿabādile, [A.  ]عبادلهis. Abdullah isimliler. ƈ ʿabādile-i
sebʿa, Sahabeden Abdulah ismini taşıyan yedi tanınmış.
ābāft, [F.  ]آبافتis. Çok sağlam ve sık dokunmuş bir tür
kalın kumaş.
ʿabāʾĊ, [A.  ]عبائىsf. 1. Abadan üretilmiş. 2. (At çulu
için) yünden elde dokunmuş.
abajur, [Fr. abat-jour  ]آباژورis. Lamba siperliği.
abaċa, [Moğ.  ]آباقهis. 1. Amca. 2. Büyük baba.
ābāl, [A.  ]آبالis. Develer.
abalı, [A.+T.  ]عبالىsf. 1. Aba sahibi, aba giyen. 2. mec.
Tasavvufa giren kimse; derviş. 3. Yoksul.
ābām, [F.  ]آبامis. 1. Kule. 2. Güvercin kulesi. 3. Burçlar‑
la ilgili bir işaret.
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abamaċ, [ ]آبامقf. 1. Yasaklamak; uzaklaştırmak; men
etmek. 2. Yapmamak; muhalefet etmek.
ābān, [F.  ]آبانis. 1. İran takviminde Güneş yılının seki
zinci ayına verilen ad. 2. İran mitolojisinde bu ayda
olacaklara hükmeden meleğin adı. ƈ ābān-gâh, Güneş

yılının onuncu günü. 2. İran mitolojisinde bu onuncu günle
görevli melek.
abandırmaċ, [ ]آبانديرمقf. 1. Birinin abanma işini yap‑
masını sağlamak. 2. Deveyi yere çökertmek; ıhtırmak;
diz çöktürmek.
ābānĊ, [A.  ]آبانىis. 1. Krem rengi pamuklu dokuma üze‑
rine turuncu ipekle kasnakta işlenmiş kumaş. 2. sf.
Bu tür kumaştan yapılmış elbise, sarık, bohça, yorgan
yüzü ve kundak. “Başta abanî sarık, tende hilâlî gömlek;
/ Belde lâhur şalı, üstünde o som sırma yelek.” Mehmet
Âkif Ersoy
abanlamaċ, [ ]آبانالمقf. 1. Yürürken adımlarını uzun at‑
mak; geniş adımlarla yürümek; arşınlamak. 2. Bir en‑
gelden veya arktan atlayarak geçmek; uzun atlamak.
abanmaċ, [ ]آبانمقf. Birinin veya bir şein üzerine ağırlı‑
ğını vererek yaslanmak.
abanos, [Yun. ebenos / A.  ]آبانوسis.  abnūs.
abanoz, [Yun. ebenos / A.  ]آبانوز < آبنوسis.  abnūs.
ʿabā-pūş, [A.+ F.  ]عباپوشsf. 1. Aba giyen; derviş. 2.
Yoksul. 3. Keyif ehli; rint.
ābār1, [A. biʾr > ābār  ]آبارis. Su kuyuları.
ābār2, [F.  ]آبارis. Hesap defteri. ƈ ābār-gĊr, Hesap defterini tutan; muhasebeci; sayman.
ʿabāre, [A.  ]عبارهis. Ambar.
abartmaċ, [ ]آبارتمقf. 1. Mübalağa etmek; şişirmek. 2.
Ölçüyü kaçırmak.
abaşo, [İt. abasso (aşağı)  ]آباشوünl. dnz. (Yelkenler için)
“Aşağı indir!”
abazi, [Fr. abasie  ]آبازىis. tıp. Yürüyememe.
ābāÔ, [A. ıbÔ >  ]آباطis. Koltuk altları.
ʿabāyĊ, [A. ʿabā >  ]عبايىis. Keçi kılından yapılan bir
dokuma ve giyecek.
ʿabay&arān, [A.  ]عبيثرانis. Kekik gibi güzel kokulu bir
ot; biberiye; mercanköşk.
ʿabaytaran, [A.  ]عبيثرانis.  ʿabay&arān.
ʿabb, [A.  ]عبis. Işık.
abbaċ, [ آببق/  ]آبقsf. Bembeyaz.
ʿabbāre, [A. Sur.  ]ع ّبارهis.  ʿabāre.
ʿabbās, [A.  ]عباسsf. 1. Sert mizaçlı ve çatık kaşlı. 2. is.
Aslan.
ʿAbbāsĊ, [ʿAbbās (Hz. Muhammed’in amcası) > ʿAbbāsĊ
 ]عباسىsf. 1. Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın so‑
yundan gelen halife ailesi ile ilgili. 2. İslam tarihinde
Emevilerin yerini alan halifeler hanedanı. 3. is. Bir
mecidiye değerindeki eski bir İran parası.
ʿAbbāsiyān, [A.+ F.  ]عباسيانsf. Abbasiler.
ʿAbbāsiyūn, [A.+F  ]عباسيونsf. Abbasiler.
āb-bāz, [F.  ]آب بازis. Su cambazı.
āb-bāzĊ, [F.  ]آب بازىsf. Su cambazlığına ait.
ʿabd, [A.  ]عبدis. 1. Allah’a göre insan. 2. Köle; bende. 3.
Allah’ın yarattıkları; mahluk. ƈ ʿabd-i ābıċ, Efendisinin kölesi.|| ʿabd-i aÊċar, En alçak kul; hakir görülen kimse.|| ʿabd-i ā³im, Suçlu kul.|| ʿabd-i dāl, Kasıtsız olarak
yolunu kaybeden ve sahibinin evini bulamayan köle.|| ʿabd-i
ċınn, Köleden doğmuş köle.|| ʿabd-i maícūr, Nikâh, alım
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satım, borç, rehin gibi bir takım kişisel tasarrufları yapmaktan yasaklı köle.|| ʿabd-i meʾsūr, Düşmana esir düşen
köle.|| ʿabd-i me’ðūn, Mutlak ya da bedel karşılığında
azat edilebilmesi için ticaret yapmasına izin verilen köle.||
ʿabd-i müşterā, Para ile satın alınmış köle.
ābdāl, [A. bedel / bedil >  ]آبدالis. tasvf. 1. Nefsini ter‑
biye etmek üzere dünya işlerinden uzaklaşarak Al‑
lah’a ibadet ve zikre yönelmiş kimse; abit; zahit; veli;
sofu; derviş. 2. Bir şeye akıl yormaz, kalender yaşayış‑
lı gezgin dervişler; Kalenderiye grubunun serseri der‑
vişleri. 3. Perişan kılıklı kimse. 4. (15. yy.dan sonra)
dervişlerin kılığına bürünerek dolaşan akıl hastası;
deli; meczup; mecnun; divane; tilbe; ahmak; bön. 5.
Temiz yürekli, hile bilmez; safderun. ƈ abdal donu,
1. Derviş kıyafeti. 2. Derviş görünüşlü.
ābdālān, [A. abdāl >  ]آبداالنis. Abdallar.
ābdālca, [A.+T.  ]آبدالجهsf. Aptalca.
ābdālcasına, [A.+T.  ]آبدالجصنهzf. Aptalcasına.
ābdālımsı, [A.+T.  ]آبدالمصىsf. Aptalımsı.
ābdāllaşdırma, [A.+T.  ]آبداللشدرمهis. Aptallaştırma.
ābdāllaşdırmaċ, [A.+T.  ]آبداللشدرمقf. Aptallaştırmak.
ābdāllaşma, [A.+T.  ]آبداللشمهis. Aptallaşma.
ābdāllaşmaċ, [A.+T.  ]آبداللشمقf. Aptallaşmak.
ābdāllıċ, [A.+T.  ]آبداللقis. 1. Anlayış kıtlığı; aptal olma
durumu; geri zekâlılık; bönlük. 2. Aptal bir kimsenin
niteliği.
abdalsı, [ ]آبدالسىsf. Aptal gibi; aptala benzer; ahmakça.
āb-dān, [F.  ]آبدانis. 1. Su kabı. 2. Bahçe kovası. 3. anat.
Sidik torbası; mesane.
āb-dār, [F.  ]آبدارsf. 1. (Meyve için) taze ve sulu. 2. Suyu
bol; sulak. 3. (Mücevher için) renkli ve parıltılı. 4.
mec. (Söz ve şiir için) güzel nükteli, ince ve zarif an‑
lamlı; manidar. 5. (Kılıç, kama vb. için) keskin, parlak
ve zağlı. 6. Sağlam bünyeli. 7. Hoş; zarif; güzel. 8. Su
veren kimse; sucu.
ābdārlıċ, [F.+ T.  ]آبدارلقis. 1. Tazelik; sulu oluş. 2. Par‑
laklık; güzellik.
ābdendān, [F.  ]آبدندانis. Şaşkın; saf; bön.
āb-dest, [F.  ]آبدستis. 1. El suyu. 2. İslamiyet’te iba‑
detten önce Kur’an’da emredildiği gibi dirseklere ka‑
dar elleri, yüzü ve ayakları yıkamak, başı ve kulakları
meshetmekten ibaret olan temizlik. 3. örtmece. Dışkı;
idrar. ƈ ābdest almaċ, İbadet öncesinde farz ve sünnetlerine riayet ederek temizlenmek. “Abdest aldılar, namaz
kıldılar, tekbir çektiler, helalleştiler.” Ömer Seyfettin.|| ābdest bozmaċ, Küçük veya büyük tuvalet ihtiyacını gidermek.|| ābdesti bozulmaċ, Abdestin şartlarından birini
kaybetmiş olmak, yeniden abdest alma gereği olmak.|| ābdesti gelmek, Tuvalete gitme ihtiyacı duymak.|| ābdest
iċtiżāʾ étmek, İhtilam olmak; yıkanmayı gerektirecek hâl
olmak.|| ābdest vérmek, 1. İyice darılmak. 2. Azarlamak;
haşlamak; tekdir etmek.
ābdestān, [F.  ]آبدستانis. Su ibriği.
ābdest-dān, [F.  ]آبدستدانis. Su ibriği.
ābdest-Ìāne, [F.  ]آبدستخانهis. 1. Abdest almak için özel
olarak yapılmış yer. 2. Doğal boşaltım ihtiyaçlarının
giderildiği yer; ayakyolu; helâ; kenef; memişhane;
memşa; tuvalet; yüznumara; WC; 00.
ābdestli, [F.+T.  ]آبدستلىsf. (Kişi için) abdest almış ve
abdesti bozulmamış olan.
ābdestlik, [F.+T.  ]آبدستلكis. 1. Abdest almak için özel
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olarak yapılmış yer. 2. Eskiden abdest almak için gi‑
yilen kolları kolayca sıvanabilen geniş ve hafif elbise.
ābdestsiz, [F.+T.  ]آبدستسزsf. 1. (Kişi için) abdesti bo‑
zulmuş olan, ibadet edebilmek için abdest almak zo‑
runda olan. 2. mec. Günaha girmiş olan. 3. Korkmaz,
çekinmez; senli benli; saygısız.
ʿabdĊ, [A. ʿabd >  ]عبدىsf. 1. Köleye ait. 2. Hizmetkâra
ait.
ʿabd-i ʿāciz, [A.(F.)  ]عبدعاجزsf. Âciz kul; (Alçak gönüllülük ifade etmek üzere söylenir.)
abdih, [F.  ]آبدهsf. 1. Canlılık, parlaklık veren. 2. Süsle‑
yen. 3. mecaz. Lütuf sahibi; nimetlendiren.
ʿabdiyyet, [A. ʿabdĊ >  ]عبد ّيتis. Tanrıya kulluk etme;
ibadet etme; kulluk.
ʿabdü’l-baÔn, [A.  ]عبد البطنsf. Obur.
ʿabdüllezĊz, [A.  ]عبدالعزيز > حب اللذيذis. 1. Akdeniz
çevresi ile Afrika’nın kumluk alanlarında yetişen, es‑
kiden papirüs yapılan çok yıllık bir ot, (Cyperus esculentus). 2. Bu bitkinin yenebilen, tatlı ve bol nişastalı
küçük yer altı yumruları; yer bademi.
ʿabdüsselām, [A.  ]عبدالسالم > يبروح الصنمis. bot. Kökü
küçük bir adama benzer bitki; adamotu, (Mandrogora
officinarum).
ʿabdüsselāÔĊn, [A.  ]عبدالسالطين > حب السالطينis. Kro‑
ton tohumu (yağı müshil olarak kullanılır).
ʿabeʾ, [A.  ]عبأis. 1. Kıymet; değer. 2. Önem; ehemmiyet.
3. Mal; meta.
ʿabece, [A.  ]عبجهis. Ahmak kimse.
ʿabede, [A. ʿābid >  ]عبدهis. 1. İbadet edenler; tapanlar.
2. Baş eğenler. ƈ ʿabede-i esnām, Puta tapanlar.|| ʿabede-i ev³ān, Puta tapanlar.
āb-efşān, [F.  ]آب افشانsf. 1. Su saçan. 2. İşeyen. ƈ
ābefşān étmek, İşemek.
ābeft, [F.  ]آبفتis. Çok sağlam ve sık dokunmuş bir tür
kalın kumaş.
ābek, [F.  ]آبكis. 1. Sulu şeyler; içi su dolu nesneler. 2.
Cıva. 3. Sivilce; çıban; kabarcık.
aʿbel, [A.  ]اعبلsf. 1. (Taş için) çok sert. 2. is. Taşlık dağ.
āb-endām, [F.  ]آب اندامis. Güzel ve yakışıklı boy bos;
düzgün endam.
aberasyon, [Fr. aberration  ]آبراسيونis. fiz. Sapma; in‑
hiraf.
ʿaberāt, [A. ʿabre >  ]عبراتis. Gözyaşları.
ʿabe&, [A.  ]عبثsf. 1. Akla ve sağduyuya aykırı olan;
mantık dışı; saçma.”ʿabe&dir dürr ümĊdin eylemek baír-i
taÒavvurdan.” Fıtnat Hanım 2. Gereksiz, boş yere;
lüzumsuz; malayani. 3. Yersiz; münasebetsiz. 4. Ka‑
rışık; düzensiz. 5. Gayesiz. ƈ ʿabe³e ircāʿ, mant. Olmayana ergi metodu.|| ʿabe³-gū, Boş söz söyleyen; saçma
sapan konuşan.|| ʿabe³ ċaçmaċ, Uygun düşmeyen, yersiz
ve gereksiz sözler, davranışlar.|| ʿabesle iştiÈāl étmek,
Gereksiz ve boş şeylerle zaman harcamak.|| ʿabe³le uÈraşmaċ, Gereksiz ve boş şeylerle zaman harcamak; yel kovmak; yel koğmak.
ʿabese, [A.  ]سبعis. “Yüzünü ekşitti” anlamında Abese
Suresinin ilk kelimesi. ƈ Abese Sūresi, Kur’an-ı Kerim’in sekseninci suresinin adı; Saliha Suresi; Sefere Suresi.
ʿabe&en, [A.  ]عبث ًاzf. Boşuna; lüzumsuz yere.
ʿabe&iyyat, [A.  ]عبثياتis. 1. Boş ve gereksiz şeyler. 2.
Akla ve mantığa aykırı şeyler.
ʿabe&iyyun, [A.  ]عبث ّيونis. fel. Evrenin ve fizik olayla‑
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rın başıboş, gayesiz ve bir yöneticisiz, kendi kendine
meydana geldiğini savunan görüş.
āb-gāh, [F.  ]آبگاهis. 1. Su biriken yer; havuz. 2. anat.
Karnın üst bölümü, kaburgaların hemen alt kısmı;
boş böğür.
āb-gĊn, [F.  ]آبگينis. 1. Billur; kristal. 2. Ayna. 3. Şişe;
sürahi. 4. Kadeh; cam bardak. 5. Gözyaşı. 6. Elmas. 7.
Sevgilinin kalbi. 8. Kılıç; kama; bıçak. 9. mecaz. Şarap
āb-gĊne, [F.  ]آبگينهis.  abgin.
āb-gĊr, [F.  ]آبگيرis. 1. Su biriken yer; havuz. 2. Doku‑
macı fırçası.
āb-gūn, [F.  ]آبگونsf. 1. Su rengi; suya benzer. “āb-gūndur günbed-i devvār rengi bilmezem / yā muíĊÔ olmuş gözümden künbed-i devvāre Òū” FużūlĊ 2. Mavi; gök mavisi.
3. (Kılıç vb. için) parlak. 4. is. Nişasta. ƈ āb-gūn ċafes, Gökyüzü; sema.
āb-Ìāne, [F.  ]آبخانهis. 1. Ayakyolu; tuvalet; abdesthane;
helâ. 2. Lağım çukuru.
ʿabher, [A.  ]عبهرis. bot. Nergis. ƈ ʿabher-i aÒfer, Sarı
nergis.
ʿabherĊ, [A.  ]عبهریsf. Nergis kokulu.
ʿabherĊn, [A. ʿabher > F.  ]عبهرينsf. Nergise benzer;
nergis renginde olan.
āb-ÌĊz, [F.  ]آبخيزis. 1.Dalga. 2. Fıskıye.
āb-Ìv½r, [F.  ]آبخوارis. Nasip; kısmet.
āb-Ì½rd, [F.  ]آبخوردis. 1. Sulak yer. 2. İçme suyu bu‑
lunan yer. 3. Su içen kimse. 4. Su içecek kap. 5. mec.
Kısmet.
āb-Ì½rde, [F.  ]آبخوردهsf. Su içmiş; su içen.
āb-Ìūn, [F.  ]آبخونis. 1. Ada. 2. Sel suyunun oyduğu yer;
çukur. 3. Orman içindeki bataklık. 4. Çeşme; su yolu.
āb-Ìūrd, [F.  ]آبخوردis.  āb-Ì½rd.
āb-Ìūrde, [F.  ]آبخاردهsf.  āb-Ì½rde.
āb-Ìūst, [F.  ]آبخوستis. 1. Ada. 2. Sel suyunun oydu‑
ğu yer; çukur. 3. Orman içindeki bataklık. 4. Çeşme;
suyolu.
abıca, [ ]آبجهis. Amca.
āb-ı íayāt, [F.+A.  ]آب حياتis. 1. Hayat suyu; dirilik
suyu; bengi su; mengü suyu. “d½stı ger zehr-i mār içse
olur āb-ı íayāt / ÌaÒmı Òu içse döner elbette zehr-i māre Òū”
Fużūl 2. İçenleri ölümsüzlüğe kavuşturacağı söylenen
efsanevi su; bengi su. “işidirdik ki içen āb-ı íayātı ölmez
/ biz ċaraņuda ger emsek lebini ölmezdi.” MesihĊ 3. tasvf.
mec. Sonsuz hayat kazandıran ilahî aşk; ilm-i ledün. 4.
sf. mec. (Söz için) ince; güzel; hoş. 5. tasvf. Hakiki aşk;
ilahi aşk; ilm-i ledün; marifetullah. 6. sf. mec. (İçecek
için) ferahlık verici; dinlendirici özelliği olan; serin‑
letici, canlandırıcı ve tatlı. ƈ āb-ı íayāt çeşmesi,
Ölümsüzlük suyu akan çeşme.|| āb-ı íayāt-ı laʿl, 1. Dudağın dirilten suyu. 2. Dudağın cana can katan niteliği.|| āb-ı
íayāt-ı tesliyet, Avuntunun canlandırıcılığı.
ābıċ, [A.  ]آبقis. 1. Bir sebep olmaksızın efendisinin ya‑
nından kaçan köle. 2. kim. Cıva.
āb-ı rū, [F.  ]آب روis. 1. Yüzsuyu. 2. Utanma; hicap. 3.
Haysiyet; namus.
ābĊ1, [F.  ]آبىsf. 1. Sulu; sulandırılmış. 2. Suda yaşayan.
3. Akıcı. 4. Açık mavi. 5. is. Ayva.
ābĊ2, [A. ibā >  ]آبىsf. 1. Çekinen; sakınan. 2. Tiksinen;
tiksinici. 3. Nazlanan.
ʿabĊ, [A.  ]عبىis. Kurban payı.
ābid, [A.  ]آبدis. Yanıltmaç; mesel.

27 ● ÖTÜKEN OSMANLI TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ
ābĊd, [F.  ]آبيدis. Kıvılcım.
ʿabĊd, [A. ʿabd >  ]عبيدis. Kullar; köleler.
ʿābid, [A. ʿibādet >  ]عابدsf. 1. İbadet eden; bir varlığa
tapan; ona kul olan; kulluk eden; tapınan. 2. isl. Al‑

lah’ın emirlerini yerine getiren; Allah’a kulluk eden;
Allah’a tapan. 3. Kendini tamamen ibadete veren. 4.
Nafile ibadetleri ziyadesiyle yapan.
ʿabidān, [A. ʿābid >  ]عبدانis. İbadet edenler; abitler.
ʿabidāne, [A.+F.  ]عابدانهzf. 1. İbadet edenlere yakışır
biçimde. 2. Kul olarak. ƈ ʿābidāne yaşamaċ, Dünyadan elini eteğini çekerek kendini yalnız ibadete vermek.
ābidāt, [A. ābide > ( آبداتdoğrusu)  ]اوابدis. Abideler;
anıtlar. ƈ ʿābidāt-ı ʿatĊċa, Eski anıtlar.
ʿabidāt, [A. ʿābide >  ]عابداتis. İbadet eden kadınlar;
inanmış kadınlar.
aʿbide, [A. ʿabd >  ]اعبدهis. Köleler.
ʿabide, [A. ʿābid >  ]عابدهis. İbadet eden kadın; dindar
kadın.
ābide, [A. ebed >  ]آبدهis. 1. Bir olayı veya tanınmış ör‑
nek bir kişiyi gelecek nesillere tanıtmak, hatırlatmak
için yapılmış eser; anıt. “Orhun abideleri bin üç yüz yıl
öncesinden biz gençlere haykırmaktadır.” 2. Bir özelliğin
aşırılığı dolayısıyla örneklik edecek kimse veya nes‑
ne. “Doğruluk abidesi, küfür abidesi.” 3. Herhangi bir
değeri dolayısıyla gelecek çağlara kalacak eser. 4. mec.
Büyüklüğü ve değeri mukayese kabul edilmeyen şey.
ābidevĊ, [A.  ]آبدوىsf. 1. Abide gibi, abideyi andıracak
şekilde; abidemsi. 2. mecaz. Çok büyük ve gösterişli.
ʿābidĊn, [A. ʿābid >  ]عابدينis. İbadet edenler; tapınan‑
lar.
ābil, [A.  ]آبلsf. 1. (Kişi için) sürüye iyi bakan adam.
2. (Hayvan için) çayırda otladığı için suya muhtaç ol‑
mayan.
ābile, [F.  ]آبلهis. 1. Su kabarcığı. 2. Küçük çıban; sivilce.
ƈ ābile-i pistān, Meme ucu.|| ābile-i rūí-i felek, gök b.
Yıldızlar.|| ābile-i rūz, Güneş.
ʿābir, [A.  ]عابرsf. Bir yerden geçen; geçici; ʿubur eden;
mürur eden.
ʿabĊr, [A.  ]عبيرis. 1. Eskiden safran, amber ve misk ka‑
rışımından elde edilen bir tür güzel koku. 2. tıp. Be‑
yaz sandal, sünbül kökü, kırmızı gül, turunç ve iğde
çekirdekleri, nareç gibi güzel kokulu bazı otlarla bir
miktar döğülmüş miskten meydana gelmiş bir ilaç
bileşimi. ƈ ʿabĊr-i nebātĊ, Bitkisel amber.|| ʿabĊr-feşān,
Koku saçan; kokulu.|| ʿabĊr-şemĊm, Hoş kokulu.|| ʿabĊr-teʾ³Ċr, Güzel kokulu.
ʿābire, [A.  ]عابرهsf.  ʿābir.
ʿābirĊn, [A.  ]عابرينis. Geçenler; geçip gidenler.
ʿābirūn, [A.  ]عابرونis.  ʿābirĊn.
ʿābi&, [A.  ]عابثsf. Alaycı; saygısız.
ʿābis, [A.  ]عابسsf. Asık suratlı; yüzü ekşi.
ābist, [F.  ]آبستsf. Gebe.
ābistān, [F.  ]آبستانsf. 1. Gizli. 2. Gebe.
ābisten, [F.  ]آبستنsf. 1. Gebe; yüklü. 2. mecaz. İhtiva
eden; bulunduran; saklayan; içeren. 3. Gizli. 4. is. Giz‑
leme. 5. Döl yatağı; rahim. 4. Dişilik organı. ƈ ābisten-gāh, 1. Gebelik yeri; rahim. 2. Dünya; âlem. 3. Mahrem; gizli; girilemez. 4. Odasında yatan veya yatar vaziyette
olan. 5. Gizlenme, saklanma yeri; ābişten-gāh.|| ābisten-i
feryād-¿vān, 1. İnleyen hamile kadın. 2. İçli çalınan arp
veya ud.

abo
ābistenĊ, [F.  ]آبستنىis. Gebelik.
ābiş-Ìōr, [F.  ]آبشخورis. 1. Hayvan sulama yeri. 2. İçecek
kabı. 3. Günlük yiyecek. 4. Dinlenmek için kısa süre

duraklama.

ābişten-gāh, [F.  ]آبشتنگاهis. 1. Gizli yer; gizlenecek yer.
2. Aptesane.
ābişt-gāh, [F.  ]آبشتگاهis.  ābişten-gāh.
ābişt-geh, [F.  ]آبشتگهis.  abişt-gāh.
ābit, [A. ʿibādet >  ]عابدis.  ʿābid
ʿabiy, [A.  ]عبىis. Kısmet; nasip.
ʿābiye, [A.  ]عابيهsf. (Kız veya kadın için) güzel; zarif.
ābiye, [A.  ]آبيهsf. (Kadın veya kız için) yüzünü utançla

örten.

āb-kāme, [F.  ]آبكامهis. Bir tür turşu veya salata; piyaz.
āb-kār, [F.  ]آبكارis. 1. Sucu; saka. 2. Kadeh sunucu;
saki. 3. Şarap tüccarı. 4. Şarabı çok içen; ayyaş.
āb-kārĊ, [F.  ]آبكارىis. 1. Sakalık; suculuk. 2. Sakilik;

sunuculuk.

ʿabkārĊ, [A. ʿabkār (Yemen’de bir kent) >  ]عبكارىsf.
1. (Kumaş için) ince ve çok güzel. 2. Hiçbir kusuru
olmayan; kâmil. 3. İnsana has davranışları olmayan
yüce yaratılışlı. 4. Çok güzel. 5. is. Bir topluluğun seç‑

kin kişisi.

āb-keş, [F.  ]آبكشis. 1. Tekkelerde su çekenlere verilen
ad. 2. Kevgir. 3. Sucu; saka. 4. Kadeh sunan; saki. 5.

Şarap alışkanlığı olan; ayyaş.

abla, [ ]آبالis. 1. Yaşça büyük kız kardeş. 2. Baş kalfa
kadın (cariyeler arasında). 3. Hanım; hanımefendi. 4.

argo. Lezbiyen; sevici.

ablacı, [ ]آبالجىsf. 1. Ablasına çok düşkün olan. 2. Se‑

vici kadın.

ablaċ, [A. ( ابلقalaca) =>  ]آبالقis. Kuş kanadının tüyü;
yelek. ƈ ablaċ cıġa, Kuşun kanadındaki sert ve uzun telek. || ablaċ sorġuç, Kuş tüyü sorguç.
ablaċ, [A.  ]آبالق <= ابلقsf. 1. İki renkli; beyaz ve si‑
yahlı. 2. (Yüz için) geniş, yuvarlak ve dolgun. 3. (Kişi
için) böyle bir yüze sahip olan. 4. mec. (Yüz için) kaba,

kocaman ve ahmak görünüşlü.

 ]آبلىdnz. is. Yelkenli ge‑
milerde serenleri rüzgârın yönüne göre ayarlamaya
yarayan düzenek.
abluka, [İt. ablóca / blocco  ]آبلوقهis. 1. Bir ülkeyi, bir
şehri veya bir limanı dışarıyla ilişkisini kesecek şe‑
kilde kuşatma. 2. Bir limana giriş ve çıkışları kontrol
altında tutma.
āb-nāme, [F.  ]آبنامهis. ed. Suya, suyun güzelliğine ilişkin
yazılmış olan kaside.
ābnūs, [F.  ]آبنوسis. bot. Abanoz. ƈ ābnūs ok, 1. Abanoz
ağacından yapılmış ok. 2. mec. Kirpik.
ābnūsĊ, [F.  ]آبنوسىsf. 1. Abanoz gibi sert ve siyah. 2. is.
Abanozdan yapılmış eşya.
ābnūsiyye, [F.  ]آبنوسيهis. bot. Abanozgiller, ébénacées.
abone, [Fr. abonné  ]آبونهis. 1. Gazete ve dergi gibi be‑
lirli aralıklarla çıkan yayınları çıktıkça edinmek üzere
önceden para veren kişi; sürdürümcü. “Aylık dergilerin
abonesi, günlük yayınlarınkinden çoktur.” 2. Belli şartlarla
kabul edilen hizmet müşterisi; sürdürümcü. “Telefon,
su, havagazı, doğal gaz aboneleri.” 3. Alışkanlık edinme;
dadanma. “Adam sanki kahvenin abonesi.” ƈ abone étmek, Birinin abone olmasını sağlamak, abone kaydetmek.||
abone olmaċ, Abone sözleşmesi ile bağlanmak.|| abone
abli, [İt. aple > A. íabl =>
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abo
ücreti, Abone olunan yayın ve hizmet için ödenen para.||
abone yapmaċ, Abonman şartları içinde birinin aboneliğini kabul etmek.|| aboneyi kesmek, Tek taraflı olarak
abone sözleşmesini sona erdirmek.|| aboneyi yenilemek,

Abonelikle ilgili sözleşmeyi belirli bir süre daha uzatmak.
abonelik, [ ]آبونه لكis. 1. Abone olma hâli; sürdürüm‑
cülük. 2. Bir ürünü veya hizmeti belirli süre içinde sa‑
bit fiyat garantisi ile düzenli olarak sunmak amacıyla
yapılan sözleşme; sürdürüm. 4. Aboneliği belgeleyen
kâğıt. 5. sf. Belirli sayıda abonenin yararına ayrılmış
bulunan. “Beş bin abonelik telefon santrali.”
aborda, [İt. abbordo  ]آبوردهis. dnz. Bir geminin iskele‑
ye veya başka bir gemiye yanını vererek bordasından
yanaşması.
abortif, [Fr. abortif  ]آبورتيفsf. tıp. Düşük yaptıran /
yaptırıcı.
abortus, [Lat. abortus  ]آبورتوسis. tıp. Kürtaj.
abosa, [İt. abozza  ]آبوسهünl. dnz. Bırak; durdur! ƈ abosa étmek, dnz. 1. İşi bırakmak. 2. Stop etmek; durmak.
ʿabr, [Ar.  ]عبرis. 1. Karşı kıyıya geçme. 2. Rüya yorum‑
lama. 3. Düşünmek. 4. İncelemek. 5. Gözyaşı dökmek
/ akıtmak. 6. Kederlenmek; üzülmek.
āb-rāh, [F.  ]آبراهis. Suyolu; su kanalı.
āb-rāhe, [F.  ]آبراههis.  āb-rāh.
abraċ, [ ]آبراقis. Gökkuşağı, eleğimsağma.
abramaċ1, [F.+T.  ]آپرامقf. Yaşarmak; yaşlık oluşmak.
abramaċ2, [ ]آبرامقf. Korumak; muhafaza etmek; kol‑
lamak.
ʿabrān, [Ar.  ]عبرانsf. 1. Ağlayan. 2. Ağlamaklı. 3. Yaslı.
abraÒ, [A.  ]أبرصsf. Ala tenli; abraş.
ābraş, [A.  ]آبراش <= ابرشsf. 1. Alaca renkli. 2. (At için)
vücudunda alaca benekleri bulunan. 3. Saçında, yü‑
zünde veya gözlerinde beklenilen rengin dışında be‑
yazlık veya çok açık sarı benekler bulunan. 4. Tekstil‑
de boyama sırasında kumaşta enlemesine şeritler hâ‑
linde kalan boyanmamış kısım veya değişik renkler.
5. İpek kumaşlarda çözgü ipliğinin kalitesizliğinden
dolayı meydana gelen renk değişiklikleri. 6. Ala tenli;
vücudunda sam lekesi bulunan; 2. is. Tende meydana
gelen alaca hastalığı; baras hastalığı.
abraz, [ ]آبرازsf. (Kadın ve dişi hayvan için) kısır.
ʿabre, [A.  ]عبرهis. Gözyaşı.
āb-resĊde, [F.  ]آب رسيدهsf. Akan, akarak bir yere ulaşan
su (durgun su karşıtı).
ʿabret, [A.  ]عبرةis. Gözyaşı.
abrıċ, [ ]آبرقsf. Birbirinin üstüne eğilmiş veya üst üste
yığılmış.
abrıl, [Yun. abrilios  ]ابريلis. Nisan.
abrılmaċ, [ ]آبريلمقf. Bir şeyin üzerine kapanırcasına
eğilmek; yaslanmak; abanmak.
abrile, [İt. imbroglia  ]آبريلهünl. dnz. “Yelkeni sarmala!”
komutu.
āb-rĊz, [F.  ]آبريزsf. 1. Su döken. 2. is. İbrik; kova; testi.
3. Lavabo. 4. Abdesthane; ayakyolu. 5. Pisuvar. 6. La‑
zımlık. 7. Lağım; septik çukuru / kanalı.
abrizci, [F.+T.  ]آبريزجىis. Mevlevî tekkelerinde, ab‑
desthane temizlemekle görevli derviş.
āb-rū, [F.  ]آبروsf. 1. En başta yer alan; en önemli; özel;
ekstra; seçkin. 2. is. Şeref; haysiyet; onur; namus. 3.
Yüz aklığı; yüzsuyu. ƈ ābrū dökmek, Çıkar sağlamak
için onursuzca yalvarmak.

āb-rūd, [F.  ]آبرودis. 1. Sümbül. 2. Nilüfer.
āb-rūy, [Far.  ]آبروىsf.  āb-rū.
ʿabs, [A.  ]عبسis. Bir huzursuzluk sebebiyle yüz ekşit‑

me; somurtma; çehreyi çatma.

abÒa, [Kıpç.  ]آبصهis. Tabut.
ābsāl, [F.  ]آبسالis. 1. Bahçe. 2. Koru; park.
ābsālān, [F.  ]آبساالنis. 1. Bahçe. 2. Koru; park.
abse, [Fr. abcés  ]آبسهis. Apse
āb-seyr, [F.+A. āb-seyr  ]آب سيرis. Kolay ve düzgün

akışlı / tempolu.

absid, [Fr. abside  ]آبسيدis. Apsis.
absorbe, [Fr. absorber  ]آبسوربهis. Emme, yok etme; so‑

ğurma.

absorpsiyon, [Fr. absorption  ]آبسورپسيونis. 1. İçme;
emme. 2. Soğurma; imtisas; mass.
abstre, [Fr. abstrait  ]آبسترهsf. Soyut; mücerred.
āb-süvār, [F.  ]آبسوارsf. 1. Su üstünde yüzen. 2. is. Su

yüzeyindeki kabarcık.

 ]آبسوارانis. Su veya şarap üzerindeki
köpükler.
abşaċ, [ ]آبشقsf. (Kişi için) bacakları ayrık, ayakları bir‑
birine yakın olan.
ābşār, [Fr.  ]آبشارis. Çağlayan; şelale.
āb-şĊb, [F.  ]آبشيبis. Dere gibi aşağılara doğru akan su;
akarsu.
āb-şinās, [F.  ]آبشناسsf. 1. Sudan anlayan. 2. is. Suyolu
yapan kimse. 3. Gemi kılavuzu. 4. Yol yöntem bilen.
āb-tāb, [F.  ]آبتابis. 1. Güzellik; parlaklık. 2. Güneş. 3.
Şarap. 4. Sarhoş.
āb-tābe, [F.  ]آبتابهis. 1. Su kovası; bahçıvan ibriği. 3. Gü‑
neş biçiminde yapılan mücevher.
ʿabÔ, [A.  ]عبطis. 1. Yalan. 2. Kuşku veren davranış.
ābū, [F.  ]آبوis. Nilüfer.
abū, [ ]آبوünl. 1. Şaşkınlık, korku ve hayret anlatır;
aboo; abov; abuu; abuv.
āb u dāne, [F.  ]آب و دانهis. 1. Su ve buğday. 2. Ekmek
ve su gibi bir insanın zaruri ihtiyaçları; azık; rızık. 3.
Kısmet. 4. tasvf. Bir lokma bir hırka.
āb u havā, [F.  ]آب و هواis. 1. Bir yerin su ve hava ba‑
kımından özellikleri. “Altında mı üstünde midir cennet-i
âlâ? / Elhak bu ne hâlet, bu ne hoş âb u hevâdır.” Nedim 2.
İklim. 3. mec. Bir yerin insanı etkisi altına alan duru‑
mu. “Hoş geldi bana meygedenin âb u havâsı, / Billâh güzel
yerde yapılmış yıkılası.” Bâki
abuċ, [ ]آبوقis. 1. Avurdu şişirip parmakla vurarak çıka‑
rılan ses. 2. sf. Anlaşılamayan. ƈ abuċ Òabuċ, 1. (Düşünce, iş ve söz için) arasında mantıki bağ kurulamayan;
anlamsız; saçma sapan. 2. (Hareket, davranış için) yersiz,
ölçüsüz, düzensiz.
abur, [ ]آبورis. Karalâhana, mısır unu ve fasulye ile ya‑
pılan bir yemek. ƈ abur cubur, 1. Şu bu; öteberi; ufak
tefek şeyler. 2. Besin değeri, tadı ve lezzet sırası birbirine uymayan yiyecek çeşidi. 3. mec. Yersiz, asılsız söz. 4. Sıradan,
basit, kültürsüz (kişiler).
ʿabūs, [A. ʿubūset >  ]عبوسsf. 1. (Kişi için) asık su‑
ratlı; somurtkan. 2. (Yüz için) asık, dargın. 3. mec. is.
Sert, kızgın, çatık yüz. 4. mec. (Zaman için) felaketin
meydana geldiği. “Abus yıllar.” ƈ ʿabūsu’l-vech, Somurtkan yüzlü kimse.
ābuzanbaċ, [F.  ]آب زنبقsf.  āb-ı zanbaċ.

āb-süvārān, [F.
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āb ü tāb, [F. تاب

 ]آب وis. 1. Tazelik; canlılık. 2. Parlak‑
lık; ihtişam; gösteriş. 3. mec. Güzellik; letafet. 4. Yol;
usul. 5. Ağustos.
ʿabv, [A. ʿabv  ]عبوis. 1. Yüz güzelliği. 2. Düzgün oluş;
nizamlılık.
āb-verz, [Far.  آب ورز/  ]آبورزsf. Yüzücü.
ābyārĊ, [F.  ]آبيارىis. 1. Sulayıcılık; sulama. 2. mec. Yar‑
dım. ƈ ābyārĊ-i himmet, Gayretin yardımı.
ābzen, [F.  ]آبزنis. 1. Küçük havuz. 2. Banyo. 3.  āb-ı
zen.
ābzih, [F.  ]آبزهis. Su sızıntısı.
ābðürüft, [F.  ]آبذرفتsf. (Kavun, karpuz vb. için) bo‑
zulmuş,
ac, [ ]اجsf.  aç. ƈ ac dirilmek, Aç yaşamak.|| ac itmek,
Aç bırakmak.|| ac Ôutmaċ, Aç bırakmak.
āc, [F.  ]آجis. bot. Ilgın (tamarix).
ʿāc, [A.  ]عاجis. 1. Fildişi. 2. Bağa. 3. mecaz. Güzel diş. ƈ
ʿācü’s-sin, anat. Dişin ana maddesi; dentin.
ʿacc, [A. عج
ّ ] is. 1. Bağırma; nara. 2. Gürültü çıkarma.
3. Deveyi dövme.
ʿācc, [A. عاج
ّ ] is. Kalabalık.
ʿacab, [A.  ]عجبzf.  ʿaceb.
aʿcab, [A.  ]اعجبsf. Daha da şaşkınlık uyandıran; çok
acayip; pek acayip. ƈ aʿcab görmek, Şaşmak; hayrete
düşmek.
ʿacabā, [A. ʿacib > ʿacabā  ]عجباzf. 1. Şaşırma ve tered‑
düt ifade eden soru edatı; bakalım; ister misin; sakın;
yoksa. “ʿAcabā meyl-i teʿālĊ ne démek onlarca?” M. Âkif 2.
Ola mı? 3. is. Şüphe.
ʿacablamaċ, [A.+T.  ]عجبالمقf. Hayret etmek; şaşmak.
ʿacāc, [A.  ]عجاجis. 1. Uçuşan toz. 2. Bulut. 3. Yükselen
duman. 4. mecaz. Aptal; budala.
ʿacāfet, [A.  ]عجافتis. Zayıflık; çelimsizlik.
ʿacāʾib, [A. ʿaceb >  ]عجائبsf. Çok şaşırtıcı; çok tuhaf;
çok acayip; anlaşılmaz. ƈ ʿacāʾib-i sebʿa-i ʿālem, Dünyanın yedi harikası.
ʿacaʾibāt, [A.  ]عجائباتis. 1. Acayip şeyler. 2. Olağanüs‑
tü yaratıkları inceleyen bilim. 3. Olağanüstü yaratık‑
lar. ƈʿacaʾibāt Ôuzu, Sodyum sülfat.
ʿacāʾibĊ, [A.  ]عجائبىis. Kısa ceket.
ʿacāʾiz, [A. ʿacūze  ]عجائزis. Kocakarılar.
ācāk, [F.  ]آجكis. Toprak.
ācāl, [A. ecel >  ]آجالis. 1. Vadeler. 2. Eceller; doğal
ömürlerin sonları.
acāle, [A. icāle /  ]اجالهis. Dolaştırma; gezdirme; dolan‑
dırma; cevelan ettirme.
ʿacālet, [A. ʿacele > ʿıcālet /  ]عجالةis. 1. Acele ile yapı‑
lan iş. 2. El kitabı.
ʿacāleten, [A. ʿacele > ʿıcāleten /  ]عجال ًةzf. Acele ola‑
rak; çabucak; çarçabuk.
Aʿcām, [A. aʿcem >  ]اعجامis. 1. Araplara göre Arap ol‑
mayan halklar. 2. Acemler; İranlılar; Persler.
ācām, [A. ecme >  ]آجامis. Meşelikler; ağaçlıklar; ka‑
mışlıklar.
ācān, [F.  ]آجانis. Polis.
acar, [ ]آجارsf. 1. Becerikli, tuttuğunu koparan, hama‑
rat, iş bilir. 2. Cesur; kabadayı; atılgan; yiğit; taşkın;
atak; gözü pek; cesur. 3. Çevik; tez canlı.
ācār, [A. ecr >  ]آجارis. 1. Kiralar. 2. Ödüller; mükâfat‑
lar.

ace
ʿacāyib, [A.  ]عجائبsf. (Arapça aceb kelimesinin çoğulu ol-

masına rağmen Türkçede tekil olarak kullanılır.)  ʿacāʾib
 ]عجايباتis. Değişik ve garip yaratılmış
varlıklar; ucubeler.
aʿcāz, [A. ʿacz >  ]اعجازis. Âcizler.
ʿacb, [A. ʿacb  ]عجبis. 1. anat. Kuyruk sokumu. 2. Kuy‑
ruk sokumundaki küçük kemik (yaratılışın başlangıcı
sayılır). ƈ ʿacbü’z-zeneb, anat. Kuyruk sokumu kemiği.
ʿaccāc, [A.  ]عجاجsf. 1. Gürültülü; fırtınalı. 2. (At için)
soylu; has kan.
ʿāce, [A. ʿāce  ]عاجهis. Bir tek fil dişi.
aʿceb, [A.  ]اعجبsf. Daha garip; pek şaşırtıcı; çok garip;
pek tuhaf. ƈ aʿcebüʾl-ʿacāʾib, Çok şaşırtıcı ve gülünç
olan.
ʿaceb, [A.  ]عجبis. 1. Şaşılacak şey; gariplik; şaşma; ta‑
accüb; hayret. “@evċ-ı tĊġuņdan ʿaceb yoċ olsa göņlüm
çāk çāk / kim mürūr ilen bıraġur raÌneler dĊvāre Òū” FużūlĊ
2. Alışılmışın dışında görülerek tereddüt gösterme
hâli. ƈ ʿaceb degül, Garip değil; şaşılmaz; şaşılır mı?||
ʿacebe ċalmaċ, Hayrette kalmak; şaşakalmak; şaşırmak.||
ʿaceb íallu kimesne, Acayip davranışlı kişi.|| ʿaceb
íayf itmek / étmek / eylemek, Çok yazıklanmak.
ʿacebā, [A. ʿaceb >  ]عجباe.  ʿacabā.
ʿaceblemek, [A.+T.  ]عجبله مكf. Hayret etmek; şaşır‑
mak; şaşakalmak.
aʿcef, [A.  ]اعجفsf. Zayıf; ince.
aʿcel, [A.  ]اعجلsf. 1. Çok acele eden; pek aceleci. 2. zf.
Daha çabuk; en çabuk.
ʿacelʿacāʾib, [ A.  ]عجل عجائب <= عجب العجائبzf.
Çok acayip.
ʿacele, [A. ʿacl >  ]عجلهis. 1. Bir şeyi yapmak veya bitir‑
mek için çabuklanma; çabukluk; sabırsızlıkla hareket
etme; ivme; ivedi; tez; hemen. 2. İşlem görmede ve
cevaplandırmada önceliği olan resmî yazı ve yazışma
türü. 3. sf. Çabuk yapılması gereken. 4. Acelesi olan.
5. zf. Çabuk olarak.
ʿaceleci, [A.+T.  ]عجله جىis. Acele eden; ivedici.
ʿacelecilik, [A.+T.  ]عجله جيلكis. Aceleci olma; ivedi‑
cilik.
ʿaceleten, [A.  ]عجل ًةzf. Acele olarak; ivedilikle.
Aʿcem, [A.  ]اعجمis. 1. Arap halkından olmayan kimse.
2. İyi Arapça konuşamayan; A’cemî. 3. İranlı; Tat. 4.
Yabancı; tat.
ʿAcem, [A.  ]عجمis. 1. Arapların, Arap ırkı dışında olan‑
lara verdikleri isim. 2. Arapça konuşmayan kimse; dili
Arapça olmayan adam. 3. Fars ırkından olan İran yer‑
lisi. 4. İran ülkesi; İran toprakları. 5. Azerbaycan’daki
Şiî Türkler. 6. müz. Musikide bir makam ismi. ƈ ʿAcem ağzı, Doğu Anadolu’da İran Azerilerinin söyleyişini
taklit ederek türkü söyleme edası.|| ʿAcem aslanı, Sahte
kahraman (Eski İran bayrağı üzerindeki aslan resminden
dolayı).|| ʿAcem bahçesi, Etrafı yüksek duvarlarla çevrili,
içerisinde çeşit çeşit güller bulunan havuzlu ve fıskiyeli İran
bahçeleri.|| ʿAcem çadırı, Osmanlı sultanlarının atlı gezilere çıktıklarında kullandıkları çadır.|| ʿAcem çapċını,
Eskiden şehirlerin etrafında gezinti yapmak için kiralanan
at.|| ʿAcem gömleği, İş gömleği.|| ʿAcem halısı, İran’da
dokunan ipek halı.|| ʿAcem işi, Renkli ipekle işlenmiş ve
üzeri altın, gümüş pul veya boncuklarla süslenmiş döşemelik kumaşlar.|| ʿAcem ċaması, İnce keskin kama.|| ʿAcem
ċılıcı, İki yanı da keskin kılıç.|| ʿAcem ċılıcı gibi, Kimden
yana olduğu belli olmayan, ikili oynayan veya tuttuğu taʿacāyibāt, [A.

ace

rafa düşmanlık edebilen.|| ʿAcem ċoşması, Anadolu’daki
saz şairlerinin düz veya cinaslı olarak söylediği ve Azerilere
has bir makamla söylenen koşma türü. Ölçü olarak aruzun
fâilâtün, fâilâtün kalıbı kullanılır.|| ʿAcem kösteği, Eski
yazma kitaplar ciltlendikten sonra kitabın arkasına yapıştırılmış ince deri.|| ʿAcem lālesi, bot. İri sarı veya turuncu
renkte çiçekleri bulunan bir süs bitkisi; ateş topu.|| ʿAcem
maċamı, ʿAcem perdesinden başlayarak çargâh perdesi
üzerindeki çargâh dörtlüsünün ısrarla kullanıldığı klasik
Türk müziği makamı.|| ʿAcem mānisi, Biçim ve ezgi bakımından Azerbaycan’a özgü olup Doğu Anadolu’da da söylenen bir cinaslı mani türü.|| ʿAcem mübālaÈası, Abartma
aşırılığı; palavra.|| ʿAcem ocaÈı, Maltız; ızgaralı demir
ocak.|| ʿAcem perdesi, Türk müziğinde tiz sekizlideki fa.||
ʿAcem şeyÔānı, Zayıf, esmer adam.|| ʿAcem şikestesi,
Hazin ve dokunaklı bir türkü ezgisi.|| ʿAcem tıraşı, Başın
iki tarafı ile tepesindeki saçları kesip sadece arkasında bırakmak suretiyle yapılan tıraş şekli.
ʿAcem-āne, [A.+F.  ]عجمانهzf. 1. Acemlere yakışır bi‑
çimde; İran tarzında. 2. mec. Ölçüsüz derecede abartı‑
lı; çok mübalağalı.
ʿacem ʿaşĊrān, [A.+F.  ]عجم عشيرانis. müz. Klasik Türk
müziğinde bir makamın ve perdenin ortak adıdır. ƈ
ʿacemʿaşĊrān maċāmı, Acem makamına, acemaşiran
perdesi üzerindeki çargâh beşlisinin eklenmesiyle elde edilmiştir.|| ʿacemʿaşĊrān perdesi, Orta sekizlideki fa.
ʿacembūselik, [A.+F.  ]عجم بوسه لكis. müz. Acem ma‑
kamının buselik dörtlüsü veya beşlisi ile sona eren
birleşik bir Türk müziği makamı.
ʿAcemce, [A.+T.  ]عجمجهis. Acem dili; Farsça.
ʿacem ʿırāċ, [A.  ]عجم عراقis. müz. Bir makam adı.
AʿcemĊ, [A.  ]اعجمىsf. 1. Yabancıya ait. 2. Araplara göre
Araplar dışındaki halktan olan. 3. Araplara göre Arap‑
çadaki yabancı kelimeler. 4. Arapçadan başka dilde
olan. 5. Arapçayı düzgün kullanamayan. 6. Cahilliği
vb. nedenlerle doğru ve düzgün konuşamayan. 7. Dil‑
siz; tat; ahraz. 8. İranlı; Farslı; Fürsî.
ʿacemĊ, [A.  ]عجمىsf. 1. Bir işte henüz ustalaşmamış,
işin gereği olan ustalığı ve beceriyi kazanamamış;
deneyimsiz; beceriksiz; toy. 2. Yeni; mübtedi. 3. Sa‑
raya yeni alınmış, İslam örf ve adetlerini, okuma ve
yazmayı, saraydaki görevinin ne olduğunu henüz öğ‑
renememiş cariye. 4. genşl. Yabancı. ƈ ʿacemĊ aÈası,
Osmanlı sarayında harem hizmetlerinden sorumlu zenci hadım ağalardan bir bölümü.|| ʿacemĊ ocaÈı, İmparatorluk
devri devlet teşkilatında kapıkulu ocaklarına alınacak erleri
yetiştiren askerî kurum.|| ʿacemĊ oÈlanı, Osmanlı devlet
teşkilatında esirlerden veya devşirmelerden Yeniçeri ocağına
alınmak üzere eğitilmek ve yetiştirilmek için acemi ocağına
gönderilen gençler; torba oğlanı; şadi.
ʿacemĊce, [A.+T.  ]عجميجهzf. Acemi bir biçimde; ace‑
miye yakışır tarzda.
ʿacemĊlik, [A.+T.  ]عجميلكis. 1. Deneyimi ve ustalığı
bulunmamak; tecrübesizlik; deneyimsizlik; toyluk. 2.
Beceriksizlik. 3. Ürkeklik, çekingenlik. 4. Yabancılık.
5. Osmanlı sarayına alınan cariyelerin ilk hizmet dö‑
nemi. 6. Osmanlı sarayında iç oğlanlarına ilk alındık‑
ları zaman verilen para. 7. Silahtarlık, çuhadarlık ve
bostancılık kethüdalıklarına atananlara ilk ihtiyaçla‑
rını karşılamak amacıyla verilen para. ƈ ʿacemĊlik étmek / eylemek, Yeteri kadar bilgi ve beceriye sahip olduğu
hâlde düşüncesizce iş yapmak; sahip olduğu ustalığı veya
beceriyi gösterememek; gaflet göstermek.
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 ]عجمستانis. İran ülkesi; Farsça
konuşulan yerler.
ʿacemiyān, [A. ʿacemĊ >  ]عجميانsf. 1. Acemiler; toylar;
deneyimsizler; tecrübesizler. 2. is. Yeniçeri ocağına gi‑
ren acemi oğlanları. 3. öz. is. (Baş harfi büyük yazılır)
İranlılar.
ʿacem-kürdĊ, [A.+F.  ]عجم كردىis. müz. Klasik Türk
müziğinde Acem makamının sonuna bir kürdi dörtlü
eklenerek meydana getirilmiş bir birleşik makam.
ʿAcem-perest, [A.+F.  ]عجم پرستsf. 1. Klasik Türk
edebiyatında biçim ve üslûp bakımından İran’ı taklit
eden. 2. Sanat ve edebiyatta İran hayranı ve İran kül‑
türüne düşkün olan.
ʿAcem-perestĊ, [A.+F.  ]عجم پرستىis. İmparatorluk dö‑
neminde, sanat ve kültürde İran hayranlığına verilen
ad; Acemperestlik.
ʿacem-pūselik, [A.+F.  ]عجم پوسه لكis. müz.  ʿacem‑
būselik.
ʿacem-rast, [A.+F.  ]عجم رستis. müz. Bir makam adı.
ʿacem-ʿuşşāċ, [A.  ]عجم عشاقis. müz. Bir makam adı.
ʿAcem-zāde, [A. +F.  ]عجم زادهis. Acemoğlu; İranlı ata‑
lardan gelme.
ʿacem-zĊr-keşide, [A.+F.  ]عجم زير كشيدهis. müz. Bir
makam adı.
acente, [İt. agente  ]آجنتهis. 1. Ticarî konularda belirli
işleri üstlenen ve kendisine verilen yetki çerçevesinde
aracılık eden kurum veya kişi. 2. Taşıma şirketi veya
banka gibi yaygın kuruluşların şubeleri veya temsilci‑
likleri. 3. Bu şubenin başında bulunan kimse; temsil‑
ci. 4. Bir kuruluşun ticarî işlerini yürüten ticarethane.
ʾaʿcer, [A.  ]أعجرsf. (Eşya için) kullanılmamış; eskime‑
miş.
aʿcez, [A.  ]اعجزsf. Çok âciz ve güçsüz; daha âciz; pek
âciz; en âciz.
ʿacezān, [A.  ]عجزانis. Güçsüzlük; yetersizlik.
ʿaceze, [A. ʿāciz >  ]عجزهis. Güçsüzler, zavallılar, düş‑
künler; beceriksizler; zayıflar. ƈ ʿaceze-i eytām,
Düşkün ve koruması olmayan yetimler.|| ʿaceze-i küttāb,
Okulda öğrenim görmeden devlet dairesine girmiş acemi memurlar.|| ʿaceze-i müslimĊn, Koruması olmayan düşkün
Müslümanlar.
acı, [ ]آجىis. ve sf. 1. Bir yiyeceğin veya bir maddenin
dilde bıraktığı yakıcı, kavurucu tat. 2. Tadı yakı‑
cı, kavurucu yiyecek, içecek. 3. Bir dış etkenin veya
mikroorganizmaların vücudun herhangi bir yerinde
meydana getirdiği ezilme, yırtılma, sıkıştırılma veya
dokuların tahribi gibi sebeplerle meydana gelen da‑
yanılması güç duyu; ağrı; sızı. 4. İnsana büyük üzüntü
veren olay; dert; keder; elem; azap; ıstırap; kahır. 5.
Şiddetli ve sert. 6. (Söz için) kırıcı, hırpalayıcı. 7. Hü‑
zün verici ve dokunaklı; kederli; hüzünlü; elemli. 8.
Çarpıcı; göz alıcı. 9. Istıraplı; pahalıya mal olmuş. ƈ
acı dil, 1. Konuşmalarında karşısındakini kıran, kötüleyen
ve iğneleyen kimse. 2. Acı söz; dedikodu.|| acı dil virmek,
Acı söz söylemek.|| acı @ulum (@ulüm), 1. Büyük sıkıntılara ve fedakârlıklara katlanarak. 2. Zorlukla; güçlükle;
güç bela.
acıca, [ ]آجيجهsf. Biraz acı; acıya yakın.
acıçaça, [ ]آجيچاچاis. Bir balık çeşidi.
acıdıcı, [  ]آجيدجىsf. Elem verici; acıklı; şiddetli.
acıdülek, [ ]آجى دولكis. bot. Eşek hıyarı.
ʿAcem-istān, [A.+F.
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acıġ, [ ]آجغsf. Acı; dert; ıstırap. ƈ acıġını almaċ, İntikamını almak.|| acıġını çıċarmaċ, İntikamını almak.|| acıġı
Ôutmaċ, Öfkelenmek.|| acıġ itmek, Istırap vermek; üzüntü içinde bırakmak.|| acıġ olmaċ, Canı acımak.
acıġan, [ ]آجيغانsf. Çok acıyan; çok üzülen.
acıċ1, [ آجيق/  ]آجقis. 1. Acı; dert; sıkıntı; ıstırap; yas. 2.
Öfke. 3. Hiddet. 4. sf. Kuvvetli. 5. Pek. ƈ acıċ étmek,

Acı vermek; ıstırap vermek; üzüntü içinde bırakmak.

acıċ2, [āç >  آجيق/  ]آجقsf. Aç; acıkmış.
acıċdırmaċ, [ آجيقديرمق/  ]آجيقدرمقf. Acıktırmak.
acıċdurmaċ, [ ]آجيقدورمقf. 1. Acıkmasına yol açmak.
2. Aç bırakmak.
acıċılmaċ, [ ]آجيقلمقf. Yemek ihtiyacı duyulmak.
acıċlanmaċ, [ آجيقالنمق/  ]آجقالنمقf. Yaslı olmak; ma‑

temde olmak.

acıċlatmaċ, [ ]آجيقالتمقf. Acılı hâle getirtmek; acı ver‑

dirmek.

acıċlı, [آجيقلى

/  ]آجقلىsf. 1. Acıma duygusu uyandıran;
acı verecek nitelikte. 2. Kendisi için üzüntü ve acıma
duyulmasını isteyen kimsenin tutumu; acındırıcı;
acındırmaya çalışan. 3. Dokunaklı; ağlatıcı; hazin. 4.
(Edebî eser için) acı olaylara dayalı; dramatik. 5. Bir
uğraşma ve çabanın boşa çıkması ile ortaya çıkan gü‑
lünç durum; garip. 6. Acı ve keder içinde kalmış kim‑
se; yaslı; matemli.
acıċmaċ, [ آجيقمق/  ]آجقمقf. 1. Midenin boşalması
ve kandaki şeker miktarının azalması sonucu besin
alma, yeme ihtiyacı ortaya çıkmak; açlık duymak. 2.
mec. Bir şeye karşı şiddetli istek duymak; çok arzu et‑
mek.
acıċÒınmaċ, [ ]آجيقصنمقf. Müteessir olmak, üzülmek.
acıla, [ ]آجلهzf. Aç iken.
acılaca, [ ]آجله جهzf. Aç olarak; aç acına.
acılanmaċ, [ ]آجيالنمقf. 1. Tadı acı hâle gelmek. 2. Şid‑
det görmek; acıya uğramak. 3. Üzülmek, kederlen‑
mek.
acılaşmak, [ ]آجيالشمقf. 1. Acı bir tat kazanmak, tadı
bozulmak. 2. Konuşmalarında kırıcı ve sert bir ifade
kullanmaya başlamış olmak.
acılı, [ ]آجيلىsf. 1. (Yiyecek maddesi için) içine acı katıl‑
mış. 2. Üzüntülü ve sıkıntılı.
acılık, [ ]آجيلقis. 1. Tat bakımından acı olma durumu.
2. Acı miktarı. 3. Burukluk, dokunaklılık; kederlilik.
4. Istırap; eziyet; sıkıntı. 5. Sertlik; şiddet.
acımak1, [ آجيمق/  ]آجمقf. (Yiyecek ve içecek için) tadı
bozulmak; acı bir hâl kalmak; acılaşmak; acılık kes‑
betmek.
acımak2, [ آجيمق/  ]آجمقf. 1. Eziyet görmek; ıstırap çek‑
mek. 2. Acı duymak; acı hissetmek. 3. (Bacak araları
için) sıcaktan pişik olup kızışmak, yanmak. 4. Merha‑
met etmek; rahmetmek; yazıklanmak. 5. Üzülmek. 6.
(Olumsuz çekimiyle) Cimrilik etmemek, masraftan
kaçınmamak. 7. Küçük görmek; yazıklanmak; teessüf
etmek.
acımsı, [ ]آجيمسىsf. Tadı biraz acı; acıya yakın.
acımtıraċ, [ ]آجيمتراقsf. Tadı acıya yakın biraz acı olan;
acımsı.
acın, [ ]آجنzf. Aç olarak; açlıkla; açlıktan. ƈ acın ölmek, 1. Açlıktan ölmek. 2. Aç olarak ölmek.
acınacaċ, [ آجينه جق/  ]آجنه جقsf. Acıma duygusu uyan‑
dıracak biçimde; acıklı; üzüntü verici.

aci
acınaċlı, [ ]آجنقلىsf. Acıklı; acınacak durumda.
acındırmaċ, [ ]آجينديرمقf. 1. Başkalarının kendisine
acımasını sağlamak. 2. Bir kimseyi merhamete ge‑
tirmek; yumuşatmak. 3. Kendisini zavallı durumda

göstermek suretiyle karşısındakinin merhamet duy‑
masını sağlamak.
acınmak1, [ آجنمق/  ]آجينمقf. 1. Keder ve üzüntü duyul‑
mak. “Bunun durumuna acınmaz mı?” 2. Teselli edilmek.
3. dönüş. f. Bir olay karşısında kendi kendine üzülmek;
hayıflanmak. 4. Acı duymak.
acınmak2, [ آجنمق/  ]آجينمقf. Birine acımak; merhamet
duymak. “Acınmakla iş bitmiyor.”
acıraċ, [ آجيراق/  ]آجرقsf. Acımsı, acımtırak; az acı; ha‑
fif acı.
acırġa, [Moğ. ajirġa  ]آجيرغهis. bot. Yaban turpu, turp
otu.
acırġanmaċ, [ آجرغانمق/  آجيرغانمق/  ]آجيرغنمقf. 1.
Merhamet etmek; hâline acımak; merhamette bulun‑
mak. 2. Korumaya almak; sahiplenmek.
acırmaċ, [ ]آجرمقf. 1. Acıktırmak. 2. Bağlı ve metbu du‑
rumda bulundurmak.
acışıċlıċ, [ ]آجشقلقis. Acı; ağrı.
acışmaċ, [ ]آجشمقf. Ağrımak; sızlamak; için için acı‑
mak.
acıtdırmaċ, [ آجتدرمق/  ]آجيتديرمقf. Acımasını sağla‑
mak; acı verdirmek.
acıtġan, [ ]آجتغنsf. Çok acıtan; çok ıstırap veren.
acıtċan, [ ]آجتقنsf.  acıtÈan.
acıtmaċ1, [ آجتمق/  ]آجيتمقf. 1. Canını yakmak, fiziksel
olarak ağrı sızı vermek; ağrıtmak; sızlatmak; acı ver‑
mek. 2. Tadını acı hâle getirmek; acılaştırmak; ekşit‑
mek. 3. İncitmek. 4. Cefa ve eziyet vermek.
acıtmaċ2, [ ]آجيتمقf. Acıkmak.
ʿācız, [A.  ]عاجزsf. Gücü yetmeyen; âciz. ƈ ʿācız eylemek, Güçsüz ve çaresiz bırakmak.|| ʿācız eyleyici, Güçsüz
ve çaresiz bırakan.|| ʿācız ċalmaċ, Yapmaya gücü yetmemek.|| ʿācız olmaċ, Gücü yetmemek; aciz göstermek.
ʿācĊ, [A.  ]عاجىsf. 1. Fildişi ile ilgili. 2. Fildişinden. 3.
Fildişi satıcısı.
ʿacĊb, [A. ʿaceb >  ]عجيبsf. 1. Alışılmış olanın dışında;
garip; tuhaf; acayip; şaşılacak; hayret verici. 2. Çekici;
cazip; rayık. ƈ ʿacĊbüʾl-heyʾe, Görünüşü, biçimi şaşırtıcı; şekil ve sureti garip.|| ʿacĊbüʾl-ċıyāfe, Giyimi acayip
olan; tuhaf kıyafetli.
ʿācib, [A. ʿaceb >  ]عاجبs. Alışılmışın dışında olan şey;
şaşılacak şey.
ʿacĊbāne, [A.+F.  ]عجيبانهzf. Şaşılacak tarzda; hayret
verici biçimde.
ʿacĊbe, [A.  ]عجيبهis. 1. Alışılmışın dışında, bugüne ka‑
dar hiç görülmemiş şey; tuhaf; garip; acayip; anormal.
2. Çok harika, hayret uyandırıcı şey. ƈ ʿacĊbe-i Ìilċat,
Acayip yaratık.|| ʿacĊbe-i ÔabĊʿat, Acayip yaratılış; ucube.
ʿacĊbü’l-edāʾ, [A.  ]عجيب االداءsf. Güzelliğiyle hayrete
düşüren.
ʿācĊf, [A. ʿacĊf  ]عجيفsf. Zayıf; cılız; etsiz.
ʿācil, [A. ʿacele >  ]عاجلsf. 1. Çok acele, beklemeğe
zamanı ve tahammülü olmayan; derhâl yerine getiril‑
mesi gerekli olan; bekletilemez. 2. zf. Derhal; hemen;
çabuk. 3. is. tasvf. Dünya.
ācil, [A. ecel >  ]آجلsf. 1. Vadeye bağlı; vadesi geldiğin‑
de yapılacak olan. 2. Erteli; sonraya kalıcı. 3. is. Ahret.

