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ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU’NUN
SÖZLÜKLERİ

(İlk yayımlanış yıllarına göre)

Öz Türkçe Sözlük, 1966
Yaşar Kemal Sözlüğü, 1974
Öz Türkçe Kılavuzu, 1980

Çağdaş Türkçe Sözlük, 1980
Ortaokullar ve Liseler İçin Büyük Türkçe Sözlük, 1980

Seçilmiş Çocuk Adları Sözlüğü, 1981
İlkokullar İçin Örnekli Resimli Türkçe Sözlük, 1988

Türkçe Sözlük (küçük), 1991
Türkçenin Yazım Kılavuzu, 1991

Arkadaş Türkçe Sözlük, 1994
Türkçe Deyimler Sözlüğü, 1995
Türk Atasözleri Sözlüğü, 1995
Türkçe Sözlük (büyük), 1995

Edebiyat Sözlüğü, 1996
Türkçenin Argo Sözlüğü, 1996

Öğrenciler İçin Temel Deyimler Sözlüğü, 1996
Türkçedeki Yabancı Sözcükler Sözlüğü, 1997
Öğrenciler İçin Resimli Türkçe Sözlük, 1998

İlköğretim İçin Seçme Atasözleri Sözlüğü, 2000
İlköğretim İçin Seçme Deyimler Sözlüğü, 2000

Yazım Kılavuzu, 2001
İlköğretim İçin Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, 2004

  Türkçe Sözlük (küçük), 2007

 

Ali Püsküllüoğlu, 1935’te Adana’nın (şimdi Osmaniye ilinin) Ka dirli ilçesinde doğdu. Mersin Li se si’ndeki 
öğrenimini hastalığı nedeniyle sürdüremedi. Yıllar içinde kendi kendini ye tiştirdi. Kadirli, Adana ve 
İstanbul’da çiftçilik, gazete sa tıcılığı, sinema bi let çi liği, avukat yazmanlığı, redaktörlük, ga zetecilik ve 
ya yım cı lık gibi işlerde çalıştı. 1959’da İstanbul’da Çevre Yayınevi’ni kurdu. 1960’ta Kadirli’de Ka ra
caoğlan adlı bir ga zete çıkardı. Şiirleri İngilizce, Arapça, Fransızca, Rusça, İsveççe, Sırpça gibi dillere 
çev ril di. Püs kül lüoğlu, Nasrettin Hoca ile 1981 TDK Çocuk Yazını Ödülü’ne, Gül, Sevgili Yurdum dos ya-
sıy la 1983 Toprak Şiir Ödülü’ne, Zamansız dosyasıyla da 2005 Yu nus Nadi Şiir Ödülü’ne değer gö rül dü. 
1960-83 arasında Türk Dil Kurumu’nda Yayın ve Tanıtma Kolu uzmanı olarak çalıştı. 1983’te TDK’ye el 
konulması üze ri ne “istifa” ederek ayrıldı. Dil Derneği ve Edebiyatçılar Der neği’nin kurucuları arasında yer 
aldı. Söz lük çalışmalarına 1963’te başlayan Püsküllüoğlu, ilk sözlüğü Öz Türkçe Sözlük’ü 1966’da 
ya yımladı. O zamandan bu yana, kırk yılı aşan bir süre içinde, çeşitli boyutlarda yirmiden fazla sözlüğü 
ya yım  landı. 
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SUNUŞ

 Ali Püsküllüoğlu ilk sözlük çalışmasına tam kırk dört yıl önce, 1963’te başlamıştı. O günlerden gü nü-
mü ze değişik türlerde tam yirmi iki sözlük yayımladı. Elinizdeki Türkçe Sözlük ise ilk kez 1995 yılında 
ya yım landı. Yüzlerce kaynaktan yararlanılarak hazırlanan bu sözlük, her yeni baskıda yeniden gözden ge çi-
ril di, genişletildi ve bu 6. baskısında madde başı ve onlara bağlı iç maddeler olarak yaklaşık 100.000 söz var-
lı  ğına ulaştı, Türkiye Türkçesinin en büyük sözlüğü niteliğine erişti. Ülkemizin en saygın dil uz man la rından 
Püsküllüoğlu’nun çağdaş sözlükbilim ilkelerinden ödün vermeden, yılların bilgi birikimi ve eme ğiy le ortaya 
çıkardığı Türkçe Sözlük, yalnızca günlük yaşamımızda kullandığımız sözcükler, argo sözcükler, deyimler ve 
atasözlerinin değil, bilim, sanat, felsefe, hukuk, teknoloji, ticaret ve ekonomi te rimlerinin kar şılıklarını da 
içe ren benzersiz bir yapıt niteliği kazandı. Püsküllüoğlu’nun Türkçe Sözlük’ünün, her dü zeydeki öğrenim 
ku rumları, öğretmenler, öğrenciler, araştırmacılar, bilim adamları, iş adamları, ya zar lar, çe vir menler ve Türk-
çeyi doğru kullanmak isteyen herkes için temel bir başvuru kaynağı olduğuna ina nı yo ruz.

                     
CAN YAYINLARI 
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ÖNSÖZ

Türkçede kullanılan sözcüklerin kesin sayısının ne olduğu üzerinde herhangi bir bilgimiz yok. Türkiye 
Türkçesiyle ilgili sayısal bir bilgi de bugüne değin elde edilmiş değil. Sözlüklerimiz genel olarak otuz, kırk 
bin maddeyle yetinir. Bu yetinmede haklılık vardır, çünkü Türkçenin genel bir sözlüğünde ancak bu kadar 
sözcük olabilir.

Gerçekte, Türkiye sınırları içinde kullanılan Türkçe çok varsıldır. Bir sayı vermek olanağı yoktur ama, 
bu sayının genel sözlüklerimizdeki sayılardan birkaç kat fazla olduğunu söylemek aşırı bir sav 
sayılmamalıdır. 

Türkiye Türkçesinde yazı diliyle konuşma dilinin buluşması tam olarak sağlanamadığı için, halk 
ağzında yaşayan sözcüklerin, sözlerin çok azı genel sözlüklerde yer alır. Halk ağzındaki sözcüklerin 
çoğunun bozuk, eşanlamlı vb. olduğu, anlam ve söyleniş yönlerinden de bölgelere göre çok farklılıklar 
gösterdiği doğrudur. Şu var ki, bunların dışında kalanlar da oldukça çoktur ve onların genel dil sözlüklerine 
alınması yerinde olacaktır. Böylece, daha çok yayılmaları, öğrenilmeleri, kullanılmaları sağlanacaktır. Öte 
yandan terimler de düşünülmelidir. Her alanda binlerce terim kullanılmaktadır. Genel sözlüklere onların da 
ancak çok yaygın olanları alınır. Argo da başlıbaşına bir alandır. Oysa onun da ancak çok yaygınları genel 
sözlüklere girer. 

Sözcüklerin kullanım sıklığına, yaygınlığına göre değil de her alanı içine alacak biçimde 
düşünüldüğünde, Türkiye Türkçesinin sözvarlığının hiç de az olmadığı görülecektir. Bunun araştırılmaya 
değer olduğuna ve bir takım çalışması gerektirdiğine inanıyorum.

Bu sözlük de genel bir sözlük olarak tasarlanmakla birlikte, halk ağzındaki sözcüklere ve argoya uzak 
durmamıştır. Öte yandan Türkçenin son yıllardaki gelişimine, terimlere de uzak durmamayı yeğlemiştir. 
Ayrıca, genel sözlüklerdeki sözcüklerin kazandıkları yeni anlamların, son yıllarda batı dillerinden girip 
yaygınlaşan kimi sözcüklerin ve deyimlerin de sözlükte bulunması düşünülmüştür. Kısacası, Türkçenin son 
on beş yılının elden geldiğince eksiksiz bir sözlüğünü oluşturmak amaçlanmıştır. Böylece, madde sayısı 
yönünden de öteki sözlüklerden daha çok maddeyi kapsadığı söylenebilir.

Sözlüğün hazırlanmasında yüzlerce kaynaktan yararlanılmıştır. Bunların bir bölümü “Kaynakça”da 
gösterilmiştir. Ancak, otuz yıldır bir uğraş alanı olarak içinde bulunduğum sözlükçülük deneyimlerim de, 
şu anda var olan sözlüklerimizden daha yetkin bir sözlük hazırlama isteğimde, çabamda bana yardımcı 
olmuştur. Türkçenin gelişiminde sözlüklerin biraz gerilerde kalmış olması doğaldır. Nitekim birçok sözcük, 
deyim vb., aradığınızda, her sözlükte bulunmamaktadır. Birçok sözcüğün kazandığı yeni anlamlar da öyle. 
Ayrıca, sözcüklerin bütün biçimlerinin, bütün türevlerinin sözlüğe alınması gerektiğini sanıyorum. Ben bu 
sözlükte bunu da yapmaya çalıştım.

Sözlüğü kullananlara yardımcı olmak ereğiyle, “Türkçenin Yazımı” bölümünde yazım kurallarının bir 
özetini vermeyi yararlı gördüm. Sözlüğün kullanımıyla ilgili yönleri de “Kullanıcı Kılavuzu” bölümünde 
açıkladım.

Yanlışsız bir sözlük amaçtır, şu var ki sözlüklerin yanlışsız olduğu da pek görülmemiştir. Bu sözlüğün 
“yanlışsız” olduğunu öne sürecek değilim, ancak elden geldiğince çok az yanlışlı bir sözlük olmasına 
çalıştım. Kullanıcıların bunu göreceklerine, sözlüğü bu yönden değerlendireceklerine inanıyorum. 

İlerideki basımlarda onu daha da yetkinleştirebilmek umuduyla.

Ali Püsküllüoğlu
Ankara, 20 Temmuz 1995
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5. BASKIYA BİRKAÇ SÖZ

Kırk yıldır sözlükle uğraşıyorum. İlk çalışmam Öz Türkçe Sözlük. Ona 1963’te başlamıştım, küçücük 
bir şeydi, sanırım üç yılda bitmişti. İlk basılışı 1966 yılında. Özgün bir sözlüktü. Dil Devrimi’yle dilimize 
kazandırılmış bin kadar sözcüğü kapsıyordu. İkinci baskısı daha geliştirilmişti ve 12 Mart dönemindeydi. 
Toplatıldı ve iki yıla yakın bir süre yargılandı. Ülkemizde toplatılan ilk sözlük oldu. Sanırım dünyada da 
toplatılan ilk sözlüktür. 

Kendi dilinin sözlüğünü toplatan, sözcüklerini yasaklayan bir ülkeydik. Şimdi anadillerin özgürlüğünden 
söz edebiliyoruz. Bu ülkede her şey iyiye de kötüye de değişebiliyor. Öz Türkçe Sözlük bir belge sözlük 
olmuştur. Bu yıl on dördüncü baskıya ulaştı. Yaklaşık on bin maddeyi kapsıyor. Her baskısı için yazılar 
yazılmıştır. Sanırım hiçbir sözlük, onun kadar övülmemiştir. 

Sözlük çalışmasının ömür törpüsü bir iş olduğunu bu konuda uğraşanlar çok iyi bilir. Ayrıca sözlük 
çalışması, bir sözlüğü hazırlayıp sunmakla bitmez. Onu boyuna, her yeni baskısında işlemek, geliştirmek, 
yenilemek gerekir. Örneğin Avrupa ülkelerinin çoğunun para birimlerinin adı eskimiştir. Bunu yeni 
basımda belirtmezseniz, o sözlük eksik olur. Yaşam, her şeyi olduğu gibi dili de eskitiyor. Yine örneğin, 
eğitim öğretim alanındaki gelişmeler dolayısıyla “ilkokul”, “ortaokul”, “başöğretmen” gibi güzel 
sözcüklerimiz eskimiştir. Sözlükçü bunu belirtmek durumundadır.

Bir sözcüğün başka başka sözlüklerde başka başka tanımlanmasına rastlanabilir, bu olabilir. Bu 
başkalığın nedenini araştırırsınız. Biliyorsunuz, kimi sözcükler çokanlamlıdır. Sözlükler her sözcüğün her 
anlamını göstermeyebilir. Dolayısıyla kullanıcı iki ayrı sözlükteki aynı sözcüğe baktığında, karşısına böyle 
bir durum çıkabilir. O zaman bir başka sözlüğe daha bakması gerekir. Bu durum yanlış tanımlamalardan da 
doğabilir. Kararı kullanıcı verecektir. Türkçe Sözlük’te anlam genişlemeleri de göz önüne alınmıştır.

Çoğu zaman, az sözcükle konuştuğumuz, yazdığımız söylenir. Sözlüğümüzdeki bunca sözcük, bunu 
doğrulamıyor. 

Sözcükler yerine göre, düzeylere göre kullanılır. Çocuklar için yazılanlarla büyükler için yazılanlarda 
aynı sayıda sözcük kullanmak ya da aynı sözcükleri kullanmak düşünülemez. Bilimsel bir yazıdakilerle bir 
öyküdeki sözcükler elbette aynı olmaz. Bir kahve söyleşisindeki dille bir yazın söyleşisindeki dil ve 
sözcükler için de böyle bu. Yani, günlük yaşantımızda ne yapıyorsak, ne işle uğraşıyorsak onun gerektirdiği 
sözcükleri kullanırız. Kullandığımız sözcüklerin giderek azalması söz konusu mu, bilemiyorum. Bu, 
kişilerin kültürel gelişimine de bağlıdır. Kentteki günlük yaşantı diliyle kırsal alandaki günlük yaşantı dili 
de elbette örtüşmez. Türkçeyi yeterince kullanabilmeye gelince... Türkçenin yanlışsız, güzel kullanılması 
bir eğitim öğretim sorunudur. Yazık ki bunu çözebilmiş değiliz.

Yabancı sözcükler yazılı ve görsel basında olduğu kadar çarşıda, pazarda da çoğaldı. Ulus olarak 
ulusçulukta mangalda kül bırakmayız ama yabancı hayranlığını da hiç elden bırakmıyoruz. Hele yabancı 
sözcüklere aşırı düşkünüz. Bizden başka radyo ve televizyon adlarının, dergi adlarının, dükkân adlarının 
yabancı dilde olduğu hangi ülke var? Dilimizi yabancı sözcüklerle kirletmekte çok gönüllüyüz. Türkçe 
olmamakla birlikte öteden beri Türkçede kullanılan “merkez” vardı, o dilden sürüldü, şimdi “center” var. 
Hem de “center” yazıp “sentr” diye seslendirerek kullanıyorlar. “Cafe” yazımıyla ama “kafe” söylenişiyle 
Türkçeye giren sözcük bunca yıllık “kahve”yi kovdu sayılır. O da Türkçe değildi ama bunca yıl 
kullanılmıştı. Örnekler bol. Ben, Türkçedeki Yabancı Sözcükler Sözlüğü’nü, dilimize batı dillerinden ne 
yoğunlukta sözcük dolduğunu göstermek için hazırladım. Ulus olmanın baş koşulunun dil olduğunu anla-
mak zorundayız. Dilimizi böyle gerekli gereksiz yabancı sözcüklerle doldurursak, gün gelir onu yitiririz. O 
zaman da ulus olarak ortadan kalkarız. Tarih ölü dillerle, dolayısıyla ölü uluslarla dolu.

Sözcük bir gereksinimi karşılamıyorsa, dolayısıyla kullanılmıyorsa ya da yerine yenisi bulunmuş da o 
kullanılıyorsa, kullanımdan düşer. Günlük dilden düşer ama, eski sözlüklerde yaşar. İsteyen onu geçmişteki 
sözlüklerde bulur.

Türkçe hızla gelişen bir dil. Ayrıca, şimdiye değin sözlüklere girmemiş ama kullanılmakta olan nice 
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sözcüğü var. Örneğin “kaynaklanmak” sözcüğü sözlüklerde yoktu, onu Öz Türkçe Sözlük’ün baskılarından 
birine aldım ve böylece sonraki sözlüklerde de yerini aldı. Ben sözlüklerimi her yeni baskıda elden 
geldiğince gözden geçirir ve yenilerim.

Türkçe Sözlük’te de bunu yapmışımdır. Her yeni baskıda gözden geçirilmiştir. Ama 5. baskısında hem 
özenle gözden geçirilmiş hem de çok genişletilmiştir. Böylece sözlüğün madde başı ve iç madde sayısı 
yaklaşık 90.000’e ulaşmıştır. 

Bu baskıda, şimdiye değin sözlüklerde pek azına yer verilen, dilbilgisinde “özel bileşik eylem” denen 
eylemler de içinde olmak üzere eylemlerin bütün biçimlerine yer vermeye özellikle çalıştığımı söylemeli-
yim. Ayrıca belirteçler ve ikilemeler de elden geldiğince tam olarak saptanmaya çalışılmıştır. Yeni 
sözcüklere de geniş ölçüde yer verilmiştir. Kuşkusuz, gözden kaçmış daha nice Türkçe sözcük de vardır. 
Bu arada, önceki baskılarda olduğu gibi bu baskıda da, çok yaygınlaşan yabancı sözcüklerin kimilerine yer 
vermek zorunda kaldığımı söylemeliyim. 

Sözlüğün ilk baskısının önsözünde, “Sözlüklerimiz genel olarak otuz, kırk bin maddeyle yetinir. Bu 
yetinmede haklılık vardır, çünkü Türkçenin genel bir sözlüğünde ancak bu kadar sözcük olabilir. Gerçekte, 
Türkiye sınırları içinde kullanılan Türkçe çok varsıldır. Bir sayı vermek olanağı yoktur ama, bu sayının 
genel sözlüklerimizdeki sayılardan birkaç kat fazla olduğunu söylemek aşırı bir sav sayılmamalıdır,” 
demiştim. 

İşte elinizdeki sözlük, Türkiye Türkçesinin sözvarlığının hiç de az olmadığını ortaya koymaktadır. Hepsi 
Türkçe kökenli olmasa da, bu sözlükte Türkçe kökenli sözcüklerin çoğunlukta olduğu da bir gerçektir.

Kullanıcıların bu sözlüğün oldukça yetkin bir sözlük olduğunu göreceklerini umuyorum.

Ali Püsküllüoğlu
Ankara, Aralık 2003
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6. BASKIYA BİRKAÇ SÖZ

Sözlükler, dilbilgisi kitapları, “duygu, düşünce ve dileklerimizi anlatmaya yarayan bir araç” olarak 
tanımlarlar dili.

Bir anlatma, anlaşma aracı yani.
Dil olmayınca kişioğlu nasıl anlaşır, duygularını, düşüncelerini nasıl aktarırdı karşısındakine? Dü şün ce 

nasıl gelişir, bilim ve sanat nasıl doğar, uygarlık nasıl ilerlerdi? Kişioğlu el, kol, yüz, gövde imleriyle 
ko nuşma evresinde kalsaydı, uygarlık da o evrede kalırdı kuşkusuz. Uygarlığın yaratıcısıdır dil.

Toplumların düşünce yönünden, dolayısıyla uygarlıkça gelişmesi, dilin anlatım olanaklarıyla yakından 
ilgilidir. Uygar toplumların dilleri yetkindir, varsıldır. İç içedir dil, düşünce, uygarlık. Aralarındaki bağ, 
etkileşim, büyük uygarlıkları, uygarlık dillerini oluşturur.

Her biri ayrı anlama gelen, ayrı kavramları oluşturan yüz binlerce sözcük; düşünce yükünü eksiksiz 
anlatabilme gücü; gelecekte, bilim ve tekniğin, düşüncenin ortaya koyacağı yepyeni aygıtları, anlam ve 
kavramları adlandırabilme yeteneği... Budur uygarlık dillerinin özelliği. Budur dil varsıllığı.

Belirttiğim gibi, bir dilin varsıllığını eşanlamlı sözcüklerin bolluğu, yani genellikle başka dillerden 
öz deş anlamlı sözcüklerin dile dolması oluşturmaz. Önemli olan dilin anlatım gücüdür. Dil, en soyut dü şün-
ceden en somut nesneye değin her şeyi adlandırabilmeli, anlatabilmelidir. Başka dillerin aracılığına 
ge rekseme duymadan, kendi öz kaynağından sözcükler oluşturabilmelidir. 

Bir dilin sözcük dağarcığı olduğu yerde kalmaz. Yeni yeni sözcükler ortaya çıkar, yeni sözcük biçimleri 
kurulur, yeni anlatım yolları belirir. Sözcüklerin yalnızca biçimleri değil anlamları da değişir. Tarihsel 
yönden her dilde böyledir bu. Sözdiziminde bile değişmeler olur. Kuşaktan kuşağa olduğu denli, kişi kendi 
yaş aşamalarında da bu oluşu izleyebilir. Süreklidir bu değişme, bu oluş.

Bütün bunları bilimciler ve dilbilimciler söylüyor. Örneğin Danimarkalı ünlü bilgin Jespersen, “Dil için, 
çok kez, canlı bir varlıktır, denir; çok kez, dilin yaşayışından, yeni dillerin doğumundan, eskilerin de ölü
mün den söz edilirken, dil bir hayvan ya da bitki gibi canlı bir yaratık sanılır,” diyor ve ekliyor: “Oysa dil, 
bir köpek ya da bir ağaç gibi bağımsız bir varlık değildir; tam tersine, o, yalnızca kişioğullarının bir yapı tı-
dır.”

Fransız dilbilimci Brunot da şöyle demektedir bu konuda: “Dili canlı yaratıklarla bir sayan eski kuram 
şimdi geçersiz kalmıştır. Dil toplumsal bir olaydır; ortaya çıkar, gelişir, değişir ve olgunlaşır. Şu var ki, her 
zaman, bağlı olduğu toplumun hizmetindedir. Onun ortak düşünüşünü, topluluk ve bireylerin, üzerinde 
bi linçli ya da bilinçsiz olarak yaptıkları bütün incelikleri yansıtır.”

Açıktır ki, onu kullanan topluluk ortadan kalkmadıkça dil ortadan kalkmaz. Ama gelişmesi, değişmesi 
kaçınılmazdır ve de süreklidir. Sözlükçü, bu sürekliliği izleyip saptamaya çalışır. Elinizde tuttuğunuz söz-
lük böyle bir çabanın ürünüdür. 

Bu baskıda da ona, sözlüklere girmesi gereken, Türkiye Türkçesinin söz değerleri eklenmiş, var olan 
sözcüklerin yeni edindikleri anlamlar göz ardı edilmemiştir. Örneğin “duruş” sözcüğünün yeni edindiği 
“durum alış, davranış, tutum, tavır ” anlamı, bir matematik terimi olan “artı”nın (son yıllarda yanlış olarak) 
“buna ek olarak, bundan başka, ayrıca, üstelik” anlamı da eklenmiştir. Madde başı ve onlara bağlı iç mad-
deler olarak sözlük, yaklaşık 100.000 sözvarlığına ulaşmıştır. Ama elinizdeki sözlük, son yıllarda Türkçeye 
doluşan, doluşmakta olan batı kökenli sözcüklere yer veren, üstelik de özgün yazımlarıyla yer veren 
sözlüklerden değildir. Yabancı sözcükler için ben, Türkçedeki Yabancı Sözcükler Sözlüğü’nü hazırladım. 

Son bir söz: Bir köşe yazarı, elinizdeki sözlüğün 5. baskısını edinmiş, “Tuğla gibi bir sözlük, ama 
hermafrodit yok,” diye eleştirmişti. “Hermafrodit” yoktu ama onun Türkçeleri, hem de iki sözcük olarak, 
“erdişi”, “erselik” vardı. Hatta aynı anlama gelen, eskiden çokça kullanılmış olan, Arapçadan Türkçeye 
giren “hünsa” sözcüğü bile vardı. 

Bu bir Türkçe sözlüktür. Yazarımız Türkçeye yönelseydi daha iyi olmaz mıydı? 

Ali Püsküllüoğlu
Ankara, 26 Eylül 2006 
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TÜRKÇENİN YAZIMI

TÜRK HARFLERİ

Türk abecesini oluşturan Latin kökenli harfler 1 Kasım 1928 günlü ve 1353 sayılı yasayla saptanmıştır. 
Türkçenin seslerini gösteren bu harfler 29’dur. 

Türk abecesinde her harfin bir adı vardır. Okunuşları da buna göredir. Örneğin, ğ imi “yumuşak ge”, h 
imi “he”, k ise “ke” diye okunur. Bunları, sırasıyla ğe, ha, ka diye okumak yanlıştır. Türk abecesindeki bu 
29 harf, imlediği (gösterdiği) seslerin ağızdan çıkışına göre ünlü ve ünsüz olmak üzere, ikiye ayrılır. 
Türkçede 8 ünlü, 21 de ünsüz harf vardır.

a) Ünlü harfler

Türkçenin ünlü harfleri şunlardır: a, e, ı, i, o, ö, u, ü.
Ünlüler, ağızdan çıkışları sırasında dilin, dudakların durumuna ve ağzın açıklığına göre, üç nitelik taşır: 

1. Kalın-ince ünlü: Ünlü, dilin ağızda geriye çekilmiş olduğu durumda çıkarsa, buna kalın ünlü denir. 
Kalın ünlüler şunlardır: a, ı, o, u. Dilin ağızda önde bulunduğu durumda çıkan ünlü ise ince ünlü adını alır. 
İnce ünlüler de şunlardır: e, i, ö, ü. 2. Düz-yuvarlak ünlü: Söyleyiş sırasında dudakların düz bir durum 
aldığı ünlüye düz ünlü adı verilir. Düz ünlüler şunlardır: a, e, ı, i. Söylenirken dudakların yuvarlaklaşmasıyla 
çıkan ünlü ise yuvarlak ünlü diye adlandırılır. Yuvarlak ünlüler de şunlardır: o, ö, u, ü. 3. Geniş-dar ünlü: 
Çene açık durumdayken çıkan ünlü, geniş ünlüdür. Geniş ünlüler şunlardır: a, e, o, ö. Çene daha az açıkken 
çıkanlara ise dar ünlü denir. Bunlar da şunlardır: ı, i, u, ü.

b) Ünsüz harfler

Türk abecesinde bulunan 21 ünsüz harf şunlardır: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z.
Ünsüzler ötümlü (yumuşak) ve ötümsüz (sert) olmak üzere ikiye ayrılır. Sestelleri titreşimli durumda 

çıkan ünsüzlere ötümlü; titreşim olmadan, ağız yolundaki engellemelerle çıkanlara ötümsüz denir.
Ötümlü ünsüzler şunlardır: b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z.
Ötümsüz ünsüzler ise 8’dir: ç, f, h, k, p, s, ş, t.
Türkçe sözcüklerin sonunda ötümlü ünsüzlerden b, c, d, g bulunmaz; bunların yerini p, ç, t, k ötümsüz-

leri alır: kurt (kurd değil), ağaç (ağac değil), dağ (dag değil)... gibi.
Türkçeye girmiş yabancı sözcüklerdeki söz konusu ünsüzler de genellikle bu kurala göre yazılır.
Ancak, Türkçede sesteş olan kimi sözcükler arasındaki anlam ayrılıklarını belirtmek için, birinin son 

sesi ötümlü (yumuşak) ünsüzle yazılır: ad (isim) ile at (hayvan), sac (maden levha) ile saç (baş kılı) böyle 
yazılan sesteşlerdir.

Türkçe sözcüklerin sonundaki p, ç, t, k iki ünlü arasında ötümlüleşerek b, c, d, ğ olur. Ancak bu kuralın 
dışında kalan kimi tek seslemli Türkçe sözcükler de vardır: kök, kökü; at, atı; ip, ipi; iç, içi... gibi.

Dilimizdeki kimi tek ya da çok seslemli yabancı sözcüklerde de p, ç, t, k ünsüzleri, iki ünlü arasında 
olduğu gibi kalır: haç, haçı; hukuk, hukuku... gibi.

Türkçede ç, f, h, k, p, s, ş, t ünsüzleriyle sona eren bir sözcüğe gelen eklerin önsesleri de ötümsüz olur. 
Türkçeye yabancı dillerden girmiş kimi sözcüklerin içseslerinde bulunan -nb- sesindeki n ünsüzü b’nin 

etkisiyle m’ye dönüşür ve ses -mb- olur: anbar değil ambar ... Ancak kimi yer adlarıyla bileşik sözcüklerde 
bu kurala aykırılıklar bulunur: İstanbul, binbaşı... gibi. 
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Büyük ve küçük ünlü uyumu

Türkçede ünlülerin sözcük içindeki sıralanışları büyük ve küçük ünlü uyumlarına göre olur.
Türkçe bir sözcük kalın bir ünlü ile başlıyorsa, ondan sonra gelen bütün seslemlerinde (hecelerinde) 

kalın ünlüler; ince bir ünlü ile başlıyorsa, sonraki bütün seslemlerinde ince ünlüler bulunur. Buna büyük 
ünlü uyumu denir. Bu kural Türkçenin önemli bir kuralıdır. Türkçe sözcüklerde bu kurala aykırı az sayıda 
sözcük vardır: anne, dahi, elma, haydi, hangi, hani, hadi, kardeş, şişman... Bunlar zamanla değişime 
uğramış sözcüklerdir. Dilimize yabancı dillerden girmiş sözcüklerde ünlü uyumu kuralı söz konusu 
değildir: kitap, telefon, zürafa, fonoloji, fiyat...

Bileşik sözcükler genellikle büyük ünlü uyumuna uymaz: Kırklareli, horozibiği, boyahane, gecekondu, 
ortaöğretim...

Türkçede sözcüklere gelen ekler de genellikle büyük ünlü uyumuna bağlıdır: Anı-lar, küçüklük, güreş-
mek, kömür-cü, demir-ci-lik, göz-lük-çü-lük... Ancak, dilimizde -leyin, (i)mtırak, -ken, ki, (i)yor gibi 
birkaç ek bu kurala uymaz.

Şu var ki, büyük ünlü uyumuna uymayan sözcüklere gelen ekler, o sözcüklerin son ünlüsüne uyar: 
kardeşlik, şişmanlık, kitapçı, telefoncu, anneme.

Türkçede, bir sözcükte ünlülerin düzlük, yuvarlaklık yönlerinden uyuşumuna küçük ünlü uyumu adı 
verilir.

Türkçe bir sözcükte ilk ünlü düz ise, ondan sonra gelen bütün ünlüler düz olur: yarın, etkin, çırak, 
çalılardan... gibi. İlk seslemdeki ünlü yuvarlaksa, sonraki ünlüler ya dar yuvarlak olur ya da düz geniş olur: 
okçuluk, ölçüsüz, uçucu, ötücü, üçüncülük, olgun, solgun... gibi.

Yuvarlak geniş ünlü olan o ve ö ünlüleri Türkçe sözcüklerde yalnızca ilk seslemde yer alır, sonraki 
seslemlerde bulunmaz. Bunlar ilk seslemden sonra yalnızca yabancı sözcüklerde yer alır: hoparlör, holo
gram, otomobil, operatör.

Ancak Türkçenin kimi sözcüklerinde düz geniş ünlüden sonra b, m, v ünsüzleri varsa, bunlardan sonra 
gelen düz ünlü yerine dar yuvarlak olan u ünlüsü yer alır: tavuk, avuç, yamuk, çamur, kabuk.

Ayrıca (i)yor eki de küçük ünlü uyumuna uymaz: kalıyor, oluyor, ölüyor. Kimi ünlemlerde de ilk 
seslemden sonra o, ö ünlüleri bulunabilir: ayol, öhö.

Eklerin sözcük kök ve gövdelerine gelişi

Dilimizdeki ekler, Türkçenin büyük ve küçük ünlü uyumu ile ünsüzlerin uyumu ve değişimi yönlerin-
den kök ve gövdelere uyarlar: taş, taşçı, taşlık; sözlük, sözlükçü, sözlükçülük. Türkçeye girmiş yabancı 
sözcüklerde de bu durum vardır.

Ekeylemin (“imek”, “idi”, “imiş”, “ise”, “iken”) sözcüklere eklenişi

Türkçede ekeylemin (imek’in) idi, imiş, ise, -ken (iken) biçimleri kullanılır. Bunlar, bağlı oldukları 
sözcükten ayrı da yazılabilir. Ayrı yazıldıklarında ünlüleri olduğu gibi kalır. Ekeylem bağlı olduğu sözcüğe 
eklenebilir. Bu durumda, ünsüzle biten bir sözcüğe eklendiğinde başındaki i ünlüsü yiter, ünlü uyumlarına 
uyar. Ünlüyle biten bir sözcüğe bitiştirildiğinde, başındaki i ünlüsü yerine y ünsüzü gelir, ünlü uyumlarına 
uyar: kapalıydı (kapalı+i-di), sevgiliymiş (sevgili+i-miş), olduysa (oldu+i-se). Ekeylemin, bir de bağlama 
görevi yapan -ken (iken) biçimi vardır. Bu ek büyük ünlü uyumuna uymaz, eklendiği sözcüğün ünlüleri 
kalın olsa da, bu ekin ünlüsü olduğu gibi kalır. -ken (iken) eki ünlüyle biten bir sözcüğe geldiğinde ise, 
başındaki i ünlüsü y ünsüzüne dönüşür: yapmaktayken (yapmakta+i-ken) ... gibi.

Günümüz Türkçesinde ekeylem genellikle sözcüklere eklenerek yazılmaktadır.

“-yor” ekinin özelliği

Bu ek ünlü uyumlarına uymaz, kendinden önce ince ünlü gelse de incelmez, olduğu gibi kalır: içiyor, 
biliyor, di-yor. Ayrıca, ikinci, üçüncü, dördüncü... seslemlerde bulunduğunda da o ünlüsü daralmaz: 
sömür-ü-yor, buruş-u-yor. Bu ekin (i)yor biçimi ise, ünsüzle biten eylem kök ve gövdelerine geldiğinde i 
ünlüsü Türkçenin ünlü uyumuna uyar: al-ı-yor, dur-u-yor, karar-ı-yor, küçülüyor, karış-ı-yor... (i)yor eki 
kök ya da gövdesi ünlüyle biten bir eyleme geldiğinde, sondaki bu ünlü e ise i ya da ü; söz konusu ünlü a 
ise ı ya da u olur ve buna (i)yor ekinin -yor biçimi gelir: bekle-, bekliyor (bekleyor değil), söyle-, söylüy
or (söyleyor değil).
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a ve e ile biten eylemler

Türkçede a ve e ünlüleriyle sona eren eylem kök ya da gövdelerine yine bu ünlülerle başlayan bir ek 
geldiğinde araya y ünsüzü girer. Eylem kök ya da gövdesinin sonundaki ünlü, söyleyişte y’nin etkisiyle ı 
ya da i olursa da, yazımda değişmez: dinle-y-ecek (dinliyecek değil), ağla-y-acak ( ağlıyacak değil), olma-
y-an (olmıyan değil).

Ünlü düşümü

Türkçede, son seslemlerinde ı, i, u, ü bulunan iki seslemli kimi sözcükler, ünlü ile başlayan bir ek alırsa, 
ikinci seslemlerindeki ünlülerini yitirirler, buna ünlü düşmesi denir. Ünlü düşümüne uğrayan sözcük yine 
iki seslemli olarak kalır: alın, alnı; burun, burnu; ağız, ağzı... gibi. Dilimize girmiş yabancı sözcüklerin 
kimi iki seslemlilerinde de ünlü düşümü olur: ilim, ilmi; emir, emri... gibi. 

 

Bitişik yazılan “-ki” ve ayrı yazılması gereken “ki”

Türkçede bir ek olan ki, sözcüklere her zaman bitişik yazılır: evdeki, ondaki gibi. Ünlü uyumlarına 
uymaz, ünlüsü kalınlaşmaz, yuvarlaklaşmaz. Şu var ki, kimi sözcüklerdeki ince yuvarlak ünlülerden sonra 
geldiğinde, kuraldışı olarak i ünlüsü yuvarlaklaşır: dünkü, öbürkü, bugünkü ... gibi.

Türkçede sözcükleri, tümceleri birbirine bağlayan, bağlaç olan ki başlıbaşına bir sözcüktür ve her 
zaman ayrı yazılır: Bir de baktım ki gitmiş; öyle canı yanmış ki ağlamaya başlamış. Bitişik yazılan ki 
ekinin etkisiyle bağlaç olan ki de birkaç sözcükte bitiştirilmiş ve bu sözcükler kalıplaşmıştır: sanki, oysaki, 
mademki, öyleki, halbuki... gibi. 

Bitişik yazılan “-de” ve ayrı yazılması gereken “de”

Durum takısı olan -de, bir ek olduğu için, sözcüklere her zaman bitişik yazılır, bitişik olduğu sözcüğe 
ünlü ve ünsüz bakımlarından uyar. Bu ek özel adlardan kesme ile ayrılır: Ali’de, Ahmet’te... gibi.

Türkçedeki de bağlacı başlıbaşına bir sözcük olduğu için her zaman ayrı yazılır ve ünlüsü, kalınlık, 
incelik yönünden kendinden önceki sözcüğün ünlüsüne uyar; başındaki ünsüz ise hiçbir biçimde değişmez: 
Turhan da geliyormuş. Sen de gelecek misin? 

Soru eki “mi”

mi soru eki, kendinden önceki sözcükten her zaman ayrı yazılır ve ünlüsü, önceki sözcüğün ünlüsüne 
kalınlık incelik, düzlük yuvarlaklık yönlerinden uyar: Ali geldi mi? Onu gördün mü? Kitabı okudun mu? 
Parayı saydın mı?

Eylem çekimlerinde mi soru eki, kendinden sonra gelen eklerle bitişir ve ünlüleri önceki sözcüğün 
ünlülerine uyar: Ali gelmiş miydi? Ali hasta mıydı? Geliyor musunuz? Görüyor muymuş? Ölür müsünüz 
öldürür müsünüz?

Bu ek, kimi zaman, belirli geçmiş zamanlı bir tümceyle başka bir tümceyi zaman, koşul ya da neden 
ilişkisiyle birbirine bağlar; o durumda da ayrı yazılır ve kendinden önceki sözcüğün ünlülerine uyar: 
Öğretmen bağırdı mı herkes sinerdi. Sınıfa girdi mi bir sessizlik olurdu. Bizi gördü mü ağlardı. Akşam oldu 
mu eve giderdi.

“ile” sözcüğünün bitişik yazılışı

Bağlaç olan ile sözcüğü, sözcüklere bitişik olarak da yazılabilir. Ünsüzle biten sözcüklere geti ril di ğin-
de başındaki i ünlüsü düşer, büyük ünlü uyumuna uyar: çocukla (çocuk+i-le), gözle (göz+i-le). Ünlüyle 
so na eren sözcüklere getirildiğinde ise başındaki i ünlüsü y ünsüzüne dönüşür ve bağlaçtaki e sesi büyük 
ünlü uyu muna uyar: parayla (para+ile), ünlüyle (ünlü+ile), anasıyla (anası+ile).

Bileşik sözcükler

Bileşik sözcükler, iki ya da daha çok sözcükten oluşmuş, tek bir kavramı karşılayan, tek bir sözcük 
değerinde dil öğeleridir. Bileşik sözcükleri oluşturan sözcükler tam bir kalıplaşma içindedir, aralarına bir 
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sözcük ya da yapım ve çekim ekleri giremez: naneşekeri (nane+şekeri), hanımeli (hanım+eli), gelişigüzel 
(geli-şi+güzel), gelivermek (geli+vermek)... gibi. Bileşik sözcükler anlam kaymasıyla, ses değişimiyle ya 
da sözcük türü kaymasıyla oluşur. Anlam kaymasında bileşiği oluşturan sözcüklerin birinin ya da hepsinin 
anlamları kaymıştır: devetabanı, incehastalık, kafatası gibi. Ses değişimiyle oluşan bileşik sözcüklerde 
bileşiği oluşturan öğeler ya da öğelerden biri ses değişimine uğrar ya da yan yana gelen iki ünlü kaynaşır: 
kahvaltı (kahve+altı), kaynata (kayın+ata), pazartesi (pazar+ertesi), nasıl (ne+asıl)... gibi. Sözcük türü 
kaymasındaysa öğelerin türleri değişir, bileşik sözcük olduklarında ad soylu bir öğe özelliği kazanır: bilgi
sayar, gecekondu ... gibi.

Eylemlerde bileşiklik

Etmek, eylemek, olmak, kılmak gibi yardımcı eylemlerle bilmek, durmak, vermek, kalmak, yazmak gibi 
kimi eylemler ad soylu bir sözcükle ya da bir ulaçla bileşik eylem oluşturabilir. Ad soylu sözcükle yardımcı 
eylemin birleşmesi sonucunda yeni bir ses ortaya çıkarsa, her iki sözcük bitişir, bitişik yazılır: halletmek 
(hal+l+etmek), hazzetmek (haz+z+etmek), hissetmek (his+s+etmek). Yardımcı eylemle bileşme sırasında ad 
soylu sözcüğün ikinci seslemindeki ünlü (ı, i, u, ü) düşerse, iki sözcük bitişik yazılır: azil, azletmek; hapis, 
hapseylemek; zehir, zehrolmak... Bilmek, durmak, kalmak, vermek, yazmak gibi eylemler a, e, -ı, i, -u, ü 
ekleriyle kurulmuş ulaçlarla ulaçlı bileşik eylem oluştururlar ve tezlik, yeterlik, sürerlik, yakınlık gibi 
anlamları içerirler. Böyle kurulmuş eylemler her zaman bitişik yazılır: bilebilmek (bil+e+bilmek), gide-
durmak (git+e+durmak), gelivermek (gel+i+vermek), düşeyazmak (düş+e+yazmak)...

Türkçede bu tür bileşik eylemler pek çoktur ve bunların pek azı sözlüklerde madde başı yapılır. Bunlar 
dışında, ad soylu bir sözcükle bileşik eylem gösteren etmek, eylemek, olmak, kılmak, bilmek, durmak, ver
mek, kalmak, yazmak gibi yardımcı eylemler ve eylemler, ayrı yazılır: söz etmek, sarf eylemek, uzak olmak, 
iş bilmek, sayrı olmak, demeç vermek, geri kalmak, namaz kılmak, uzak kalmak, mektup yazmak... Bileşik 
eylem gösteren deyimler de her zaman ayrı yazılır: etekleri tutuşmak, kös dinlemek, burun kıvırmak, çene-
si düşmek... gibi.

Terimler

Bilim, sanat, teknik gibi bir uğraş alanında belli bir kavramı bildiren sözcüklere “terim” denir. Terimler 
birden çok sözcükten de oluşabilir. Bu durumdakiler bileşik sözcük özelliği taşıyorsa bitişik yazılır: bilgi
sayar, uyurgezer, yerçekimi, güzelavratotu, dişkökü... Anaterimi bileşik sözcük olan terimlerde anate rimin 
bileşikliği korunur: bilgisayar destekli öğretim, genel amaçlı bilgisayar, kaynak bilgisayar, bilgisayar dili... 
Belirtici, niteleyici görev yapan ya da altbölümleri bildiren sözcükler bileşik iseler, bu biçimlerini korurlar: 
içbükey ayna, havagazı sayacı, önkol kemiği...

Bunlar dışında, bir terimi niteleyen ya da altbölüm bildiren sözcükler ayrı yazılır: köy romanı, sözcük 
vurgusu... gibi.

Deyimlerin yazılışı

Deyim, anlatıma akıcılık, çekicilik katan, çoğunun gerçek anlamından ayrı bir anlamı bulunan, genel-
likle de birden çok sözcüklü dil öğesidir, kalıplaşmış sözcük topluluğudur. Deyimi oluşturan sözcüklerin 
her biri her zaman ayrı yazılır: Aba altından değnek göstermek. Baharı başına vurmak. Çorbada tuzu 
bulunmak. Dili uzun. Eline sağlık. Evlere şenlik...

Ancak, zamanla ses yönünden bileşerek bileşik sözcük özelliği kazanmış kimi deyimler bu kuralın 
dışında kalır, bileşik yazılır: elisıkı, delidolu, açıksözlü, kabadayı...

İkilemeler

Anlamı güçlendirmek ereğiyle aynı sözcüğün art arda yinelenmesi, anlamları birbirine yakın, karşıt 
olan ya da sesleri birbirine benzeşen sözcüklerin yan yana kullanılmasıyla oluşan sözcük kümesine ikileme 
adı verilir. Bu addan da anlaşılacağı gibi ikileme iki sözcüklü bir öğedir ve her sözcüğü ayrı yazılır: katar 
katar, yer yer, tatlı tatlı, ev bark, karman çorman, eski püskü...

İkilemelerde sözcükler arasına virgül konmaz.
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Büyük harflerin kullanılışı

Büyük harflerin kullanıldığı yerler:
a) Her tümcenin ilk harfi her zaman büyük yazılır.
b) Özel adlar: Bütün özel adların ilk harfi büyük olur. Özel adları şöyle sıralayabiliriz: 
  1. Kişi adları ve soyadları,
  2. Evcil hayvanlara verilen adlar,
  3. Ulus adları,
  4. Ülke adları,
  5. Coğrafya adları,
  6. Yerleşim yeri adları,
  7. Bir ya da birden çok sözcükten oluşmuş kurum, kuruluş, devlet dairesi adlarının her sözcüğünün 

ilk harfi büyük yazılır,
  8. Kitap, dergi, gazete, yasa, yapıt... adlarının her sözcüğünün baş harfi büyük yazılır,
  9. Dil adları,
10. Din, mezhep ve bunlarla ilgili ad ve sıfatların ilk harfi büyük yazılır,
11. Ulus, dil, din, mezhep, kişi adı gibi özel adlardan türemiş ad, eylem, sıfat niteliğindeki sözcükler 

büyük harfle başlar,
12. Bir özel adla birlikte kullanılan saygı sözcükleri (bay, bayan, bey, hanım, abla, dayı, amca, teyze 

ve bunlar gibi), sıfatlar, sanlar büyük harfle başlar,
13. Masallarda geçen, kişi adı olsun olmasın, masal kişisi adı olarak yer alan her türlü adın ilk sözcüğü 

(iki adlı ise her adın ilk sözcüğü) büyük harfle başlar: Dev, Devanası, Peri, Peri Kızı... gibi.

Güneş, Ay ve gezegen adları

Coğrafya ve gökbilim konuları anlatılırken kullanılan güneş, ay, dünya sözcükleri büyük harfle başlar 
ve gezegen, burç ve yıldız adlarının ilk harfi büyük yazılır.

Coğrafya ve gökbilim konuları dışında yer, dünya, güneş ve ay sözcükleri böyle küçük harfle başlar: 
Biraz güneşe çıkalım. Bu ay tatile giriyoruz.

Gün ve ay adları 

Belirli bir tarih söz konusu olduğunda, ay ve gün adları büyük harfle başlar: 10 Aralık 1989 Pazar günü 
yağmur yağdı. 

Yılın ayları ve haftanın günleri, belirli tarihleri belirten sayılar olmadan kullanıldığında her zaman 
küçük başlar: Dün perşembeydi.

Yazı (makale) başlıkları

Yazı adlarının (başlıklarının) her sözcüğü büyük harfle başlar ve bunlarda yer alan ve, de, ile, ki, ya, ya 
da, veya gibi bağlaçlarla mi (mı, mu, mü) soru eki küçük harfle yazılır. Ancak, yazı adının tümü büyük 
yazıldığında bağlaçlar ve soru eki de büyük olur.

Tarihler nasıl yazılır?

Gün bildiren tarihler şu üç biçimde yazılabilir.
10 Aralık 1989
10.12.1989
10.XII.1989

Sayılar yazıyla nasıl yazılır?

Sayılar genellikle rakamlarla yazılır, ancak gerektiğinde yazıyla da yazılabilir. Yazıyla yazılmak 
gerektiğinde sayı adları ayrı ayrı yazılmalı, bitiştirilmemelidir: on beş, yüz seksen dört, bin dokuz yüz sek
sen iki... gibi.

Parayla ilgili çek, senet gibi belgelerde, banka işlemlerinde yazıyla yazılan sayıların bitişik yazılması 
zorunludur: onbeş, yüzseksendört, bindokuzyüzsekseniki...
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Yabancı adlar ve sözcükler

Latin harfleri kullanan ülkelerle ilgili özel adlar, dilimizde yerleşmiş biçimleri varsa o biçimleriyle 
yazılır: Paris, Londra, Lozan... gibi. Söz konusu adların Türkçede yerleşmiş biçimleri yoksa, özgün 
yazımları korunur ve gerekli görülürse okunuşları ayraç içinde gösterilebilir: Houston, Voltaire (Volter)...

Latin kökenli harfler kullanmayan ülkelerle ilgili özel adlar Türkçe söylenişleriyle yazıya geçirilir: 
Dostoyevski, Dalay Lama, Konfüçyüs...

Özel adlardan genelleşerek tür adı ya da sıfat özelliği kazanmış sözcüklerin ilk harfleri küçük yazılır: 
amper, sadizm.

Kimi yabancı sözcüklerdeki ua sesi olduğu gibi yazılır, araya v ünsüzü konmaz: şampuan, kuaför, 
repertuar, kuartet... gibi.

Ancak, bu tür yabancı sözcüklerden kimileri şimdiye değin v ünsüzüyle yazıya geçirildiği için bun-
larda, alışılan bu yazım biçimine uyulur: tuvalet, konservatuvar, burjuva, guvaş...

İki ünsüzle başlayan ya da sona eren yabancı sözcüklerin yazımında bu ünsüzler arasına hiçbir zaman 
herhangi bir ünlü girmez: plan, plastik, film, lüks.

NOKTALAMA İMLERİ

Yazıda kullandığımız noktalama imleri şunlardır:

Nokta ( . )

Noktanın kullanıldığı yerler:
a) Yazıda, her tümcenin, tümce değerindeki anlatımın sonuna konur. 
b) Kısaltmaların sonuna gelir.
c) Sıra, bölüm gösteren sayı (rakam) ya da harflerden sonra konur: 1., 20., 65., A., B., C., a., b., c. (Bu 

kullanımda -(i)nci ekinin yerini tutar.)
ç) Tarih bildiren sayıları gün, ay, yıl olarak birbirinden ayırmada, gün ve ay bildiren sayılardan sonra 

konur: 10.12.1989
d) Saatleri rakamla yazarken, dakikaları saatlerden ayırmada kullanılır: Tren saat 10.15’te kalkacak.
e) Sayılarda yüzleri, binleri, milyonları vb. birbirinden ayırmak için sayı basamaklarının arasına konur: 

1.245.185

Virgül ( , )

Kısa durak imi olan virgül, tümcede sözcükleri, söz öbeklerini, tümcecikleri ayırır; okurken, 
konuşurken anlamın gerektirdiği ses ayarlamasını sağlayarak anlamayı, anlatmayı kolaylaştırır. Şu durum-
larda kullanılır:

a) Tümcede birbiri ardınca sıralanan adları, eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmakta: Anı, sevinç, 
korku birer soyut ad sayılır.

b) Uzun tümcelerde özneden sonra: Evimiz, çarşıdan gelirken Rum mahallesinin sonunda, Müslüman 
mahallesinin girişinde kalırdı.

c) Bileşik sıralı tümcelerde tümcecikleri ayırmakta: Koynuna böcekler mi doluyordu, gövdesini bir 
şeyler mi ısırıyordu, çam pürleri mi batıyordu?

ç) Tümcede arasöz durumunda olan sözlerin başında ve sonunda: Böylece, ister istemez, Butor’un 
yapıtı bir sorun olarak çıkar karşımıza.

d) Ad gibi kullanılmış sıfatlar tümcede bir addan önceye rastlarsa, sıfat tamlaması sanılmasını önlemek 
için, sıfattan sonra: Genç, Ali’den özür diledi. İhtiyar, kadının söylediklerini duymadı bile. Kırmızı, oda 
rengi olarak kullanılır mı?

e) Kendinden sonra gelen tümceyi anlamca yansıtan, pekiştiren, söz konusu tümcenin yinelenmesini 
önleyen, o tümceyi özetlercesine kullanılan kimi sözcükleri (peki, evet, hayır, öyle, haydi, olur... gibi 
sözcükleri) tümceden ayırmakta: Olur, akşama gelirim. Evet, öyle oldu. Hayır, doğru değil.

f) Mektuplarda, yazılı konuşmalarda seslenme sözcüklerinden sonra: Sevgili Kardeşim,; Sayın 
Dinleyiciler,...

g) Yazıda, başka yerden aktarılmış tümceler tırnak içinde gösterilmemişse, tümcenin bitiminde: Tecer, 
o araştırma çok işe yaramıştır, derdi.

ğ) Öykülemeli, konuşma çizgili anlatımlarda, dedi, demiş, der ve benzeri sözcüklerden önce: — Anam, 
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anam, güzel anam, demiş. Kerem, o zaman: Ben de bu yerden giderim, der. Sultan, “Hemen işe başlama”, 
demiş.

h) Sayıların rakamla yazılışlarında, ondalık (kesirli) bölümlerin gösterilmesinde: 15,5 kg.

Noktalı virgül ( ; )

Noktalı virgül, yazıda şu durumlarda kullanılır:
a) Birbirine bağlı olmakla birlikte her biri ayrı bir tümce olan, uzun ve sıralı tümcelerde, bu tümceleri 

ayırmakta: Kış günleri çok kısa; benim çalışma saatlerim bile dar geliyor; derslerimi yetiştirmekte güçlük 
çekiyorum.

b) Neden bildiren, açıklayıcı sözleri gerektiren tümceciklerden ya da tümcelerden sonra: Seviniyorduk; 
çünkü o büyüğümüzün yanına gidiyorduk. Kıyıda uzun uzun yürüdüler; sanki deniz yorgunluklarını alı-
yordu.

c) Sözlüklerde, madde başı sözcükler açıklanırken, anlamlardaki küçük ayrımları ayırmada.

İki nokta ( : )

Yazıda iki nokta şu durumlarda kullanılır:
a) Bir tümceden sonra açıklama yapmak ya da örnekler sıralamak gerektiğinde: Şu anda iki noktayı 

böyle bir gereklilikle kullanmış oluyoruz.
b) Oyunlarda (tiyatro yapıtlarında) konuşma çizgisi yerine kullanılır,
c) Oyunlarda, oyun kişilerini tanıtırken, kişilerden sonra,
ç) Roman ve öykülerde konuşacak kişiden ya da açıklanan durum tümcesinden sonra,
d) Sözlüklerde, tanımdan sonra örnek tümce verilecekse örnek tümceden önce,
e) Matematikte, bölme imi olarak, bölünenle bölen arasında: 80:10=8

Üç nokta ( . . . )

Üç nokta şu yerlerde kullanılır:
a) Genellikle, birkaç sözcük daha ekleme olanağı varken, isteyerek bitirilmemiş tümcelerin sonunda: 

Yine dalgada hazret galiba...
b) Anlamlı duruşları, kesişleri belirtir: E, tanımadan... nasıl oluyor da... çok tuhaf doğrusu.
c) Örnekler sıralandıktan sonra, benzerlerinin yerine kullanılır: Eski sur parçaları, eski duvarlar... ve 

masmavi bir deniz.
ç) Roman, öykü gibi yazı türlerinde yer alan konuşmalarda, karşıdakinin susuşlarını belirtmek için:
“Bismillah dedin mi oğlum?”
“...”
d) Bir yerden, bir yazıdan aktarma yaparken, atlanan yerler (tümceler ya da sözcükler, gerekirse atla-

nan bölüm) için kullanılır. 
e) Yazıda, gizlenmesi gereken adların, yazılması ayıp sözcüklerin yerine üç nokta konur. Kimi zaman 

ayıp sözün ya da açığa vurulmak istenmeyen adın ilk harfinden sonra da kullanılır.
f) Kimi zaman, seslemlerin uzatılarak okunacağını anlatmak üzere seslemlerin arasına konur: Ga... 

da... yif! Re... vâ... ni!

Sıra noktalar ( . . . . . )

Bir metinden yapılan aktarmada, kimi yerler, uzunca bölümler atlanmak istendiğinde, bu yerleri belirt-
mek için, beş ya da yedi noktadan oluşan sıra noktalar kullanılır. Bu durumda sıra noktalar ayraç içinde de 
kullanılabilir.

Ünlem imi ( ! )

Dilbilgisinde bir sözcük türü olan ünlem, herhangi bir duygulanımla içten kopup gelen duyguları anlat-
maya yarayan sözcüktür. Bunu gösteren im, yazıda şu durumlarda kullanılır:

a) Şaşırma, acıma, yalvarma, coşku, duygu ve düşüncelerini yüklenen ya da buyruk durumunda olan 
sözcük ya da sözlerin sonunda.

b) Bağırmayı, sertliği, ses yansılamasını gösterir.
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c) Ünlem imi bir sözcüğün önünde ayraç içinde kullanıldığı zaman küçümseme, alay, şaşkı, inanmama, 
yerme anlatır.

Soru imi ( ? )

Şu durumlarda kullanılır:
a) Soru tümcelerinden ya da soru anlamı veren sözcüklerden sonra: Peki neyi eksikti? Kim? Hangisi?
b) Bilinmeyen ya da kesinliğinden kuşku duyulan tarihleri, bilgileri, anlaşılmayan sözleri belirtmek 

için ayraç içinde: Bir gece, Şehit Ali Paşa’nın (1667?-1716) konağındaki bir toplantıda Nabi...

Kısa çizgi (birleştirme çizgisi) ( - )

Birleştirme çizgisi de denilen kısa çizgi, şu yerlerde kullanılır:
a) Satır sonlarında, satıra sığmayan sözcüğün seslemini bölerken, satıra sığmayan seslem ya da seslem-

lerin alt satıra aktarıldığını göstermek için: ............................... işte bu durumda iş büsbütün kötüleşir.
b) İki kavram öbeğinin ya da iki sözcüğün gösterdiği başlangıç ile sonu, aralarındaki ilgiyi belirtmede, 

“ile”, “ve”, “arasında” gibi anlam vermek üzere iki yan arasında yer alır: Doğa-insan, insan-insan 
ilişkilerinin gizlerine varır çoğu zaman. 

c) Bir tümcede aratümceyi, arasözü, ayrıntı sayılabilecek bir açıklamayı belirtmek için, aratümce, 
arasöz ya da ayrıntı sayılan açıklamanın başına ve sonuna konur: Onu tanıdığım yıllarda ki henüz şiirlerini 
bile yayımlamamıştı sanırım- bunu anlamıştım, hatta yazmıştım.

ç) Dilbilgisinde, eylem köklerinden, gövdelerinden sonra konulursa “-mek”, “-mak” eklerinin yerini 
tutar. Ayrıca ekleri belirtmek için başlarına kısa çizgi konur: gel, sevindir-, ci, -cu, -me, -ma...

Ayrıca, bir sözcüğü eklerine ayırmada kullanılır: söz-lük-çü-lük.
d) Arapça, Farsça tamlamalarda birleştirme çizgisi olarak: cihan-ı hürriyet.
e) Madde sıralamalarında nokta ya da ayracın kapama imi yerine: Tümceler yüklemlerine göre ikiye 

ayrılır: 1 Ad tümcesi, 2 Eylem tümcesi.

Uzun çizgi ( — )

Konuşma çizgisi de denilen uzun çizgi, şu yerlerde kullanılır:
a) Roman, öykü, masal vb. gibi yazı türlerinde, kişilerin karşılıklı konuşmaları verilirken, konuşma 

çizgisi olarak konur.
b) Tümce içinde arasöz durumunda olan sözlerin başına ve sonuna konur (çizgiler arasöze yaklaştırılır): 

Sanatın hayati faaliyetlere yeni müdahale ettiği zamanlarda —bu hakikati anlayışımız her ne kadar yeni 
ise de— sanatla fayda birbirinden tamamen ayrı şeylerdi.

Noktalı (uzun) çizgi ( .— )

Şu yerlerde kullanılır:
a) Satırbaşındaki başlıklarda (konu başlığı ya da adı), yazı devam edecekse, başlığın hemen önüne 

konur:
KONUŞMA DİLİ.— Konuştuğumuz gibi yazmak doğru değilmiş, konuşma dili gündelik işler içinmiş, 

yılları aşacak, kalacak eserin özenerek kurulmuş (.....) bir dille yazılması gerekmiş.
b) Ölçülerde, kesiri olmayan ya da kesiri belirtilmeyen sayılarda bunu göstermek ereğiyle yer verilir: 

3.455.— TL.

Eğik (eğri) çizgi ( / )

Eğik çizgi şu yerlerde kullanılır:
a) Adreslerde, apartman kapı numarası ile daire numarası arasında ve semt ile kent ya da ilçe ile il 

arasında: Kuzgun Sok. 10/14, Aşağıayrancı/Ankara.
b) Yer kazanmak ereğiyle bir şiirin dizelerini yan yana yazmak gerektiği zaman, dizeler arasına konur: 

Güvercin/Çın çın/En sevdiğim çiçek karanfil/En sevdiğim sözcük tarçın.
c) Dilbilimde, birbirine yakın ekleri ya da ekin değişik biçimlerini ayırmada ya da kimi harf ve 

sözcükleri belirtmede: -sel/-sal, -ecek/-acak, -mek/-mak.
ç) Yazışmalarda gün belirten tarihlerde gün ile ay, ay ile yıl arasına konur: 10/12/1989, 10/Aralık/1989
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Tırnak ( “ )

Tırnak imi, yazıda şu yerlerde kullanılır:
a) Alıntı yapıldığında, aktarılan sözün, tümcenin ya da bölümün başına ve sonuna konur: Batılı bir 

tarihçi diyor ki, “Tarih, geçmiş olayları, bugünün gereksemelerine göre toplar ve bölümler.” 
b) Vurgulanmak, belirtilmek istenilen sözcüğün başına ve sonuna getirilir: “Yar” ile “yâr”, “mani” ile 

“mâni” sözcüklerini karıştıranlar çoktur.
c) Metin içinde geçen yazı, şiir, öykü, kitap, dergi, gazete, oyun, film vb. gibi yapıt adlarının başına ve 

sonuna konur: Ozanın “Yaz ve Yağmur” adlı yapıtında yeni şiirleri yer almış.
ç) Çizelgelerde, sıralamalarda üst satırdaki sözcük, söz ya da sayı alt satırda da olduğu gibi yineleni-

yorsa, yinelenen sözcük, söz ya da sayıların yerine bu imin bir tek ikilisi kullanılır.
d) Yazınsal ürünlerde kişilerin karşılıklı konuşmaları verilirken, her konuşmacının söyledikleri tırnak 

içinde yazılır (bu durumda konuşma çizgisi konmaz):
“Bismillah dedin mi oğlum?”
“. . .”

Tek tırnak ( ‘ )

Bir yerden bir yere alıntı yaparken, kimi zaman alıntı içinde bir başka alıntı bulunabilir; o durumda 
alıntı içindeki alıntının başına ve sonuna yalnızca tek tırnak konur: “Deveye ‘Boynun neden eğri?’ diye 
sormuşlar. ‘Nerem doğru ki?’ demiş, derler.”

Ayraç ( )

Ayraç, açma ve kapama ayracı olarak, şu yerlerde kullanılır:
a) Bir tümce içinde, tümceyle doğrudan ilgili olmayıp açıklama durumundaki tümce ya da sözcüğün 

başına ve sonuna konur: Top atmak (iflas etmek) argo bir sözdür. 
b) Sahne için yazılmış yapıtlarda açıklayıcı sözlerin başına konur:
ANA: (Bitkin) Arayın...
ONBAŞI: (Bekçiye) İçeriye bak.
c) Ayracın kapama biçimi bölümlemede, sıralamada rakam ya da harflerden sonra nokta ya da kısa 

çizgi yerine kullanılabilir: 1)..., 2)...

Köşeli ayraç [ ]

Köşeli ayraç, ayraç içindeki anlatımda yine ayraç içine alınması gereken bir açıklama tümcesi, 
sözcüğü, bilgisi varsa, onun başına ve sonuna konur: Fransızca bir mısra vardır, bir atasözü gibi anılır: 
“C’est imiter quelqu’un que de planter des choux. (Kelem [lahana] dikmek de birine öykünmektir.)”

Çengel imi ( § )

Genellikle bilimsel metinlerde kullanılan çengel imine “paragraf imi” de denir. Şu yerlerde kullanılır: 
a) Ayrı maddeleri, az çok değişik olan konuları, örnekleri birbirinden ayırmak üzere o maddelerin, 

konuların, örneklerin başına konur. 
b) Satır içinde önünde bir sayı ile birlikte kullanıldığında “paragraf” sözcüğünün yerini tutar ve o 

paragrafa gönderme kısaltması gibi iş görür.

Kesme imi ( ’ )

Kesme imi şu yerlerde kullanılır: 
a) Özel adlarda: Bütün özel adlara (kişi, hayvan, kurum ve kuruluş, yer adlarına, vb.) gelen kimi 

eklerden önce konur. Ancak özel adlardan türetilmiş ad, önad (sıfat) ve eylemliklerde kesme imi 
kullanılmaz: Atatürkçü, Atatürkçülük... gibi. Ayrıca özel adlara gelen çoğul ekleri (ler, lar) benzerleri 
anlamına kullanılmıyorsa kesme ile ayrılmaz; aile, gil anlamı veren çoğul ekleri de kesme ile ayrılmaz: 
Aliler dün geldiler. Şu var ki, benzerleri anlamına kullanılan çoğul ekleri özel addan kesmeyle ayrılır: Bu 
ulus nice ozanlar, Nedim’ler, Baki’ler, Galip’ler yetiştirmiştir. Bunun gibi, kendi özgün yazımıyla yazılıp 
li yapım eki getirilen yabancı özel adlarda da kesme imi kullanılır: Nice’li, Chicago’lu... 
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b) Belirtilmek, ekinden ayrı olarak gösterilmek istenen sözcük, ek ya da harften sonra konur: Şu ile’yi, 
le’yi, la’yı kim uydurmuş, bilmiyorum. 

c) Rakamla yazılan sayıdan sonra yazıyla gelen ek, sayıdan kesme ile ayrılır: 1989’dan başlayarak, her 
ayın 15’inde... gibi. 

ç) Bölge ağızlarında, eski metinlerde geçen sözcüklerin yitime uğrayan seslerinin, ünlü, ünsüz 
düşmelerinin gösterilmesinde: Gel gör beni aşk n’eyledi 

d) Ekleri kısaltmaya bağlamak ereğiyle kısaltmalardan sonra getirilen eklerden önce konur (ekler 
kısaltmaya, kısaltmanın okunuşuna göre getirilir): TRT’ye, TDK’nin.

Düzeltme imi ( ^ )

Düzeltme imi yalnızca: 
a) Arapçadan, Farsçadan Türkçeye girmiş kimi sözcüklerde k ve g ünsüzlerinden sonra a ve u ünlüleri 

geldiğinde, bunların ince ses vermesi gerekirse üzerlerine düzeltme imi konur, bu ünlüler â, û biçiminde 
yazılır: kâtip, Kâzım, kâğıt, rüzgâr, sükûn, kâr, malikâne, mefkûre, gâh, kâh, kâkül, gâvur, mekân... gibi. 

b) Okunuşları ve anlamları ayrı ama yazımları aynı olan kimi yabancı (Arapçadan, Farsçadan dilimize 
giren) sözcükleri yazıda ayırmak ereğiyle bunların uzun ünlülerine düzeltme imi konur: hakim (bilge), 
hâkim (yargıç); adet (sayı), âdet (alışkı); alem (bayrak, simge), âlem (evren, el gün). 

c) Ayrıca mani (halk şiiri türü), mâni (engel); yar (uçurum), yâr (sevgili) gibi söylenişleri birbirine 
yakın sözcükleri de yazımda ayırmak için düzeltme imi kullanılması kuraldışı sayılır. 

ç) Kişi adları ve soyadları, kural olarak, nüfus kütüğünde yazıldıkları biçimiyle yazılır. Onun için kişi 
adlarında l’den sonra gelen a ünlüsüne düzeltme imi konabilir: Lâle, Lâtif, Lâmia ... gibi. 

d) Yer adlarının yazımında devletçe belirlenmiş ve benimsenmiş yazıma uyulur: Emirâlem, Balâ, 
İslâhiye, Lâpseki... gibi. Bunun dışında l ünsüzünden sonra gelen a ve u ünlülerine ve eski “nispet i’si” 
denilen i ünlüsü üzerine düzeltme imi konmaz: lale, ilaç, ilan, billur, üslup, ilmi, milli, dini, resmi... Batı 
dillerinde düzeltme imi yoktur, bunun için batı dillerinden Türkçeye geçen hiçbir sözcükte bu im yer almaz: 
klasik, plastik, plan, plaj, Latin... Batı kökenli sözcüklerde l ünsüzünün ince okunması işitme yoluyla 
öğrenilir.
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Bir sözlükten ko laylıkla ya rar la na bil mek için, 
ki mi nok ta ları bil mek ge re kir: Mad de ler nasıl 
iş len miş? An lam lar han gi sıra ya göre ele alınmış? 
Sözcük türle ri nasıl göste ril miş? Ya bancı sözcükler 
ve bun ların han gi dil ler den ol duk ları nasıl be lir til-
miş? Çok sözcüklü öğe ler mad de ler de nasıl yer 
almış? Sözcükle rin kul lanım örnek le ri var sa, bun-
lar nasıl be lir til miş? Sözcükle rin es ki li ği, ye ni li ği, 
an lam daşlığı vb. nasıl göste ril miş? Te rim ler, 
de yim ler, atasözle ri, iki le me ler, eş ses li sözcükler, 
sözcükle rin söyle niş ve yazım özel lik le ri vb... 
Bü tün bun ları bil mek, sözlük kul lanıcısının işi ni 
ko lay laştıra caktır.

Bu sözlüğün kul lanıcısı için, sözlükle il gi li 
ki mi nok ta ları şöyle ce açıkla mak is te riz:

1 Mad de ler
1.1 Sözlükler de mad de, tanımla nan, açıkla nan, 

an latılan sözcük ya da sözcükler öbe ği dir. Ge nel lik-
le sol da bir kaç harf dışar dan baş latılır ve si yah di zi-
lir. Bu du rum da ki sözcüğe ya da sözcükle re mad de 
başı de nir. Bu sözlükte de bu na uyul muş tur.

abart mak (i) bir olayı, bir şe yi ol du ğun dan da ha 
önem li, da ha çok, da ha büyük göster mek.

1.2 Mad de başından son ra da, mad de başı 
sözcükle baş la yan mad de le re yer ve ril miş tir.

abacı a. aba ya pan, aba dan yapılmış gi ye cek, hey be, 
ter lik ve ben ze ri şey ler sa tan ya da di ken kim se. 
abacı ke be ci ha. il gi li il gi siz, olur ol maz kim se ler. 
abacı ke be ci, sen ne ci? bu iş le her ke sin il gi si ni 
an ladık, se nin ne il gin var? 

1.3 Bütün mad de ler abe ce sırasına göre yer 
almıştır. An cak, bir özel ad la baş la yan ve bir kaç 
sözcükten olu şan öğe ler, özel ad ya da ad lar dan 
son ra ge len ilk sözcüğe göre sıra lanmıştır. Ge nel-
lik le de yim ya da atasözü olan bu öğe ler, özel 
ad dan son ra ki ilk sözcüğün mad de sin de aran-

malıdır. Örne ğin “Ha lep ora day sa arşın bu ra da” 
de yi mi ora, “Han ya’yı Kon ya’yı an la mak” de yi mi 
an la mak mad de sin de yer almıştır.

1.4 Köken le ri ayrı, yazılışları bir olan sözcükler 
(eş ses li ler) ayrı mad de ler ola rak ve önle ri ne ay raç 
için de ro men ra kam ları ko nu la rak sıra lan mış tır.

eğe (I) a. ma den le ri, tah tayı vb.yi yont mak, düzelt-
mek, par lat mak gi bi iş ler için kul lanılan, saplı, 
en siz ve uzun ca, üze ri çok in ce pürtüklü, sert 
çe lik ten yapılmış araç.

eğe (II) a. gövb. göğüs ka fe si ni oluş tu ran, ar ka dan 
omur ga ya, önden de göğüs ke mi ği ne ek le nen 
uzun, yassı ve eğ ri ke mik le rin her bi ri. eş. ka bur-
ga.

2 Tanımlar
2.1 Tanımların açık, an laşılır ol masına çalışıl-

mıştır. Bir den çok an lamı bu lu nan sözcükle rin ya 
da sözcük öbek le ri nin (de yim ler, atasözle ri vb.) her 
bir an lamı, en yaygın olan an lam dan baş la ya rak 
sıra lanmış, nu ma ra lanmış ve bu ra kam lar si yah 
di zil miş tir.

ba ha ne a. Far. (. - .) 1 ger çek amacı giz le mek için 
ile ri sürülen ne den, sözde ne den. eş. ne den si. 2 
nok san, ku sur. ba ha ne ara mak ne den, ku sur ara-
mak, ge rek çe, fırsat bul ma ya çalışmak. ör. Onu 
işinden atmak için bahane aramak gerekmiyordu. 
ba ha ne bul mak 1) (bir şey de) ku sur ara mak, 
ku sur öne sürmek, ku sur bul mak. ör. O her şeye 
bir bahane bulur. 2) özür göster mek. ör. Yaptığına 
bahane bulmak ona göre çok kolaydır. 3) ne den, 
ge rek çe bul mak. ör. Onu yakalamak için bir baha-
ne bulmak gerekiyordu. 

2.2 Tanımların da ha iyi an laşıla bil me si ne 
yardımcı ol mak üze re, ge rek li görüldükçe 
sözcükler (ya da de yim ler, atasözle ri) ek sik siz, 
örnek bir tümce için de kul lanılmıştır. (Örnek 
tümce ler ör. kısalt masından son ra ita lik ola rak yer 
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almıştır.)
ça maşır a. Far. 1 don, fa ni la, gömlek gi bi iç giy si si. 

ör. Bugün bir kaç çamaşır aldım. 2 yıkan ması 
ge re ken kir li iç giy si le ri. ör. Çamaşırını sepete 
koy. 3 kir li iç giy si le ri ni, ya tak kılıflarını vb. yıka-
ma işi. ör. Yarın çamaşır var, gelemem. ça maşır 
de ğiş tir mek kir li iç giy si le ri ni çıkarıp te miz le ri ni 
giy mek. ça maşır de ğiş ti rir gi bi çok ko lay bir 
bi çim de ya da sık sık. ör. Öyle çamaşır değiştirir 
gi bi iş değiştirilmez. 

2.3 An lam ların sıra lanışında halk ağzında ki 
an lam lar la ar go da ki an lam lar ge nel lik le da ha son-
ra ki sıra lar da göste ril miş tir. 

ab la a. (.’ .) 1 bir kim se nin ken di sin den büyük olan 
kız kar de şi. 2 ha. büyük kız kar deş gi bi saygı 
göste ri len kız ya da kadın. 3 arg. ge ne lev, bu luş-
ma evi gi bi yer ler de da ha yaşlı kadın ya da ev 
sa hi bi kadın. 4 arg. kadınlar arası se viş me de da ha 
yaşlı ya da et kin olan kadın.

2.4 Te rim ler te mel an lam oluş tur mu yor sa, sıra-
la ma da ge nel lik le son lar da yer ve ril miş tir. 

açıklayıcı s. 1 açıkla ma işi ni ya pan. 2 bir so ru na 
ge rek li açıklığı ge ti ren. ör. Bu açıklayıcı bil gi ler 
işime yaradı. 3 dilb. ken din den önce ge len söz-
cüğü açıkla yan, be lir ten sözcük ya da sözcükler 
öbe ği; örne ğin, “Atatürk, ülkemizin kurtarıcısı ve 
devletimizin kurucusu, hiç unu tul ma ya cak tır” 
tümce sin de ita lik sözcükler açıklayıcıdır.

2.5 Me caz lar sıra la ma da, ge nel lik le, sözcüğün 
te mel an lam larından son ra göste ril miş tir.

acı (I) a. 1 ki mi mad de le rin tat al ma or ganımızda 
bı rak tığı yakıcı du yum. ör. Kimileri acıyı se ver. 2 
s. tadı yakıcı olan, tatlı ol ma yan. ör. Sa la ta ya acı 
bi ber doğramışlar. 3 s. (renk) ko yu. ör. Ressam 
acı yeşili çok kullanmış. 4 s. mec. çok kes kin, 
yakıcı. ör. Dışarda acı soğuk kol geziyordu. 5 s. 
mec. üzüntü ve ri ci, do ku naklı. ör. Yenilmek acı, 
ama oldu işte. 6 mec. kırıcı, in ci tici, sert. ör. Bu 
acı sözler gerekmezdi. 7 mec. önle ne mez do  ğal 
olay ların ya rattığı üzüntü. ör. Depremin acısı din-
meden kış bastırdı.

3 Mad de not ları
3.1 Ki mi mad de ler de ki mi ya bancı sözcükler-

de ge çen k ve l ünsüzle ri nin oku nuş larıyla, söyle-
niş le riy le il gi li açıklayıcı not lar ko nul ması yo lu na 
gi dil miş tir.

ha ki kat, -ti a. Ar. (. - .) (bi rin ci k kalın oku nur) 1 bir 
işin doğ ru su, ger çek. 2 ger çek lik. 3 be. doğ ru su, 

ger çek ten. 

hak ket mek (i, e) Ar. T. ( k’ler in ce oku nur) esk. 
ma den, ağaç ya da taş üze ri ne el le yazı ya da şe kil 
kazımak, oy mak.

3.2 Ki mi mad de ler de sözcükle il gi li köken bi-
lim sel açıkla ma la ra yer ve ril miş tir. (Özel lik le ki mi 
ele ment ad larında bu na baş vu rul muş tur.) 

iter bi yum a.(İsveç’teki Ytterby yer adından) (. .’ . .) 
kim. sim ge si Yb, atom sayısı 70, atom ağırlığı 
173,04 olan, özel lik le ri pek iyi bi lin me yen, tuz ları 
so luk por ta kal ren gin de ya da ye şi lim si, az bu lu-
nan, de ğer li bir ele ment.

3.3 Tanımlar da ge çen ço kan lamlı sözcükle rin 
han gi an lam larının söz ko nu su ol du ğu o sözcüğün 
üstüne ko nu lan ufak pun to lu ra kam la an lam sıra 
nu ma rası yazıla rak be lir til miş tir.

ter bi ye li s. Ar. T. 1 top lu luk ku ral larına uy gun bir 
bi çim de dav ra nan (kim se). 2 içi ne ter bi ye4 
ka tılmış (ye mek).

3.4 Tanımlar da ge çen eş ses li sözcükler de han-
gi köke nin söz ko nu su ol du ğu önle ri ne ko nu lan ve 
ay raç için de si yah di zil miş olan ro men ra kamıyla 
göste ril miş tir. 

eğe le mek (i) eğe (I) ile aşındırmak, düzleş tir mek.

4 Sözcükle rin yazımı
4.1 Sözcükle rin yazımında Türk Dil Ku ru-

mu’nun öner di ği, oluş tur du ğu, her kes çe be nim sen-
 miş olan ve öte den be ri uy gu la nan ku ral la ra bağ lı 
kalınmıştır. (Bu ku ral ların bir öze ti ni “Türk çe  nin 
Yazımı” bölümünde bu la caksınız.)

4.2 Bi le şik sözcükler ko nu sun da, ki mi ayrı 
sa nılan sözcükle rin bi le şik, ki mi bi le şik sanılan 
söz cükle rin de ayrı yazıla bi le ce ği ni göz önünde 
tu ta rak, sözcükle rin her iki bi çim de de aran ması 
ge rek  ti ği ni be lir ti riz. (Örne ğin “ala ca ka ranlık” 
bi çi min  de olabi le ce ği sanılan sözcüğün ala ca ka-
ran lık, “sözko nu su” bi çi min de ola bi le ce ği sanı-
lanın da söz ko nu su ol ması.)

4.3 Türkçe de sözcükle rin so nun da p, ç, t, k 
ötümsüz (sert) ünsüzle ri iki ünlü arasında ötüm lü-
le  şe rek (yu mu şa ya rak) b, c, d, ğ olur: kap /kabı; 
ağaç /ağacı; kurt /kur du; ya tak /ya tağı... gi bi. Bu 
bir ana ku ral ol du ğu için be lir til me miş tir. So nu bu 
ünsüzler den bi riy le bi ten sözcük yalın hal dey se bu 
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ku ra la bağlı de mek tir.
4.4 So nu k ünsüzüyle bi ten ki mi sözcükte bu 

ünsüz g olur. Bu du rum sözcüğün yanında be lir til-
miş tir: ahenk, -gi; künk, -gü... gi bi.

cenk, -gi a. Far. esk. 1 sa vaş. 2 mec. çe kiş me, bü yük 
uğ raş, kav ga.

4.5 So nu p, ç, t, k ile bi ten ki mi sözcükler dey-
se bu ünsüzler, ünlüyle baş la yan bir ek gel di ğin de 
bi le de ğiş mez. Bu du rum sözcüğün yanında be lir-
til miş tir: ip, -pi; üç, -çü; kök, -kü... gi bi.

çöp, -pü a. Far. 1 sa man in ce li ğin de sap, dal ya da 
tah ta par çası. ör. İki kib rit çöpünü yan yana ge tir
di. 2 işe ya ra maz, pis ya da za rarlı ol du ğu için 
atılması ge re ken şey le rin tümü. ör. Apartmanın 
çöpleri yığılmış. 3 üzüm, ar mut gi bi mey ve le ri 
da la bağ la yan in ce sap. ör. Üzümü, çöpüyle bir lik
te ağzına atıverdi.

4.6 Türkçe de, son ses lem le rin de ı, i, u, ü bu lu-
nan iki ses lem li ki mi sözcükler, ünlü ile baş la yan 
bir ek aldıklarında, ikin ci ses lem le rin de ki ünlüle ri-
ni yi ti rir ler, bu du rum sözcükle rin yan larında be lir-
til miş tir: ağız, -ğzı; omuz, -mzu; va kit, -kti; 
vakıf, -kfı; şe hir, -hri... gi bi.

cürüm, -rmü a. Ar. huk. suç.

4.7 Türkçe de ki tek ses lem li ki mi ya bancı 
sözcükler den so nu ünsüzle bi ten le re ünlüyle baş la-
yan  bir  ek  gel di ğin de bu  ünsüzler  çift le şir:  had, 
-ddi; hak, -kkı; zül, -llü; his, -ssi... gi bi. Bu 
du rum böyle ce be lir til miş tir.

üs, -ssü (II) a. 1 esk. asıl, kök, te mel. 2 ask. 
ha rekâtın yürütüle bil me si için ge rek li bir lik le rin, 
her türlü araç ve ge re cin ta mam landığı, do na tı-
ların top landığı, dağıtıldığı bölge. 3 ki mi gö rev le-
ri yürüte bil mek ere ğiy le ku ru lan, özel ya pı ları, 
iş lik le ri, onarım yer le ri, ser vis alan ları, 
do natımları olan, sürek li ya da ge çi ci ola rak 
ko nak lanılan yer.

4.8 Di li mi ze ya bancı dil ler den gir miş ki mi 
sözcükle rin son larında ki k ünsüzle ri ki mi za man 
de ğiş mez. Bun lar, de ğiş me dik le ri gi bi ki mi kez 
kalın, ki mi kez de in ce oku nur lar. Bu du rum müte-
al lik, -kı; sa ik, -kı; pak, -ki bi çi min de göste ril-
miş tir. 

fa ik, -kı s. Ar. (- .) esk. üstün, yüksek.

4.9 Türkçe ye ya bancı dil ler den gir miş ki mi 
sözcükler t ünsüzüyle so na eri yor sa ge nel lik le in ce 
ünlüyle baş la yan bir ek alırlar. Bu du rum sa at, -ti; 
rik kat, -ti; sa da kat, -ti; re fa kat, -ti bi çi min de 
göste ril miş tir. So nu t ünsüzüyle bit mek le bir lik te 
kalın ünlü alan lar da ayrıca be lir til me ye 
çalışılmıştır: ha şa rat, -tı; hâsılat, -tı; ha se nat, -tı; 
ic ra at, -tı; ima lat, -tı... gi bi.

ita at, -ti a. Ar. (. - .) esk. bo yun eğ me, buy ru ğa 
uy ma, söz din le me. 

şah si yat, -tı ç. a. Ar. (. . -) 1 esk. ki şi sel iş ler. 2 bir 
kim se nin özel ya şamıyla il gi li sözler.

4.10 Türkçe ye ya bancı dil ler den gir miş ki mi 
sözcükle rin son ses lem le rin de kalın ünlü bu lun sa 
bi le, bun lar l ünsüzüyle so na eri yor sa bu ünsüzler 
ki mi za man in ce oku nur; bu du rum atol, -lü; 
ah val, -li; am pul, -lü bi çi min de göste ril miş tir.

ri cal, -li ç. a. Ar. (. -) esk. yüksek ma kamlı dev let 
adam ları. 

4.11 Türkçe de, ünlüyle bi ten bir sözcüğe 
ünlüyle baş la yan bir ek gel di ğin de, “Türkçe de iki 
ünlü yan ya na bu lun maz” ku ralı ge re ğin ce, ara ya y 
ya da n ünsüzle rin den bi ri gi rer; ki mi sözcükler de 
de s ünsüzü bu göre vi üstle nir. Bu du rum bin başı, 
-yı; pa zar te si, -yi; aşçıbaşı, -nı; ha ham başı, -nı 
bi çi min de göste ril me ye çalışılmıştır. Bu ünsüzler-
den y’nin ge nel lik le bu göre vi üstlen di ği bi li ni yor, 
onun için, an cak du rak sa malı sözcükler de göste ril-
me yo lu na gi dil miş, n alan sözcükler se tümüyle 
be lir til miş tir.

bak lakırı, -nı b. a. Ar. T. (at do nu ola rak) ko yu ve iri 
be nek li kır.

4.12 Türkçe de ki ki mi ya bancı sözcükler de iki 
ünlü yan ya na bu lu nur. Bun lar dan so nu ünlüyle 
bi ten le re ünlüyle baş la yan bir ek gel di ğin de ara ya y 
ya da n ünsüzü gir mez. Bu du rum mev zu, -u; mer-
ci, -i; tev zi, -i; müvez zi, -i bi çi min de göste ril miş tir.

An cak cami, mâni gi bi bir kaç sözcük y ya da s 
kay naştırma se si ni ala bil mek te dir. Bu du rum da 
ca mi, -i, -si; mâni, -i, -yi ola rak be lir til miş tir.

ba yi, -i a. Ar. (- .) ki mi bel li ürünle ri sat ma iz ni olan 
kim se, dükkân ya da ku ru luş, satış ye ri, satıcı. ör. 
Köşedeki gazete bayiinde si ga ra da var.

4.13 Tek ses lem li ki mi ey lem le rin ge niş za man 
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ekiy le olan du rum ları be lir til miş tir, örne ğin 
al mak, -ır, görmek, -ür gi bi.

ger mek, -er (i) 1 bir şe yi, uç larından ya da ke nar-
larından çe ke rek ger gin bir du ru ma ge tir mek. ör. 
Çamaşır ipini germek için iki çi vi çakmıştı. 2 (i, 
e) ge ril miş bir şey le örtmek. ör. Balkona tente 
germek, güneşi önler. 3 (i) (kol, ba cak, ka nat vb. 
için) ger gin bir du ru ma ge tir mek, uzat mak. ör. 
Ley lek, kanatlarını gerip havalandı. 4 (i) (bir şey, 
bi ri ni) ruh sal bir ger gin lik içi ne sok mak. ör. Olay 
onu iyi ce germişti.

4.14 Ötümsüz ünsüzler le so na eren ki mi ey lem 
kök ve gövde le rin de bu ünsüzler iki ünlü arasında 
ötümlüle şi yor sa bu du rum be lir til miş tir: git mek, 
-der gi bi. 

gütmek, -der (-i) 1 ev cil bir hay vanı ya da ev cil hay-
van sürüsünü önüne katıp ot lak la ra götürmek ve 
on la ra ora lar da göz ku lak ol mak. 2 mec. bir duy-
gu yu, düşünce yi ya da il ke yi için de taşımak ya da 
ger çek leş tir me ye çalışmak. 3 mec. bir kim se yi, 
bir top lu lu ğu bel li bir ama ca doğ ru yönelt mek, 
sürmek. ör. O sizi gütmekte, ama siz bunu bilmi-
yorsunuz. 

5 Özel mad de ler
5.1 Dil bil gi siy le, yazınla, ta sav vuf la vb. il gi li 

ki mi mad de ler özel ola rak bi raz ge niş tu tul muş tur. 
Bu türlü mad de ler ku tu için de göste ril miş tir.

6 Sözlükte kul lanılan im ler
6.1 ü bakınız, bu mad de ye bakınız an lamında 

kul lanılmıştır.

abe ras yon a. Fr.  sapınç.

6.2 ( . ) mad de başı sözcükle rin oku nu şun da 
vur gu suz kısa he ce yi göste rir.

abu ünl. ha. (. -) kor ku ve şaşkınlık an la tan bir 
ünlüm. ör. Abu, bu nasıl bir iş!

6.3 ( .’ ) mad de başı sözcükle rin oku nu şun da 
vur gu lu kısa he ce yi göste rir.

abo ne a. Fr. (. .’ .) 1 önce den pa rasını öde ye rek, bir 
şe ye bel li bir süre için alıcı ol ma işi. ör. Der gi ye 
abonesini yenilemek için başvurdu. 2 pa rasını 
önce den öde ye rek, bir şe ye bel li bir süre için alıcı 
olan kim se. ör. Der gi her aboneye bir armağan 
verecekmiş. 

6.4 ( - ) mad de başı sözcükler de uzun oku nan 

he ce yi göste rir.

aba di a. Far. (- - -) es ki den yapılan ve kul lanılan, 
açık sa man ren gin de, ol duk ça mat, kalınca bir tür 
kâğıt.

6.5 ( -’ ) mad de başı sözcükler de vur gu lu uzun 
oku nan he ce yi göste rir.

aci ta to be. İt. (. . -’ .) müz. canlı ve coş kun bir bi çim-
de.

6.6 (–) ey le min ek siz nes ne aldığını göste rir. 

dökmek, -er  . . .  10  (–)  (ağaç, bit ki) çi çek aç mak 
ya da mey ve ver mek. ör. Kiraz pıtrak gi bi meyve 
dökmüştü. 

6.7 (, ) ey lem le rin özne ya da nes ne yönle rin-
den du rum larını be lir ten, ay raç için de ki kısalt ma-
lar arasında “ve” ye ri ne kul lanılmıştır. 

açıklat mak (i, e) açıkla masını sağ la mak, açıkla-
mak ey le mi ni baş kasına yaptırmak.

6.8 ( ; ) ey lem le rin özne ya da nes ne yönle rin-
den du rum larını be lir ten, ay raç için de ki kısalt ma-
lar arasında “ya da” ye ri ne kul lanılmıştır. 

açtırmak (i, e; i ) 1 aç mak ey le mi ni baş kasına 
yaptırmak, aç masını sağ la mak ya da aç masına yol 
aç mak. ör. Kilidi açtırmak için birini aradık, 
bulamadık. 2 aç mak zo run da bırak mak.

7 Sözlükte kul lanılan kısalt ma lar 
7.1 Sözcükle rin Türkçe ye han gi dil den gir dik-

le ri, dil bil gi sel türle ri, han gi alan da kul lanıldıkları, 
ey lem le rin özne ya da nes ne yönle rin den du rum-
ları vb. aşağıda ki kısalt ma lar la göste ril miş tir.

a.  ad
ad. adıl (za mir)
al. alay yol lu söyle nir
Al.  Al man ca
antr.   an tro po lo ji te ri mi
Ar.   Arap ça
arg.   ar go
ask.   as ker lik te ri mi
b.   bi le şik
bağ.   bağ laç
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be.   be lir teç
bitb.   bit ki bi lim te ri mi
bud.   bu dun bi lim te ri mi
Bul.   Bul gar ca dan
Cer.   Cer men ce den
coğr.   coğ raf ya te ri mi
ç.   ço ğul
(-de)   -de’li tümleç alan ey lem
den.   de niz ci lik te ri mi
(-den)  -den’li tümleç alan ey lem
dil.   dil bi lim te ri mi
dilb.  dil bil gi si te ri mi
(e)   -e’li tümleç alan ey lem
eğit.   eğit bi lim te ri mi
eko.   eko no mi te ri mi
Erm.   Er me ni ce den
esk.   es ki miş tir
eş.   eşan lamlı, an lam daş 
Far.   Fars ça dan
fels.   fel se fe te ri mi
fiz.   fi zik te ri mi
Fr.   Fransızca dan
gökb.  gökbi lim te ri mi
gövb.  gövde bi lim (ana to mi) te ri mi
ha.   halk ağzından
hayb.hay van bi lim (zo olo ji) te ri mi
hek.   he kim lik te ri mi
hkr.   ha ka ret ola rak kul lanılır
huk.   hu kuk te ri mi
(i)   -i’li tümleç alan ey lem
İbr.   İbra ni ce den
ik.   iki le me
il.   il geç (edat)
İng.   İngi liz ce den
İsl.   İslav ca dan
İsp.   İspan yol ca dan
İt.   İtal yan ca dan
ka.   ka ba
kazb.  kazıbi lim (ar ke olo ji) te ri mi
kim.   kim ya te ri mi

Lat.   La tin ce den
(le)   -le’li tümleç alan ey lem
Mac.  Ma car ca dan
mant.  mantık te ri mi
mat.   ma te ma tik te ri mi
mec.   me caz
met.   me te oro lo ji te ri mi
mim.   mi marlık te ri mi
min.   mi ne ro lo ji te ri mi
müz.   müzik te ri mi
(nsz)  nes ne siz (nes ne al ma yan) ey lem
Osm.  Os manlıca
ö.   özel
(ösz)   özne siz (özne al ma yan) ey lem
ör.   örne ğin, örnek
ruhb.  ruh bi lim te ri mi
Rus.   Rus ça dan
s.   sıfat
sesb.   ses bi lim te ri mi
sin.   si ne ma te ri mi
sp.   spor te ri mi
(şaka)  şa ka ola rak
T.   Türkçe
tar.   ta rih te ri mi
tic.   ti ca ret te ri mi
tiy.   ti yat ro te ri mi
tkz.   tek lif siz (sen li ben li) ko nuş ma da
topb.  top lum bi lim te ri mi
TV   te le viz yon te ri mi
ünl.   ünlem
vb.   ve bu na ben zer, ve ben zer le ri, ve
          bu nun gi bi
yaşb.  ya şam bi lim (bi yo lo ji) te ri mi
(yar)   yardımcı ey lem
yaz.   yazın te ri mi
yeni    ye ni sözcük
yerb.  yer bi lim te ri mi
Yun.   Yu nan ca dan 





A, a a. 1 Türk abe ce si nin ilk har fi. 2 ses bi lim ba kı
mın dan kalın ünlüler den; kalın, düz ve ge niş 
ün lü. 3 sıra la ma da ya da sınıflandırma da harf ler 
kul     lanıldığında, ilk mad de nin başına ge ti ri lir. ör. 
Bu so run da çözülme si ge re ken iki yön var: a) 
Pa ra bulunmalı, b) İşi ya pa cak adam bulunmalı.
4 müz. no ta im le ri harf ler le göste ril di ğin de “la” 
se si   ni göste rir. 5 il. be ğen me, şaş ma, kork ma, 
öfke len  me gi bi türlü duy gu ların an latımında baş
ta kul   lanılır. ör. A ne ka dar hoşmuş! A, o gel me di 
mi? A, bu yapılamaz! 6 il. ki mi kez, ey lem le ri 
güç  len dir mek için son da kul lanılır, bu du rum da 
ey  lem le bi ti şe bi lir. ör. Sıkıysa yapsana! 7 ünl. 
ün lem ola rak kul lanılır. ör. Özle dim se ni a oğul! 
a’dan z’ye (ya da a’dan z’ye ka dar) baş tan ba şa, 
bütünüyle, tümüyle; te pe den tırna ğa, te pe den tır 
na ğa de ğin. ör. İşlerin yo lun da git me si için yön
tem a’dan z’ye ka dar gözden ge çi ril me li. a köse, 
sayılmadık kaç tel sakalın var? ken di ni önem li, 
yap tığı işi güç ba şarılır sa yan lar için alay yol lu 
söy le nir. 

a 
“A” har fi, Do ğu Ak de niz bölge sin de kul lanı
lan es ki abe ce ler den ya rar la na rak ye ni bir abe
 ce ya pan Fe ni ke li ler den gel mek te dir. Öküz 
ba şı bi çi min den ge liş ti ril di ği ile ri sü rülmek te
dir. Fe ni ke di lin de öküze alf de nir di. Öküz 
başı bi çi min de göste ri len bu ime bu yüz den alf 
den di ve ad ki mi öte ki dil le re de gir di. La tin
ce ye de Yu nan abe ce sin den alındı. Türkçe de a 
se si ni ve ren bu im, uzun süre kul landı ğımız 
Arap yazısından son ra, cum hu ri yet dö ne  min de 
yazı dev ri miy le ka bul edi len ye ni Türk abe ce
si ne La tin abe ce sin den alın mış tır.

aba (I) a. Ar.1 es ki den po tur, hırka gi bi gi ye cek 
ya pı mında kul lanılan, yünden, yün dövüle rek 
ya pı lan ka ba, kalın bir tür ku maş. 2 bu ku maş tan 
ya pıl mış, es ki den der viş le rin giy di ği ya kasız, bol 
ve uzun üstlük. 3 s. bu ku maş tan yapılmış (gi ye
cek, vb.). ör. Aba terliğini ev de unutmuş. 4 es ki
den der  viş ler ce gi yi len, önü açık, aba dan yapılmış 
hır ka. 5 ha. ço ban ların, so ğuk tan, yağ mur dan 
ko run  mak için omuz larına aldıkları, ke çe den 
ya pıl mış, di kiş siz ve kol suz üstlük. eş. ke pe nek. 
aba altında er ya tar giy si ki şi li ği be lir le mez, 
ka ba sa  ba giy si nin için de de yi ğit ki şi bu lu na bi lir. 
(bi ri ne) aba altından değnek göstermek yu mu
şak bir tu tu mu varmış gi bi gözükmek le bir lik te 
alt tan al  ta gözdağı ver mek. ör. Aklınca bi ze aba 
altından değnek göste ri yor. aba gi bi kalın do kun
muş, ka ba (ku maş). aba giymek esk. ge rek li çi le
den vb. son ra der viş ol mak. aba vak ti ya ba, 
ya ba vak ti aba “in san, ken di si ne ge rek li olan 
şey le ri, o şey le rin satışının düştüğü ve do layısıyla 
ucuz ol du ğu za man lar da satın al malı” an lamında 
söy le nir. abanın kad ri yağmurda bilinir bir 
şe yin ge r çek de ğe ri ona çok ge rek si nim du yul du
ğun da or  ta ya çıkar. abayı sermek (bir ye re) is te
nil me di ği hal de yüzsüzce yer leş mek, uzun süre 
yer le şip kal  mak. ör. Oğlan si ze abayı ser di ga li
ba. (bi ri ne) abayı yakmak arg. (o kim se yi) 
çılgınca sev mek. ör. Oğlan ona iyi ce abayı 
yakmış anlaşılan. abayı yaktı Fatmacığın be zi
ne al. (o kim se nin) gi yi mi ne, göste ri şi ne gönlünü 
kaptırdı.

aba (II) a. ha. 1 (Ana do lu’nun bir çok ye rin de) 
an ne. 2 (Ana do lu’nun bir çok ye rin de, bo zuk 
söyle yiş bi çi mi ola rak) yaş ça büyük kız kar deş, 
ab la. 3 (ço cuk di lin de) ab la. 
abacı a. Ar. T. aba1 ya pan, aba dan yapılmış gi ye

cek, hey be, ter lik ve ben ze ri şey ler sa tan ya da 
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di ken kim se. abacı kebeci ha. il gi li il gi siz, olur 
ol maz kim se ler. abacı kebeci, sen neci? bu iş le 
her ke sin il gi si ni an ladık, se nin ne il gin var? ör. A 
birader, abacı kebeci, sen ne ci?
abacılık a. Ar. T. aba ya da aba dan nes ne ler yap ma 

ya da sat ma işi.
abaç s. ha. hu yu, yapısı vb. yönünden an ne si ne 

ben   ze yen.
aba di a. Far. (  ) es ki den yapılan ve kul lanılan, 

açık sa man ren gin de, ol duk ça mat, kalınca bir tür 
kâ ğıt. 
abajur a. Fr. 1 ışığın gözle re doğ ru dan vur masını 

önle mek için lam banın üze ri ne ko nu lan si per. eş. 
ışıkkesen. 2 üze ri si per li ma sa lam bası ya da 
ayaklı ve üze ri si per li lam ba. ör. Sa lon da iki de 
aba jur vardı. 
abajurcu a. Fr. T. aba jur ya pan ya da sa tan kim se 

ya da dükkân.
abajurculuk a. Fr. T. aba jur yap ma işi.
abajursuz s. Fr. T. aba ju ru bu lun ma yan.
abaküs a. Fr.gçörkü, sayıboncuğu. 
abalı s. Ar. T. 1 aba giy miş olan (kim se). 2 mec. 

ken  di ni ko ru ya ma ya cak den li kim se siz, ar kasız, 
güçsüz (kim se) an lamında vur abalıya de yi min de 
ge çer. 
abamsı s. Ar. T. aba gi bi, aba ya ben zer.
abandırabilme a. abandıra bil mek ey le mi.
abandırabilmek (i) abandırma ya gücü yet mek, 

aban  masını sağ la mak. ör. Güreşçimiz hasmını 
abandırabilmek için çalışıyordu.
abandırıverme a. abandırıver mek ey le mi.
abandırıvermek (-i, e) ça bu cak abandırmak. ör. 
Güreşçi, hasmını bir kaç sa ni ye de abandırıverdi.
abandırma a. abandırmak ey le mi. 
abandırmak (-i, e) yüzüstü düşürmek, ye re 

çökert mek. ör. Güreşçi, karşısındakini abandırdı. 
abandone a. Fr. sp. bir karşılaş ma da artık dövüşe

me  ye cek du ru ma gel miş yum ru ko yun cu su nun 
oyu nu bırak ması. abandone etmek sp. yum ru ko
yu  nun da, karşısında ki ni artık dövüşe me ye cek 
du ru ma ge ti re rek karşılaş mayı bıraktırmak. 
abandone olmak sp. yum ru ko yu nun da, dövüşe
me ye cek du ru ma ge le rek karşılaş mayı bırak mak. 
abanış a. aban ma bi çi mi. ör. Çocuğun an ne si ne 

sev  giy le abanışı çok hoştu.
abanıverme a. abanıver mek ey le mi.
abanıvermek (e) ça bu cak, bir den bi re aban mak.
aba ni a. (  ) 1 ipek ten, sarıya ça lar bir renk te 

dallı nakışlar la iş len miş bir tür be yaz ku maş. 2 s. 
bu ku maş tan yapılmış (nes ne).
abanma a. aban mak ey le mi. 
abanmak (e) 1 bir ye re ya da bir kim se ye yas lan

mak. ör. Ço cuk sıraya abanmıştı. 2 bir şe yin ya da 
bir kim se nin üze ri ne eği le rek ka pan mak. ör. 
Adam kadına iyi ce abanmış, san ki yığılmıştı. 3 
arg. (bi ri nin) sırtından ge çin mek. ör. Belalısı ona 
abandıkça, da ha çok kazanması ge re ki yor du. 4 
arg. aşırı git mek, aşırılaş mak. ör. Ku ma ra aban
mak pa ray la olur. 5 arg. üze ri ne çul lan mak, üze
ri ne çökmek. ör. Adamın üze ri ne hep bir den 

abandılar. aba na aba na ik. be. aba na rak.
abanoz a. Yun. 1 aba noz gil le rin ağır, sert ve ka ra 

renk li tah tası. 2 s. bu tah ta dan yapılmış (nes ne). 
ör. Oda da aba noz bir ma sa vardı. abanoz gi bi 1) 
çok ka ra, kap ka ra. ör. Afrikalıların saçı aba noz 
gi bi olurmuş. 2) çok sert. ör. Ke res te aba noz gibi, 
tes te re işlemiyor. abanoz kesilmek mec. 1) sert
le şip da yanıklılaş mak. 2) kir den ren gi ni yi ti rip 
kap ka ra gözükmek. 
abanozgiller ç. a. Yun. T. bitb. sıcak ülke ler de ye ti

 şen ve ke res te si ne aba noz adı ve ri len, iki çe nek li
ler den bir bit ki fa mil yası. 
abanozlaşıverme a. Yun. T. aba noz laşıver mek 

ey le mi.
abanozlaşıvermek (nsz) Yun. T. mec. ça bu cak aba

 noz laş mak. ör. Bir günde abanozlaşıvermek is ter
ken hastalandı.
abanozlaşma a. Yun. T. aba noz laş mak ey le mi. 
abanozlaşmak (nsz) Yun. T. mec. güneş altında 

dur  mak tan ya da kir den kap ka ra ol mak, iyi ce 
mat laş mak. 
abanozlaştırabilme a. Yun. T. aba noz laştıra bil mek 

ey le mi.
abanozlaştırabilmek (i) Yun. T. mec. aba noz laş

masını sağ la mak. ör. Güneş insanı bir kaç günde 
abanozlaştırabilir.
abanozlaştırıverme a. Yun. T. aba noz laştırıver

mek ey le mi.
abanozlaştırıvermek (i) Yun. T. mec. ça bu cak 

aba  noz laş masını sağ la mak. ör.Kullandığı güneş 
yağı onu bir kaç sa at te abanozlaştırıvermişti.
abanozlaştırma  a. Yun. T. aba noz laştırmak ey le

mi. 
abanozlaştırmak (i) Yun.T. mec. aba noz gi bi yap

mak. ör. Güneş de ri si ni abanozlaştırmıştı.
aba ra a. ha. su de ğir men le rin de, su yun hızla akı

şını ve do layısıyla basınç ka zan masını sağ la yan, 
tah ta dan yapılmış, hu ni bi çi min de ki su yo lu; 
se kiz, on met re uzun lu ğun da ki bu su yo lun dan 
dü şen su, “per” adı ve ri len bir düze ne ği iş le te rek 
de ğir men taşının hızla dönmesi ni sağ lar.
abartabilme a. abar ta bil mek ey le mi.
abartabilmek (i) (bir şe yi) ol du ğun dan da ha 

abar tılı an lat mak tan çe kin me mek ya da böyle 
sun  mak eği li mi bu lun mak. ör. Ona güvenmeyin, 
ko  nu yu abar ta bi lir. 
abartı a. bir olayı, bir şe yi ol du ğun dan da ha 

bü yük, da ha çok göster me. eş. abartma. ör. 
Anlattıklarında en küçük bir abartı yok tu.
abartıcı a. ve s. bir şe yi ol du ğun dan da ha büyük, 

da  ha çok göster me yi huy edin miş (kim se). ör. 
Or han pek abartıcıdır. 
abartıcılık a. bir şe yi ol du ğun dan da ha çok, da ha 

önem li, da ha büyük göster me işi. 
abartılabilme a. abartıla bil mek ey le mi.
abartılabilmek (nsz) abartılmak ola nağı ya da 

olasılığı bu lun mak. ör. Ko nu nun basında abartı-
labileceğini ka bul et sek de, olay düşündürücü.
abartılı s. için de abartı bu lu nan (söz, dav ranış). 
abartılış a. abartılmak ey le mi ya da bi çi mi. ör. 






