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Ali Püsküllüoğlu, 1935’te Adana’nın (şimdi Osmaniye ilinin) Ka dirli il  çesinde 
doğ du. Mersin Lisesi’ndeki öğrenimini hastalığı nedeniyle sür  düremedi. Yıllar için-
de kendi kendini ye tiştirdi. Kadirli, Adana ve İstanbul’da çiftçilik, gazete sa tıcılığı, 
si nema biletçiliği, avukat yaz   manlığı, redaktörlük, ga zetecilik ve yayımcılık gibi 
iş lerde ça lış tı. 1959’da İstanbul’da Çevre Yayınevi’ni kurdu. 1960’ta Kadirli’de 
Ka   ra caoğlan adlı bir gazete çıkardı. Şiirleri İngilizce, Arapça, Fran sız ca, Rusça, 
İs veç çe, Sırpça gibi dillere çevrildi. Püsküllüoğlu, Nas rettin Hoca ile 1981 TDK 
Çocuk Ya zını Ödülü’ne, Gül, Sevgili Yur dum dosyasıyla 1983 Toprak Şiir Ödülü’ne, 
Za mansız dos yasıyla da 2005 Yunus Nadi Şiir Ödülü’ne değer görüldü. 1960-83 
ara  sın da Türk Dil Kurumu’nda Yayın ve Tanıtma Kolu uzmanı olarak ça lıştı. 
1983’te TDK’ye el konulması üze ri ne “istifa” ederek ayrıldı. Dil Der neği ve Ede-
bi yatçılar Der neği’nin kurucuları arasında yer al dı. Söz lük çalışmalarına 1963’te 
başlayan Püsküllüoğlu, ilk sözlüğü Öz Türk çe Söz lük’ü 1966’da yayımladı. O 
za mandan bu yana, kırk yı lı aşan bir süre içinde, çeşitli boyutlarda yirmiden fazla 
söz lü ğü ya yım   landı. 
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ÖN SÖZ

Dil, sü rek li de ği şir. Bu nu, en iyi bir bi çim de, di li mi zin ge çir di ği de ğiş me ler den 
an lı yo ruz. Türk çe ken di ni ye ni li yor, öz kay nak la rın dan al dı ğı öğe ler le de ği şi yor.

Türk çe bü yük bir dil dir. Çağ lar bo yu var ol muş tur. Bir ana dil dir, bir çok ko lu 
var dır. Ki mi za man ya ban cı dil le rin et ki sin de kal mış tır. Bu et ki da ha çok ya zı di lin-
de gö rü lür. Halk ya zı nın da onun ger çek du ru mu nu bu la bi li yo ruz. Hal kın ko nuş ma 
di lin de de.

Tür ki ye Türk çe si nin bu gün için de bu lun du ğu ev re, Türk çe nin en ge liş miş ev re-
si dir. Bu gün ya zar la rı mız Türk çe nin en gü zel ürün le ri ni or ta ya koy mak ta dır. Çe vir-
men le ri miz de öy le; baş ka dil le rin kar şı lan ma sı güç kav ram la rı nı bi le Türk çe nin 
ken di öz söz cük le riy le ba şa rı lı bir bi çim de kar şı lı yor lar. Di li mi zin söz var lı ğı na ye ni 
ye ni söz cük ler ek len mek te dir. Bun lar gün lük dil de kul la nıl mak ta dır. Söz lük çü ler de 
bu ye ni öğe le re söz lük le rin de yer ver mek te dir. 

Ya ni Türk çe, çağ daş uy gar lı ğın, çağ daş dü şün ce nin, çağ daş bi lim, sa nat ve tek-
ni ğin kav ram la rı nı ken di öz var lı ğın dan söz cük ler le kar şı la mak ta ol duk ça yol 
al mış tır. Yi ne de, çok hız lı de ği şen bi lim, sa nat ve tek ni ğin or ta ya koy du ğu ye ni 
ye ni söz cük le ri di li mi zin kar şı la ma sı zor ol mak ta dır. Bu, Türk çe nin kar şı kar şı ya 
bu lun du ğu so run lar dan bi ri dir.

Tür ki ye Türk çe si nin bü tün söz var lı ğı nı kap sa ma ya ça lı şan bü yük söz lük le ri-
miz var dır. On la rın ye ri ay rı dır. Ama ko lay ca ula şı la bi le cek kü çük söz lük le re de 
ge rek si nim ol du ğu açık tır. 

Elinizdeki bu sözlük bu ge rek si ni mi kar şı la mak için ha zır lan mış tır. Kü çük, 
ama yet kin bir söz lük tür. Söz lük tek ni ği, söz var lı ğı nın dü zen le ni şi, ta nım la ma ve 
ör nek len dir me yön le rin den ol du ğu ka dar baş ka bir çok yön den ben zer le rin den da ha 
ye ni dir. 

KISALTMALAR

 a. ad (i sim) 
ad.  a dıl (za mir)
al.   a lay yol lu söy le nir
Al.   Al man ca

Ar.   A rap ça
arg.   ar go
ask. as ker lik te ri mi
b.   bi le şik söz cük
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Bu nu, söz lü ğü kul lan dık ça gö re cek si niz. 
Bu söz lük, gün lük ya şa mı mız da sık rast la nı lan söz cük le ri, söz le ri kap sa mak ta-

dır. Ta nım lar her ke sin an la ya bi le ce ği bir an la tım la ve ril miş ve an lam lar bü tün lük 
ta şı yan ör nek tüm ce ler le des tek len miş tir. Böy le ce, söz cük le rin an lam la rı  da ha iyi 
kav ra na bi le cek tir. An lam lar da ay rın tı ya gi dil me mek le bir lik te en ge rek li an lam la ra 
yer ve ril miş tir. 

Söz cük le rin dil bil gi si yö nün den tür le ri (ad, sı fat, bağ laç, ün lem vb.) be lir til miş, 
söy le niş le ri (o ku nuş la rı), vur gu la rı vb. kö şe li ay raç için de gös te ril miş tir. 

Ya ban cı dil ler den Türk çe ye gir miş olan söz cük le rin han gi dil den gel dik le ri de 
ay rı ca be lir til me ye ça lı şıl mış tır. 

Söz cük le rin ya zı lı şın da Atatürk’ ün Türk Dil Kurumu’ nun oluş tur du ğu ya zım 
ku ral la rı uy gu lan mış, o ge le ne ğe bağ lı ka lın mış tır. Ya ni onu ge le nek sel bir ya zım 
kı la vu zu gi bi kul la na bi li riz.

Söz lü ğü kul la nır ken işi ni ze ya ra ya cak da ha ay rın tı lı bil gi ler “Açıklamalar” da 
ve ril miş tir. 

Ma sa sın da, çan ta sın da ko lay ca ula şa bi le ce ği, sü rek li ba ka bi le ce ği kü çük bir 
söz lük bu lun ma sı nı is te yen ler için özen le ha zır lan mış tır.

Uma rım onu, kü çük ol mak la bir lik te işe ya rar bu la cak sı nız.

Ali Püs kül lü oğ lu
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AÇIK LA MA LAR

1. Bü tün mad de ler abe ce (al fa be) sı ra sı na gö re yer al mış tır. Söz lük ler de mad de 
ba şı, ge nel lik le sol da bir kaç harf dı şar dan baş la tı lır ve si yah di zi lir. Bu söz lük te de 
bu na uyul muş tur.

2. İç mad de, mad de ba şı söz cük le baş la yan, ama ge nel lik le iki, üç vb. söz cük-
ten olu şan söz öbe ği dir. Bu söz lük te de, söz lük çü lük yön te mi ge re ği, mad de ba şın-
dan son ra, mad de ba şı söz cük le baş la yan iç mad de le re yer ve ril miş tir.

3. De yim le rin, ata söz le ri nin, iki ya da da ha çok söz cük ten olu şan söz öbek le ri-
nin sı ra lan ma sın da da baş la dık la rı söz cük göz önün de tu tul muş, sı ra la ma da ona 
uyul muş tur. Ör ne ğin ace mi çay lak de yi mi ile ace mi oca ğı sö zü ace mi mad de si 
için de; aç kar nı na de yi mi ve aç ta vuk ken di ni ar pa am ba rın da sa nır ata sö zü aç 
mad de si için de iç mad de ler ola rak dü zen len miş tir. 

4. Bir özel ad la baş la yan ve bir kaç söz cük ten olu şan öğe ler, özel ad ya da ad lar-
dan son ra ge len ilk söz cü ğe gö re sı ra lan mış tır. Ge nel lik le de yim ya da ata sö zü olan 
bu öğe ler, özel ad dan son ra ge len ilk söz cü ğün mad de sin de aran ma lı dır. Ör ne ğin 
Karaman’ ın ko yu nu, son ra çı kar oyu nu de yi mi ne ko yun mad de sin de yer ve ril-
miş tir.

5. Kö ken le ri ay rı, ya zı lış la rı bir olan söz cük ler (eş ses li söz cük ler) ay rı ay rı 
mad de ler ola rak ve ön le ri ne ay raç için de ro men ra kam la rı ko nu la rak sı ra lan mış tır: 
çay (I), çay (II), çe lik (I), çe lik (II) … gi bi.

6. Bir den çok an la mı bu lu nan söz cük le rin ya da söz cük öbek le ri nin (de yim ler, 
ata söz le ri vb.) her bir an la mı, en yay gın olan an lam dan baş la ya rak sı ra lan mış, 
nu ma ra lan mış ve bu ra kam lar si yah di zil miş tir.

7. Ta nım la rın da ha iyi an la şı la bil me si ne yar dım cı ol mak üze re, ge rek li gö rül-
dük çe söz cük ler (ya da de yim ler, ata söz le ri) ek sik siz, ör nek bir tüm ce için de kul la-
nıl mış tır. Ör nek tüm ce ler ör. kı salt ma sın dan son ra ya tık (i ta lik) harf ler le yer al mış-
tır.

8. An lam la rın sı ra la nı şın da halk ağ zın da ki an lam lar la ar go da ki an lam lar ge nel-
lik le da ha son ra ki sı ra lar da gös te ril miş tir. Me caz lar sı ra la ma da, ge nel lik le, söz cü-
ğün te mel an lam la rın dan son ra ve ril miş tir.

9. Söz cük le rin dil bil gi si ne gö re han gi söz cük tü rün den (ad, sı fat, be lir teç, bağ-
laç, ün lem vb.) ol duk la rı kı salt ma lar la be lir til miş tir. An cak “yapmak”, “okumak”, 
“bilmek”  gi bi -mek’ li mas tar du ru mun da ki söz cük ler de bu ge rek siz gö rül müş ve 
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do la yı sıy la ey lem ol duk la rı açık se çik olan bu tür söz cük le re kı salt ma ko nul ma mış-
tır.

10. Ya ban cı söz cük le rin di li mi ze han gi dil ler den gir dik le ri de dil adı kı salt ma-
sıy la (İng. İn gi liz ce, Fr. Fran sız ca gi bi) gös te ril miş tir. 

11. Söz cük le rin ki mi le ri nin ya kın an lam lı la rı ya da an lam daş la rı bu lun mak ta-
dır. Bun lar da el den gel di ğin ce gös te ril me ye ça lı şıl mış, bu nun için eş. kı salt ma sı 
kul la nıl mış tır.

12. Söz cük le rin ya zı mın da Türk Dil Kurumu’ 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 ka lın mış tır.

13. Di li miz de bi le şik söz cük ler ko nu su tam ola rak bir çö zü me bağ la na ma mış-
tır. Bu nu göz önün de tu ta rak, ki mi ay rı sa nı lan söz cük le rin bi le şik, ki mi bi le şik 
sa nı lan söz cük le rin de ay rı ya zı la bi le ce ği ni dü şü ne rek söz cük le ri söz lük te ona gö re 
ara ma lı yız. Ör ne ğin “a la ca karanlık”  bi çi min de ay rı ola bi le ce ği sa nı lan söz cü ğün 
ala ca ka ran lık ve “allakbullak”  bi çi min de bi le şik ola bi le ce ği sa nı la nın da al lak 
bul lak ol ma sı gi bi.

14. Türk çe de söz cük le rin so nun da p, ç, t, k ötüm süz (sert) ün süz le ri iki ün lü 
ara sın da ötüm lü le şe rek (yu mu şa ya rak) b, c, d, ğ olur: ah şap/ah şa bı; ağaç/a ğa cı; 
kurt/kur du; ya tak/ya ta ğı ... gi bi. Bu bir ana ku ral ol du ğu için be lir til me miş tir. 
So nu bu ün süz ler den bi riy le bi ten söz cük ya lın hal dey se bu ku ra la bağ lı de mek tir.

15. So nu p, ç, t, k ile bi ten ki mi söz cük ler dey se bu ün süz ler, ün lüy le baş la yan 
bir ek gel di ğin de bi le de ğiş mez. Bu du rum söz cü ğün ya nın da be lir til miş tir: ip, -pi; 
üç, -çü; kök, -kü ... gi bi.

16. So nu k ün sü züy le bi ten ki mi söz cük te ise bu ün süz, ün lüy le baş la yan bir ek 
gel di ğin de g olur. Bu du rum söz cü ğün ya nın da be lir til miş tir: ahenk, -gi ; künk, -gü 
... gi bi.

17. Türk çe de, son he ce le rin de ı, i, u, ü ün lü le ri bu lu nan iki he ce li ki mi söz cük-
ler, ün lü ile baş la yan bir ek al dık la rın da, ikin ci he ce le rin de ki ün lü le ri ni yi ti rir ler, bu 
du rum söz cük le rin yan la rın da be lir til miş tir: bu run, -r nu; ka rın, -r nı; na kit, -k ti; 
va kıf, -k fı; ka bir, -b ri ... gi bi.

18. Türk çe de ki tek he ce li ki mi ya ban cı söz cük ler den so nu ün süz le bi ten le re 
ün lüy le baş la yan bir ek gel di ğin de bu ün süz ler çift le şir: had, -d di; hak, -k kı; his, 
-s si ... gi bi. Bu du rum da mad de ba şı söz cük ler de böy le ce be lir til miş tir.

19. Türk çe ye ya ban cı dil ler den gir miş ki mi söz cük ler t ün sü züy le so na eri yor-
sa ge nel lik le in ce ün lüy le baş la yan bir ek alır lar. Bu du rum şev kat, -ti; şe faat, -ti 
... bi çi min de gös te ril miş tir. So nu t ün sü züy le bit mek le bir lik te ka lın ün lü alan lar da 
ay rı ca be lir til me ye ça lı şıl mış tır: ai dat, -tı; şaft, -tı; şah si yat, -tı; ha yat, -tı ...gi bi.

20. Türk çe ye ya ban cı dil ler den gir miş ki mi söz cük le rin son he ce le rin de ka lın 
ün lü bu lun sa bi le, bun lar l ün sü züy le so na eri yor sa bu ün süz ler ki mi za man in ce 
oku nur; bu du rum ak ro pol, -lü; al kol, -lü; ah val, -li; am pul, -lü; mo no pol, -lü; 
mo ral, -li ... bi çi min de gös te ril miş tir. An cak fut bol, hent bol, bas ket bol gi bi ki mi 
ya ban cı söz cük ler de ki l ün sü zü nün de in ce okun ma sı sa nıl mak tay sa da bu doğ ru 
de ğil dir, bu gi bi söz cük ler de bu ün süz Türk çe ye uy muş tur. 

21. Türk çe de, ün lüy le bi ten bir söz cü ğe ün lüy le baş la yan bir ek gel di ğin de, 

14



 ...............................................................bbaa .............................................................. 15

“Türk çe de iki ün lü yan ya na bulunmaz”  ku ra lı ge re ğin ce, ara ya y ya da n ün süz le-
rin den bi ri gi rer; ki mi söz cük ler de de s ün sü zü bu gö re vi üst le nir. Bu du rum bin ba-
şı, -yı; pa zar te si, -yi; ha ham ba şı, -nı; us ta ba şı, -nı ... bi çi min de gös te ril me ye 
ça lı şıl mış tır. Bu ün süz ler den y’ nin ge nel lik le bu gö re vi üst len di ği bi li ni yor, onun 
için, an cak du rak sa ma lı söz cük ler de gös te ril me yo lu na gi dil miş, n alan söz cük ler se 
tü müy le be lir til miş tir.

22. Türk çe söz cük ler de iki ün lü yan ya na bu lun maz, ama Türk çe ye ya ban cı 
dil ler den gir miş ki mi söz cük ler de iki ün lü yan ya na bu lu nur. Bun lar dan so nu ün lüy-
le bi ten le re ün lüy le baş la yan bir ek gel di ğin de ara ya y ya da n ün sü zü gir mez. Bu 
du rum mıs ra, -ı; mev zi, -i ... bi çi min de gös te ril miş tir. An cak ca mi, mâni gi bi bir-
kaç söz cük y ya da s kay naş tır ma 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.

23. Tek he ce li ki mi ey lem le rin ge niş za man ekiy le olan du rum la rı be lir til miş tir, 
ör ne ğin bak mak, -ar; ban mak, -ar; geç mek, -er; gel mek, -ir ... gi bi. Ötüm süz 
ün süz ler le so na eren ki mi ey lem kök ve göv de le rin de bu ün süz ler iki ün lü ara sın da 
ötüm lü le şi yor sa (yu mu şu yor sa) bu du rum be lir til miş tir: git mek, -der; güt mek, 
-der gi bi.

24. Söz cük le rin söy le niş le ri (o ku nuş la rı) kö şe li ay raç için de ve ya tık (i ta lik) 
harf ler le gös te ril miş tir: aba jur [aba’ jur], aba küs [a’ baküs], ba ba fin go [baba’ 
 fingo], ba dem [ba:’ dem], ba di re [ba:di’ re] ...gi bi. Kö şe li ay raç için de ki söz cük le-
rin na sıl oku na ca ğı nı gös te ren im ler “Bu Söz lük te Kul la nı lan İmler”  baş lı ğı al tın da 
açık lan mış tır.

BU SÖZ LÜK TE KUL LA NI LAN İM LER

1. ( : ) (i ki nok ta) mad de ba şı söz cük le rin kö şe li ay raç için de ve ri len oku nuş-
la rın da uzun okun ma sı ge re ken he ce yi gös te rir: abi de vi [a:bide’ vi:], acil [a:cil], 
aci ta to [acita:’ to], âciz [a:’ ciz] …gi bi.

2. ( :’  ) (i ki nok ta ve kes me imi) mad de ba şı söz cük le rin kö şe li ay raç için de 
ve ri len oku nuş la rın da uzun ve vur gu lu okun ma sı ge re ken he ce yi gös te rir: acu ze 
[acu:’ ze], âciz [a:’ ciz], aci ta to [acita:’ to]... gi bi. 

3. ( ’ ) (kes me imi) mad de ba şı söz cük le rin kö şe li ay raç için de ve ri len oku nuş-
la rın da vur gu lu ve kı sa okun ma sı ge re ken he ce yi gös te rir acur [a’ cur], açı [a’ çı]... 
gi bi.

15



 ...............................................................bbaa .............................................................. 16

bağ. bağ laç
be. be lir teç (zarf)
bitb.   bit ki bi lim te ri mi
bkz. ba kı nız
Bul. Bul gar ca dan
Cer. Cer men ce den
ç.  ço ğul
dilb. dil bil gi si
Erm. Er me ni ce den
esk. es ki miş tir
eş. e şan lam lı, an lam daş
den.   de niz ci lik te ri mi
Far. Fars ça dan
Fr. F ran sız ca dan
ha. halk ağ zın dan
hek.   he kim lik te ri mi
hkr. ha ka ret sö zü ola rak kul la nı lır
İbr. İb ra ni ce den
ik. i ki le me
il. il geç (e dat)
İng. İn gi liz ce den
İsl. İs lav ca dan
İsp. İs pan yol ca dan
İt. İ tal yan ca dan
ka. ka ba
kim.   kim ya te ri mi

Lat. La tin ce den
Mac. Ma car ca dan
mec. me caz (de ğiş me ce)
müz. mü zik te ri mi
Osm. Os man lı ca
ö. a. ö zel ad
ör. ör ne ğin, ör nek
Rus. Rus ça dan
s. sı fat
sp. s por te ri mi
şa ka şa ka ola rak kul la nı lır
T. Türk çe
tar. ta rih te ri mi
tkz. tek lif siz  (sen li ben li)  
ko nuş-  ma da kul la nı lır
ünl. ün lem
vb. ve buna benzer,  ve  benzer- 
 le ri, ve bunun gibi
yaz. yazın (edebiyat)
yerb.  yer bi lim te ri mi
Yun. Yunancadan
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A, a a. 1 Türk alfabesinin ilk harfi. 2 
Türkçenin kalın ünlülerinden; kalın,
düzvegenişünlü. 

a il. 1 Beğenme,şaşma,korkma,öfkelenme
gibitürlüduygularınanlatımındacümlen
inbaşındakullanılır.ör. A, o gelmedi mi? 
A, bu ya pı lamaz! 2Kimikez,eylemleri
güçlendirmek için sonda kullanılır. ör. 
Kolaysa yap san a! 3 ünl.Ünlemolarak
kullanılır. ör. Öz le dim seni a oğul! 

aba [a’ba] a. Ar. 1Yündövülerekyapı
lanbirtürkabakumaş. 2Bukumaştan
yapılmış, eskiden dervişlerin giydiği
yakasız,bolveuzunüstlük.ör. Ser gi
de eski bir aba vardı. 3 s.Bukumaştan
yapılmış (giyecek,vb.).ör. Aba ter  li
ğini evde unutmuş. 

abajur[aba’jur] a. Fr. 1 Işığıngözlere
doğrudanvurmasınıönlemekiçinlam
banın üzerine konulan siper. 2 Üzeri
siperli masa lambası ya da ayaklı ve
üzerisiperlilamba. 

abaküs [a’baküs] a. Fr. bkz. çörkü, 
sayıboncuğu.
abanmak [aban’mak] Bir yere ya da
bir kimseye yaslanmak. ör. Çocuk 
sı ra ya abanmıştı. 

abanoz [aba’noz] a.Yun. 1Sıcakülke
lerdeyetişenbirağaçtürününağır,sert
vekararenklikerestesineverilenad.2 
s. Bukerestedenyapılmış (nesne). ör. 
Odada abanoz bir masa vardı. abanoz
gibi mec. 1) Çok kara, kapkara. ör. 
Afrikalıların saçı abanoz gibi olur muş. 
2) çok sert. ör. Kereste aba noz gibi, 
testere iş le miyor. 
abartı [abar’tı] a. Bir olayı, bir şeyi
olduğundan daha büyük, daha çok
gösterme.ör. Öğretmenimiz abartıdan 
hiç hoşlanmaz. 
abartma [abart’ma] a. Abartmak işi,
abartı.
abartmak [abart’mak] Bir olayı, bir
şeyi olduğundan daha önemli, daha
çok,dahabüyükgöstermek.ör. Olayı 
abart  mak işimize ge li yordu. 
Abaza [aba’za] ö. a. Kuzey Kafkas
ya’da yaşayan bir halk ve bu halkın
soyundangelenkimse.

Abdal [ab’dal] ö. a. Ar. 1 Afganis
tan’daki bir Türk boyunun adı ve bu
boydan olan kimse. 2 Anadolu’da
göçebebirtopluluğunadıvebutoplu
luktanolankimse.

A

a
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abdal [ab’dal] a. Ar. Eskiden ordan
oraya dolaşarak tarikatını yaymaya
çalışandervişlereverilenad.
abece [a:be’ce] a. 1 Birdilinsesimle
rininbellibirdüzenegöredizilmesin
denoluşandizge,birdilinsesimlerinin
tümü.eş.alfabe.ör. Türk abece sin  de 29 
harf vardır. 2Okumayazmaöğretmek
ereğiyle hazırlanmış ders kitabı. ör. 
Çocuk abeceyi evde unutmuş. 3 mec. 
Birsanatın,birbilimin,birişinilkve
temel bilgileri, başlangıcı. ör. Ozan 
ama şiirin abe cesinden ha ber siz. 
abecesel [a:bece’sel] s.Abece sırasına
göredizilmiş. eş.alfabetik. ör. Söz lük
ler ge nellik le abecesel düzenlenir.

abes [a’bes] s. Ar. 1 Gerçeğe, sağdu
yuya,aklaaykırı.ör. Bu yaptığın çok 
abes. 2 Gereksiz, saçma sapan, saç
ma..
abıhayat,-tı [a:bıhaya:t] b. a. Far. Ar. 

bkz. bengisu. 
abide [a:bide] a. Ar. bkz.anıt. 
abideleşmek[a:bideleşmek] Ar. T. bkz. 
anıtlaşmak. 

abidevi [a:bide’vi:] s. Ar. bkz. anıtsal.
abis [a’bis] a. Yun. coğr.Okyanusların
900metreyiaşanderinliklerineyada
denizlerinGüneş ışığının erişemediği
kesimlerineverilenad.

abla [ab’la] a. 1 Bir kimsenin kendi
sinden büyük olan kız kardeşi. ör. 
Ab lası onu parka götürecekti. 2 ha. 
Büyükkızkardeşgibisaygıgösterilen
kızyadakadın. 

ablak [ab’lak] s.1 Yayvan ve dolgun
(yüz). ör. Çocuk ablak denecek yüzüy
le, utanarak su su yordu. 2Yüzü yay
vanvedolgunolan(kimse).ör. Ablak 
bir oğlan koyunlarını gü dü yordu. 

abluka [ab’luka] a. İt. Bir ülkenin ya
da bir yerin dışarıyla olan her türlü
bağlantısınızorkullanarakkesme.eş. 

kuşatma. ör. Uy gu la nan ülke için 
ab lu ka zor bir durumdur.
abone [abo’ne] a. Fr. 1Öncedenpara
sını ödeyerek, bir şeye belli bir süre
içinalıcıolmaişi. ör. Dergiye abone
sini yenilemek için başvurdu. 2 
Parasını önceden ödeyerek, bir şeye
bellibirsüreiçinalıcıolankimse. ör. 
Dergi her aboneye bir armağan 
verecekmiş. 
abonman [abon’man] a. Fr. Bir alıcı
ile satıcı ya da bir hizmet kuruluşu
arasında,malınyadahizmetindüzenli
olaraksağlanmasınayönelikanlaşma.
ör. Be lediye elektrik abonman işlemini 
ye ni  leyecekmiş.
aborda [abo’rda] a. İt. Bir geminin
başka bir gemiye ya da bir rıhtıma
yanınıvererekyanaşması.

abuk sabuk [a’buk sabuk] ik. s.vebe. 
Sağduyuya uymayan, düşünülmeksi
zin söylenen, saçma sapan (söz). ör. 
Onun abuk sa buk konuşmasını çeke
mem. 

abullabut [a’bullabut] s. ha. Kaba 
saba,vurdumduymaz,anlayışsız(kim
se). ör. Abul la but larla arkadaşlık 
et mek istemem.
aburcubur[a’bur cubur] ik. a. 1 Besin 
değeri, tadı vb. düşünülmeksizin,
zamanlı zamansız ve rasgele yenilen
şeyler. ör. Çocuklar abur cuburla 
mi de lerini doldurur. 2 İpe sapa gel
mez, anlamsız (söz). ör. Böyle abur 
cu bur ko nuş ma. 

abus [a’bus] s. Ar. 1 Asık (yüz). ör. 
Sa bahları abus yüzler görmek iste
mem. 2Somurtkan(kimse). 
acaba [a’caba] be. Ar.Bilmek isteme,
kuşku,kararsızlıkgibiduygularıanla
tır.ör. Ne za man gelecek acaba? Git
sem mi acaba? Aca ba böyle miydi?
acar [a’car] s. 1 Gözü pek, kabına
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sığmaz, yiğit, kabadayı, atılgan,
yılmaz. ör. Köyün acar delikanlıları 
güreşiyordu. 2 ha. Yeni. ör. Giysisi 
acar gibiydi. 
acayip [aca:yip] s. Ar. 1Yadırganacak
denli olağana aykırı olan. ör. Orada 
acayip işler dönüyor du. 2 Benzeri
olmayan, çok değişik. ör. O, aca yip 
bi riy  di. 3 arg. Pek çok, olağandan
daha iyi. ör. Ço cu ğun res me aca yip 
ye te ne ği vardı. 
acele [ace’le] a.ves. Ar. 1Hiçzaman
geçirmedendavranma,elealmazorun
luğu. eş. ive di, ive di lik. ör. Bu ka dar 
ace le yi an la ya madım. 2 be.Hiç vakit
geçirmeksizin,hızla,hemen.ör. Bu işi 
ace le ele alın. aceleişeşeytankarışır 
Birişindüşünetaşınayapılmasıgerek
tiğini,böyleyapılmazsaistenensonuca
ulaşılamayacağınıanlatır.
aceleci [ace le’ci] s. Ar. T.Çabukdav
ranmahuyundaolan,çabuksabırsızla
nan(kimse).ör. Ar ka daşım çok ace le
ci dir. 
Acem [a’cem] ö. a. ha. İranlı.Acem
kılıcıgibi (yadaAcemkılıcıgibiiki
yanıdakesmek)Hembirindenyana
hemdeonakarşıolabilmek;aralarında
sorunbulunanikiyanıdaidareetmek.
Acemce[a’cem ce] ö. a. ha. Fars ça. 
acemi[ace’mi] s. Ar. 1İşeyenigirmiş,
henüz bir şeyler öğrenmekte olan
(kimse). ör. Saz çal ma da ace mi ama 
se  si iyi. 2 Bir yerin, bir kentin
yabancısı(kimse). ör. İstan bul’un ace
 mi si yim, zor luk çe ki yo rum. acemiçay-
lak tkz.Hiçbirdeneyiolmayan (kim
se). ör. Bu iş ace mi çay lak la ra göre 
de ğil. acemi ocağı tar. Osmanlılarda
kapıkulu eri yetiştirmek için kurulan
birtürokul.acemioğlanıtar.Osmanlı
dönemindeyeniçeriyetiştirilmeküze
re tutsaklardanyadaHıristiyanhalk

tantoplanançocuk.
acente [ace’nte] a. İt. 1 Birkuruluşun
yaptığı işi o kuruluş dışında ve onun
adına kazanç karşılığı yürüten daha
küçük kuruluş.ör. Fir ma acen te si ne 
ta li mat ver miş. 2 Böylebirkuruluşun
başındabulunankimse.
acı (I) [a’cı] a. 1 Kimimaddelerin tat
alma organımızda bıraktığı yakıcı
duyum. ör. Ki mi le ri acıyı se ver. 2 s. 
Tadı yakıcı olan, tatlı olmayan. ör. 
Sa la ta ya acı bi ber doğ ra mış lar. 3 s. 
mec. Çok keskin, yakıcı. ör. Dışar da 
acı so ğuk kol ge zi yor du. 4 s. mec. 
Üzüntüverici,dokunaklı.ör. Ye nil mek 
acı, ama ol  du iş  te. 5 mec.Kırıcı,inciti
ci, sert.ör. Bu acı sözler ge rek mez di. 
acı çekmekUzun süre üzüntü içinde
bulunmak.ör. Adam bu yüz den acı çek
ti. acıpatlıcanıkırağıçalmaz (şa ka) 
zorluğaalışıkolanıyenikötüdurumlar
etkilemez.
acı(II) [a’cı]a.Birdışyadaiçetkinede
niylevücudunbiryerindeoluşankeskin
ağrı.ör. Ko lu ma bir acı sap lan dı. 
acıbadem [a’cıba:dem] b. a. T. Far. 
Acımtırak,keskinkokulubirmeyvesi
olan,gülgillerdenbirağaç.
acıçiğdem[a’cıçiğ dem] b. a. Zambak
gillerden,şeritbiçimindeyapraklarıve
açık renkli çiçekleri olan, tohumları
hekimlikte kullanılan, zehirli bir çiğ
demtürü.
acıklı [acık’lı] s. 1 İçinde üzüntü, acı
bulunan, acı verici, dokunaklı, çok
üzücü.ör. Bu acık lı du rum uzun sür
mez. 2Acıçeken,yıkıma,acıyauğra
mış (kimse). ör. Adam acıklıdır, süre 
ta nı yalım. 
acıkmak [acık’mak] Yemek yemek
isteğioluşmak,açlıkduyumsamak.ör. 
Az yer sen ça  buk acıkırsın.
acılaşmak [acılaş’mak] 1 Tadı acı bir
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durumagelmek,tadıbozulmak,acılık
edinmek.ör. Süt acılaşmış, içi le mez. 2 
mec.Hüzünvericibirözelliğebürün
mek.ör. Türkünün söz le ri gi bi tür kü
cünün se si de iyi ce acı laş mıştı. 3 mec. 
(Konuşma)gittikçekırıcıolmak,sert
leşmek.ör. Sözle ri miz acılaş mak üze 
rey   ken, görüşme yi er te le dik. 
acılı[acı’lı] s. 1 İçineacıkatılmışolan,
içinde acı bulunan (yiyecek, içecek
vb.).ör. Acı lı çor ba güzel olur. 2 mec. 
Acıyauğramış,acısıolan(kimse).ör. 
Acılı in sa na yardım ge re kir. 
acıma [acı’ma] a. 1 Acımakeylemi.2 
Acılı, ağrılı olma. ör. Çıbanın 
acımasına da ya na maz ol dum. 3 Baş
kasının durumuna üzülme. ör. Ona 
acımamız ge re kir di. 4 Kıyamama.ör. 
Eş ya ma acı  mayı an nem den öğren dim.
acımak(I) [acı’mak] Tadıacıbirduruma
gelmek,acılaşmak.ör. Pey nir acı mış. 
acımak (II) [acı’mak] (Bedenin bir
yeri) sancımak, yanmak, ağrılı, acılı
olmak.ör. Vur du ğun yer çok acıyor. 
acımak (III) [acı’mak] 1 Başkası için
üzüntü duymak. ör. Onun bu ha li ne 
acı dık. 2 Yumuşak davranmak, kıya
mamak. ör. Sa na acı dım, da va dan 
vaz ge çi yo rum. 3Eldençıkarmak,ver
mek istemediği bir şeyi elden
çıkardığına üzülmek, yanmak. ör. 
Doğ ru su ara ba ma acıdım, da ha çok 
ye niy di. 4 Birini zavallı bulmak. ör. 
Sa na çok acıyo rum. 
acımasız [acıma’sız] s. Yüreğinde hiç
acıma bulunmayan. ör. İşte o za man 
acı masız kral yu mu şar bi raz. 
acımtırak [acımtı’rak] s. Acımsı. ör. 

Ma rul bi raz acımtıraktı.  
acısız [acı’sız] s. 1 İçindeacıbulunma
yan,tadıacıolmayan.ör. Adam acısız 
bir köfte is te  di. 2 Yanma, ağrı sızı
duyulmayan.ör. Ar tık acısız ame li yat

lar yapıla bi li yor. 3 mec. Hiç bir 
üzüntüsü, sıkıntısı olmayan. ör. Si ze 
acısız bir ömür di le riz. 
acıtmak [acıt’mak] 1 Acılaştırmak,
acılık vermek, tadını acı bir duruma
getirmek. ör. Bi ber sa la tayı acıtmış. 2 
Yanma,ağrı,sızıgibibirduyumayol
açmak. ör. Vur du ğun yum ruk sırtımı 
acıttı.
acıyonca[a’cıyon ca] b. a. Bataklıklar
dayetişen,kötükokuluveçokacıolan
yaprakları hekimlikte kullanılan bir
bitki.
acil [a:cil] s. Ar. 1Hiçvakitgeçirilmek
sizin yapılması, yerine getirilmesi
gereken.eş. ivedi. ör. Çok acil du rum
lar da, ko lu çe vi ri niz. 2(Hastanelerde)
hiçvakitgeçirilmedenbakılmasıgere
ken hastaların ilk sağaltımlarının
yapıldığıbölüm.ör. Has tayı aci le güç
lük le ye tiş tir di ler.
acilen[a:’ci len] be. Ar. Hiçgecikmek
sizin,geciktirilmeden,ivediolarak. ör. 
Du ru mu nun ona aci len bil di ril me si 
ge  re  kir di. 
acitato[aci ta:’to] be. İt. müz.Parçanın
canlı ve coşkun bir biçimde çalına
cağınıbelirtir.
aciz,-czi [a’ciz] a. Ar. 1Güçsüzlük. ör. 

Onun ac zi ni görünce, ya kasını 
bıraktılar. 2 Beceriksizlik. ör. Bu 
ko nu da aciz göster miş ti. 
âciz[a:’ciz] s. Ar. 1 Hiçbirişegücüyet
meyen,güçsüz(kişi,kurum).ör. Dev
le ti âciz mi sanıyor sun? 2 Beceriksiz.
ör. Âci zin bi ri o. 
acur [a’cur] a. Kabakgillerden,kabuğu
çizgili ve tüylü, açık yeşil renkte,
genellikleturşusuyapılan,iricebirtür
hıyar.
acuze[acu:’ze] a. Ar. hkr.Yaşlı,çirkin
ve huysuz kadın. ör. Ma sal lar da ki 
acu  ze ler hep kötülük ya par.
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aç,-çıs. 1 Yemekyemeyegereksinimi
olan. ör. Aç in san ne bul sa yer. 2 a. 
Yiyecekbulamayacakderecedeyoksul
kimse.ör. İnsan aç la ra yardım et me li. 
3 s. mec. Çok istekli. ör. Öğren ci ler 
oku ma ya öyle aç lar ki ki tap ye tiş ti re
mi  yo ruz. 4 be. Karnı doymamış ola
rak. ör. İnsan aç ya tar sa uy ku tut maz. 
aç karnına be. Hiçbir şey yemeden,
midehenüzboşken.ör. Dok tor aç kar
nına gel me mi söyle di. aç tavukken-
diniarpaambarındasanır“Kimile
ri,yoksunolduklarışeyleriçingerçek
leşemeyecek düşler kurar” anlamında
söylenir.
açacak[aça’cak] a. 1 Kutuvebenzeri
şeyleriaçmayayarayanaraç.ör. Ga zoz 
aça cağını ve rir mi sin? 2 ha.Anahtar. 
ör. Aça cağı koy du ğum ye ri bu lamıyo
rum. 
aççelerando[aç çe le ra’ndo] be. İt. müz. 
Birparçaçalınırkengittikçehızlandı
rılmasıgerektiğinibelirtir.
açgözlü [a’çgözlü] s. Gerekenden çok
malmülk,yiyecek içecekelde etmek
isteyen, bunlara doymak bilmeyen,
gözü aç olan, gözü doymaz (kimse).
ör. İnsan lar açgözlü ol ma ya baş ladı.
açı[a’çı] a. 1 Birbirinikesenikiyüzey
ya da aynı noktadan çıkan iki yarım
doğrunun oluşturduğu geometrik
biçim;derece ileölçülür.ör. Üçge nin 
açı  larının top lamı yüz sek  sen de re ce
dir. 2 mec.Bakış,görüş,yön,anlayış
biçimi. ör. Bu iş be nim açımdan ola
naksız. 
açık [a’çık] s. 1Kapalıdurumdaolma
yan.ör. Güneş, açık pen ce re den içe ri 
dol du. 2 Hiçbir engeli bulunmayan,
geçişe uygun. ör. Kar yağmıştı ama 
yol ların açık ol du ğu bil di ril di. 3Üzeri
örtüsüzolan,çıplak.ör. Kı şın açık baş
la so ka ğa çıkılmaz. Yazın açık dam lar

da ya tar larmış.Aradaçokaralıkbulu
nan, aralığı fazla. ör. Ko şu cu, açığı 
ça buk ka patıp öne geç ti. 5 Kapalı
olmayan, çalışır, işler durumda olan.
ör. Pa zar ları açık pos ta ne bul mak zor. 
6 Olduğugibi ortadaolan, gizli saklı
yönübulunmayan.ör. Bi zim iş le ri miz 
açıktır. 7 Gerçek, ortada, belli, kesin,
kuşkusuz. ör. Onun bu nu yaptığı 
açıktır. 8 Koyu olmayan (renk). ör. 
Res sam açık sarıları çok kul lanmış. 9 
Çetrefil olmayan, kolay anlaşılır. ör. 
Di li çok açık ve güzel di. 10 a.Denizin
kıyıdanuzakçaolanyeri.ör. Ge mi ler 
açıkta de  mir le di ler. 11 be.Doğruola
rak. ör. Her şe yi açık söyle mek ten 
kork ma malı. 12 a.Birşeydenyeterin
cebulunmamadurumu.ör. Öğret men 
açığı var. 13 a. mec. Suç, kusur. ör. 
Adamın bir açığını ya ka la saydı, 
ta mamdı. 14 s.Aydınlık,bulutsuz.ör. 
Bugün ha va çok açık. 15 Gizli bir
amacı olmayan, içten. ör. Biz açık 
in san larız, düşün dü ğü  müzü açıkça 
söyle riz. 16 Girilmesi, gezilmesi her
hangi bir koşula bağlı olmayan. ör. 
Top lantı her ke se açıktı. 17 a. Ge lir le 
gider arasındaki fark. ör. Büt çe açığı 
hüküme ti düşündürüyor. 17 a. Bir 
hesaptameydanageleneksiklikyada
bir kasada bulunması gerekenden
eksikpara.Ka sa açığı bi zi uğ raştırdı. 
açıkaçık ik. be.Hiçbirşeyisaklama
dan, açıkça. ör. On lar la açık açık 
ko nu şalım. açıkartırma a.Birmalın
satışbedeliniartırmakamacıylaomalı
alacakkimselerarasındafiyatartırma
ya dayanan satış yöntemi. ör. Bugün 
ic ra da ire sin de açık artırma varmış. 
açıkdeniza. 1)Birülkeninkarasuları
dışında kalan deniz kesimi. ör. Açık 
de niz ler de balık av la mak zor dur. 2) 
Yakınkaralarlaçevriliolmayandeniz,
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engin.açıkeksiltme a.Satınalınacak
bir malın ya da yaptırılacak bir işin
düşükfiyatlasağlanmasıiçin,işiyapa
cakyadamalısatacakkişilerarasında
fiyat düşürme yarışına dayanan yön
tem. ör. Be le di ye bu işi açık ek  silt mey
le ve re cek miş. açıkhava a. 1) bulut
suz, aydınlık, güneşli hava. ör. Açık 
ha va in sanın içi ni açar. 2) ev dışı,
park,bahçegibiyer. ör. An ne si be be ği 
her gün açık ha va ya çıkarıyor. açık
hece a. Ünlü ile biten hece; örneğin
“arabasıyla” sözcüğünde bulunan a, 
ra, ba, la heceleri açık hecedir. açık
konuşmak Gerçeği hiç çekinmeden
söylemek.ör. Açık ko nuş mak ge re kir
se, ona bu yapılma malıydı. açıkmek-
tup a. Mektup biçiminde yazılan ve
basında yayımlanan, genellikle bir
polemikhavasıtaşıyanyazı.ör. Cum
hu ri yet’te yer alan açık mek tup, il ginç
ti. açıkoturum a. Birsorununherke
sinizleyebileceğibiçimde,açıkolarak
tartışıldığı toplantı. ör. Bugünkü açık 
otu rum şi ir üze ri ney miş. açıkseçik ik. 
s.vebe.Yanılgıyayervermeyecekden
liaçık,çokbelirgin,apaçık.ör. Bu işin 
yürüme ye ce ği ni ona açık se çik 
an lattım.
açıkça [a’çıkça] be.Anlaşılmaz, gizli
saklı bir yönü kalmaksızın, açık ola
rak. ör. Ona her şe yi açıkça söyle mek 
ge re kir di.
açıkgöz [a’çıkgöz] b. s. Ortaya çıkan
olanaktan kurnazca yararlanmasını
bilen,uyanıkdavranarakçıkarınısağ
layan (kimse). ör. O ken di ni çok 
açıkgöz sanıyor.
açıklama [açıkla’ma] a. Açıklamak
eylemi.
açıklamak [açıkla’mak] 1 Aydınlatıl
ması gereken bir konuyla ilgili bilgi
vermek. ör. Bu nu si ze açıkla mak is te

rim. 2 Bir konuda eksik bilgilenmeyi
önlemek ereğiyle aydınlatıcı bilgiler
vermek.ör. Ba kan, du ru mu açık  la mak 
için basın top lantısı ya pa cak. 3 Bir 
yapıtı, bir sözü, bir yazıyı yorumla
mak.ör. Eleş tir men ro manı açıkla mak 
için uğ raşıp dur du. 4Bildiğiamasak
ladığı bir bilgiyi açığa vurmak. ör. 
Ger çe ği açıklar sak canı ya nar. 5 Yan
lışyorumayolaçanbirsözü,birdav
ranışıdahaaçıkbirbiçimdeekbilgiler
vererek düzeltmek. ör. İzin ve ri lir se 
sözle ri mi açıkla mak is te rim. 6 Bir 
sonucu duyurmak. ör. Yargıç ka rarı 
açık la mak için du  ruş ma ya ara ver di. 
açıklayıcı [açıklayı’cı] s. 1 Açıklama
işini yapan. ör. Ki tabın başında 
açıklayıcı bil gi ler var. 2 Bir soruna
gerekli açıklığı getiren. ör. Bu 
açıklayıcı bil gi ler işi me ya radı. 3 Ken
dindenöncegelensözcüğüaçıklayan,
belirtensözcükyadasözcükleröbeği;
örneğin, “Atatürk, ülke mi zin kur
tarıcısı ve dev le ti mi  zin ku ru cu su, hiç
unutulmayacaktır.” cümlesinde italik
sözcükleraçıklayıcıdır.
açıklık [açık’lık] a. 1 “Açık”sözcüğü
nün türlü anlamlarını içermeözelliği,
açıkolmadurumu. 2 Boşvegenişkır.
ör. Bir açıklığa ge lin ce, otu rup din len
di ler. 3 Gerçeğiolduğugibiyansıtma
durumu.ör. Cum hu ri yet açık lık is ter. 4 
Sözleyadayazıylaanlatılanınkolayca
anlaşılırolmaözelliği,anlaşılırlık.ör. 
Bir yapıtta açıklık önem li bir ni te lik tir. 
açıköğretim[a’çıköğre tim] b. a. 1 Ders 
konuları radyo, televizyon gibi araç
larla yayımlanan ya da posta aracılı
ğıyla öğrencilere ulaştırılma yoluyla
gerçekleştirilenöğretimyöntemi.2Bu
yöntemleişleyenöğretimkurumu.ör. 
Bu yıl açıköğre tim fakülte si ne çok 
sa yı da öğren ci alına cak. 
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açıksözlü[a’çıksözlü] s.Gerçeğisöyle
mektençekinmeyen,herşeyiaçıkaçık
söyleyen(kimse). ör. İnsan iliş ki le rin
de kim se yi kır ma  dan açıksözlü ol mak 
ge re kir. 
açıktohumlular [a’çıkto hum lu lar] ç. b. 

a. Çiçeklibitkilerintohumlarıkozalak
pulları üzerinde açık olarak bulunan,
hemenhepsideağaçhalindekibitkile
riiçinealanaltbölümü.
açılım[açı’lım] a. 1 Açılma. ör. Ülke

nin dışa açılımını olum lu bu lu yo ruz. 2 
Biryıldızıngökeşleğineolanuzaklığı,
yıldızın gök eşleğinden uzaklaşması.
Bu uzaklaşmanın kuzeye doğru olanı
artı,güneyedoğruolanıdaeksiimiyle
gösterilir.ÖrneğinGüneş’inbiryılda
kiaçılımı23derece27dakikadan+23
derece27dakikayadeğindeğişir.
açılış [açı’lış] a. 1 Açılma biçimi;
açılma eylemi. ör. Kapının açılışı 
ol duk ça ses siz di. 2 Yenibirkuruluşun,
yapının ya da yerin hizmete girmesi. 
ör. Şe ker fab ri kasının açılışı 
do layısıyla tören ya pıla cak. 
açılmak [açıl’mak] 1 Açmak işine
konu olmak, başkasınca açmak eyle
mine uğratılmak. ör. Ara banın kapısı 
açıldı. 2 (Hasta)biraz iyileşerekken
dine gelmek.ör. Ate şi dü şünce ço cuk 
açıldı. 3 (Deniz taşıtı) kıyıdan uzak
laşmak, yola düşmek, açık denizde
yolculuğa çıkmak, gitmek, uzaklaş
mak. ör. Ge mi ler sa bah er ken den 
Ege’ye açıldılar. 4 Çekingenliği,
sıkılganlığı, tutukluğu ortadan kalk
mak. ör. Ço cuk sınıfa alı şınca açıl dı. 5 
Kapalı,katlanmış,dürülü,örtük,sarılı,
dolaşık durumda iken açık duruma
gelmek. ör. Ku tu açı   lınca şe ker ler 
döküldü. 6 mec. Sıkıntısı, tasası,
bunalımı geçmek. ör. So   ka ğa çıkınca 
açıldım. 

açındırmak [açındır’mak] 1Gelişme
sinisağlamak,geliştirmek.2 (Bircis
min)yüzeyiniaçarakbirdüzlemüzeri
neyaymak ör. Küre yi açındırmak ola
naksızdır. 
açınım[açı’nım] a. 1 Açınmakeylemi. 

2 Geometrik bir cismin yüzeylerinin
açılarakbirdüzlemüzerineyayılması.
açınmak[açın’mak] (Tohum,hastalık)
içindeki yetenekler uyanmak yoluyla
sonereğinevarmak,gelişmek.
açınsamak [açınsa’mak] coğr. Bir 
yerin coğrafi özelliklerini ortaya
çıkarıpsaptamakiçinoyerdearaştırma
ve inceleme yapmak. ör. O bölge yi 
açınsa mak için bir ku rul oluş tu rul du. 
açıortay [a’çıor tay] b. a. Bir açının
köşesinden geçen ve kollara eşit
uzaklıkta kalarak açıyı iki eşit açıya
bölenyarıdoğru.açıortaydüzlemi a. 
kesişen iki düzleme eşit uzaklıkta
bulunan noktaların oluşturduğu düz
lem.
açıölçer[a’çıölçer] b. a. bkz. iletki.
açısal[açı’sal] s.Açıileilgili. ör. Üçge

nin açı sal özel li ği ni bi li yo ruz. açısal
bölge a. Açı ile içbölgesininbirleşi
mindenortayaçıkandüzlemparçası.
açış [a’çış] a. 1Açmak biçimi ya da
açmakeylemi.2 Birkuruluşuçalışma
ya başlatma. ör. Top lantının açış 
ko nuş masını baş kan ya pa cakmış. 
açlık [aç’lık] a. 1 Acıkmadurumu. ör. 

Bir el ma ile açlığımı bastırdım. 2Kıt
lık; yoksulluk. ör. Af ri ka’nın ki mi 
ülke le ri açlık çe ki yor. 3 mec.Birşeye
karşıduyulanaşırı istek.ör. Ço cuk la
rın oku ma açlığı görülme ye de ğer di. 
açma [aç’ma] a. 1 Açmak eylemi. 2 
Kalınca, susamsız ve yağlı bir çeşit
simit. ör. Pas ta ne den bir kaç aç ma 
al dım. 
açmak, -ar [aç’mak] 1 Herhangi bir
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