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SUNUŞ

Şair, dil ci, ya zar ve çe vir men Tah sin Sa raç’ın, yıl la rı nı ver di ği bir uğ raş so nu cun da ger çek leş-
tir di ği BüyükFransızca-TürkçeSözlük,ilk kez 1976’da Türk Dil Ku ru mu’n ca ya yın lan mış tı. Ken di 
ala nın da bü yük bir boş lu ğu dol du ran ve en gü ve ni lir kay nak ki tap lar ara sı na gi ren bu ya pı tın göz den 
ka çı rıl ma ma sı ge re ken özel li ği, çağ daş söz lük bi lim il ke le ri ne ve bi lim sel yön te me bağ lı ka lı na rak 
ha zır lan mış ol ma sıy dı. Tah sin Sa raç, BüyükFransızca-TürkçeSözlük’ü Adam Ya yın la rı için ya yı na 
ha zır lar ken, ye ni den göz den ge çir miş, hem Fran sız ca hem de Türk çe nin son el li yıl da ki ev ri mi ni göz 
önü ne ala rak dört te bir ora nın da ge niş let miş ti.

Tah sin Sa raç, ya pı tın Adam Ya yın la rı’n da ki ba sı mı için ka le me al dı ğı Ön söz’de, BüyükFran-
sızca-TürkçeSözlük’ünte mel özel lik le ri ni şöy le açık lı yor du:

“Ge rek an lam, ge rek ör nek len dir me yö nün den, Fran sız ca ve Türk çe de ki bel li baş lı bü tün söz-
lük le rin ta ran ma sıy la ha zır la nan bu söz lük te, Fran sız ca söz cük ler Türk çe kar şı lık la rıy la ve ril me ye 
ça lı şıl mış, ta nım la ma lar ve do lay la ma lar dan el den gel di ğin ce ve özel lik le ka çı nıl mış tır. Böy le ce 
Türk çe nin, ge rek söz var lı ğı, ge rek an la tım özel li ği ba kı mın dan, en ile ri Ba tı dil le riy le boy öl çü şe bi-
le cek bir dil ol duğu bir kez da ha ka nıt lan mak is ten miş tir.

“Ka pa tıl ma dan ön ce ki Türk Dil Ku ru mu’nun 1982 yı lı na dek çı kar mış ol du ğu çe şit li te rim söz-
lük le rin de öne ri len ve bu gün ço ğu tu tun muş söz cük le rin bü yük bir bö lü mü bu söz lü ğe alın mış, böy-
le ce bun la ra da ha bir iş ler lik ka zan dı rıl mak ama cı gü dül müş tür.

“Ge rek li gö rü len du rum lar da, ki mi söz cük le re ta ra fı mız dan kar şı lık lar tü re tilmiş, bun lar ve baş-
ka la rın ca ya pıl mış bü tün öte ki öne ri ler, baş la rı na bir yıl dız cık (*) ko nu la rak be lir til miş, yer yer de, 
yan la rın da (°) işa re tiy le be lir le nen es ki kar şı lık la rı ve ril miş tir.

“O ku nu şu ku raldı şı söz cük le rin na sıl oku na ca ğı, he men söz cü ğün ya nın da ki kö şe li ay raç için de 
ses bi lim harf le riy le gös te ril miş, bu harf le rin oku nu şu ise bir di zel ge ha lin de Söz lük’ün ba şın da su nul-
muş tur. Söz lü ğün H har fi bö lü mün de, la * hon te, le  *han gar ör ne ği bü tün H as piré’ler, baş la rı na bir 
yıl dız cık (*) ko nu la rak be lir til miş tir.

“Söz cük le rin an lam la rı nı da ha iyi be lir te bil mek için, ku llanı lış la rıy la il ginç ör nek ler ay raç için-
de ve ril miş, bir den çok an la mı olan söz cük le rin an lam la rı nu ma ra lan dı rıl mış tır. Sı fat ve ey lem le rin, 
ge rek ad lar ge rek ey lem lik ler le al dı ğı çe şit li il geç ler be lir til miş, bun lar la il gi li ör nek ler yi ne ay raç 
için de ve ril miş tir. Yal nız ca an la mı an la şı lır kıl mak zo run lu ğu du yu lan yer ler de ve bir de söz cük le rin 
te rim sel ya  da de yim sel bir ni te lik ta şı dı ğı du rum lar da, ör nek le rin Türk çe kar şı lık la rı ve ril miş, bu nun 
dı şın da Söz lük’ün oy lu mu nu da ha da ar tır ma mak için, bun dan ka çı nıl mış tır.

“Ki mi söz cük le rin an lam la rıy la il gi li ör nek ler ay raç için de ita lik harf ler le ve ri lir ken, söz cü ğün 
çağ rış tır dı ğı te rim ve de yim ler de ki mi kez bu ve si ley le ve ril miş tir; bu ne den le, ay raç için de ki ör nek-
le rin okun ma sı özel lik le sa lık ve ri lir.

 “Söz cük le rin çe şit li an lam la rı gös te ril dik ten son ra, bir çen gel (§) işa re tiy le ka lıp söz ler, de yim-
ler ve ata söz le ri ne ge çil miş, bun lar da ken di ara la rın da abe ce sel sı ra ya gö re dü zen len miş tir.”

Bu ben zer siz söz lük te, 100.000’den faz la Fran sız ca söz cük, ka lıp söz ve de yi min, hu kuk, ti ca ret, 



bi lim, sa nat, fel se fe, tek no lo ji ve eko no mi te rim le ri nin Türk çe kar şı lık la rı, kul la nım ör nek le ri 
ve açık la ma la rı nın ya nı sı ra Fran sız ca ar go söz cük ler ve ata söz le ri nin di li miz de ki kar şı lık la rı nı bu la-
cak sı nız.

BüyükFransızca-TürkçeSözlük,yal nız ca öğ re nim ku rum la rı, öğ ret men ler ve öğ ren ci ler için 
de ğil, araş tır ma cı lar, bi lim adam la rı, işa dam la rı, çe vir men ler ve dil öğrenenler için de onsuz edile-
mez bir başvuru kaynağı niteliği taşımaktadır.
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KISALTMALAR

ad. Ad (isim)
adıl. Adıl (zamir)
anat. Anatomi terimi
ar. Arapçadan
argo. Argo sözü
ask. Askerlik terimi
bağ. Bağlaç (rabıt)
bel. Belirteç (zarf)
bitb. Bitkibilim (botanik) terimi
biy. Biyoloji terimi
coğr. Coğrafya terimi
ç. Çoğul
den. Denizcilik terimi
dilb. Dilbilim-Dilbilgisi terimi
diş. Dişil (féminin)
ed. Edebiyat terimi
ekon. Ekonomi terimi
er. Eril (masculin)
far. Farsçadan
fels. Felsefe terimi
fiz. Fizik terimi
fizy. Fizyoloji terimi
gçl. Geçişli eylem (Verbe transitif)
gsz. Geçişsiz eylem (Verbe intransitif)
geom. Geometri terimi
gökb. Gökbilim terimi
hayb. Hayvanbilim (zooloji) terimi
hek. Hekimlik terimi
hlk. Halk ağzında
hkr. Hakaret yollu söylenir
huk. Hukuk terimi

ibr. İbraniceden
ilg. İlgeç (edat)
ing. İngilizceden
isl. İslavcadan
isp. İspanyolcadan
it. İtalyancadan
kim. Kimya terimi
lat. Latinceden
mant. Mantık terimi
mat. Matematik terimi
mec. Mecaz olarak
müz. Müzik terimi
ruhb. Ruhbilim terimi
s. Sıfat
t. Türkçeden
tar. Tarih terimi
tekn. Teknik terim
tkz. Teklifsiz konuşmada
tic. Ticaret terimi
toplb. Toplumbilim terimi
ünl. Ünlem (nida)
vb. Ve benzerleri
yerb. Yerbilim (jeoloji) terimi

Fransızca kısaltmalar:
qn. Quelqu’un (biri)
qch. Quelque chose (bir şey)
f.qch. Faire quelque chose
 (bir şey yapmak)
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