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Dr. Hüner Şencan
03.06.1955 târihinde Kırklareli’nin Babaeski ilçesi, Pancarköy sınırları içinde doğdu.
Yaşadıkları mahalle, daha sonra Pancarköy’den ayrılarak Alpullu köyüne bağlandı.
Şeker fabrikası nedeniyle hızla büyüyen köy, 1964 yılında belediye haline getirildi ve
Alpullu Nâhiyesi olarak anılmaya başlandı.
İlköğrenimini 1962-1966 yılları arasında Alpullu Şeker İlköğretim Okulunda ve orta
öğrenimini 1969-1976 yılları arasında Kırklareli İmam-Hatip Lisesinde yaptı, okul bi
rincisi olarak mezun oldu.
1966-1969 yılları arasını kapsayan üç yıllık sürede dedesi Abdülgafur Fikri Ergin’in
hayat mektebine devam ederek Kuran-ı Kerim ve dînî ilimleri tedris etti.
Lisans eğitimini, Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Bu
fakültenin Üretim Yönetimi Bölümünden 1980 yılında mezun oldu.
Lisansüstü eğitimi için, 1981 Yılında İÜ İşletme Fakültesinde Personel Yönetimi ve Endüstri İlişkileri bölümüne kayıt oldu. Bu bölümden “Büro Personelinin Başarı Değerlendirmesi” isimli teziyle Yüksek Lisans Derecesi (Master) elde etti.
Daha sonra aynı fakültenin İşletme ve Personel, Yönetim-Organizasyon bölümünde
doktora öğrencisi oldu. 1982 yılının Nisan ayında yapılan asistanlık sınavını kazanarak
Davranış Bilimleri Ana Bilim Dalına “araştırma görevlisi” olarak girdi.
Dört yıl süren doktora öğrenciliği döneminin sonunda “Yönetici Stresi ve Kişilik” konulu doktora tezini hazırladı ve başarıyla savunarak 1986 yılında bilim doktoru unvanını aldı.
Yaptığı bilimsel araştırmalara dayanan ‘eser incelemesi’ ve ‘sözlü savunma sınavıyla’
1990 yılında doçent oldu.
İÜ İşletme Fakültesi’nin açmış olduğu bir eğitim programı çerçevesinde 1992 yılında
kısa bir süre Azerbaycan’da bulundu. Bu ülkede “Halk Tasarrufâtını İdâre Etme Enstitü”nde “Yönetim-Organizasyon” ve “İnsan Kaynakları” derslerini verdi.
Öğretim üyesi değişim programı çerçevesinde 1994 yılında altı ay süre ile ABD’de
ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulundu. Bu süre zarfında ABD’li öğretim üyeleriyle
birlikte ortak incelemeler ve araştırmalar yaptı.
1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde dört ay süreyle danışmanlık hizmetinde bulundu ve Prof. Dr. Ömer Dinçer’le birlikte Büyükşehir Belediyesi için Yeniden
Örgütlenme Raporu’nu hazırladı.
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1996 yılında, yirmi yılda bir düzenlenen Habitat Uluslararası Konferansı’nın New
York’ta iki hafta süren hazırlık çalışmalarına katıldı. Ayrıca Türkiye’de düzenlenen Habitat Konferansı’na onanmış üye olarak katıldı.
Bu konferansta “Vakıflar Kozası”nın çalışmalarını organize etti. “İnsan, Toplum ve Şehir” isimli derleme niteliğindeki kitabın editörlüğünü yaptı.
İşletmelerde insan davranışlarının incelenmesine yönelik değişik konularda gerçekleş
tirdiği bilimsel araştırmalarına devam etti ve 1997 yılında beş öğretim üyesinden
oluşan komisyon değerlendirmesi ve Üniversite Senatosu’nun kararıyla İÜ İşletme
Fakültesinde profesörlüğe yükseltildi, “profesörlük kadrosuna” atandı.
2000-2006 yılları arasında altı yıl süreyle, haftada bir gün olmak üzere Kültür Koleji
okullarında “yönetim danışmanlığı” yaptı.
2005 yılında bir yıl süreyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Stratejik Plan ve Performans Programı hazırlama çalışmalarına rehberlik etti. Bu süre içinde Hamidiye Suları
AŞ’de yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.
2005 yılı içinde Dünya Bankası desteğiyle Türkiye Patent Enstitüsünün stratejik planını
hazırladı ve aynı yıl Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi’ne sahip oldu.
2006 yılında İDO AŞ’nin, Sağlık AŞ’nin, Bayrampaşa Belediyesinin ve İstanbul İl Özel
İdaresi’nin stratejik planlarını hazırladı.
2007 yılında İstanbul İl Afet Planı’nı hazırladı ve aynı yıl emekli oldu.
2007-2008 yılları arasında Müstakil İşadamları Derneği, MÜSİAD’a danışmanlık yaptı.
“İBİDEM, Eğitim ve Danışmanlık” mottosuyla çok sayıda kuruma hizmet içi eğitim,
reorganizasyon projesi, yönetim sistemi kurma ve sistem geliştirme hizmetleri sundu.
Bir yıllık MÜSİAD danışmanlığı sırasında kuruma dört rapor hazırladı. Bu raporlardan
birinde hükümette “Kalkınma Bakanlığı’nın” kurulmasını önerdi ve iki yıl sonra bu
bakanlık kuruldu.
(İBİDEM = İşi Bil, Dürüst ol, Eğit, Mükemmeli Ara)
2008 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan Özel Uluslararası Balkan Üniversitesi’ne Rektör olarak atandı. Bu görevi dört yıl boyunca yerine getirdi. Görevi
sırasında “Üsküb’ün Târih ve Kültür Yadigârı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü” isimli
kitabını yazdı ve bu kitap İstanbul Ticâret Odası tarafından 2013 yılında basıldı.
2010 yılında Merkez Bankası’nın “stratejik plan” ve “performans programı” geliştirilmesi çalışmalarına bir yıl süre ile rehberlik etti. Kurum yöneticilerine eğitim seminerleri verdi.
Bu kapsamda, Türk lirası simgesinin geliştirilmesine fikir babalığı yaptı, stratejik planda yer almasını temin etti. Böylece stratejik plan hedefi çerçevesinde açılan bir yarışmayla Türk lirasının simgesi geliştirilmiş oldu.
2012 Haziran’ında rektörlük süresini âilevî nedenlerle ikinci kez uzatmayarak Türkiye’ye döndü. 2013 yılının 27 Eylül’ünde rahatsız olan babasını kaybetti.
2013 yılının Nisan ayında İstanbul Ticâret Üniversitesine öğretim üyesi olarak girdi.
2014 yılında 1 Ocak târihi itibariyle Uygulamalı Bilimler Fakültesi dekanı oldu ve bu
görevi yaklaşık 2,5 yıl sürdürdü. Fakültenin İşletme Fakültesi ile birleşmesinden sonra
2016 yılının Nisan ayında Havacılık Yönetimi bölüm başkanı oldu ve bu görevi 2017
yılının Mart ayına kadar yerine getirdi.
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2019 Ocak ayında İşletme Fakültesi Dekanı oldu ve bir süre sonra Üniversite Rektörünün değişmesi ve yeni Rektörün talebi üzerine bu görevinden Ekim ayında istifa etti.
Ticâret Üniversitesi’nden 2020 yılının Eylül ayında 65 yaşında iken ayrıldı, gerçek
mânâda emeklilik hayatına geçti.
Bilimsel, meslekî ve kültürel nitelikteki makâleleri, röportajları, deneme yazıları ve
çevirileri çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış olup bu ürünlerin listesine Yüksek
Öğrenim Kurumunun Web sayfalarından, İnternet ortamındaki akademik özgeçmiş
belgesinden ve diğer Web sayfalarından erişilebilir.
Yazarın monografik çalışmaları dört grup altında derlenmiştir: (1) Bilimsel eserleri, (2)
Meslekî eserleri; (3) Kültürel eserleri ve (4) Çeviri eserleri
Bilimsel eserleri şunlardır: (1) Tez Yazım Kılavuzu, (2) İşletmeciler İçin Rapor Yazımı, (3)
Bilimsel Yazım, (4) Geçerlilik ve Güvenilirlik (2005-2022 yılları arasını kapsayan 17 yıllık süre içinde 2800’dan fazla atıf aldı), (5) Yönetici Gerilimi (Doktora tezinin kitap olarak düzenlenmiş hali); (6) Tez Hazırlama Kılavuzu (Torunum Sare’ye ithaf edilmiştir.)
Meslekî eserleri şunlardır: (1) Orta Ölçekli İşletmeler ve Bürokrasi, (2) Doğu Kalkınma
Raporu, (3) Homo-İslamicus (Derleme makaleleri niteliğinde), (4) Meslekî ve Teknik
Eğitimin Sorunları, (5) İş Hayatında Türkçenin Kullanım Sorunları, (6) Tekstil 2023 St
ratejileri
Kültürel eserleri şunlardır: (1) Üsküp, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, (2) Güdük Minare, (3) Kara, (4) Kaleydoskop, (5) Levlâke Lâz, (6) De Bakam: Âdem’in Sözleri, (7)
Alpullu: Havası, Suyu, Yeşili (Hâlen üzerinde çalışılmaya devam edilmektedir)
Çeviri eserleri şunlardır: (1) Tasavvuf Nedir, (2) Müslüman Psikologların Çıkmazı, (3)
Sokoto Dosyası; (4) İslam Kardeşliği (Prof. Dr. Ömer Dinçer ile birlikte) (İngilizce dilinden), (5) 10 cilt halinde “Kahraman Kardeşlerin Mâceraları” başlığı altında yayımlanan ve toplam 2000 sayfayı bulan çocuk romanları
Hüner Şencan, öğretim üyeliği döneminde değişik fakültelerde şu dersleri vermiştir:
Lisans Düzeyinde:
Ana branş: İnsan İlişkileri, Davranış Bilimleri, Örgütsel Davranış, Halkla İlişkiler, Örgütsel İletişim
İkincil branş: Kalite Yönetim Sistemleri, Havacılıkta Kalite, Havacılıkta İnsan Faktörü,
Stratejik Yönetim ve Planlama, İşletmeye Giriş, Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde:
Ana branş: Psikometri, Araştırma Yöntem Bilimi, Davranışsal Araştırmalarda Bilgisayar Uygulamaları, Davranışsal İstatistik
İkincil branş: Stratejik İnsan Kaynakları, Seminer, Örgüt Geliştirme
Şencan, evli ve dört çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.
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Sunuş
Kelimeler buzdağlarına benziyor. Su üstünde görünen ve bilinen anlamları çoğu kez
olguyu açıklamakta yetersiz. İster istemez su altına yöneliyoruz. Orada dehşetengiz
bir görünümle karşı karşıyayız. Devâsâ bir kütle, devâsâ bir anlam yumağı... Hepsi ‘o
kelimeyle’ ilgili gözüyor ama, çoğu anlamsız. Veya en azından ilgilendiğimiz bağlam,
ilgilendiğimiz konu açısından.
Bu sefer ilinekler, târihsel geçmiş, komşu kelimeler açısından ve geniş bir kültür coğ
rafyasını dikkate alarak çıkış yolu bulmaya çalışıyoruz. Ya isâbet ediyoruz, ya da olgunun ancak bir kısmını aydınlatabiliyoruz. Ve çoğu zaman, tümüyle başarısız...
Şunu sormamız gerekiyor: Kime göre, hangi bakış açısıyla? Olguyu yanlış tanımladığımız söyleniyor, ama aslında haklıyız. Doğru tanımladığımız söyleniyor ve biz de
öyle olduğunu sanıyoruz ama, ‘gerçek’ aslında çok farklı.
Hakîkati kucaklamak neredeyse imkânsız. ‘Gerçek’ bir civa damlacığı gibi sürekli
avucumuzdan kayıyor. Bu çerçevede îtiraf etmeliyim ki hiçbir kelimenin anlamından
tam emin değilim. Verilen anlam manzaraya uyduğu, kolajı tamamlayabildiği ölçüde
doğru. Ve bu doğru, aslında benim doğrum, benim gerçekliğim. Çünkü anlam gerçekliği hepimiz ve bütün kültürler için aynı değil.
Bununla birlikte kelimelerin etnisitesi, milleti yok. Hepsi Âdem’in bize mîrâs bıraktığı
sözcükler. Ve o mîrastan bizim, yâni dünya insanlarının türettiği yüz binlercesi, diğer
kelimeler...
Ulusal dillerle dünyayı, insanlığı, kâinâtı tanımak mümkün değil. Ulusal dil düzeyinde
kalmak dağ başındaki köyde yaşamak gibi. Şehre her inildiğinde bocalama içine giril
mesi kaçınılmaz. Dünya ‘küresel bir köy’ haline gelmiş olduğundan bilişim çağında,
insanlığın dili artık hepimizin dili.
Kelimeler için “hangi dilden?” sorusunu sormayı anlamsız buluyorum. Bir kelime için
söylenen “Türkçe değil” ifâdesi, ne kadar absürt... Hangi Türkçe, Arapça, İngilizce
veya Fransızcadan bahsediyoruz. Adamlar Kutsiya topraklarının kelimelerini almışlar
kendilerine mâl etmişler. O sözcüklerin İngilizce olduklarını zannediyoruz. “Binlercesi
Türkçe” diyeceğim ama diyemiyorum. Çünkü Türkçe olduğunu düşündüğüm sözcükler
dahî onlarca, yüzlerce kavmin dillerinden devşirilerek, evrilerek derlenmiş... Bunlar,
köklerini târihin derinliklerinde kaybettiğimiz sözcükler.
İlginç bir gerçekle yüzyüzeyiz. Sözcüklerin önemli bir bölümü, literal anlamların yanında metaforik anlamlarla da yüklü. Bir sözcüğün, bulunduğu bağlam çerçevesinde
sanki fizikî dünya ile ilgiliymiş gibi gözükürken, birden metafizik alana uzandığını
fark ediyoruz. Çat burada-çat kapı ardında gibi bir durum çıkıyor ortaya. Sözcükle
rin çoğu örtük anlamlarla yüklü. Literal anlam dile getiriliyormuş gibi gözükmesi
ne karşın, örtük anlama âit gölge hep orada. Bazen literal ve örtük anlam birbirine
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karışıyor. Gözümüzün önünde dönen kaydoskop camları gibi sürekli farklı renklerle
karşı karşıyayız.
Sözcüklerin önemli bir bölümünün ilk kökeni insan vücudu. İnsanoğlu tabiattaki
neseleri, uğraşıları, bitkileri, ağaçları ve soyut olguları vücudundan hareket ederek
tanımlamış. Bedene ait bir organ adı evlilik töreniyle ilişkilendiriliyor, giysi adı oluyor,
ağaçlara, bitkilere veriliyor ve daha sonra mecâzen Yaratıcı’yı betimleyen soyut bir
terim hâline geliyor.
Târih boyunca insanlar somuttan soyuta uzanan bir düzlem üzerinde düşünceler
geliştirmişler. Soyutun kavranması zor olduğundan sık sık ve hatta sürekli denebilir, somut kavramlar sıçrama eşiği olarak kullanılmış. Aynı kelimenin organ adı, evlilik kurumu, çiçek veya ağaç, deniz veya dağ adı olması, meleklere veya Yaratıcı’ya
işâret etmesi insanların kafasını karıştırıyor. Kastedilen anlamı belirginleştirmek veya
netleştirmek zorlaşıyor.
İlkokuldan itibaren alıştığımız kelimelerin yalın ve çoğunlukla tek bir anlamı olduğu
ilksel düşüncesi ayağımızdaki pranga. Sözcükleri höristük düşünmek, höristük anlam
vermek ve yorumlamak zorundayız. Höristük sözcüğünü ‘dans’ olgusuyla açıklıyorum.
Bir fotoğraf karesinde dans, ‘donmuş bir figürdür’ ama canlı bir performansta çok
sayıda figürden oluşan hareketlerin veya anlamların tamamıdır. Dansı, figürler ve
örtük plandaki derin mânâlarıyla ele almaya kalksak onun için bir sözlük maddesi
değil, kitap yazmamız gerekir.
Literal anlamların iyi anlaşılması, peşinde sürükledikleri toz bulutlarının da dikka
te alınmasına bağlı. Her bir sözcük bir kuyruklu yıldızdan farksız. Vatandaş kayan
yıldızın seyriyle meşgulken, gökbilimci arkasındaki toz bulutunun derinliği, kapsamı,
parçacıkların niçin o yıldızın peşine düştüğü gibi varsayımsal, ütopik, hayâlî konularla ilgili ve bunun adına ‘bilim’ diyor. Sözcüklere örtük anlamlar vermek veya mecâzî
anlamlarla yorumlamak gökbimicilerinin ürettikleri ‘kara delik’, ‘kara enerji’ gibi ku
ramlardan daha az bilimsel değil.
Üç yönde gelişen dinamik bir sürecin ortasında gelecek tasavvuru oluşturmaya
çalışıyoruz. Birinci dinamik, dilimizi güçlendirmek suretiyle âile ve toplum birliğini
sağlamlaştırmaya çalışmak. Dilimizdeki yabancı kelime sayısı ne kadar az olursa birlik ve beraberliğimizin o kadar pekişeceğini düşünüyoruz. Biliyoruz ki dil, ideoloji ve
inanç birliği ile kaynaşmış bir toplum, geleceğimizi güvence altına alacaktır. Yabancı
kelimeleri ayıklama, yeni kelimeler türetme, edebiyât ve fikir dünyasını bu kelimelerle zenginleştirme çabası bu yönelimin sonucu.
İkinci dinamik kültürel özelliklerimizi koruyarak dünyaya açılmak. Bu kapsamda
gençlerin yabancı dil öğrenmelerini teşvik ediyor, yabancı dille yayın yapan televizyon
kanalları açıyoruz.
Üçüncü dinamik, sessiz bir dip dalgası halinde geliyor. İnternet’in “yabancı dil” öğ
renme ihtiyacını önemsizleştirmesi ile değişik ülkelerdeki geniş kitleler birbirlerini
daha yakından tanımaya başlıyorlar. Hatta konuştukları dillerdeki ortak kelimeleri fark
ederek şaşırıyorlar.
Artık birbirlerinden fazla uzak değiller. Bu gelişme uluslararası farklılıkları azaltan, insanları birbirine yakınlaştıran bir dalga. Bu gelişmeden yüksek eğitimli gençler daha
çok etkileniyor ve bu sürecin içine daha çok giriyorlar.
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‘Kapanmacı’, ‘açılımcı’ ve ‘evrenselci’ dil dinamikleri karmaşık bir mekanizma içinde
etkileşimli olarak ve kendi mecralarında akmaya devam ediyor.
Görüyor ve hissediyorum ki kapanmacı dil anlayışının gelecek bin yılların dünyasında
yeri yok. İster istemez dilimizi dünya dilleriyle zenginleştirmek zorundayız. Meslek
dili, sanat dili, bilim dili, edebiyat dili... Bunların herbiri, artık tüm evreni kuşatan dünya dili.
Okumuş, dünyayı görmüş kişilere “bu kelimeyi niçin böyle kullandın” diye soramayız.
Ve, “niçin böyle düşünüyorsun” diye de…
Kelimeler, düşüncelerimizi kanatlandıran ruhânî entiteler. Onlara dokunamaz, onları
sınırlayamaz, kullanılmasına engel getiremeyiz. Her kelime, kendi başına özgün bir
özgürlük âbidesi.
Dil konusunda sâhip olduğumuz mevcut görüşleri gözden geçirerek, işe yararlılığı
ölçüsünde, dünyanın bütün kelimelerini ret etmeden kucaklayabilen yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Kapasitemizi, gücümüzü artırmak istiyorsak buna mecburuz.
Gelişmiş ülkelerin dillerinden başlayıp ilkel Afrika dillerine kadar her yerden ihtiyacımız olan her kelimeyi, her deyimi, ifâdeyi alabilmeli, anlayabilmeli ve gerektiğinde
kullanabilmeliyiz. Sözcüğü bir şekilde kullandığımız zaman, o artık bizimdir. Sözcükleri
dilimize uyarlayabiliriz. Ağız yapımıza göre ifâde edebilir veya tümüyle değiştirebiliriz.
İnsanlığın tüm sözcükleri Türkçedir... Tıpkı İngilizce, Fransızca veya Hintçe olduğu gibi.
İnsanlar, Âdem’in torunları olduklarına göre gelecek yüzyıllarda birbirlerini anlama
ihtiyacını çok daha fazla hissedecekler. Bunun için hazırlık yapmamız gerekiyor.
Düşük eğitim seviyeli insanlarımıza zorla sözcük benimsetme gibi bir uygulama dü
şünülemez, fakat kanatlanmış ruhların önüne ‘Türkçe değil’ freniyle de çıkılamaz.
Sadece sınırlandırılmış zihinler ‘sınır kaygısı’ güderler ve gereksiz yere endişelenirler.
Farkında olmalıyız ki, Âdem’in kelimeleri milli birlik ve beraberliğimizi bozan bir etken
olamaz, tersine güçlendirir. “Adada yaşayan” konumundan çıkıp, “dünyada yaşayan
insanlar” hâline geliyor olmaktan korkmamalıyız.
De Bakam bir gezi serüveninin ürünü ve geç kalmış bir çalışma. Üzülüyorum, niçin
daha erken başlamadım diye. Araştırmalarım ve yazılarımda sürekli yeni kelimelerle karşılaşıyor, bunları öğrenmeye çalışıyordum. Sonra, yazma gereği hissettim. Not
alıyordum. Kelimeler çoğalınca sözlük gibi olmaya başladı. Fakat dünya dillerinden
derlenen bu seçkiye sözlük denebilir mi?
Yüzlerce kaynaktan yararlanıyorum. Bilimsel yöntemde, özgün nitelikteki her bir
sözcüğün anlamı için kaynak vermek gerekir. Böylece, bize ters geliyor olsa bile kimin,
niçin o şekilde anlam verdiği konusunda bilgi sahibi olmuş oluruz. Genel amaçlı literal sözlükler böyle hazırlanmasa da, doğru yaklaşım budur.
Karar vermem gerekiyordu. Bir “sözlük” mü hazırlayacaktım, yoksa kelime seçkilerinden oluşan bir bohça mı yapacaktım?
‘Özgün anlamlı kelimeler’ için kaynak vermeye kalkışsam zamanımın büyük kısmını
bibliyografik künye yazmaya tahsis etmem gerekecekdi. Bu mümkün değil... Kaynak
vermeyince anlamların ve açıklamaların bilimsel bir değeri olmuyor. Ne yapalım...
‘Bilimsel sözlük’ bir ömür törpüsü ve buna benim zamanım yok... Bu yüzdn “sözlük”
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yerine “söz bohçası” hazırlamak daha ehven göründü. Evet... Bu seçki, bu derleme
eser bir dile veya bir uğraşı alanına âit kelimelerin “efrâdını câmî agyârını mânî” anlamında derleyen “bir sözlük değil”. Bu çalışma, bir “söz bohçası”... İlgi alanlarım,
gezdiğim kayaklar, yazdığım yazılar, yetiştiğim muhitin yerel sözleri çerçevesinde bir
takım seçmeler yaparak oluşturduğum...
Sözlük sayılamaz, çünkü çoğu yerde işin içine kişisel yorumlarımı katıyor, “görenin
gözü” anlayışıyla nasıl baktığımı yansıtıyorum. Sözcükleri cümle içinde kullanıyor,
kalıplar oluşturuyorum. Yalın tanımlama yaklaşımının tersine, bazen makale yazar
gibi uzun açıklamalar yapıyorum.
Bu ‘seçki’, bu ‘söz bohçası’ bir doğa gezisi sırasında değişik tarlalardan toplanan kır
çiçeklerine benziyor. Hoşumuza gittiği için kopardığımız değişik özelliklere sahip renkli, dikenli, kokulu-kokusuz çok sayıda çiçek.
“Sözlük” oluşturma gibi bir amacım olmadığından çiçek koparma eyleminde veya kelime seçmede kendimi herhangi bir kuralla sınırlı tutmuyorum. Nâdir kullanılan, eskimiş, bizim kelimelerimizle ilintisi olduğunu düşündüğüm yabancı ülkelerin kelime
leri, dînî içerikli kelimeler, felsefî içeriğe sahip olanlar ilgimi çekiyor. Anlamları basit
veya karmaşık... Sonra; yöresel terimlere, deyişlere yöneliyorum... Unutulmasın diye,
onları tespit etmeye çalışıyorum.
Sözcük anlamlarını saptarken şu yaklaşım içinde oldum. Bildiklerimi kendi belleğimden yararlanarak açıkladım. Bu arada âile üyelerinden, annemden, akrabalarımdan,
arkadaşlarımdan faydalandığım anlamlar oldu. Diğerlerinin tamamını İnternet’ten
aldım. HTML sayfalarından ve Google Books verilerinden. Yüzlerce, binlerce kaynak.
Bunların hepsini vermem mümkün değil. Kaynakça bölümünde genel ve kısa bir liste
vermeyi yeterli gördüm.
Sözlük yaklaşımından farklı olarak bazı kelimeleri açıklarken türev kelimeleri de aynı
grupta değerlendirdim. Bir sözcüğün farklı kültürlerde değişik türevleri olabiliyor.
Bunları yazılış farklılıklarıyla birlikte görmek kelimelerin geniş akrabalık bağlarına
sahip olduğunu göstermesi açısından önemli. Artık, bir kelimenin değişik şekillerde
yazılıyor olmasından farklı anlamlar çıkarmamız gerekmediğini daha iyi anlıyoruz.
Değişik kültürlerdeki alfabelerin farklı olması nedeniyle okuma ve yazma açısından
sözcüklerde önemli ölçüde değişiklikler olabiliyor. Bu değişiklikler hiçbir kurala tâbi
değil. Her birinin, tek tek röntgenini çekerek anlamaya çalışmak gerekiyor.
Çoğu sözcükte artık inceltme işâreti kullanılmıyor. Fakat Osmanlıca kelimelerde bu aksan işâretinin kullanılması kaçınılmaz bir zorunluluk. Gerek Türkçede, gerekse yabancı
dillerde kelimeler aksan işâretleriyle anlam kazanıyor. Aksan imleri kelimelerin doğru
telâffuzu açısından da önemli.
Kültür dünyamızda yer almamış olan yabancı kelimelerin aksan işâretlerini çoğunlukla ihmâl ettim. Nedeni, her defasında simgeler modülüyle veya tuş kombinasyonuyla bu aksan işâretlerini metne yerleştirmenin oldukça zaman kaybettiren bir işlem
olması. Böyle bir çabaya girmem beni yoracak, zamanımı alacaktı. Vakit kaybetmek
istemedim.
Osmanlıca sözcüklerdeki inceltme (^) işâretini mümkün olduğu kadar kullanmaya
çalıştım. Bazılarını hem inceltmeli, hem de inceltmesiz yazdım. Bunun nedeni, İnter-
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net taramalarında insanların kelimeleri farklı yazım biçimleriyle araştırmaları, aramaları.
Kelimelerin bir yazım biçimi var, bir de halkın dilindeki söyleyiş ve okunuş biçimi... Ve
bunun yanında aynı kelimenin başka ülkelerde yazılış ve söyleyiş biçimleri... Sözcük
havuzunu ‘tüm dünya’ olarak belirlediğimiz vakit yazı dili veya resmî yazım tarzı yeterli olmuyor. Bu yüzden, çoğu kez bir kelimeyi değişik şekillerde yazarak okuyucunun
onu geniş bir perspektifte değerlendirmesini istedim. Eser, bu özelliği nedeniyle de
klasik sözlük geleneğinin dışında. “Resmî yazım” biçimine uymuyor, ‘ağız dilini’ temel
alıyor.
Dünya kelimelerinden “seçkiler” niteliğindeki De Bakam, kime hitap ediyor? Bilimsel
çalışma yapan ve alıntıları için kaynak göstermek isteyen kişiler bu “söz bohçasını”
güvenilir bulmayacaklardır. Fakat onlara önemli bir fayda sağlayacağına inanıyorum.
De Bakam’dan bir takım ipuçlarını yakalayacaklar İnternet’e ve diğer kaynaklara döne
rek doğrulama araştırmasını daha kolay gerçekleştireceklerdir.
Bana göre, De Bakam’ın asıl hedef kitlesi aklını, gönlünü ve fikrini geliştirmek iste
yen tüm kişiler... Onlar, sözcükte verilen anlamının yanlış olma ihtimalini göz önünde
bulundurarak, “yine de aklımın bir köşesine yazayım” şeklinde düşünen hayat insanları... ‘Tez hazırlama’ kaygısı duymayan kişiler... Uyduğu kadarını alan ve gerisini çöpe
atan serbest tavırlı insanlar.
Onları seviyorum. Doğal davranıp olması gerekeni yapıyorlar. Çünkü, birkaç yıl sonra
“söz bohçasını” gözden geçirdiğimde muhtemelen aynısını ben yapacağım.
Bu çalışma bir sözlük değil… Derlemeyi hazırlarken derin bir şekilde hissettim ve anladım ki, bir sözlük “tek kişi” tarafından hazırlanamaz. Sözlük hazırlama, geniş bir ekip
çalışmasını gerektiriyor. Sadece A harfini bir uzmana versek, o dahî ona çok gelebilir.
Eserin De’Bakam adı, “yöresellik koksun” istememden dolayı böyle...
— Sana bi şiiy diyyim mi?
— De’Bakam
diyaloğu, kitabın adını oluşturan ilhâm kaynağım...
De Bakam, ‘ne diyeceksen de’ anlamında... Herkesin, her konuda söyleyeceği bir
şeyler vardır. Söz yutulursa rahatsızlık verir, açıklanmasında fayda vardır. Tatlı veya
tatsız... Her ne sûrette olursa olsun...
Dünyayı şekillendirme, renklendirme adına gelecek nesillere mesaj bırakmak güzel
bir şey. De Bakam emeklilik sonrasında ke-enlem yekün kaygısını yenmek, gözüm
ekranda, daha işim bitmedi demek için yazıldı. Bohça tanımını yaptığım bu naîf eser
lütfen abartı sayılmasın, benim küçük veni, vidi, vicim.
Dr. Hüner Şencan
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Dil Kısaltmaları
albn
Albenian, Arnavutça
afgn
Afgan dili
almn
Almanca
andm
Andaman Adalıları (Andaman Islanders)
afri
Afrika dillerinden
akkd
Akkadça
arka		Arkaik, tarih öncesi döneme ait, artık kullanılmayan (Archaic)
aram		Aramaic, Arâmî dilinde
arpç		Arapça
asur		Asurca (Assyrian)
aust		Avustralya dili (Australian)
arnv		Arnavut dilinde
aryn		Aryan dili
azer		Azerî dili
blnm		Bilinmiyor: Araştırmanın yapıldığı sırada zaman yetersizliğine dayalı olarak
kaynak ülkenin araştırılamaması sebebiyle veya yararlanılan kaynakta
hangi dile ait olduğu net bir şekilde belli edilmemiş olmasından
bngl		Bengalce
baby		Babil dili (Babylonian)
bosn		Bosna dili, Boşnakça
budd		Budist, Budizm dininde
çinc		Çince
canaa		Kenan dili (Canaanite)
carb		Caribbean, Karaipler dili
cava		Cava dili (javanese)
celt		Kelt dili (Celtic)
copt		Coptic (Koptik)
corbri 		Cornu-britannicum (Cornwall’ın Kelt Dili)
dani		Dani dili
drav		Dravidian dili
elkt		Elektrikle ilgili
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endn		Endonozya
emsr		Eski Mısır dilinde
ermn 		Ermenice
ebabl		Eski Babail dili
eisk 		Eski İskandinav (Old Norse)
e-grekç		Eski Grekçe
ethi
Etiyopya
etrü		Etrüsk dili veya Etrüsklerle ilgili
fenk		Fenike dili
fiji		Fiji adasının dili
filp 		Filipin dili
frsç 		Farsça
fran		Fransızca
gaga		Gagauzca
galc		Gal dilinde, Galce (Welsh-Kelt dilinde, Keltçe)
gemc		Gemicilik terimi
haus		Hausa dili
hawa		Havai dili
hind		Hintçe: “Hindistan’daki dillerden biridir. Politikacılar, film yapımcıları,
oyun yazarları ve müzisyenler tarafından yaygın olarak kullanılmasından
kaynaklanan muazzam sosyal ve politik bir etkiye sahiptir. Hintçe, bir
zamanlar Hintli ulusal liderler tarafından Hindistan’ın İngiliz yönetimin
den bağımsızlık çağrısını yaymak için kullanılan güçlü bir araçtı. Hindistan
Birliği’nin resmi dilidir. Sanskritçe, Hintçe de dahil olmak üzere birçok Hint
dilinin anası olmasına ve Sanskritçe ile Hintçe arasında yazı, kelime ve te
lâffuz açısından birçok benzerlik olmasına rağmen, ikisi arasında bir takım
farklılıklar vardır.” (differencebetween.net)
hitt		Hitit dilinde
hırv		Hırvatça
hris		Hristiyanlıkta
ibo		İbo dili
ibra		İbranice
ibra-incil		İbranice ve İncil’de geçen biçimiyle
igbo		Nijer-Kongo dilinin bir parçası olarak İgbo dili
ingl		İngilizce
endo		Endonezya dili (Indonesian)
irla		İrlanda dili (İrish)
ispa		İspanyolca
isve		İsveç dilinde (Sweden)

xv

itly		İtalyanca
javn		Javanese, Java/Cava dili
japn		Japonca
kann		Kannada dili
kald		Kaldean dili
kart 		Kartvelian dilinde
kzkç		Kazak dili, Kazakça
kelt		Kelt dili (Gaelic)
konk		Konkani dili
kore		Kore dili
krtç		Kürtçe
lehç		Lehçe (Polish)
macr		Macarca
makd		Makedonya dili
maly		Malay dili
mand		Mandaic (Güney Aramaic dili)
mapo 		Maori-Polinezya dili (Maori-Polynesian)
maor		Maori dili
mart		Marathi dilinde
mlzy		Malezya dilinde, Malezyen
medi		Medikal terim
meta		Metafizik anlamda (Metaphysical)
mexi		Meksika dilinde (Mexico)
mezo		Mezopotamya dili (eski, arkaik)
mısr		Mısır dilinde (Eski Mısır)
mito		Mitolojik (eski toplumlara ait)
mong 		Moğolca (Mongolian)
muht		Muhtelif: Değişik dillerde yazım değişiklikleriyle görülebilen. Areal: Geniş
bir coğrafyada veya belli bir bölgede yazım biçimi değişiklikleriyle birçok
dile dağılmış olan
lati		Latince
osse		Oset dili (Ossetian)
osmn		Osmanlıca. Sözcüklerin çoğu günümüz Türkçesindede kullanılmasına
karşın Osmanlı havasını, ruhunu içeriyor olması nedeniyle ayrı bir kate
gori olarak değerlendirilmiştir. Osmanlıca sözcüklerin önemli bir kısmı
Arapça ve Farsça kelimelerden oluşmuktadır. Fakat bu kelimelerin kökeni
ayrıca araştırılmamıştır.
norv		Norveç dilinde
nije		Nijerya dili (Nigeria)
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ocea		Oceanic (Okyanus dilleri, Fiji ve benzeri)
paki		Pakistan dilinde
pali		Pali dili
palu		Palau dili
penc		Pencap dilinde (Panjabi)
poli		Lehçe (Polish)
port		Portekiz dili
pncp		Pencap dili (penc)
phoen		Fenike dilinde
romn		Roman, Romanî dilinde, Gypsy dilinde
rmny		Romanya dilinde
ruml		Rumeli dili veya şîvesi
sabe		Sâbi / Saban dili (Sabean)
slav		Slav dillerinde
semt		Semitik, Sâmi dillerinden
snsk		Sanskritçe: “Sanskritçe, Hindular veya Hintliler olarak bilinen Shindhu
nehrinin doğu tarafında yaşayan insanlar tarafından ortaya çıkarılan,
geliştirilen ve beslenen dünyanın en eski dillerinden biridir. Sanskritçe,
adına herhangi bir coğrafi veya hânedân etiketi eklenmemiş birkaç dilden
biri olma özelliğine sahiptir. Sanskritçe teriminin anlamı saf, rafine, süslü,
eğitimli, saygın, güzel, cilâlı ve zarif gibi bir dizi özelliği kapsar. Hinduizm,
Budizm, Jainizm, Vaishnavism ve Sihizm gibi tüm Hint dinlerinin kutsal
kitapları Sanskrit dilinde yazılmıştır. Tüm Hint dillerinin yapısı ve biçimi,
köklerini Sanskritçe’de bulur. Bu yüzden, Sanskritçe’nin tüm Hint dillerinin
anası olarak kabul edilmesi sebepsiz değildir.”(differencebetween.net)
sırp		Sırpça
samo		Samao dili (Samoan)
sinh		Sinhale, Srilanka dili (Sinhalese)
sikh 		Sîh inancı ve dilinde (Sikh)
sogd		Soğd dili (Sogdian)
soma		Somali dilinde
samo		Samoan dili
slav		Slavca
solo		Solomon adalarının Owa dilinde
sümr		Sümer dilinde
sury		Suriye arapçası (Syriac)
taml		Tamil dilinde
tatr		Tatarca
teut 		Teutonic, eski Cermen halkının diliyle ilgili
tibt		Tibet dilinde
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tlug 		Telugu dilinde
ortk		Ortak dil (Lingua Franca, Frenk Dili) Ana dilleri farklı olmakla birlikte
değişik milletlerden kişilerin aralarında geliştirdikleri ortak anlaşma dili
türki 		Türkî diller (Turkic)
toch		Tocharian dili
trkç		Türkçe. Kelimenin aslı veya kökeni Farsça, Arapça veya başka dillerden
geliyor olabilir. Yazılış, söyleyiş biçimiyle Türkçeleşmiş olan tüm kelimeler.
trkç-ağız		 (Colloquial) Konuşma dili, şîve. Türkçede değişik lehçelere ait söyleyiş
biçimi. Daha çok Rumeli Türkçesiyle ilgili olabilir.
trkç-aro		 Türkçe argo sözcük
trkm		 Türkmence
ugar		 Ugarit dilinde
shav		 Shavili dili
urdu		Urdu dili (Ooredoo language)
ve d.		Ve diğer diller.
jeol		Jeolojik
venez		Venezuella dilinde
wlch		Welch dilinde
ynzell		Yeni Zellanda
zend		Avestan dilinde

Sözcük / İfade Türü Kısatmaları
anon.
argo
atsöz.
bağ.

Anonim
Argo: Herkes tarafından anlaşılamayan, özel anlam yüklenen sözcük ve
deyimler. Her yerde ve her zaman kullanılmayan ya da kullanılmaması gereken.
Atasözü: Halk tarafından benimsenmiş insanlara ders veren deyişler.
bağlaç veya ‘yakın bağlaç’, conjunction, birleşme eki

(ççka.)

Çat burada, çat kapı arkasında: Mecaz ve gerçek anlamların esnek ve
oynak bir konumda bulunması. Gerçek anlamlı sözcükler kullanılarak
metafizik anlamlara doğru geçiş yapma.

çokl.

Çoklu kullanım: Farklı dillerde ve farklı anlamlarda olmak üzere isim, fiil,
zarf, sıfat olarak kullanılabilmesi.

çoğ.

Çoğul isim

deyiş

Deyiş. Kalıplaşmış ifâde, söz, tanımlama, tasvir, betimleme.

deyim

Özel bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcükler topluluğu.

dişl.

Dişil, (Feminin, Müennes)
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edat

Edat/İlgeç (prepositions, interjections, conjunctions): İsim ve fiil gibi asıl
kelimelerin yanında yer alan çıkarıldığında cümlenin anlamının bozulduğu
yardımcı kelimeler. Hayret ifâdeleri sesleri veya ses parçacıkları. Kendi
başına anlamsız, cümle içinde anlam kazanan ve diğer yapısal sözcükler
ile karıştırılma potansiyeline sahip sözcük. İçin, ile, gibi, kadar, göre, doğru, başka, dolayı, beri, ötürü, öte, yana, itibaren, nazaran, sanki, üzere,
rağmen, sadece, yalnız, dek, karşı, karşın, dolayı, ancak, üstünde, üzerinde
gibi sözcükler.

(efem.)

Efemleme. Euphemism. “Hafifletme”. “Hüsnü tabir.” “Güzel tanımlama”.
Daha az kaba veya daha az rahatsız edici olan bir terim kullanma. Hafif
letme. Kabul edilebilir bir sözcük kullanma. Tülleme: Seçilen kelimeyle
konunun üzerine ince bir tül çekmiş gibi onu belli-belirsiz hale getirme.
kısmen örtme.

ek

Ek veya takı: İsimlerin başına veya sonuna gelen ekler, önekler, sonekler.

eril

Eril isim, Müzekker, Maskülin, Masculin

hrf.

Harf

in-h.

İsmin -in hâli (genitif). Tamlamalarda bir adın anlamını açıklayan ad, zamir
veya sıfat, belirten. Ev-in kapısı; su yolu (İngilizcedeki of’un karşılığı)

i.

İsim: Tüm varlık, kavram ve olayları karşılayan sözcükler.

ifad.

İfade: Klişe sözcükler, söyleyiş kalıpları, plesenk olmuş deyişler.

kısl.

Kısaltma

krş.

Karşılaştırınız

küçl.

Küçültme ismi, küçültme edatı (diminutives)

(lit&m)

Literal ve/veya mecaz anlam.

(liter.)

Literal anlamı: Kelimenin günlük hayatta kullanılan düz sözlük anlamı.
Mecazlardan, çağrışımlardan, çıkış kaynağından, yerel kullanım anlamlarından arındırılmış toplumun genel olarak kabul ettiği anlam.

(mecz.)

Mecaz, metaforik anlatım

mito.

Mitolojik: Mitolojiyle ilgili olan. Bir din veya bir halkın kültüründe tanrılar,
kahramanlar, evren ve insanın yaratılışına dâir tüm sözlü ve yazılı efsane
birikimini ele ala çalışmalar bütünü.

prç.

Parçacıklar (Particles): Kendi başlarına anlamı olmayan kelime parçacıkları,
morfemler Örnek: lah, li, sel, lu, oh, uff

s.

Sıfat: Kişiler veya nesnelerin özelikleri, nitelikleri hakkında bilgi veren
kelimeler.

ses

Ses: Sesleniş biçimi. Ses bileşeni veya parçacığı. Veya herhangi bir nedenle
ağızdan çıkan anlamlı veya anlamsız sesler. Oha, çûş. Hayvanları çağırma
seseleri. Heyecan ve korku durumlarında çıkarılan sesler. Aynı zamanda
söz parçacığı niteliğinde. İsim, zamir ve sıfatlarla ilgili veya bir kişiye veya
şeye hitap etmek veya onu çağırmak için kullanılan vokatifler / sesler (hey,
ey, iyi-ce)

takı

Takı: İsimlerin başına veya sonuna gelen ekler.
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tekl.

Tekil

ünl.

Ünlem, (interjection); representative interjections

(yer adı) Coğrafi bölgelere veya yerleşim yerlerine ait
(yerel)

Yöreye veya bölgeye özgü tanımlama

zrf.

Zarf ve/veya zarfımsı; ‘belirteç’: (Adverb &Adjunct) bir fiilin, fiilimsinin, sıfatın veya başka bir zarfın anlamını zaman, yer, sıklık, süre, durum, hal,
koşul açısından niteleyen ve onun hakkında bilgi veren sözcükler.

zmr.

Zamir

İşaretler / İmler
[ ]

(1) Yazar tarafından yapılan ek açıklamalar, yorum ve değerlendirmeler; (2)
İlişkili olan diğer sözcüklere işâret etmek için

‹ ›

(Madde başlığında) Sözcüğün okunuşunu veya telâffuz biçimini göstermek
amacıyla (açılış > ALT+0139, kapanış > ALT+0155). Çoğunlukla İngilizce ve
Arapça kelimeler için kullanılmıştır.

( )

(1) Alıntı içinde gelen parantezler; (2) Sözcüğün bir başka yazım biçimi veya
bir başka şekilde ifâdelendirilmesi; (3) [ ] imli yazar açıklaması içindeki ek
veya iç açıklamalar; (4) Maddeden sonra dil belirlemesi yapmak için, (5)
literal ve mecaz anlamlara işâret etmek için, (6) gerektiğinde sözcük / ifâde
türü kısaltmalarını göstermek için, (i.), (zrf.) vb. gibi.

>

(1) Eşittir işâreti anlamında; (2) Günümüz Türkçesiyle söylenişi veya anlamı; bir başka şekilde ifâdelendirme biçimi

ā

Yazıçevirilerinde kullanılmıştır. Uzatma işâreti olan (macron) ‘a’ harfi. Arap
çadaki ‘elif’ hafini temsil etmek üzere. (ALT+257)

c

Ayın harfini temsil etmek üzere ‘üst simge’ biçimiyle yazılan < c > harfi
tercih edilmiştir. MS Word’de Ctrl+7 ile kodlanmıştır.

^

Sesli harflerin çekimlerini göstermek üzere makron’lu (ā) yazım biçimi yeri
ne şapkalı yazım biçimi (â) tercih edilmiştir.

�

Arapça kelimelerdeki hemzeli yazım biçimini göstermek için, (harften sonra) (ALT+8580 veya ALT+891). Sesin nitelik, nicelik veya perde açısından
değişikliğini göstermek için belirli harflerin üzerine yerleştirilen işâret: (´).
Acute accent, ‘akut vurgu’ simgesi.

–

‘Madde başlığından’ veya ‘iç maddeden’ sonra sözcüğün anlamına geçil
diğini göstermek üzere.

“ ”

Sözcüğe ilişkin olarak başka kaynaklardan yapılan aynen alıntılar için kullanılmıştır.

'

Belirginleştirmek veya vurgulamak için.

'

* *

Sözcüğe ilişkin olarak italik biçimiyle yazılan örnekleştirme ifâdeleri, cümleleri veya sözcüğün cümle içinde kullanım biçimleri. (Bu örnekler başka
kaynaklardan alınmış olabilir veya yazarın kendisi tarafından getirilmiştir.)
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Örnek ifâde ve cümlelere çoğunlukla kaynak verilmemiştir.

•

(1) İç maddeleri göstermek için kullanılan im. İç maddeler sözcüğün yazım
biçimiyle ilgili veya ilgisiz olabilir. Sözcüğün başka dillerdeki yazım biçimleri
veya aynı anlama gelen başka kelimeler de iç madde kapsamında değerlendirilmiştir. (2) Bazen kelime bileşeni olan morfemler de iç madde gibi
değerlendirilmiştir.

/

(1) Veya anlamında; (2) Şiirlerde mısra bitimlerini göstermek üzere.

Çeviriyazı, Aksanlı harfler ve Kodları
ٰ
( = ) ا ٖا أ آ ( اā, ī, ū ) = alif, alip, elif, elf (ā = ALT+257; ī = ALT+299; ū = ALT+363)

ء

= ( ’, e’, i’, ü’) = elifin hareke’si hemze (ALT+0146)

ب

= (b) be, ba

ت

= (t) te

ة

= (t°) hemzeli <te> veya sadece hemze <...eh°, ...ih°, ...uh°> (° = ALT 0176)

ث
ج

= (ṯ veyaš) se, peltek se, dil ucuyla söylenen ALT+0154 [š caron]
= (j veya c) ce, cım

ح

= (ḥ veya x) ha; (ALT 7717)

خ

= (ḵ, kh veya ħ )hı (vurgulu) (ALT 295)

د

= (d) de, dı

ذ

= (ḏ veya ž) ze, peltek ze, dil ucuyla söylenen ze (ALT 382)

ر

= (r) re

ز

= (z) ze, keskin ze, vrgulu ze [aksanlı harf tercih edilmemiştir]

س

= (s) se, sın, sin

ش

= (š, ş) şe (ALT 352)

ص

= (ṣ, ṩ) sa, sat; ALT 7779 veya tercihen ALT 7785 > alt nokta imli (ṣ) harfi
ile Türkçedeki ş harfinin benzerlik göstermesi nedeniyle karışma ihtimali bu
lunduğundan ALT 7785 kodu tercih edilmiştir.

ض

= (ḍ) da, dat (ALT 7693)

ط

= (ṭ) tı (ALT 7789)

ظ

= (ẓ) zı (ALT 7827)

ع

= (ʿ. ’. veya c. ) ayın (ca , cu, cî) (cezimli cå; üstün ile ca; esere ile cı-ci ; ötüre
ile (cu, cü) Cezimli ayın harfinin ALT aksan (accent) kodu = å > ALT 134
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غ

= (ġ) gayın (ALT 289)

ف

= (f) fe

ق

= (q) (q veya ķ) ka, kaf (ķ için ALT 7731). Yazımda q harfi terih edilmiştir.

ك

= (k) ke, kef

ل

= (l) le

م

= (m) me, mim

ن

= (n) ne, nun

ه

= (h) he (hâ, hê, hî)

و

= (w) ve, vav

ي

= (y) ye

Sözcük Seçim Kriterleri
1.

Sözcüğün çeşitli konularda araştırma yaptığım alanlarla ilgili olması.

2.

Türkçede onu çağrıştıran veya onunla ilgili bir kelimenin bulunması ve akrabalık
ilişkilerini merak etmem nedeniyle.

3.

Yerel ağızlara âit deyiş, ifâde, terim ve sözcüklerin kaybolmamasını temin etmek
amacıyla.

4.

Bazı sözcüklerin anlamlarına derinlik katmak, farklı bir bakış açısı getirmek amacıyla.

5.

Trakya’da, Rumeli’de, Orta Asya’da ve Orta Doğu coğrafyasında bilinen fakat
Türkçede az kullanılan kimi kelimelerin üzerlerindeki tozları silkelemek için.

6.

Türkçeyi, dilimizi ve kelime hazînemizi daha geniş bir çerçevede değerlendirerek
evresel yapılı bir havuza dönüştürmek için.

7.

Kelime akrabalıkları ve ilişkilikleriyle kültürler arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmak için.

8.

Kullanımı azalan ve bazıları hiç kullanılmayan kelimelere hayat suyu vermek için.

Sözcük Bırakma Kriterleri
1.

Günlük olarak sık kullanılan, anlamları iyi bilinen kelimeler.

2.

Değişik nedenlerle ilgili duymadığım, incelemeğe değer görmediğim, yükleme
yapmak istemediğim sözcükler.

3.

Türkçe yazında gündeme hiç gelmemiş veya çok az kullanılmış kelimeler.

4.

Gözden kaçırdığım ve incelemek için yeterli zaman bulamadığım kelimeler.
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5.

Fırsat bulursam, daha sonraki bir zaman diliminde sözlüğe almayı düşündüğüm
ayrıntılı inceleme yapılması gereken kelimeler.

6.

Erişemediğim veya hiç haberdâr olmadığım kelimeler.

Yazım Stili
1.

Madde başlığı ve dil tanımlamalarında tüm sözcükler küçük harfle yazılmıştır.
Açıklama bölümlerinde de özel isimler hariç olmak üzere büyük harf kullanımından kaçınılmıştır.

2.

Sözcüklerin türünü göstermek üzere italik biçim kullanılmıştır. Sözcük ve ifâde
türlerini göstermek için gerektiğinde birden fazla kısaltmadan yararlanılmıştır.
Bunun nedeni kullanım biçimine göre sözcüğün isim, fiil, sıfat vb. olabilmesidir.
Sözcükler yazım biçimine göre isim, fiil veya sıfat olarak kullanılabildiğinden çoğunlukla hangi sözcüğün sıfat veya hangi sözcüğün isim olduğu konusunda ayrıntılı bir betimlemeye gidilmemiştir. Bu konu okuyucunun kavrayışına bırakılmıştır.

3.

Sözcüklerin hangi dile âit oldukları parantez içine alınarak dört harf kısaltmasıyla
gösterilmiştir. Birden fazla dilde kullanılan sözcükler için muht (muhtelif diller)
kodu veya ‘ve d.’ kısaltması kullanılmıştır.

4.

Osmanlıca sözlüklerde asıl köken dilin Arapça veya Farsça olması durumuna göre
belirleme yapılmaya çalışılmış; bilgi yetersizliği durumunda sadece (osmn) şeklindeki kısaltmadan yararlanılmıştır.

5.

‘İç maddeler’ veya sözcüğün türevleri, akrabaları, ilişkili yazım formları için, aynı
madde içinde ‘koyu siyah (bold)’ tarzı kullanılmıştır.

6.

Cümle biçimindeki açıklamalar hâricinde nokta imi (.) kullanılmamış, farklı açıklamalar noktalı virülle ayrılmıştır.

7.

Aynı anlamdaki sözcükler arasında ‘veya’ sözcüğü yerine çoğu kez eğik çizgi iminden (/) yararlanılmıştır.

8.

Aksanlı harfler için verilen ALT kodları MS-Word kelime işlem programı için geçerlidir.

9.

Yazıçeviri’nin aksanlı harflerinde <ş>, <z> gibi türkçe karşılığı olan harfler için özel
aksan imleri kullanılmamıştır.

10. Sözcüğün birden fazla anlama sahip olduğu hallerde “önemli ölçüde farklı” olup
olmadığına bakılmaksızın bu anlamlar koyu siyah rakamlarla belli edilerek farklılaştırılmıştır. (Tek kelimelik açıklamalarda monotonluk yaratmaması için genellikle numaralama yöntemine başvurulmamıştır.)
11. Osmanlıca (osmn) tanımlı kelime ve ifâdelerin doğru okunması için gereken çaba
gösterilmiş olmakla birlikte bazı yanlışlıklar olabileceğinin farkındayım. Tespit
edebildiklerimi zaman içinde düzeltmeyi düşünüyorum. Okuyucuların bu sözcüklerin yazılış biçimine ve anlamlarına ihtiyatla yaklaşmalarında yarar vardır.
12. ‘Tanrı’ kelimesinin yazımında İslâmi düşünceye yakın olduğu ölçüde ilk harf bü-
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yük yazılmaya çalışılmış diğer hallerde küçük yazım biçimi tercih edilmiştir. Kurala
uymayan yazımlar gözden kaçmış örnekler olarak değerlendirilmelidir.

Sözcük Arama-Bulma Kriterleri
1.

Aynı sözcük değişik dillerde farklı şekillerde yazılabildiğinden Türkçe okunuş ve
yazılışına göre arama yapmak ‘matbu eser ortamında’ sorun oluşturabilir. Anlam
sözcüğün ilk geçtiği yerde verilmiş olduğundan sözcüğün diğer yazım biçimiyle
ilgili maddelerde açıklama yapılmamış ‘çapraz referans’ verilmesi yoluna gidilmiştir.

2.

Kelimeler değişik dillerden seçilmiş olduğundan dizimde ‘ilk karşılaşılan yerdeki
yazım biçimi’ esas alınmış cherg ve çerağ kelimesi C harfi içinde açıklanmıştır.
Pekçok Ç harfiyle başlayan sözcüğe C dizini içinde yer verilmiştir. Bazı maddeler
bu nedenle mükerrer açıklamalara konu olmuştur.

3.

Dijital ortamda yapılan araştırmalarda bir sözcük birden fazla harfin altında ve
bazen birden fazla açıklamayla görülebilir. Bunun nedeni aynı sözcüğün farklı kültürlerde değişik şekillerde yazılıyor ve anlamlandırılıyor olmasıdır.

4.

Sözcükleri kolay bulabilmek için çift sayfaların ilk maddesi ve tek sayfaların son
maddesi ‘üst bilgi’ alanına alınmıştır. Resim yerleştirme uygulamasının getirdiği
zorunluluklar nedeniyle madde sıralamalarında bazen küçük değişiklikler yapma
gereği ortaya çıkmıştır.

5.

Maddelere ilişkin resimler sayfalara genelde bağımsız ve serbest bir şekilde yerleştirilmiştir.

6.

Okuyucu veya araştırıcının madde araştırmasını değişik yazım biçimleriyle (inceltme işâretli, inceltme işâretsiz; İngilizce yazım biçimi; değişik okunuş ve yazılış
biçimlerine göre) sorgulamasında yarar vardır.

7.

Sözcük anlamlarında ikincil önemde olan (periferik) mânâlara bazen daha fazla
önem verilmiş olabilir. Hangi anlamın ön planda olduğu, hangi anlamın sık kullanıldığı okuyucunun belirlemesi gereken bir konudur.

Sözcük Anlamları ve Yönlendirme
1.

Sözcük anlamlarının verilmesinde ideolojik, dînî, mezhepsel veya kültürel benmerkezcilik anlayışı güdülmemiştir. Yararlanılan kaynaklardan sadece alıntılamalar yapılmış ve bazen kişisel değerlendirmelerimiz olmuştur.

2.

Eğer varsa yönlendirmeli gibi görünen anlamlar yararlanılan kaynaklardan gelen
aktarımlardır.

3.

Şunu da belirtmek gerekir ki bir Müslüman ve Türk olarak içinde yaşadığım toplumun bir üyesiyim. Onlar gibi hissediyor, düşünüyor ve değerlendirmelerde
bulunuyorum. Yüzde yüz, tarafsız, nesnel bir değerlendirme nasıl olabilir? Kendi kültürel değerleri içinde yoğrulmuş bir Batılının tarafsız olabildiği kadar ben
de tarafsız olmaya çalıştım. Tarafsızlık göreceli bir kavram ve ‘mutlak tarafsızlık’
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gerçekleşmesi imkânsız olan bir ütopya. Tarafsızlıktan çok değerlendirmelerin
isabetli olması konusunu ön planda tutmaya çalıştım. Zamanın yanlışlamaması
benim için daha önemli bir kavram.

Sözcüklerin Menşei
1.

Sözcükler için ‘menşe tanımlaması’ yapılmamıştır. Dil tanımlaması, menşeinin o
dilin konuşulduğu topraklar olduğu anlamına gelmemektedir.

2.

Osmanlıcadaki bazı kelimelerin Arapça ve Farsçadan geliyor olması o kelimelerin
menşeinin İran veya Arabistan yarımadası olduğu anlamına gelmez. Pek çok kelimeyi İranlılar ve Araplar Hint topraklarından almışlardır. Ve Hintliler de muhemelen başka coğrafya alanlarından.

3.

Bir kelimeyi hangi kültürün kimden aldığı ve dönüştürerek kendisine uyarladığı
net değildir. İnsanlar çok uzak coğrafyalarda iken dahi kültürel etkileşim içinde
bulunmuşlar ve birbirlerinden çok sayıda kelimeyi ödünç almışlardır. Kelimelerin
kökenini saptamaya çalışmak veya kelimeleri sâhiplenmek anlamlı bir çaba değil.

4.

Sözcüklerin menşeinden çok hangi ülkelerde ve kültür iklimlerinde ne yoğunlukta kullanıldığı anlamlı.

İlişkili Sözcükler
1.

‘İlişkili sözcükler’ betimlemesi, akrabalık bağı bulunan anlamındadır.

2.

Kelimelerin akrabalık bağları ‘yakın’, ‘orta mesafede’ ve ‘uzak akrabalık’ düzeyinde olabilir. Yakın akrabalık ilişkisi taşıyan kelimeler yazım, söyleyiş ve anlam
açısından benzerliği fazla olanlardır. Bunlar bir bakışta hemen fark edilebilir.

3.

Orta mesafe uzaklığa sahip kelimeler birbirlerine karşı türev olan sözcüklerdir.
Bu kelimeleri birbirine yakınlaştırmak için zihin zorlanır. Kuşkular uyanır. Anlam
çerçevesi, kültürel ve coğrafî bağlar dikkate alındığında zayıf ilişkiler çerçevesinde yine de bir bağ olduğu anlaşılır. “Dedemin kardeşinin torunuyla beş on yılda
bir kurduğumuz uzak ilişkiler” gibi bir şeydir bu.

4.

Uzak mesafeye sahip kelimelerde akrabalık ilişkileri unutulmuştur. Çoğu kez ‘türev kelimeler’ gibi de gözükmezler. Fakat yazım biçimi, anlam ve tarihsel geçmiş
faktörleri dikkate alındığında veya arka planı biraz araştırıldığında akraba oldukları anlaşılır.

5.

Köken veya menşe betimlemesi yapmadan sözcüklerin etrafında dönen ilgili diğer kelimelerin hep birlikte araştırılması bize değerli ipuçları sunar. Kelime
çiftlerinin anlam dünyası birbirine yaklaşır. Böylece biz toplumları, insanları ve
dünyayı daha iyi anlamaya, yorumlamaya başlarız. Artık ipek böceği kozasının
içinden çıkmış, bir kelebek gibi uçmaya, taç yapraklarıyla korunmuş çiçeklerin
sarı tel pupucuklardan veya bal kokulu polen tepelerinden usâreler toplamaya
başlamışızdır.

6.

‘İlişkili sözcükler’, gören göz meselesi... Herkes aynı ilişkiyi kurmak veya kurulan
ilişkilere katılmak zorunda değil. Müktesebât önemli. Sözcükler arasında belli
türde ilişkiler kurmak, kişinin ‘kazanımlarıyla’ ilgili.
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7.

Sözcükler arasındaki akrabalık ilişkilerine “kesin belirlemeler” olarak bakmıyorum. Bunlar “olasılıklar”. Olabilir veya olmayabilir. Bu konuda daha ileri araştırmalar yapılması gerekiyor. Araştırmacılara konuyu derinleştirmeleri için ‘ilişkili
sözcük’ işâretlemesi yapıyorum. İlgi duyan araştırabilir, duymayanlar sadece bakıp geçebilir. Bu tür sözcük işâretlemeleri çağrışımlarla kelimelerin hatırlanmasını kolaylaştırıyor, anlama zenginlik katıyor.

8.

Kelimeler kabul edelim, etmeyelim kesinlikle birbirine akraba olan entiteler.

Madde Sayısı
1.

Çalışmada ‘sayfa sayısı’ ve ‘madde sayısı’ gibi bir gâile içinde olunmamıştır. Bu
konu çalışmanın doğal seyrine bırakılmıştır.

2.

Yine de okuyucu ‘bohçanın’ kaç ‘madde başından’ meydana geldiğini merak
edecektir. Anlamlı bir bilgi olmasa da bu amaçla sayım yapılmış ve ... rakamına
ulaşılmıştır. Bu rakamın az veya çok olmasının hiç bir önemi yok. Bu yüzden iç
maddeleri ayrıca sayma gereği duyulmamıştır.

3.

Madde sayısından çok, “sözcük araştırıcısının” bulduğu anlamlardan yeterince
tatmin olup olmadığıdır önemli olan. ‘Bohça’, ‘anlam isâbeti’ ölçüsünde başarılı
veya başarısız.

Resim Örnekleri
1.

Madde başlıklarını açıklamada bazen sözcükler yetersiz kalıyor. Bu gibi durumlarda resimler en iyi çözüm.

2.

Resimler İnternet kaynaklarından seçilmiştir ve ticârî bir kaygı güdülmediği için
çoğunlukla kaynak gösterilmemiştir. Bu ‘sözcük bohçası’ ticâri bir amaçla hazırlanmamaktadır. Bilginin yaygınlaşması bu tür resimlerin kullanılmasına bağlıdır.

3.

Resimlerin üzerinde bazı düzeltmeler, kesmeler, eklemeler ve temizleme işlemleri yapılmıştır. Resmin ‘otantikliğini koruma’ kaygısından çok maddenin anlamını
vurgulama ve anlamı daha iyi yansıtma kaygısı güdülmüştür.

4.

‘Resim’ - ‘yazılı açıklama’ dengesinin korunması açısından bu tür görsel malzemelerin sayısının kısıtlı olmasına dikkat edilmiştir. Okuyucu her bir maddeyle ilgili
olarak İnternet’ten çok sayıda görsel malzemeye ulaşabilir.

5.

Resimler madde başlarına veya sonlarına yerleştirildiği zaman sütun sonlarında önemli ölçüde boşluklar kalabilmektedir. Bu boşlukların giderilmesi için ya
maddelerin ‘harf sırasını’ değiştirmek veya bu boşlukları olduğu gibi bırakmak
gerekmektedir. Her iki yaklaşım da sorunlu görüldüğünden resimleri metin içine
madde başlıklarından bağımsız olarak yerleştirme fikri ağırlık kazanmıştır.

6.

Günümüzde ‘sözcük anlamı’ tek başına sözel açıklamalarla betimlenemez. Araştırmacı bu açıklamaları resim, fotoğraf, gravür, çizim, video ve filim gibi görsel
malzemelerle desteklemek zorundadır.

xxvi

aA
a- (latn, ingl) önek – ‘üzerinde’ veya
‘içinde’ anlamında; [bu türden diğer
önekler: for, at, on, or, in]; • a-dige –
dige’nin üzerinde; dige’ye bağlı olan
a (mang’anja-bantu) önek – 1 kabîlelerde saygıyla hitap etme öneki; Angoni; [aynı zamanda ku ve che ile
birlikte kullanılır]; Achawe, Ambo; 2
‘ah, ‘evet’ anlamında; 3 (kısa sesli a)
‘ne istiyorsun’ anlamında; *a benim
aamak oğlum*; 3 laf arasında söylenen bir nidâ, ünlem, duraksama, şaşırma sesi > aa!, aa!; 4 iyelik öneki;
ismi mensup; [Arapçada ve Türkçede
Mısrî sözünde olduğu gibi sonda gelirken burada kelimenin başında geliyor]; *ankonda, ankara, amanda*;
*a-ku-gombe > nehir kenarına yerleşen kişiler*
a (muht) – 1 (latn) bir; 2 (arpç) ‘ayın’ harfi; 3 ebced hesabında 70 rakamı; 4
elif harfinin Lâtince yazıçevirisi (ā); 5
bilinen dillerin çoğunda alfabenin ilk
harfi
a- (snsk) önek – negatif yapan önek
â (snsk) prç. – Sanskritçe kelimelerde -e,
-a anlamını veren
à, â, ā (muht) prç. – 1 bulunduğu kelimede “ae” sesi çıkaran aksanlı elif harfi;
2 Arapça ve Osmanlıca kelimelerde
sesin yukarı doğru çekilmesi, uzatılması
-â, -a, -ê, -e (osmn) sonek – Osmanlıcada
kelimelerin sonuna geldiğinde ismin
dişil olduğunu gösteren sonek; *muslihâ; Selime*
a-, ab-, abs-, as- (ingl) önek – an, on’da
olduğu gibi ta/de anlamını verir; *abo
ard, ashore > güvertede, sahilde*
a-, an- (latn) zrf. önek – ‘..sız’ anlamında; olmaksızın; değil; • a-cephalaus
– kafasız, başsız; *kefal balığı > kafa
balığı*; [cephül-e, câhile sözleriyle
ilişkisi]
A.H. (ingl) kısl. – ‘Anno Hicri’; ‘Hicret’ten
Sonra’
aa, aah (muht) i. – 1 Kaldean tanrısı; aos
/ as olarak da bilinir; amblemi sekiz
çizgili güneş ışığıdır; Akad ve Sümer-

lilerin ay tanrıçası; güneş tanrıçası
Şamas’ın refîkası; Tammuz’un annesi;
2 Mısırlıların güneş tanrısı Ra da Aa
olarak bilinir; Aa veya Aah ay tanrısı
Khensu’nun bir diğer adıdır; • aah, ah
– ‘büyük’ anlamında
aaa (trkç) ses, prç. – şarkıcıların müziğe
başlarken veya müzik arasında çıkardıkları uzun hava sesi
aabhaasa (snsk) zrf. – yanılgı; kameranın
asla yalan söylemediği fikri; sağlam
olmayan bir argümana dayanan yanlış inanç
aachaarya Jain/Zeyn/Ceyn/Cin inancında kutsal silsileyi sürdüren baş zâhid,
baş derviş
aadaana (snsk) i. f. – mülk; asimilasyon;
karışma; kabul etme; diğerlerine karşı dikkatle muamele etme; kaldırıken
ve yatırırken dikkatle muamele etme;
elbiseleri giyerken ve diğer şeyleri yaparken dikkatli ve özenli olma; yatarken ve alırken dikkatli olma
aadanda (snsk) i. – günâhsız bir faaliyet;
mâsum bir faaliyet
aadhi (snsk) i. – zihinsel stres; zihinsel
endişe; yaşlılık problemi; *adi be yaaav*
aadi (snsk) i. f. – 1 başlangıç ile; 2 başlangıç; 3 başlamak
aahaara (snsk) i. f. – yemek; gıda; gıda
alımı; beslenme; alım; [ahır sözüyle
ilişkisi]
aahaara daana (snsk) f. – yiyecek bağışında bulunmak; [‘aardan almak’
ifadesiyle ilişkisi]; *maasus, aaırdan
aldım*]
aahimsa, ahimsa (snks), (Jain dînînde) i.
– 1 şiddetsizlik; 2 zarar vermeme; 3
yüce mahavrat veya anuvrat; [tüm Jainlerin uyması gereken şey; şiddetsizliği desteklemesi bakımından dikkate
değer bir inanç sistemi]
aakaasha (snsk) i. – kâse; uzay; gökyüzü;
bir katman; [tabaka veya tabak, tabak
gibi olan]; bir şey koymak için kullanılan içi boş bir nesne; içine Jiva konan;
jiva barındıran; jiva; jiwa > Hint felsefesinde ve dîninde ve özellikle Jainizm ve Hinduizm’de ‘canlı madde’;
1

aamak
bireysel rûha benzeyen canlı bir öz;
*senin söylediğin hava civa bi laf*;
[akasya ağacı çiçeklerinin beyaz rengi
ve jiva/cıva sözü ile olan ilişkisi]
aamak, âmak, āḥmaq (trkç-ağız) s. –
(Arapça ḥmq kökünden) ahmak; aptal; deli; geri zekalı
aanadın mı, ağnadın mı, annadın mı
(trkç-ağız) deyiş – anladın mı?
aaraa (snsk) i. – zaman çevriminin bir
yarısında yer alan altı bölümden biri;
binlerce yıldan başlayıp milyarlarca
yıla kadar uzanır; şu anda biz aşağıya
doğru inen ilk yarının 5’inci diliminde
bulunuyoruz ki bu dilim 2500 yıl önce
başlamıştı; *âra ki, bulasın*
aaraadhanaa, arzhane (snsk) i. – 1 tapınak; 2 istenen dînî veya mânevi
hedeflere ulaşmak için yapılan ibâdetler, eylemler veya faaliyetler; 3
İlâhî hizmetler; 4 Efendi’ye ibâdet; 5
Efendi’ye tapınma; 6 güçlü hayranlık;
7 kriya [zikir; Jain inancındaki 64 adet
zikirden biri]
aaradhaka, arzıhak, arzıcân, heka-kâri
(snsk) i. – âbid; mürîd; bir şeyi başarmak için hırsla sarılan
aarambha, arambaş, harâmîbaşı (snsk)
i. – 1 bir şeyin başlangıç noktası; 2
iterek veya suda yuvarlanmasına izin
vererek bir tekneyi veya atı harekete
geçirmek (lit.&m); 3 kesme veya parçalama eylemi; 4 günâhkâr faaliyetler
ve bu tür faaliyetleri meslek edinmek; [Osmanlıya isyan ettiği için Makedonya’nın milli kahramanı sayılan
Arambaş Karpoş; Aydutski Karpoş]
aaratee (snsk) i. – kandil sallayarak puta
tapınma; idol (put) önünde lamba
sallama töreni; [Katoliklerde tütsü
kandilini sallama; kandil > hayat veren bir kâse; ışık veren kâse veya lâz,
lûz, lûse; ‘hayâtî’ > ‘hayat veren kâse’,
anlamında; arâtî-hayatî ilişkisi; Kâbe
örtüsüne ayetlerle simgesel olarak
‘kandil’ resminin işlenmesi; örtük
planda ‘yaratma’ simgesine, Rahm ve
Rahîm olan Tanrı’ya atıf]
aarde (almn) i. – yer; yeryüzü (Arapça
arz, erz kelimesinden)
aaret, âhiret, āḥiretͻ (arpç, osmn, trkç-a-

ğız) i. – âhiret
aaretlik, âretlik (trkç-ağız) i. – âhiret kardeşi; âhiret kardeşliği; * âretliğime
gitmiştik *
aaron, hârun (muht) i. – Mûsa peygamberin kardeşinin adı; İsraillilerin ilk
Yüksek Râhibi; bazılarının sihirli olduğuna veya mûcize gösterdiğine
inandıkları uzun asasıyla meşhur kişi;
• harun – 1 parlak, 2 yüksek dağ; 3
dağdan olan (lit&m); [Hindu inancındaki hare sözüyle ilişkisi?]
aaron’s rod (ingl) i. – 1 Musa peygamberin kardeşi Harun’un tomurcuklanmış
bâdem ağacı dalından yapılmış olan
özgün asâsı; 2 ilâh tarafından korunmanın veya himâyenin simgesi
aarta, aarta(n), artan, arzan; ertan, aarta dhyaana (snsk) f. i. – 1 arz eden,
itirâf eden; 2 bir kişinin gözlerini
düşürmesi; 3 aşağıya, yere doğru
bakmak; 4 ayak uçlarına bakmak; 5
tevâzû içinde olmak; 6 üzüntülü ve
kederli olmak; 7 günâhlarını düşünmek; 8 • aarta dhyaana, arz-ı hezeyân – kusurlarını, günâhlarını, rûhî
problemlerini, ârazlarını, nefsânî arzularına râm olup işlediği uygunsuzlukları düşünmek suretiyle Tanrı’dan
af dileyen; 9 Jainler tarafından tanımlanan en düşük düzeydeki tefekkür
veya meditasyon şekli; 10 günâhlardan, ârazlardan, nefsin iğvalarından
kurtulma arzusunu dile getirme; 11
sevileni ve imrenileni elde etme, ona
kavuşma arzusu; 12 • ertan – acı ve
ızdırap veren düşüncelerden kurtulmak ve ruhsal yönden iç huzura kavuşmak için Yaratıcı’ya yönelen, ona
hâlini arzeden, gözlerini düşürüp yakaran, dua ve tefekkür eden
aarya, arya (snsk) i. – soylu insanlar; uygar insanlar; bir insan ırkı; ârî ırk
aasar, agasar āġaṣar, ağasar, esar, usar,
dâi-usar, eeshuur, eisiir, esar, esher,
ose-her (osmn ve d.) i. – 1 Tanrı; 2
Her’in (dişi) kocası olan tanrı; 3 tanrı
Ose ve eşi Her; 4 eğlence; 5 bereket;
bereketli; 6 ermiş insan; düzgün insan; Tanrı’yla güzel ilişkilerde olan; 7
mutlu kişi; 8 güzel yardım alan; 9 Tanrı’yla temas halinde olan; 10 iyi mey2

abase
tirilen kare biçimli taş; 3 kaldırımlarda kullanılan döşeme taşı; 4 tavanlara veya duvarlara yapılan kare biçimli
süsler, coffer, kafa, kofa, sandık, kutu;
kare biçimli çukurluk; kasket, kova;
kasa, lahit, sanduka, tabut; cenazeyi
taşımak için kullanılan özel kutu; sarmalanmış, mumyalanmış ölü vücut
âbâd (frsç, hind) i. – yerleşim yeri; kasaba; köy
âbad (latn) f. – oyalanmak; • âbad i. –
oyalanılan yer, vakit geçirilen yer; bir
süre yaşanan yer; yerleşim yeri; konumlanım; konuşlanma
âbâd, abad (arpç, osmn) i. – 1 mânevî
ikâmet yeri; 2 Tanrı’ya ibâdet ve tâatle yaşamın geçirildiği yer; 3 Tanrı’ya
ibâdetin önemsendiği yer; 4 Tanrı’nın
zikredildiği veya hatırlandığı yer; 5
Tanrı’nın yüceltildiği yer; 6 sonsuz
luklar, ebedîlik, Tanrı’nın sonsuzluğuna emanet edilen yer; 7 ebedî yerleşim yeri haline getirilmiş meskun mahal; • abbada, ebedî – ebedî/sonsuz
hâle getirmek; sonsuzluk
abad, ebed (hind) i. – sonsuzluk; ebedî;
sonu olmayan
abadan (arpç, frsç ve d. ) i. – âbâd ile aynı
anlamda; bk. > âbâd
abadan, ebeden, ebediyyen (arpç) zrf. –
asla; hiçbir zaman
abai (kore) i. – yaşlı erkek
abal, âbâl (arpç) i. – 'develer' anlamında;
[ibil kelimesinin çoğulu]; *vurun âbala > vurun abalıya*
abana (ibra, arap) s. – 1 taştan yapılmış;
taş yatağa-temele sahip olan; taş kâidesi olan; 2 binâ
abana, ebana ābana (arpç) i. – babamız
abanmak (trkç-ağız) f. – çullanmak; üstüne çıkmak; üzerine doğru yaslanmak;
dayanmak
abasan (hind) s. – çıplak; elbisesiz; [abaza kelimesiyle ilişkisi]
abase, abbas (konk) s. – mütevâzî; [abas,
abaz, abaza kelimeleriyle ilişkisi]
abat, abad, âbâd (latn, arpç, trkç) zrf. – 1
yapabilir, muktedir (able); 2 olmaya
layık (bir yer); 3 (Allah’ın) nusretine,

velere sâhip olan; 11 Yunanca; mutlu
anlamında; • ma-karioi, makarios; ma
karyos – mübârek insan; [ruhsal olarak
zayıf kişilerdir (melankolik); ağlarlar,
sızlarlar; merhâmetli kişiler; kalben saf
olan kutsanmış insanlar]
aasthaa, astâ, istâ-n-bol (snks) i. – inanç;
akîde; inanma; [astana; istana; istanbul > ‘bir olana inanma’; ‘bir olan Tanrı’ya inanan insanları bol olan şehir’
aatmaa, asma, esma (snks) i. – canlı varlık; ruh; öz
aaydi bakalım (trkç-ağız) deyiş – ‘haydi
bakalım’, anlamında
aayu (snks) i. – yaş; uzun ömür; [ayol kelimesiyle ilişkisi]
ab (fenk, semt) i. – baba
âb (frsç) i. – su; âb-ı hayât; hayat suyu;
hayat veren su; • âb-ı hayat, yaşam
suyu – insanların gözlerinden veya
görmelerinden saklanan masalımsı
bir su (mecaz); • gülâb – gül/kız suyu
âb (frsç) s. – 1 muhteşem ve görkemli bir
görünüme sâhip olan; 2 ihtişam; 3 zarif; 4 parlak; 5 (çelik’in) öfkesi; 6 yücelik; yüksek makâm; [abi, ile ilişkisi]
ab (ibrn) f. – şişmek; kabarmak; genişlemek; [fallik atfı]
ab (muht) i. – 1 mîlâttan önce 800’lü yıllarda varlık süren Keldânîlerin irfân
tanrısı; 2 suların babası; 3 baba
âb, abba (ibra), abû, ebû (arpç) i. – baba
âb, abu, ebu, ābu (arpç) s. – 1 ilk; 2 en
büyük; 3 en yüksekte olan; 4 su’dan
olan; 5 tanrıçadan olan
âb, abû, ebû, ebâ, ebe, eben, aban, abn,
ābu (arpç) i. – baba
aba (trkç) i. – 1 kaba dokunmuş yün kumaş; 2 kalın yünlerden evde dokunmuş basit kumaş; 3 bu kumaştan yapılmış kebe biçimli palto; *Aba altından sopa gösteriyor *; 4 kebe
aba-, apa- (snsk) edat, önek – uzak; ..den
uzakta; [apansız kelimesiyle ilişkisi]
aba, apa (trkç-ağız) i. – büyük baba
abacus, abakus (grek) i. – 1 herhangi bir
malzemeden yapılmış ‘kare biçimli
bir tablet’ veya levha, tablo; tabla; 2
mîmâride bir sütunun üzerine yerleş3

abat
yardımına değer bir yer; 4 (allah) övgüye değerdir; (Allah) ebedîdir
abaz, abass (muht) s. – seçeneği olmayan; çâresiz; güçsüz [abu-ziddîn sözüyle ilişkisi]
abba (sümr) i. – Bâbil tanrıçası
abbâna ābbana, abn, ebn (arpç) f. – 1
ölüye arkasından övgü dolu sözler
söylemek; 2 yas tutmak; 3 üzülmek; 4
Hindistan’ın Karnataka eyaletinin güney eyaletinde bir köy adı; [abbana >
evimizin direği göçtü anlamında]
abbazi (hind) f. – 1 yüzmek; 2 suyla oynamak
abd (arpç) i. – esir; kul
abdal cabdal, abdul, Abdool, abgal, abkal, aptal (arapç, sümr, akad, muht) i.
– 1 evrenin bizim bilmediğimiz üst tabakalarında üst gerçeklik düzeyinde
yaşayan kişisi; bu dünyada ve aramızda ama zihni, gönlü ve fikri başka bir
dünyada gezen; 2 ârif insan; 3 kralın
hizmetinde olan bir sâcî; 4 hizmetçi;
kul; 5 Tanrı’ya kul-köle olan
abdâlî, abdal (hind) i. – 1 Hindistan’da
Başara tarikatı fakirler topluluğunun
adı; [def çalarak; dualar okuyarak kötü
ruhları def etmeye çalışan kişiler]; 2
‘darbuka’ çalarak dilenen kişiler
abdâr (hind) i. – sucu; evin su ihtiyacını
uzaktaki bir kuyudan su çekerek karşılayan kimse; saka
abdest (hind, osmn ve d.) f. – 1 elleri yıkamak; 2 namaz için belirlenen yerleri yıkamak veya mesh etmek
abdhi (snsk) i. – 1 havuz; 2 küçük göl; gölet; 3 bir tank, su kabı
abe tabi, abe tabe, abetabe (trkç-ağız)
i. – 1 küçümseyerek söylenen ‘evet
tabî’ anlamında; sen bunu daha yeni
mi öğrendin tarzıyla söylenen; • abe
tabe – ‘adam sen de’ anlamında,
*düğün yapacak mısın? > abe tabe,
dügünsüz olur mu hiç*
abe yâ (trkç-ağız) deyiş – ‘söze giriş’ ifâdesi; [Roman vatandaşların sık kullandıkları, bununla birlikte tüm Ru
melili vatandaşların dilinde]
abe, a be (trkç-ağız) deyiş – bir hitâp şek-

li; *abe Musaap > abe Mustafacıım*
abel, hâbil, âbil (muht) i. – Âdem ve
Havva’nın ikinci oğlunun adı; kardeşi
Kâbil (Cain) tarafından öldürülen kişi
abele, albe, alba, albel, alperi, alpari,
albari, alper (muht) i. – beyaz kavak;
ak kavak; alba populus (lit&m) (latn.
albus’tan); [Alpullu adıyla ilişkisi];
[Lâtinlerin Albu sözcüğünü Hintlilerin
ala-bele sözünden almış olabilecekleri]
aber (trkç-ağız) i. – ‘haber’ anlamında;
*bana da aber ver, emi*; *aberin vaa
mı, Longur’un alil ölmüş â*; *bana da
bi aber ediver*
abes, abesi, cabeš (osmn) i. – saçma; boş
söz; anlamsız, absürd; *abesle iştigâl
ediyorsun*
abeus, abe (grek) i. – Grek ve Roma tanrısı Apollo’nun lâkâbı
abgat (penc) i. – dînî görevlerini yerine
getirmeden ölen kişi
abhai, abayı (penc) s. – korkusuz; cesur;
[abayı sözü ile ilişkisi]; *sana abayı yakmış > senin için hiçbir şeyden
korkmuyor*

abhao, aboo, abov, abâ (penc) s. – 1 sönmüş; 2 ölmüş; yok olmuş; dünyadan
göçme; gitme; 3 yoksulluk; görün
meyen; [epey bir süredir ortalıkta
görünmeyen bir kişiye hitaben *aba
naaparsın, nerdesin* seslenişi]
abhaya (snks) i. – korkudan uzak
abhi (snks) i. – ifâde etmek; [abi sözüyle
ilişkisi]
abhiseka (tibt) f. – insanın başına sembolik olarak su serpmek veya başını
yağlamak; Tantrik Tibet geleneğinde
4

abn
şayışı, eyleme geçişi ile çevresinin de
dönüşümüne vesile olur; kabre kadar
Abr’a bağlı olmak; abr’ın yolundan
gitmek; 2 okus-pokus el/zihin mârifetiyle bir takım şeyleri değiştirmek
[mûcizelere ve kerâmetlere atıf]
abi, abim, abba, ebî, babî, baba (arpç,
semt, muht) i. – 1 ‘benim babam’ anlamında; 2 anna-baba ikilisine birlikte
atıf
âbid, abit, abd, abdal, devotee, câbid
(arpç, sansk, muht) i. – 1 ibâdet eden;
2 kul; 3 kendînî ibâdete veren; 4 dindar; 5 mümin; 6 dâvûdî; 7 ibâdetleri
yerine getirme konusunda ihmalkâr
davranmayan
abide, âbide, abode, abôde, aböde,
abad, âbad, abat (muht) f. – 1 bir yerde kısa veya uzun süre devamlı olarak
kalmak; 2 oraya yerleşmek; 3 bir şeyi
oraya yerleştirmek; 4 bir omen, gelecekten haber vermek; • abide (i.) – 1
yerleşim yeri; kasaba; 2 bir işâret; 3
prognostication, gelecek öngörüsü,
kehânet; 4 çok sayıda kişinin birinin
rûhundan imdât arayışı, açık veya
gizli bir şeyler umması, beklemesi; •
abih (akkd) i. – Tanrı'laştırılmış dağ;
[peh, peh deyişi ile ilgisi]
abil, (asur) abra (akad) i. – oğul; çocuk;
veled; son; abne, ibn
abjed, ebced, ābced (arpç, osmn) i. – 1
alfabenin ilk dört harfi; 2 alfabenin
harfleriyle yapılan hesaplama yöntemi; *ebced hesabıyla târih düşmüş*
abla, abl (arpç) i. – 1 erik; 2 toplu olan,
3 topaç; 4 topaç gibi; 2 İslâm öncesi
Arap şiirinde ‘bir güzel’ adı
ablak, ablaq (trkç, osmn) s. – 1 siyah-beyaz; 2 alacalı; 3 (literâl anlamda) ‘benekli’, 4 açık ve koyu taşların sıralarını
içeren mîmârî bir teknik; *ablak kemerli revaklarla süslenmiş*
ablak, eblaq, āblaq (endn) s. – 1 geniş;
2 tombul; 3 dolgun; 4 hantal; *ablak
suratlı > geniş suratlı*
abn, aben, eben, ebe, ebony, beni, be
ny, ābn (arpç ve d.) i. – 1 siyah taş;
2 abanoz; 3 yıldırımın oluşturduğu bir
taşın nesli; 4 Tanrı’dan gelen; 5 yıldı-

iktidara gelen kralların kutsanması,
aydınlanması veya nurlanması için
yapılan bir ritüel; Yahûdilerin krallık
döneminde başlarının rahipler tarafından bitki özlerinden yapılan özel
bir yağla yağlanması; [abişko sözcüğü
ile ilişkisi]

abhor (ingl) f. – 1 doldurmak; tıka basa
doldurmak; 2 kötü gözükmek; [abur,
obur; abur-cubur sözleriyle ilişkisi]
abhra, âbhra (snsk), awra (zend), abr
(frs), avare (trk), buhur, ava, hava
(trk) i. – 1 bulut; bulutun rengi; 2 buhar; 3 duman; 4 hayâlet; 5 semâ; gökyüzü; hava; 6 yanılmaz; şaşmaz; 7 kendinden emîn olan; kendine güvenen;
8 müstakîm; doğru; abd; 9 ambuv (içi
boş kütle); 10 kul; 12 altın; 13 karanfil
çöpü (clove-baharat olarak); 14 fülüt
(dardurah); 15 su taşıyıcısı; suyu taşıyan; aktaran; su borusu (ab+bhra /
ab+boru); • ibrik i. – su kabı ve lülesi;
• ab-bhra – su taşıyan; • abr abdah
–1 Tanrı’ya ibâdet eden; kul; 2 kâfur
(bazı uçucu yağlarda bulunan aromatik bir kokuya ve acı bir tada sâhip beyaz uçucu kristal bir madde); • abhramam, abram – (literâl olarak) yüce
baba; çokluğun / kesretin babası;
Abr’ın babası; [İbrânî, İber yarımadası ve İberya sözleriyle ilişkisi; • avâre
– kafası karışık; dumanlı; şaşalamış;
kendinden geçmiş; deli; sarhoş gibi; •
abra-da-kabra – 1 iyi, doğru ve güzele giden dönüşüm için eski insanların
önemli bir deyişi; bu deyişi özünde
hisseden birey değiştirmek istediği
yönünü değiştirme gücüne sâhip olarak kendisiyle objektif olarak yüzleşir;
yolcu kendi yolunda dönüşür ve ya5

âb-nâ
rımın meyvesi, 6 yıldırımın yemişi, 7
yıldırımın ürünü veya sonucu (lit&m);
8 yıldırımın dölü; 9 yıldırımın çocuğu
veya yıldırımın rûhu
âb-nâ, âb-nâe (frsç) i. – 1 hokkanın dik
duran tüpü; 2 içine kalem yerleştirilen kap; [ibne sözüyle ilişkisi]
abolla (romn) i. – MÖ 753 – MS 323 yılları arasında kullanılmış dikdörtgen
biçimli, keten veya ipek kumaşından
yapılmış kırmızı renkli askerî pelerin;
[Greklerin chlamys adlı pelerinin bir
benzeri]
aboo, abov, abuvv, abovv (trkç) i. – 1 üst
üste yığılmış taş üleleri; 2 taş yığını; 3
mezar taşı; 4 baba taşı; 5 Tanrı’yı veya
tanrıçayı temsil etmek üzere dikilen
steller veya sütunlar
aboovvv, amaniin (trkç-ağız) deyiş – 1
hayret ifâdesi; şaşırma; şaşkınlık içinde olma; 2 aman Allah’ım anlamında;
• Amaniiin – abau veya abovv sözüyle ilişkili şaşkınlık ifâdesi
above (orta dönem İngilizcesinde) edat.
– üzerinde; • abu-ven; abufan (eski
İngilizcede) – ‘ona’ anlamında; • onbufan; bufan – üzerinde; [onbu eğer
abu’dan dönüşmüşse anotolu – abotolu anlamında olabilir; [Anatolu >
Baba-Tanrı, Baba-Dikiti; Tanrı-Dikiti
anlamında]
abra (akkd) i. – Tanrı
abrâr, ebrâr, ābrâr (çoğul), barr (tekil)
(hind) i. – yüksek mertebelere çıkmış derviş; inançlı; sağ görüşlü; •
barr-kule, bergûle, bargûle – abdal;
dünyevî hırs ve isteklerden kendisini
arındırmış; kendisini Tanrı’ya adamış;
[Barr-kulu, Bar-gil, Bar-râk, Bar-râm,
Bar’a râm veya Bayram olmuş insan]
abray (ingl) f. – uyanmak; ayağa fırlamak;
sıçramak; harekete geçmek [obre,
obra-bâ ilişkisi]; *obre braaa*
abreast (ingl) zrf. – yan yana; yan yana
yürümek; [kadın göğsü örneklemesi]
abrî, ebru (muht, frsç) i. – parlayan,
‘âharlanmış’ kalın kağıt; ebru kağıdı
[abr sözüyle ilgili olabilir, abr’dan gelen maya ile cilâlanmış]
abṣala, ibsala, basel (bṣl, bsl kökünden)

(arpç) i. – soğan; soğanlık
absala, ipsala, uppsala, ībsâlâ (arpç),
bassel, bazzel (sury) f. – 1 olgunlaşmamış hurmanın kaynatılması; kaynatmak; pişirmek; 2 Trakya’da bir
şehir adı; 3 âhiret azâbı; cehennem
azâbı; 4 uppsala virüsü; 5 İsveç’te
Stockholm’ün kuzeybatısında bir şehir; 6 İsveç’teki Uppsala Üniversitesi
absürd (trkç), obscured (ingl), ‹abskiyuud› zrf. – gizlenmiş; örtülü; anlaşılmaz; sırlı; gizemli; [metaforik anlamlar içeren; arka plan anlamlara sahip
olan; saçma gibi gözüken]
abtâl, ‹ebtal› (ingl) çoğ. i. – özellikle
sporda veya bir yarışmada tüm rakiplerini yenen veya geçen kişi; (tekl.)
batal; [battal sözüyle ilişkisi]
abtar ‹ebter› (ingl) s. – kuyruksuz; • ebter, abtar (arpç) s. – erkek çocuğu
olmadığı için soyunu sürdüremeyen
kişi; soyu kesik olan; en kötü duruma
düşmek; • beter – bulunulan durumdan daha kötü hâle düşmek; *beter
ol emi*
abû, ābû, abou, ebû, a-bû, e-bû (arpç)
zrf. – 1 (isim tamlaması olarak kullanıldığında) babadan…; babasından…;
babasının oğlu… – • Ebu Muhammed
– babasının Muhammed’i; babasının
oğlu; belli bir babanın oğlu; [çocuğun
kimden olduğunun bilindiğine işaret
eden bir takı, örtük planda Tanrı’ya
atıf]; 2 (künye veya lâkab olarak kullanıldığında) ..ın babası; [doğan ilk
çocuğuna izafeten babaya takılan
lâkap]; • Ebu Süfyan – Süfyan’ın babası; 3 (hayvan isimleriyle mecaz olarak kullanıldığında) ‘…in babası’ anlamında; • Ebu Hüreyre – kediler’in
babası; • Ebu Bekir – genç develerin
veya bâkire kızların babası; 4 (sıfatlarla birlikte mecaz olarak kullanıldığında) doğruluğun babası, yalancının
babası; 5 Tanrı’nın ruhundan olan;
Tanrı’nın üflediği ruhtan gelen; 6 zerre; 7 Tanrı’nın cevherini bünyesinde
barındıran; 8 kül tozu; 9 talk tozu; 10
Sümer mitolojisinde küçük bir bitki
tanrısı; 11 • abu dağı – Hindistan’daki
Rajasthan eyaletinin en yüksek dağı;
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âciz
i. – 1 Arap olmayan ve Arapça konuşmayan diğer milletler [Araplar ve
Acemler; Grekler ve Barbarlar örneğinde olduğu gibi Arapların da milletleri iki temel gruba ayırmaları; ‘biz ve
diğerleri’ anlamında]; 2 (özel olarak)
Îranlılar; 3 dilsiz; suskun; 4 acemi,
deneyimsiz;• acem arpası – dağ çayı;
[acıma sözüyle ilişkisi]
aceo (latn) s. – ekşi; keskin [acı ile ilişisi];
• acidus – asitli; ekşi
acepella, akpella (itly) i. – enstrüman olmadan koro halinde söylenen müzik
achârî, acar, acur (penc) i. – 1 dînin kurallarını sıkı bir şekile yerine getiren;
dindâr; kutsal adam; fanatik; 2 turşu
için uygun; turşu yapmaya uygun olmak
achbal, açpal, akbal, ikbal, açpala, açpalay, ampala, ampa, hampa (penc ve
d.) s. – 1 dinlenme nedir bilmeyen; 2
sıkıntılı; 3 sabırsız; 4 gelgeç, değişken;
5 hafif meşrep; 6 oyunbaz; 7 kalın kafalı; dik kafalı; inatçı; ısrarcı; 8 kendi
benliğini öne çıkaran; 9 huysuz; bozuk; 10 aksi; 11 sapık
acher, acar, açar, aşer, esir (ingl) – 1
(nükteli) başı veya bir şeyi ağrıyan
kişi; 2 (snsk) kumkuma [kukumav?]
kuşu; 3 (tibt) dalakla ilgili; 4 (ibrn,
greek) sâci (Elisha ben Abuya’nın lâkabı); düzgün; engel; genel olarak;
sonraki; diğer (adam) [aher olarak
okunduğunda]; 5 sonra eski tanrılara
dönmek ve onlarla vakit geçirmek;
[agasar kelimesiyle ilişkisi?] • asar –
kutsanmış, mübârek; mesud; hayırlı;
saîd, Tanrı’nun lütuf ve inâyetine sâhip kişi, blessed, mazhar olmuş kişi
acherya, açelya (hind) i. – mânevî rehber
veya eğitici; dînî hizmet sunan kişi
acid (ing) s. – kekre; ekşi;• acid – (tuzlu)
turşu
âciz, caciz, âcizâne (arpç, osmn) s. – 1
zayıf; 2 yetersiz; 3 becerksiz; 4 iktidarsız; 5 eli ermez gücü yetmez; 6
hakîrâne; 7 hımbıl; 8 çok alçak gönüllü; 9 • acûze – âdetten kesilmiş kadın
aclan, ajlan, acul (arpç) s. – aceleci kişi
acorn, ‹eykoon› (ingl) i. – pelit; meşe pa-

Tanrı Dağı; 12 • abu (irlan) – sonsuza
kadar; ebediyyen; her zaman
abukari, a bu karı (trkç-ağız) deyiş – ‘ha
bu karı’ [sitemle söylenen bir söz; eve
su taşıyan karı, be kadın]
abundance (ingl) s. – 1 bolluk; 2 bir şeyden çok miktarda olmak; [baba’nın
yaratma dansı?]
abur-cubur (trkç-ağız) i. – karın doyurmayan, besin değeri düşük çerez türü
yiyecekler
abyâz, ābyaḍ, ebyâz (arpç) s. – beyaz
acaba, acep, ājab (arpç, trkç-ağız) zrf.
deyiş – 1 gerçekten öyle mi?; 2 cevap
olarak bir şey söyle; 3 sen ne diyorsun?
academia, akademia, akademi (latn) i.
– Atina’nın yakınlarında bir yerde bulunan küçük bir koru ki burada Plato
(Eflatun) öğrencilerine felsefe dersi
veriyordu; bu nedenle eğitim yapılan
herhangi bir yer, kurum veya okul
acâip, acâib, acayip, acâyip (trkç, osmn)
zrf. – 1 tuhaf; garip; 2 muhteşem;
olağanüstü; 3 şaşırtıcı; *acâip garâip
adamlar*; 4 hârikulâde; nefis
acar, acur (trkç) (endn) i. – 1 turşu; salamura; 2 zrf. zor durum; 3 i. bir tür
hıyar gibi görünse de kabuklu, çizgili
ve bazen tüylü olan ‘bir kavun çeşidi’;
bu bitkinin meyvesi bazen yassı, bazen yay gibi kıvrıktır ve uzunluğu bir
metreye kadar çıkabilir
acarcan, acarjan (penc) i. – insanların
dikkatini çeken ve kerâmetler gösteren kişi
acareh, icâre (bngl, trkç, osmn) i. – 1
çiftlik arâzîsi; 2 îcâra verilen yer veya
toprak • îcardâr – îcarla arâzi işleyen
çiftçi
accık, ıccık (trkç-ağız) deyiş – 1 azıcık; 2
çok az
acculturation, ‹ekalçıreyşın› (ingl) i. zrf.
– 1 kültürleşme; bir grup veya bir bireyin kültürünün başka bir kültürle
teması sonucu değişmesi; 2 yozlaşma, orijinal kültürün yabancı kültürün etkisiyle bozulması
acem, ajam, cacem, acemi (arpç, osmn)
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aclan
getirilerek de yazılabilir
âd (arpç) i. – 1 Nûh’un torunlarından
Avs’ın oğlu; 2 • âd kavmi i. – Nuh
peygamberden sonra yaşamış olan
Yemen’deki bir kavim; Kuranı Kerim’e
göre, Hûd’u yalanlayıp onun getirdiği dîni inkâr ettiği için şiddetli bir
rüzgârla cezalandırılan
âd (penc) i. – 1 bir bahçe içindeki su arkı,
su yolu; 2 bir perde, 3 elek; 4 koruma; 5 bölme; 6 örtü; 7 eğrilik; kıvrım;
dolaşıklık; çarpıklık; 8 alnın ortasındaki bir kırışıklık çizgisi; 9 • adhalna
– su yolunu temizleme; [ad-ege /-ige
/-awe – huşû uyandıran ‘âd’; huşu
uyandıran devi, tanrıça]
ad interim (lati) zrf. – ‘geçici olarak’ anlamında
ad’dle (ingl) s. – boş kafalı

lamudu [(arpç) balût; palut, pelit]
acro, akra, acro-polis (latn, arpç) i. – 1
zirve; tepe; üst; 2 bir şeyin en uç noktası veya sınırı, • acro-polis – 1 şehrin
en yüksek noktası, en yüksek tepesi;
2 tipik olarak yüksek bir yerde, bir
şehri koruyan veya yöneten bir kale;
[Üsküp Kalesi; Üsküp akrapolü]; 3
oyuk, çukur; delik; boşluktan gelen;
*Akra Dağı; Kel Dağı*
acul, âcul (trkç-ağız, arpç) s. – aceleci; sabırsız; içi dar olan kişi, dar canlı; *ne
acul adamsın*
acum, -acum, -acun, -icum (muht) sonek
– ‘...ın yeri’, ‘...e âit olan’; *lahmacun
> etli, etli yer*
acun (osmn, arpç, sogd, arka) i. – 1 rehber; 2 hamur (lahm+acun = etli +hamur); 3 dünya; yeryüzü; yerküre;
âlem; cihân; [cihan, ceyhun, jehun
sözleriyle olan ilişkisi]; 4 varlık; 5 •
acun – (frsç) açık alan
acushana, cushana (hind) i. – çuşka biberi; acı biber
acuze, cacûzeͻ, âciz, acz, aceze (arpç,
osmn, trkç) s. – 1 zayıf; 2 güçsüz; 3
çelimsiz; 4 yaşlı; ihtiyar; 5 bakımsız;
*acûze bir kadın*; *acz içinde kıvranıyor*
acve, acve(t), cacveͻ (arpç) i. – kurutulmuş Peygamber hurması
açan, haçan (trkç-ağız, gaga) edt. – 1 hattâ; 2 hepsi; 3 ne zaman ki; 4 mâdem
ki
açık (trkç) zrf. – 1 (mecz.) politikada bir
kişinin eksik veya kusurlu bir yönüne
işaret etmek; 3 örtülü veya engebeli olmayan düzlük yer; 4 ovuk, oyuk,
delik, boşluk; 5 perde çekilmemiş
açık kof işareti, cavea, kav, ‹kâvı› (trkç,
ingl) s. – ‘içi boş’ anlamında; • kof i. –
sözcüklerin yazıçevriminde (transliterasyonunda) Arapçadaki ayın harfini
yazarken yararlanılan ligatür işâretin
adı; cezimli olanı = ‘å veya cå şeklinde;
üstün harekesiyle okunanı = ‘a veya ca
şeklinde; esere ile okunanı = ‘ı-‘i veya
c c
ı- i şeklinde; ötüre ile okunanı = ‘u
veya cu şeklinde yazılır; küçük açık
yarım daire c harfi üst simge haline

ada (trkç) i. – 1 bir kara parçasında arada kalan ve yanından geçilen bir yer;
*Büyük Mandıra adası ne zaman belediyelik oldu?*; 2 dört tarafı suyla
kaplı olan yer; 3 çevresi yol, nehir-dere ya da sokaklarla belirlenmiş olan
arsa veya toprak parçası
ada, ade; adeee (penc, muht) s. – 1
zerâfet; güzellik; 2 amur’la ilgili; cinsel arzu gösterme; cinsellik hissetme
veya bunlarla ilgili işaretler, hareketler, mimikler; *ade beyavv > bir tür
yakarış*
âdâb çoğ., âdab âdâb-ı muâşeret, âdap,
edep tekl. (osm, arpç) i. – 1 kültür; 2
görgü kuralları; 3 an'ane; gelenek; 4
toplumsal ilişki kuralları; medenî bir
şekilde yaşama kuralları; 5 usluluk,
uslu olma; uslu hareket etme; akıllı
olma; 6 terbiyeli ve nazikâne muâ8

adana
mele etme; 7 edebiyât; 8 şiir ve güzel
yazı yazmaya (inşâya) dâir kurallar
adab, ‹edâb›, âdâp, edepler (ingl, arpç)
i. – başarılar, yetenekler; sergilenen
beceriler; *çok edepli <çok yetenekli*
adakala, adakale (endn, trkç) zrf. – 1 arasıra; bazen; arada bir; arada kalan;
2 (yer adı) Romanya’da eskiden var
olan Tuna Nehi’nin ortasındaki meşhur Osmanlı adası
adam (ibrn) i. s. – 1 ilk insan Âdem; 2
kırmızı; 3 kanlı-canlı; yanağından kan
damlayan; 4 kahrolası rezil, edepsiz;
5 kırmızı renkli Mısır toprağından yaratılmış olan
adam (ingl) i. – Tevrat’a göre Âdem
dünyadaki ilk insandır; yeryüzü veya
toprak anlamında adamah isminden türetilmiştir; • adom – ‘kırmızı’;
[Adem’in kırmızı renkli ilksel balçıktan yaratıldığına atıf]; • ad (snsk) f.
– yaygınlatırmak; bir şeyi sanki çok
acıkmış gibi hızlı bir şekilde yemek;
yiyen biri; nüfuz eden; içine işleyen;
birbirini yemek; • uga – mesleği ve işi
olmadığı halde konuşmadan hareket
eden; çalışan; yapan; ‘târihin başlangıcı’; [adhige/adige ve adom sözcükleri arasındaki ilişki; ad-hige, aduga >
çok hızlı bir şekilde yiyen; târihi başlatan; era; er kişi; eray; yug; ugâdi; aga;
agadi; agaç; başlangıç; orijin; kaynak;
ilk mebde; kaynak suyu; yükselen];
*erkek çocukları için > adamım benim*
âd-am, âdam, âdem (penc, muht) i. – 1
ilk insan; 2 âdem peygamber; 3 genel
anlamda ‘insan’, ‘insanoğlu’, ‘beşer’;
4 su yolundan veya sudan gelen ilk
varlık; su yolundan kopan; su yolundan ayrılıp çıkan
âdam, âdem, adama, adm, adamu, ada
pa, adamah, adım, avdawm (trkç,
muht) i. – 1 toprak; [Âdem topraktan
yaratıldı > toprak topraktan yaratıldı
gibi bir anlama geliyor]; [adem, dişil
bir sözcük; insan dişil özellikli topraktan yaratıldı]; 2 ilk peygamber; eb-ül
beşer; 3 terbiyeli, insâniyetli; 4 gayretkeş; *âdem evlâdı*; *âdem olmak
> feyiz almak ve terakkî etmek*; 5 in-

san; insanlık; halk; *adam, sen de..*,
• âdemî – âdem oğlu
adam, adem, damu (hind) s. – siyah;
kara; esmer *adama bak yaa!*;
*adım gibi biliyorum > başka bir ‘ad’
olabilir*
âdam’s needle, âdem iğnesi (ingl ve d.)
i. – şamdan çiçeği, avîze çiçeği (yucca filamentosa); [Âdem eğer dikiş
diktiyse bu çiçeğin yapraklarının iğne
görevi gördüğü; ‘dikiş dikme’ > yaratılış olgusuna ilişkin metaforik bir
benzetim; insana âit organ adlarının
faunaya verilmesi ve aynı zamanda
tanrısallıkla ilişkilendirilmesi]
adamah (ibrn) i. – 1 yeryüzü; 2 ilk insan;
3 Âdem peygamber
adamaya (snsk) i. – Lakşimi’nin bir adı;
[Adıyaman şehir adıyla ilişkisi]
adamlık (trkç-ağız) i. – bayramlarda, özel
günlerde giyilen elbise; *o benim
adamlığım*; *adamlıklarını giysene*; [bazı yörelerde ‘bayramlık’ olarak geçer]
adamu (muht) i. – Tevrât kitabı Genesis’in derlenmesinden 500 yıl önce,
mîlâttan önce bininci yılların başlarında ilk kez Asurlu Krallar Listesi’nde
görülen bir ad
adan (hind) i. – cennet
adana (snsk) f. – alma; yakalama; bağlama; bağlanmak; bir arada tutmak; •
adana (hris) f. – 1 yardım almak için
çığlık atmak; 2 sesli bir şekilde ağlamak; • dana, dânâ – lâyık olan alıcılara (tanrılara, azîz insanlara) saygı ve
bağlılıkla yapılan hediye sunumları,
bağışlar; • dana (budz) i. – hediye;
adak; ihsanda bulunmak; cömertlik;
bağışlar; [donör sözüyle ilişkisi]; [Taner/Daner adıyla ilişkisi]
adana (snsk) f. – yeme eylemi; yemek
yemek; [adana kebabı > yeme kebabı (metaforik anlamla yüklü)]; Sanskritce ad, atti yemek yemek; Grekçe
edo yemek yemek; yutmak; oburca
yemek; yok etmek; yalayıp yutmak
(lit&m)
adannu, adânu (asur, akad) i. – 1 belirli
bir sürenin sonunda görülen ‘çok kısa
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adannu
zaman dilimi’; 2 önceden belirlenmiş
olup çeşitli olaylarla şekillenen belirli
bir zaman süresi; 3 belirli bir zaman;
4 hüküm verilmiş olan yüce karar;
görevlendirilmiş; [ezan kelimesiyle
ilişkisi]; [Tanrı anlamında > Azîm (Mighty); Tanrı’nın ‘yaratma’ fiilini idrâk,
hatırlama, şükür ve hamd]
âdâp, edep edepli olma (trkç, osmn) zrf.
– 1 iyi haller; 2 hâl ve gidiş; 3 görgü; 4
nezâket; 5 edep; ahlâk; 6 saygı
adapa (akkd) i. – ölümsüzlüğü arayan Babil’in mitolojik kahramanı
adapa (assur) i. – (Bâbil mitolojisinde)
insan ırkını yönetmek için EA tarafından yaratılmış biri; ANU’nun teklif ettiği yemeği yemeyi ret ederek ölümsüz olma şansını kaybetmiş
adara (ibrn) i. – 1 fire; 2 soylu; 3 sosyopolitik yönden yüksek bir statüye sâhip
olan; 4 aristokrat; 5 atadan - dededen
yüksek bir sınıfa ait olan; [adalı kelimesiyle ilişkisi]; • adara (grek) s. – güzel; • adara (arpç) s. – bâkir, bâkire;
*onun arabası var, ataaar mı, atar*
adaş, adas (trkç-ağız, hind) i. – 1 oradaki;
2 ad arkadaşı
adda (penc) i. – baba
addaya gidelim, attaya gidelim (trkç-ağız) deyiş – 1 Sümercede ‘baba’ anlamında; [bebeğe söylenen bu söz bir
dönem *babaya gidelim* anlamında
kullanılmış olabilir]; 3 • adda (bngl) –
toplanma; toplanma yeri; insanların
toplanıp çene çaldıkları yer; *addaya
gidelim > gezmeye gidelim*
adee, addee, addii, haddi, adî, haydee
(trkç-ağız) deyiş – ‘haydi git’ anlamında
addî (penc) s. – (sanskritçe adya’dan); 1
çok eski; 2 ilk zamandan; başlangıçtan; 3 evvelden; 4 avva’dan; [adige,
addige > adi’ci veya addi’ci anlamında
olabilir; ilk yaratana veya yaratılana
inanan kişiler]
addiau, adiya (penc) i. – hediye; müzisyenlere, râhiplere ve din adamlarına
verilen para veya diğer türde sunumlar veya bağışlar
ade (tibt) i. – üvey anne

ade, adee, adi be (trkç-ağız) deyiş – ‘haydi’ veya ‘eeyy’ anlamında bir söz;
*adee... yapma be*
ade, adik (endn; osmn) i. – küçük kız
veya erkek kardeş
ade, ado (snsk) deyiş – 1 ‘hele şuna bak!’
anlamında dikkat çekmek için kullanılan bir ünlem; 2 hayret ifâdesi
aded (tekl.), caded, adet, adedi, âdâd,
edâd, ecådâd (çoğ.) (trkç, osmn) i.
– sayısı; sayıları; kaç tane; tanesi; •
adediyât – sayılabilen şeyler; * adedi
kaça*; * adedine göre *
adem (arpç) f. – 1 öldürmek; 2 yok etmek; 3 • ademî (s.) – ölümlü; 4 •
adem-i merkezîyet – merkezîyetçiliği
öldürmek; 5 merkez-kaç sisteme geçmek; *Tanrı’nın sıfatlarından biri de
ademdir*
âdem elması (trkç) i. – gırtlaktaki tiroid
kıkırdağının çıkıntısı
adem, cadem (arpç) f. – 1 yok olmak, 2 i.
yokluk âlemi; 3 s. yokluk; *Varlık, aslâ
adem olmaz*
âdem’s ale, âdem’in ale’si, âdem’in ala
’sı (ingl) i. – 1 içme suyu; 2 Âdem’in
suyu; Âdem’in birası; [öyle düşünülmektedir ki Hz. Âdem yaratıldığında
‘içme suyundan başka’ hiçbir şeye sâhip değildi; İskoçyalılar ‘içme suyuna’
Adem-ula Âdem şarabı veya Âdem
şurubu adını verirler.] [aulu-burnu /
bourn/bourne > ‘sulu burun’ veya ‘Â
dem’in Suyu’ anlamında olabilir; ula;
‘su’, burnu ‘ufaklık’ anlamında]
âdemî, ademî (arpç) zrf. – beşerî; insana ait olan; insanlıkla ilgili; insanın;
insanlık hâli
ades (penc) i. – 1 aşağıda olan birinin
yukarıda olan birine gösterdiği saygı;
bir düzen; bir emir; 2 Hint yogileri ve
fakirleri arasındaki bir selamlaşma
biçimi; [adaş sözüyle ilişkisi]; [Arap
çadaki ‘adesten tahâret’ ifâdesiyle
ilişkisi]; [yâdes sözüyle ilişkisi]
ades’ten tahâret, hades’ten tahâret
(osmn) f. – görünmeyen mânevî pisliklerden temizlemek; namaz için abdest almak; cünüp olan kişilerin gusül
abdesti almaları
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adige
âdet, âdetler (osm, trkç) i. – gelenek ve
görenekler; töre; usûl-ü erkân
adevî (snsk) i. – 1 Hindistan ve civârındaki ülkelerde devi-tanrıça inancına
bağlı olan kişi; 2 Siva’nın dişil enerjisi veya dişil yönü; 3 Şiva’nın karısı;
4 Hindistan’da evli kadının kişisel adı
ardından bir unvan olarak kullanılır;
[Râbia-tül Adeviyye > dörtte birin ade
viyesi]
adh, ada, adi (penc) i. – ana sulama kanalı
adha, al (ingl) i. – Peygamberimizin develerinden en hızlı olanı; [edâlı sözüyle
ilişkisi]
adhak, adhik, adak (sansk, penc ve d.)
zrf. – daha fazla; daha büyük; daha
çok; daha bol; aşırı; boyut veya değer
olarak daha büyük yapılmış; artırılmış; mevcûdun üzerinde; yukarısında; yukarıda; (geometride) geniş açı;
[adige sözüyle ilişkisi]
adham (penc) f. – belirli bir şey veya kavrama atıfta bulunmak; (s.) ortada;
aşağılık; iğrenç; âdî; çok düşük; aşağı,
berbat; acınacak halde; bitkin; *şu iğrenç adhama bak*
adhân (penc) i. – hâmilelik; hâmileliğin
ilk belirtisiyle yapılan bir tören; [ezan
sözüyle ilişkisi]
adhina (snsk), edana, ezan, ezân, uznu,
uzun (arpç, osmn, muht) i. – 1 işitme;
işitge; *horoz uzun öttü*; 2 • adhina – itaatkâr; itaat eden; *tüm evren
Şiva’nın yansımasıdır, adîna’sıdır*; 3
bağımlı, ona âit; ona tâbî; • adhi –
bağlı; • inâ – sâhibine, efendisine; •
adhîna, ezan – yaratıcıya bağlılık çağrısı; 4 uysal; yumuşak başlı; 5 köleliğe,
hizmete tâbi; [Medina adıyla ilişkisi >
hizmete âmâde kadın]; [adige sözüyle ilişkisi > O'na bağlı olan]
adi (arpç) deyiş – ‘işte bu’
âdi (trkç) zrf. – 1 her zamanki gibi; 2 normal
âdî (trkç-ağız) s. – 1 düşük derecede; 2
uygun olmayan davranışları gösteren
kişi; *amma âdi adammış hâ*
âdi ayna (trkç-argo) deyiş – âdi gazeteler;
[gerçekleri gizlemeyip halka olduğu

gibi yansıtan mevkûteler]
adi bre, hadi bre, haydi bre, odri bre,
odre bre (trkç-ağız) deyiş – 1 bir kişiyi hor görmek veya yaptığını onaylamamak; *adi bre sende*; 2 gayrete
getirme sözü; *hadi bre yürüyün*; 3
meydan okuma; • odre (rusç) i. – ölü
yatağı; rahat döşeği; (lit&m) • audrey
(mexi, ingl) – dağ kızı (lit&m); • adrisa, odris (snsk) s. – dağların efendisi;
dağların tanrısı; Himelayalar (lit&m);
• hodr (snsk) i. – hırsız; soyguncu;
yankesici; [başka bir şeyi soyan]
adi sakti (snsk) i. – primordial güç; primordial kudret; Tanrı; ilk güç; ilk yaratıcı; 'od ağacı'; [odacı sözüyle ilişkisi]
adi yâ, hadi yâ (trkç-ağız) deyiş – hayret
ifâdesi; [Hint tanrılarından mîras kalmış bir sözcük olabilir; ‘Valla mı’ veya
Allah, Allah anlamında]
adi, adi be, hadi be, haydi be, hade be
(trkç-ağız) deyiş – 1 süper; 2 ‘yok ya’;
‘gerçekten mi’; 3 hayret ifâdesi; *adi
yemin et > Adi’ye yemin et, Adi adlı
tanrıya yemin et (örtük anlam)*
adi, âdi, âdih, âdya, aadi, âi (snsk, mısr)
i. – 1 başlangıç; ilk; başlangıç noktası; onunla başlayan; orijin, kaynak,
kök; ilk neden; süjeleri beseyen; var
olan zaman içinde en ilk; asıl neden;
primordial; Brahma; evrenin yaratıcısı; fışkırma; sızıntı; ortaya çıkma;
emanation; çocuk; ilk çocuk (lad/laz/
laze) embriyo; ati; 2 bir; tek [adonai
ile ilişkisi]; 3 anne karnından başlayarak; 4 dik duran ve yürüyen bir vücut;
bir ayak; bir bacak; *adi gelsene > Adi
benimle birlikte, sıkıysa gel, (örtük
anlam)*
adige (itly) i. – 1 İtalya’da bir nehir adı; 2
Çerkezlerin bir alt kolu veya Çerkeslerin kendilerini adlandırma biçimi
(endonim, iç adlandırma); 3 Adige
Cumhuriyeti Kafkas Dağlarının kuzeyinde, Krasnodar Kray sınırları içindedir; Yazıçeviri adı Respublika Adıgeya olup Adigeya olarak da bilinir;
4 • adige – ‘doğru yaratılmış’, ‘örnek
insan’ anlamında; 5 Tibet’te bir bölge adı; 6 • adika (sansk) i. – adi+ka
– adi = primordial/ilksel, ka = tanrıça,
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âdil
ilk yaratıcı olan tanrıça; adika / adige > ilksel tanrıçaya inanan insanlar;
7 • adikalika – ilksel kara tanrıçaya
inanan [kali > kara];• 8 aditi (snsk)
i. – Hint tanrıçası, isminin anlamı >
sonsuzluk; bütün insanlığı ve mahlûkatı kucaklayan; En Büyük Anne; 9 •
hlæfdige ‹leftıç› (ingl) i. – ev hanımı,
lordun / tanrının eşi; ekmek yoğuran
kişi; 10 • dyke, dige, diga, dik, dykuma, de-dieu, diki, bedrītes (delikler),
dayk; libisemine (muht) – tanrı, tanrıça; 11 • dfgne (dige, dighe, duibne)
(irla) i. – İrlanda tanrıçası; güneydoğu
İrlanda’daki Munster topraklarının
tanrıçası; 12 tanrı ve tanrıça; 13 • ga,
ge (snsk) f. – traverse; çapraz geçiş;
her iki yöne hareket etmek; mil etrafında döndürmek; karşıdan karşıya
geçirmek; (pulların) çubuk boyunca
kayarak perdenin açılıp kapanmasını
sağlamak (mecaz); [hlæf+dige (hafdige) > adige ilişkisi; ilksel tanrıça; hamur yoğuran anne; halef > ardılları;
soyu; nesli; ‘dige’nin nesli’; tanrıçanın
nesli]; *ne idigü belli diil > ne idüğü
belli değil*
âdil, adil, âdile, adile (arpç) s. – 1 adâletli; 2 mâkul; 3 ölçülü
âdil, cadil, adl (arpç) s. – 1 adâletli; âdil
olan; 2 eşitlikçi olan; 3 hakkâniyete
uygun olan
adios, adiyos (palu) i. – Allah’a ısmarladık; [adi yâ sözüyle ilişkisi; adi-git >
‘Tanrıyla birlikte git’]; *adi git artık*;
*ade… adee*; *adeeee, sür eşe’eni*
admana, adhmana, ādhmāna, idman,
azman (ibra, hind, snsk, muht) i. – 1
idman; 2 şişme; 3 spor; 4 beden hareketi yapmak; 5 vücudun işlek veya
alışkın hâle gelmesi; *idman hocanız
var mı?*; [azman sözüyle ilişkisi; adman, adaman; edaman, adıyaman;
azman > kocaman]; [odabaşı sözüyle
ilişkisi > adabaşı, yarımada; kocabaş;
kocabaşı; şişman; şişman adam; Büyük-Mandıra ada’sı sözüyle ilişkisi];
[ûdî sözüyle ilişisi]
adna (muht) i. – İbrâhim peygamberin
annesinin adı; [adnâ > âd’dan gelen >
adnân sözüyle ilişkisi]

adon (phon) i. – Tanrı; lord; ilâh; hüdâ;
baba; [Adana adı ile ilişkisi; bu Ugarit sözcüğünün ad'dan türetildiği sanılıyor]; • adon (ibra, grek) i. – ateş
(lit&m); [od sözüyle ilişkisi; âd ve od
> baba ve ateş; odun - adon ilişkisi]
adonai, adon (ibr) i. – 1 Tanrı; sâhip;
efendi; mâlik; yhwh; yâhû; 2 İsrâillilerin ilk zaman diliminde semâvi nitelikte olan veya kimi zaman ‘insan
biçimli’ tasavvur edilen tanrılarına
verilen ad; 3 bazen kralların adonai
olarak tanımlanması; 4 erkeğe işaret
etmesi ve ‘koca’ anlamında kullanılması; 5 Mısır kralını betimleyen bir
lâkap; 6 evrenin Tanrı’sı; her şeyin hâkimi olan; [Adana ile ilişkisi]; 7 ‘Tanrı
bizimle birlikte’; Tanrı’mız; Ado veya
Ade adlı tanrıya tapan kişi; [adalı sözüyle ilişkisi]
adonis (grek) i. – 1 lord, master, sâhip,
efendi, Tanrı; 2 Grek tanrıçası Afrodit’in kocası; 3 Fenikelilerin yıllık
sebze üretim tanrısı; 4 Astarte veya
Aşorat’ın (Ashorat) âşığı; 5 Memphis şehrinin tanrısı; 6 Osiris’in veya
Mısır’daki Thebes şehrinin tanrısı; 7
Bacchus’un bir diğer adı

adri (ibra) i. – Tanrı’nın yücelik simgesi;
Tanrı’nın azameti; *Odri baaa, yürüyün*; 3 yıldırım; 4 şaşırtıcı haber; 5
beklenmedik bir olay; [adriyatik denizi > şekli ve şemâili ile Tanrısal yüceliği hatırlatan deniz]
adri, odri (hind, snsk) i. – 1 dağ; 2 dağlar arasında kalan derin vâdi veya çukurluk; 3 taş (Vasu adlı tanrıya eşlik
eden); 4 soma’yı ezmek veya öğütmek için kullanılan taş; 5 sapan için
taş; 6 yıldırım; 7 bir ağaç; 8 güneş; 9
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aello
kabul etmek, kişinin içine işlemek,
beynini yemek; iğfal etmek; esir almak; esir alınan o şey ‘deniz’ veya
‘kişinin beyni’; aga’nın esir aldığı su
lar; agus, agse, agçe, egece, agız,
agustos, ogüstüs, ogan, ogun; Ag ve
Eg > Tanrı; Agus, Akis, Eke, Ege, İye >
tanrıça; Ag, tûla anlamında; tûla iki
kefeli altın terazisini dengeleyen sivri uçlu ‘ibre’ demek; tûla sözüne eski
insanlar ‘as’ adını veriyorlarmış; ‘as’
asılı olan, anlamında; Amr-ibn’ül-As
> As’ın oğlu Ömer demek; Asia sözü
As’tan geliyor, ‘Tanrı’nın toprakları’
demek; As, edebe mugayir olmaması
için Kas, Kös, Köse şeklinde tanımlanıyor; K-As > As gibi olan demek; ‘K’ takısı benzetim veya hatırlatma edatı; K
> kâi, anlamında; ‘yerine geçen’ ‘onun
gibi olan’ demek; Ege Denizi > Tula’nın
Denizi, Aga’nın Denizi; As’ın Denizi;
Kas’ın Denizi; Ak’ın Denizi; Akl’ın Denizi; (metaforik olarak, somut neslerden
hareket ederek soyut yüce bir düşünceye yükselme ve böylece varlığın
özünü anlamaya çalışma)]
aello, aellopus, podarge, kelaino, okypet (grek) i. – 1 Grek tanrısı veya
tanrıçasının adı; 2 Amazon kadını; 3
fırtına; fırtına gibi; kasırganın ayağı;
kasırganın hortumu; • aellopus – aello’nun ayağı; • -pus – ayak veya ayağa benzeyen parçalara ilişkin isimler,
epiteller oluşturmak için kullanılır; 4
uluyan; inleyen; inleyen dişi cin harpies’lerden biri; 5 fırtına gibi hızlı; 6
iğrenç melez; 7 Yunan mitolojisinde
yırtıcı dişi cinlerden biri; 8 • aello –
kuş vücutlu, soluk yüzlü, sıska bir kadın [parmakları aslan pençesi şeklinde gösterilmiştir]; 8 dişi cin / iblis olarak değerlendirilen harpie’lerden biri
aello, aeolus (grek) zrf. i. – 1 kasırga gibi
hızlı; 2 Tanrı’nın suçluları cezalandırıp
barışı sağlamak için duruma hızlı müdâhale ettiğini gösteren bir sözcük; 3
Tanrı; 4 başlangıçta güzel kanatlı bir
kız veya peri iken daha sonra kanatlı
bir canavar; 5 bazen yarı kadın, yarı
eğik gagalı bir kuş (lit.&m)
aellope, allope, elope, eloping (almn) i.
– 1 (modern anlamda) aşık olan çocu-

uygulamak veya kendini bir şeye adamak; 10 arzulamak; hevesli olmak; 11
• Ādṝ; Adr (snsk) i. – ezmek; yarmak
[odri bâ, sözü > hadi şunları ezelim;
haklarından gelelim; soma > tanımlanmamış semâvî bir bitki, tohumları
(?) ezilerek suyu veya özü çıkarılan;
soma > ‘sumak’ bitkisi; soma > damıtılmış, süzülmüş su; iksir; som altın]
aḍu (taml) f. – ısıtmak; pişirmek
adu, adû (urdu), adüv, ācådâ (arpç) i. –
düşman; düşmanlar
advokat (mkdo, iskandinav dilleri), advocate, ‹vôkeyt› (ingl) i. – avukat; [konuyu ısıtıp pişiren kişi; kişinin haklarını koruyan; ona hâmîlik yapan]
aegaeus, aegean (grek) i. – Ege denizi;
Ege denizi’nden; Ege denizli; Türkler
tarafından Ak/Ag Deniz veya Beyaz
Deniz olarak adlandırılan; [Aga Denizi, Agha Denizi > Dağ denizi; Saila denizi; Sıla Denizi; yanan-parlayan deniz; aga > ikisinin arasına müdâhale
eden bir ön parça; aga > bir erkeğe
seslenirken kullanılan vokatif bir parçacık; ateş; sıcaklık; ‘tam tutulmayı’
veya bir şeyin evvelini ve âhirini temsil eden erkil 7 rakamı; yanan 7; belirli bir duruma veya âleme düşmek;
sabırla beklemek; birden, ansızın;
agha > koruyucu tanrı asura’nın adı;
kirleten; bütün bir kütle; yekvücut
olan; yaralayan biri; ıstıraplı, kederli, sıkıntılı olan; aşk ve nefret gibi bir
tutku; günâh tanrıçası; ag > sarmak,
kıvrılmak, dolambaçlı veya zikzaklı
bir şekilde hareket etmek; sarılmak,
dolaşık ve karmaşık olmak; [yanlış bir
şekilde Yunanlı zannettiğimiz fakat
gerçekte bir Hint dervişi olan Sakti
antik dönemde ilkel kayığıyla adalar
arasında dolaşırken aklından çıkarmadığı ‘ag’ fikrini zikrine yansıtmış
olmalı]; *agtır benizi götürür denizi*;
*ag-agçe kara gün içindir > karı-koca
kara gün içindir*; aga-naga, aga-nigi
> suyla ilgili bir şey; birini özel bir ritüel düzenleyerek gizli ve ne olduğu
belirsiz bir topluluğa, cemiyete veya
gruba kabul etme eylemi; kişiyi ‘törensel soyut bir tâk’ altından geçirerek bir derneğe, tarikata, mezhebe
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aellope
ğun, hizmetçinin veya eşin evlenmek
için evden kaçması; kaçmış kız; 2 yoldan çıkmış; 3 eğimli, yamuk; 4 çarpık;
ters; yan; 5 alt etmek; kabahat işlemek; 6 güvenilir olmaktan çıkmak
aenêas, enez (grek) i. – 1 Anchises ve
tanrıça Venüs’ün mitolojik oğlu; 2
Romanların / Romalıların atası; 3 Trojanlar; 4 Trojanların yeri
aeôlides (grek) i. – 1 ulysses, alîzez, alîze
aeôlus’un torunu; 2 cephalus, kafalus
aeôlus’un büyük torunu; 3 trompetçi
veya borazancı; [Tanrı adından alınmış isimler olabilir]
aeolus (grek) i. – 1 Hellen ve peri güzelliğine sâhip olan kişi (nymph); 2 Orseis’in oğlu; [rüzgarlara veya kasırgalara
hükmeden]; [oğlu sözcüğüyle ilişkisi]
aeôlus (grek) i. – Aeôlian adalarının
(mecz.) kralı; böyle adlandırılmasının nedeni bir zamanlar rüzgarların
tanrısı olarak adlandırılması nedeniyledir; [Trakya’daki oolusu sözüyle
ilişkisi]; [ulus sözüyle ilişkisi; aeôlus
veya oluç > âlî’ler… İlus adlı tanrıya
veya tanrıçaya inanan kişiler; lazlar;
‘rüzgarların tanrısı’ derken literâl ve
mecaz anlamların her ikisini birlikte
düşünmek gerekiyor]
aeolus, aeoli (lati) i. – Lâtin tanrısı; • ilus
– Fenike (Phonecian) tanrısı; [ilâz,
ilât, ilâç sözcükleriyle ilişkisi; ilaç literal anlamda değil]
aerobik (trkç) i. – 1 vücûda enerji kazandırmak amacıyla bolca oksijen tüketilerek yapılan egzersiz türü; 2 müzik
eşliğinde hızlı bir ritimle yapılan jimnastik
aerogram, aerogramme (trkç) i. – 1 telsiz-telgraf; 2 zarfsız uçak mektubu
aether, eris, eriş, eser, esir (grek) s. – yanan bir şey; [Balıkesir > yanan balık
veya balık gibi olan şey (mecaz)]
aeus, âus, avs, as (grek) s. – ea’ya âit
olan; Kolhislilerin eski adı; Kolhisli;
• alaios – yabancı, yabancılardan;
[aeus > Tanrı’ya inanan Kolhisliler;
alaios, alayos > (a) yabancılar; (b)
yüce Tanrı’ya inanan kişiler; ala >
yüce; aus veya as > Tanrı]

afa (itly) s. – kapalılık; sıkıntılılık (hava
için)
afa (mısr) f. – 1 dolmak; 2 tatmin olmak;
3 doymak; [iyice doy, tatmin ol anlamında; âfiyet olsun sözü]
afâ (samo) i. – 1 fırtına; 2 f. fırtına çıkmak; *olaaa, üle bi fırtına çıktı ki…*
afa, âfat, āfetͻ, âfet (arpç, osmn) i. – 1
felâket; âcil durum hâli; felâketler;
kötü durumlar; 2 tipik olarak küf, pas
ve is gibi mantarların neden olduğu
bir bitki hastalığı
afa‘afa (samo) s. – 1 (bir şeyi) olduğundan daha büyük, daha iyi veya daha
kötü olarak temsil etmek; eden; 2
güçlü, kuvvetli; [alla-ala ile ilişkisi]
afâde, ifâde, fâide (arpç) çklu – 1 fayda;
2 faydalı; 3 faydalı olmak; 4 yararlı olmak; *ifâde vermeye gittim*; *ifâde
vermeye çağırmışlar*
afaf, āfaf, afif, hafif (arpç, trkç) zrf. – 1
az miktarda; 2 çok az; 3 hafif; *eften
püften meseleler*
afak, ufuk, ufk, ufq (arpç) çoğ. s. i. – 1
ufuklar; 2 şık; 3 görünüş ve tarz olarak hoş bir şekilde zarif ve şık olan;
(tekl.) • ukf – gökyüzü; evren
afaka, âfâkî, afaki (arpç, osmn) zrf. s. – 1
sübjektif; öznel görüş ve düşünceler;
2 yalan söylemek; 3 hayâlî konuşmak;
4 kanıt ve belgelere dayanmadan konuşmak; *konuşuyor konuşuyor, hepsi âfâkî görüşler*
âfâkî (osmn) zrf. – 1 yalan; 2 gerçekliği olmayan görüşler, sözler; 3 havada asılı
kalan sözler
afal, cafâl, ufûl, ufaldı, ufalandı (arpç,
trkç) zrf. – yavaş yavaş küçüldü, kayboldu (ay); • afil; efil – 1 tetikte olan;
2 çabuk; 3 hızlı; 4 çabuk olan;• ta’fil
– birisine saygı duymak
afallamak (trkç-ağız) f. – 1 kötüleşmek;
2 çökmek; *gerçeği yüzüne vurunca
birden afalladı*; 3 şaşırmak; 4 şaşırıp
kalmak; 5 kesilip kalmak; 6 elden-ayaktan kesilmek; *Ne o afalladın mı*;
*Öyle bir afalladı ki*
afandi, efendi (osmn, grek) i. – beyefendi; sör; sâhip; efendim; sayın; bayım;
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âfiyet olsun
beybaba
âfât (arpç) i. – 1 ahlâkî eksiklikler; 2
günâhlar; [İslâm öncesi döneme âit
bir terim. Örtük planda zarar veren
büyük doğa olaylarının ahlâkî eksikliklere, günâhlara bağlanması; Hz.
Ebu Bekir’in Hz. Peygamberimiz için
bir sözü: asamâhû minel âfât > Allah
onu günâh ve kusurlardan berî kıldı]
afḍal, efḍal, efzal, afzal, efdal (arpç) s. –
1 daha iyi olan; 2 daha fazîletli olan; 3
Tanrı’ya daha fazla yakınlaştıran; *iki
yerine dört rekat namaz kılmak daha
efdaldir*

Sanskritçede ‘Tanrı’ anlamında; Ka >
Büyük Prusa, Büyük Brahma; Lâtinlerin Hint coğrafyası ile olan ilişkileri
belli olduğundan büyük bir ihtimalle
‘üfüren’ sözünü Ka ile birleştirerek
‘üfüren Tanrı’ kavramını üretmiş olmalılar; Afrika dilinde ‘afer’ sözünün
yanan / tutuşan anlamına gelmesi
mecaz anlamı güçlendiriyor ve bir şekilde Tanrı’ya izâfet içeriyor]; • aferin
(trkç, osmn) – ‘üfürüğün güçlü olsun’
anlamında; • afer – üfürük; üfleme; •
in (ina) – güçlü, kuvvetli; • in (ina) –
bebek Krişna’nın ‘boynunu’ korumak
için sığır çobanları tarafından terennüm edilen veya kendisine çığırı yapılan bir tanrı; [eskiden sadece sûfiler
değil şifâcılar, yaşlılar, neneler, dedeler, hattâ anne ve babalar çocuklarının üzerine ve kimi zaman da ağızlarına üflerlerdi; üfleme tanrısal bir güç
aktarımı, iyilik ve sağlık veren bir şifa
rüzgarı olarak değerlendirilir ve kimi
yaşlılar için ‘nefesi kuvvetli’ tanımlaması yapılırdı]
affa, affan (arpç) f. – 1 ‘abstain’; bir şeyi
yapmaktan veya zevk almaktan kendini alıkoymak; kendini tutmak; 2
ölçülülük; 3 bediî zevklerden uzak
bir şekilde manastır hayatı yaşamak;
*beni affet*; [türevleri: ciffat, ciffet,
c
afif]
affiliation, ‹efili’yeyşın› (ingl) zrf. i. f. – 1
üyelik; üye olma; bağlantılı olma; 2 iltisâklı olma; ilişkili olma; 3 resmî veya
gayrı resmî olarak ilişkilerini sürdürmek; 4 oraya gidip gelmek; takılmak;
eklemlenmek; müdâvimi olmak; [Efil
sözcüğüyle ilişkisi]
afilli, afili (osmn) zrf. – vehimli; *çok afilli
bir kadın* • afili – gösterişli; çalımlı;
hava atan tarzda yürüyen veya tavırlara sahi olan
âfiyet olsun, âfiyet (trkç) ifâde – 1 sağlık
olsun; 2 yediklerin vücuduna yarasın;
3 Tanrı yediklerini vücudun için yararlı kılsın; 4 iyi olma hâli
afkâr, efkâr āfkâr (arpç) i. – fikirler; düşünceler; *efkâr bastı yine beni*
aflâk, eflak, āflak (arpç) i. – 1 evren ve
gezegenler; 2 evrendeki semâvi var-

afer, afri (ingl, afri) f. – 1 yanmak; 2 sıcak olmak; • afri (ingl) i. – 1 duman;
sıcak buhar; dumanı üstünde; 2 mânevî şeyler; rûhânî şeyler; [ilgili diğer
terimler > afarik; afura; afurai; afu,
afu-ra]; • afura – Aten’in (Güneşin)
toprakları; • ayten – güneş; • afuraka – yaratıcı; • africo (oscan) s. – yağmurlu; • fr, ffer (oscan) – saklanma
yeri; mağara (ifri); • apiru (semt) i.
– bandit; haydut; [Lâtince olan Africa
kelimesi başlangıçta sadece modern
Tunus çevresindeki bölgeye atıfta
bulunmak için kullanılırken yavaş yavaş tüm kıtaya yayılmış; Türkçedeki
‘aferin’ sözü bir şekilde africa sözüyle ilişkili olmalı; *bak rüzgar ne güzel, üfür üfür esiyor*; ‘üfür’ ve ‘afer’
sözcükleri arasındaki ilişki; “sıcak ve
aynı zamanda serinleten” anlamında;
hem sıcak hem de serinletip rahatlatan; literâl ve mecaz anlamların her
ikisini de içeren bir niteliği sâhip; Fenike dilinden Arapçaya geçen afar’ın
‘toz’ anlamında olduğu belirtiliyor;
‘üfüren’ ve ‘üfürülen toz’; Ca veya Ka
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afkâr
lıklar; [galaksiler; meteorlar; gezgenler; nebulalar; gazlar]

aflaq, eflaq, āflaq (arpç) i. – dağ ve kayalardaki yarık ve çatlaklar
aflâtûn, eflatun (arpç) i. – Plato
afra, aphros, aphrodite (grek) i. – 1 köpük; 2 denizlerin, okyanusların köpüğünden doğan kraliçe [afra-tafra
sözüyle ilişkisi]
afri, afrin, aferin, aferim (frsç) edat, ünl.
– 1 bravo; 2 mükemmel; 3 yi yaptın;
[bir tür övgü]
afridgâr (hind) i. – Yaratıcıya niyaz eden;
• afer, afri – yanan; sıcak olan; yakan;
• ka (snsk) – yaratıcı; Great Purusa,
Büyük Prusa; Presuova; Pıras-Baba;
Pers-Baba • afri-ka – yakan yaratıcı; •
gâr – niyâz eden; duâ eden; yakaran;
hamd eden; ilâhîler söyleyen
afsar, ‹efsar› (frsç, urdu, ingl) i. – 1 subay; 2 serdar; 3 komutan; lider; officer; 4 taç; 5 polis memuru; 6 yönetici
memur
afşar, afsar (trkç) i. – ateş; [(ateşli baş);
âfât oldu > ateş yağdı]
afüvvün kerîm (arpç) s. – Allah çok af
edicidir ve ikrâm sâhibidir
afv (arpç) f. – 1 bir şeyin eserini gidermek; 2 ortadan kaldırmak; 3 terk etmek; 4 mahvetmek; 5 bağışlamak; 6
fazlalık; 7 artık; 8 îfâ etmek
afyon, afiun, āfîyûn (arpç, osmn, trkç) i.
– 1 afyon; 2 uyuşturucu
ag (sansk) i. – güneş; tanrı • agni – ateş,
tanrı
ag, ak (arpç, snsk) i. – parmak
ag, ak (snsk, mısr) f. s. – 1 tortuslu bir şe-

kilde hareket etmek / hareket eden;
2 bükmek; büken; 3 dikkatli, yavaş bir
şekilde ve acıyı alacak şekilde hareket
etmek; bu şekilde hareket eden; 4
sarsmadan hareket etmek; sarsmadan hareket eden; 5 dolaylı bir şekilde hareket etmek; dolaylı bir şekilde
hareket eden; 6 tanrı; [ay ve ak/ag,
ayak, uyak sözleriyle ilişkisi, *ay’ı
aklamak* veya *ayı h(ak)lamak*,
*hakkından gelmek*]; [tortuslu > tartaklamak; türtmek; dürtmek; tortu
bırakacak şekilde]
aga (trkç) i. – 1 ‘bey’ yerine kullanılan bir
unvan; 2 baba (lit&m); 3 koca; 4 agabey; abi; 5 okuma-yazması olmayan
yüksek statülü bir kişi; 6 rûhâni lider;
7 tûla; 8 as; 9 bir terazinin kefelerini
dengeleyen ibre; [okumuş kişilere
verilen bir unvan olan efendi sözcüğünün tam tersi]; • yeniçeri ağası –
yeniçeri lideri; [yeniçeri çavuşu]
aga, n’aga (hind) i. – 1 dağ (lit&m); 2
(Hint mitolojisinde) yarı ulûhil bir
ırkın üyesi; yarı insan yarı kobra formunda; [suyla ve bazen de mistik bir
tarikatla ilişkilendirilir]; 3 yılan tanrısı; 4 su ve doğurganlıkla ilgili; [nâci,
nâciye kelimesiyle ilişkisi; fırka-i nâciye > kurtuluşa ermiş olan insanlar]

âgâh, agâh, egâh, gâskâr (çğty, osmn,
frsç) s. – 1 bilen; 2 bilgili; 3 haberli;
4 uyanık; 5 öngörülü; 6 farkında olan
[Türkçede standart yazılışı: agâh; dile
kolay gelen söyleyiş biçimi âgâh]
agam (pncp) f. – 1 yüceltme; saygı duyma; 2 genişleyen; derin
agama (endn, pali, bdiz) i. – din; • beragama – 1 bir dîne sâhip olduğunu beyan etmek; 2 dindâr; [Bergama şehri;
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agsar
(lit&m); [kula > çukur, oyuk veya kuyu
anlamında]; [koliçani > can çukuru;
eni-konu sözüyle ilişkisi]; *enikonu
oturmuşlar planlamışlar bunu*
agniyâ, egniyâ (arpç) i. – zenginler
(lit&m)
agora (grek) zrf. i. – 1 ön; 2 cephe; 3
önünde; 4 meydan; 5 başlangıç; 6
başlangıç yeri; 7 toplanma yeri; 8
toplanma alanı; 9 Pazar yeri
agra, agora (hind) i. – 1 pazar; pazaryeri;
2 taç şehri, taç yeri; [Taç Mahal]; 3 ilk;
en yüksek; en iyi; 4 baz, temel, dayanak, esas, kâide, kök, asıl; [Tanrı’ya
işaret olabilir]; [‘yüksek’ anlamında
Agrı Dağı adıyla ilişkisi, Agra Dağı,
Yüce Dağ, Tanrı Dağı]
agra, gara, gar, gâr (hind) zrf. – 1 çekmek;
2 kendisine çeken; 3 toplayan; *tren
garı > toplayan istasyon*; [gar, agar,
cer, câri, cereyân, câriye sözcükleri
arasındaki akrabalık bağları; Tanrı’nın
yaratma fiiliyle ilişkili olan sözcükler]

beragama islam > İslâm dînine mensup; Arnavutlardaki ‘Agim’ erkek adı
> dindâr veya Tanrı’ya inanan; Agah
ve Agim aynı anlama gelen sözcükler]
agar, acar, acer (snsk) i. – 1 ev; 2 • aagar
– ‘özel zevkimiz var ama mülkümüz
yok’ anlamında bir tür çadır; 3 • agarenler, hagarenler – çadırda yaşayanlar; [hagar, hacer > İsmail’in annesi;
hacerî > hicret hâlinde çadırda yaşayan kişiler]
agarmış, akarmış (trkç-ağız) s. – 1 beyazlamış; 2 rengi solmaya başlamış
agbala (ibo) i. – 1 kadın; 2 aynı zamanda
unvanı olmayan bir erkek veya erkil
için kullanılır; [akbal soyadı ile ilişkisi;
‘ag’ın balı’ olarak yorumlanabilmesi;
agbala > küçük-ag; agbala’nın lingam
simgesi olarak değerlendirmeye açık
olması]
agentis (rusç) i. – 1 ajan; 2 cins; 3 öge;
4 vekîli-harç; 5 temsilci; mümessil; 6
vekîl; birinin yerine geçen; 7 asıl sahibinin yerine konuşan; 8 müçtehid;
içtihâd yapan; 9 age veya aga adına
konuşan; 10 tanrısal nitelikte hükümler koyan; 11 Tanrı adına konuşan
aghast, ‹egaast› (ingl) f. – 1 donakalmak,
2 çok korkmak; 3 dehşet içinde kalmak; [Tanrı’ya atıf içiren agasar kelimesiyle ilişkisi; • aghasur (hind) – 1
günâhkar şeytan; 2 günâhkar cin; 3 su
kuşu (mecaz)
agile (itly) s. – 1 çabuk; 2 çevik; [âcil, acele kelimesiyle ilişkisi]
agni (hind) i. – 1 Hinduların İndra’dan
sonra gelen ikinci sıradaki ‘ateş tanrısı’ (lit&m); [İndra-Hava ve Surya-Gökyüzü tanrısıyla birlikte üçlü bir takım
oluştururlar]; 2 dînî simgesel anlamı
olan ateş; 3 yaratılışta rol oynayan
beş elementten biri olan ‘ateş’; 4 ateşin ışığı, şavkı; 5 Brahmin, ârif insan;
6 hayat veren bir nefes veya üfleme;
7 güneşin ışığı veya ateşi, 8 gök gürültüsü ve yıldırımların tanrısı; tanrıların
ağzı; [‘anî nerde’ sözüyle ilişkisi; anî,
agni’den bozulmuş olabilir, anî-toli
adıyla ilişkisi]]
agnikula (hind) i. – kutsal ateş çukuru

agṩâd (arpç) i. – vücutlar; bedenler;
[gṩâd ve cesed, ceset (tekl.) sözcükleri arasındaki ilişkiler; cesed > canını
kaybetmiş beden]
agsak, aksak (trkç) s. – 1 sekerek; 2 topallayarak yürüyen (limping)
agsar (trkç) zrf. – 1 aksar; 2 Tanrı’ya kalır;
3 Tanrı’yla olan biri; *işlerimiz agsar
> Tanrı’ya kalır*; [AkHisar, AkSar, AkSarık sözleriyle ilişkisi]; [sar (snsk) >
1 seyir hali; 2 hareket halinde olma;
3 yönelme; 4 uzanmak; 5 uzamak; 6
gerilmek; 7 doğuya veya doğuşa doğru gitmek; 8 ok gibi hızlı olan; 9 ok
yağmuru; 10 tanrının veya Taner’in
oku; 11 agkule; 12 agbaş; 13 akku17

agû
le; 14 beyazkule; 15 beyazhisar; 16
beyaz-sarık 17 beyaz-sırık; *agasar
dereleri aksa yukarı, yukarı / seni vermem ellere / agasar dereleri / bulanık akayisun gözlerimin içine*
agû (trkç-ağız) ses – bebeği konuşmaya
alıştırma sesi; *agû, agû, hanii-miş
o*; [agû > ag’dan gelen yavru]
agun, acun (endn; trkç) f. – (lit.) 1 ipotek
etmek; 2 rehin vermek; [rehin veren
ag; rehin veren ak; un (snsk) > sebebi olan; müsebbip; ag’un > hep ag’ın
yüzünden odu, buna ag sebeb oldu,
‘ok’ sebep oldu; agun > daha sonra
geri almak üzere ‘altınlarını’ birisine
rehin veren veya ipotek eden; acun,
ogün, ogan, akan, agan, okan > okçu,
çok iyi ok atan, ok atmada mâhir olan
(lit&m)]
agustus (latn) i. – milâttan sonra üçüncü
yüzyılda yaşamış Roma imparatoru;
[ag > tanrı; sto, şuto, şita, sita > övülen, teşekkür edilen, hamd edilen;
stus, stos > yüce; yüksek; tepe; zirve;
dağ; bir yükselti; bir kule; ak-kule; akhisar; Tanrı]
agzal, gazal, gazel, güzel (arpç) i. – erotik
şiir; [ag ile donatılan; ag ve zil'i öven;
ag ve zil'i yücelten; zel > zil anlamında]
ağıl (trkç) i. – koyunların tutulduğu ve bakıldığı yer; [ag’ın barınağı; yuvası]
ağır-aksak (trkç-ağız) zrf. – 1 yavaş bir şekilde; 2 dinlenerek; *Ağır aksak yola
koyulduk*
ağırlama (trkç) f. – 1 ziyâfet vermek;
2 yemek vermek; [ag’ı veya aga’yı
memnun etmek]
ağırmak, ağarmak, akarmak (trkç-ağız)
zrf. – beyazlamak; *bak hele, saçlarım nasıl ağardı*
ağnamak (trkç-ağız) f. – 1 inlemek; 2
esnemek; 3 yerinden kopmak veya
sökülmek; 4 eğilmiş; eğilmek; 5 bükülmek; 6 saygıyla boyun bükmek; 7
sagıyla selamlamak; 8 alçak gönüllü
olmak; *fidanlar eyice ağnamış*; 9
omuzunu düşürmek; 10 eğik veya ya
muk oturmak; [ag, aga sözüyle ilişkisi]
ağrı dağı > bk. araara

ağşam, aaşam, ahşam, ahşamınan (trkç-ağız) i. – akşam; • ahşam (arpç) –
büyük bir zâtın yakınları, mâiyeti, taraftarları (tek. haşem)
ağzı şaplatmak (trkç-ağız) zrf. – yemek
yerken ağızdan sesler çıkarmak
ağzında bakla ıslanmıyor (trkç-ağız) deyiş – gizli kalması gereken bir olayı
hemen başkalarına anlatan kişi; [ag,
aga sözüyle ilişkisi]
ah, aah, yah, yahu, hu (mısr) i. – eski Mısır tanrılarından; daha sonra Thoth’a
(Zat’a veya Zeus'a) dönüşmüş
ah, ahh (trkç) ses, prç. – iç geçime; hayıflanma; üzüntü belirtisi; [ag ile ilişkisi]
ah, oh, ooo, eh, avv (trkç) ses, edat – 1
sürpriz; 2 zevk; 3 iğrenme; 4 kınama;
5 acı ifâdesi; 6 hayret ifâdesi; 7 • eh –
naa’palım anlamında; 8 • avv – utanma; [tamamı farklı duyguları ifâde et
mek için kullanılır]
aha, ah (penc) ses – ‘işte bu’
aha, ahaa (trkç-ağız) ses, edat, zrf. – 1
sürpiz, şaşkınlık ve rahatsızlık ifâdesi;
*ahaa, şu işe bak*; 2 zafer veya zevk
ifâdesi
aha, ia, ya, yâ (snsk, arpç) zrf. – evet, kesinlikle; yâ evet
ahabba, ehabbe, āhabbe, ahbap, habbe, habîb, habip (arpç) i. – 1 sevgili;
2 tanıdık; 3 sevilen arkadaş; 4 dost; 5
aşık olunan kişi
ahad, ehad, āhad (arpç) i. – 1 bir; benzersiz olan; eşsiz; 2 • al-ahad – Allah,
Tanrı
ahad, uhud, cuhdeͻ (arpç) i. f. – 1 uhdesine almak; 2 kendi üzerine almak; 3
söz vermek; 4 ahidnâme; 5 bir kimsenin üstünde olan iş veya şey
ahad, yevmi ahad (arpç) i. – 1 bir; 2 pazar günü; 3 birinci gün
ahala, ahali, hala, hâle, ala, âla, ayla,
aile, ohel, ahl, ehl, ehli, ahla, alla,
elle, ello, allo (muht) i. f. – 1 evlilik;
2 ev-barg sahibi olmak; 3 ev; hâne;
mesken; 4 evlilik çadırı; evlilik tentesi; cuppası; kubbesi; kabı; kebe’si;
kâba’sı; kâbe’si; 5 mutlulukla oturulup
yaşanacak yer; mutluluk toprakları;
18

ahissa
ahde, cahd, ahid, ahd (osmn) i. f. – söz; •
ahd etmek – söz vermek; *ahde vefâ
asıldır*
ahem-ehem (trkç-ağız) ses – 1 öksürerek
veya nefes vermeyle zolayarak gırtlağı
temizlemek; 2 konuşmaya hazırlık yapmak; 3 birisini gizlice uyarmak
âher, âhiri, âhir (arapç, osmn) zrf. – 1
diğer; 2 diğeri; 3 arkası; 4 sonrası; 5
devamı; *âhiri gelecek*; *yemeğin
âhirinde ne var*; • âhirinde – arkasında; ardından gelen
aheste, âheste (osmn, trkç) s. – 1 yavaş
bir şekilde; 2 ağır bir şekilde; *alma
mazlûmun âhını çıkar âheste, âheste*

*ala-pullu*; *elle gelen düğün-bayram*; 6 Allah; Tanrı; 7 Tanrı’nın ve
tanrıçanın toprakları; 8 cennet; 9
sulak; sulu; 10 tanrıça; kadın; gelin;
kız; 11 kırmızı; kırmızı gelincik ve kır
çiçeklerinin çokça bulunduğu yer; 12
kâm alınacak yer; 13 dolunay parçası;
14 âlâ yer; çok iyi bir yer; 15 zâhire
/ tahıl yetiştirilebilecek iyi bir yer; 16
daganca; doganca yeri; dögenci yeri;
17 düğün yapıp evlenilecek yer; 18
bereket; verimlilik; 19 doğurganlık;
20 tahıl tanrıçası; 21 tanrı Dagan’ın
yeri
ahâli, āhâli (arpç, osmn) i. – 1 insanlar; kişiler; şahıslar; 2 yöre sakinleri;
3 köylü; 4 kasaba halkı; 5 topluluk;
*sonra ahâli ne der*
aham, ehem, ahimsa, âhım (snsk) s. – 1
‘şiddet içermeme’ konusuyla ilgili; 2
ahimsa simgesi; 3 huzur; 4 huzurlu;
5 iç huzuru veren; *sanki âhım-şâhım
bir yermiş gibi ballandıra ballandıra
anlatıyor*
ahara (snsk) âhâr (frsç) i. – 1 Sanskritçe
vihar sözünden türetilmiştir ve Budist tapınağı anlamına gelir; [ahır sözüyle ilişkisi; nazîre olsun diye mi bu
söz seçildi?] 2 besin; yiyecek; gıda; 3
Yoga felsefesinde bilinçliliğe ulaşma
veya erişme aracı; aydınlanma; nurla
dolma; irfâna gark olma; 4 Vedanta
felsefesinde ahara ‘kap’ anlamına gelir; bilincin taşındığı ve tezahür ettiği
kılıflara veya koshalara (kuşaklara /
tabakalara) atıfta bulunur; 5 • ahır
(trkç) i. – hayvan barınağı; hayvanların beslendiği yer; 6 • ahar – doğu
Azerbaycan’da bir yerleşim yeri adı; 7
• ahar – dişbudak ağacı
aharlama (osmn) f. – Kağıdın yazı yazmaya elverişli hâle gelmesi için üzerine
kimyasal madde sürmek; [ahar > ‘yemek yemek’ manasında olup kağıdın
kullanışlı hale getirilmesi için kimyasal maddenin sürülmesi sebebiyle bu
isim kullanılmıştır]
ahbâb (trkç-ağız) i. – arkadaş; sevgili; birinin sevdiği kişi; dost; hemşehri; *o
benim ahbabımdır*; *heey ahbâb*
ahbâr, āhbâr (arpç) i. – haberler

ahî, ehî (osmn) i. – 1 sûfî tarîkatında
kardeş veya bir diğer üye; 2 âhîlik
teşkilâtı; [bazen istismâr edilip haksız çıkar sağlamaya yönelik ‘menfaat
grubu oluşumları’ olarak ortaya çıkmış veya bazı açıkgöz tipler bu tür
teşkilatları istismâr etmişler]; 3 kardeş; kardeşlik; kardeşlik örgütü; *yâ
ahî nerelerdeydin*
âhiret, âhiret (arpç) i. – 1 öteki dünya;
2 insanın ba’del vefât vâsıl olacağı
âlem; • âhiret adamı > âhiete yarayacak işler yapan kişi; • âhiret evlâdı > evlatlığa kabul olunan; • âhiret
kardeşi, ahretlik – mânevî kardeşliğe
kabul edilen kişi
ahissa, hâssa (arpç, osmn) s. – 1 konusunda uzman olan; *hassa ordusu*; 2
bir şeyde bulunup sâirinde bulunmayan kuvvet veya keyfiyet; [hususî sözüyle ilişkisi]; • hassâ, ahissâ – çıplak,
saçsız; • has (snsk) – tomurcuklanan;
çiçek açan; üfleyen; aşan; üstün olan;
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ahit
[hassa ordusu > üstün ordu]
ahit, cahid (arpç, osmn) i. – sözleşme;
antlaşma; *ahde vefâ asıldır*; • ahdetmek f. – söz vermek
ahkâm, āhkâm, muhkem (arpç) i. – 1 hükümler; buyrultular; 2 s. güçlü olan;
sağlam; güvenilir olan; 3 f. güçlü yapmak
ahlat, aalat (trkç) i. – 1 yabânî armut ki
dânesi küçük olup tam olgunlaşmadıkça yenmez; [hoşafı veya turşusu
yapılan]; 2 ahlat meyvesini veren
ağaç; *eskiden anam aalat turşusu
yapardı*
ahlatt, ihlât, ihlâṭ (arpç, osmn) zrf. – 1
karışık; karışım; 2 vücuttaki sıvılar; 3
safra
ahli, ehli, ahâli, ahali, ahlu, āhlu, âli
(arpç, osmn) i. – 1 akraba; 2 halk; 3
konu-komşu; *ahâlinin diline düşmeye gör*; *aalinin diline düşersin sonra*
ahliya, ehli (hind; arpç, osmn) i. – eş; eşi
âhlu, āhlu (arpç) i. – ‘Elysium ovaları’ için
Mısır’da kullanılan bir isim
ahmak (trkç) s. – 1 aptal; 2 akıl ve ferâsetten bî hâber ve bûn (uzak) olan;
• hamakuu (havâiyen dilinde) f. – 1
ayağa kalkmak; 2 dik durmak
ahmar, ahmer, ehmar, hamer, hamr, hamur (arpç) s. – 1 kırmızı; kırmızı olan;
pembe; gül kurusu renginde; bronz;
şarap renginde; kahverengi; kırmızıya
çalan renk; *hilâl-i ahmer’e yardım et
> kırmızı aya yardım et*; 2 Kuran’da
sadece bir kere ‘dağlara’ işaret etmek
üzere kahverengi anlamında kullanılmıştır; *güzellik ahmârdır > güzellik
kırmızıdadır*
ahmedpur (hind) i. yer adı – Ahmetbey;
Hindistan’ın Maharashtra eyaleti, Latur bölgesinde bir şehir; • pur (snsk)
– 1 kasaba; surla çevrili kasaba; doldurulan yer; 2 önce gitmek; önden giden (mecz.); 3 (geçerek) doldurmak;
4 memnun etmek, tatmin etmek; 5
içine üflemek; 6 bir salınım genliğinin
düzgün itmelerin etkisiyle artması
(rezonans) (mecz.); • beg, bey, bhiks
– 1 arzu etmek; 2 bir arzusunu dile

getirmek; 3 benliğini paylaşmak
ahol, ohel (ibrn) i. – çadır
ahra, ehrā; ahrâ (arpç, osmn) zrf. – 1
daha münasip; 2 daha lâyık; 3 daha
uygun; 4 daha şâyan; 5 daha değerli;
*bu adam taltîfe cümleden ahrâdır*
ahras (arpç) i. – 1 çağlar; 2 dönemler
ahrâs, āhrâs (arpç) i. – 1 muhafızlar; 2
koruyucular; 3 bekçiler; (tekl. hâris)
ahras, āḥraṣ (arpç) s. – 1 kaba, sert; [bir
kişinin veya konuşmasının kaba olması]; *hars-hurs içeri girdi*; *hars-hurs
yürümesinden onun ne mal olduğu
anlaşılıyordu zaten*
ahraz, ahras, ehraz, ehres, ahrez, ahres
āḥres (arpç, osmn) s. – 1 dilsiz; 2 (bazı
yörelerde) sağır ve dilsiz
ahriman, ehrimen (hind) i. – Zerdüştlük
(Mecûsilik) dininde kötülüklerin insan kimliği ile kişileştirilmesi; [harama bulaşmış insan; haraman; haramî
sözleriyle ilişkisi]
ahsan, ahsen, āhsen (arpç) s. – 1 daha
güzel olan; 2 daha iyi olan; 3 çok güzel; 4 husünlü, yakışıklı; *ahsen-ül hâlikîn hüdâyi bî-hûn > en güzel yaratıcı
akılla kavranamayacak olan Hüdâdır

ahura mazda (frsç) i. – tanrı; hayat veren;
büyük bir veren; büyük yaratıcı; hayatın, irfânın, ışığın, hakîkatin Tanrı’sı;
akıllı Tanrı, her şeyi bilen Tanrı (wise
Lord); [har-mazd, har-maça, har-maçın; kar-maç; har-mazı; har-servi; usta-maz; hurmüz; hur-muz; hürmüz;
hermes; er’mis; er’en; veren; beren;
buran; baran; baran-sel sözcükleri
arasındaki akrabalık bağları]; • ahrur
– ahr’dan gelen vahşi hızlı bir akış, es
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aigunua
/ O yârdan koparıp almayın beni /
Aman havar havar havar komşular
havar / Garibim vurulmuş komşular
havar / Askerim vurulmuş komşular
havar*
ahyânen, ihyânen (arpç) zrf. – 1 zaman
zaman; 2 ara sıra; 3 kâh-kâh
ahz etmek, āḥz (arpç) f. – almak, kabul
etmek, uhdesine geçirmek; tutmak;
*mektubu postadan ahz eder etmez...*; *ahz ettim, itâ ettim; > aldım
ve verdim* [devir çevirmelerinde uygulanan söz]
ahzân, ehzân, āhzân (arpç, osmn) i. –
endişeler; kederler; hüzünler; üzüntüler; *beytül ahzân > mâtem evi*
(tekl.) ‘hüzün’; ‘hüzn’
ahzar, ahdar, āhḍâr (arpç, osmn) s. – yeşil; gök (yaprak, sebze vb.); • ahdar,
anzer – yeşil; *anzer balı > yeşil bal*;
*libâsı ahdar > yeşil elbise* ;*hilâli
ahdâr > yeşil ay*
ai, ay (jpnc, çinc) zrf. – 1 düşkünlük; 2 i.
sevgi; şefkat; 3 f. meyletmek; meyilli
olmak; 4 • ay (trkç) i. – ay; moon
ai, eyy (penc) ses – 1 uzaktaki birine seslenme edatı, ‘ey sen’ anlamında; 2
konuşma sırasında ‘evet’ anlamında
konuşmanın sürdürülmesi için çıkarılan bir ses
aigi, eygi (tbet) zrf. – 1 yukarı ve aşağı; 2
inme ve çıkma; 3 yükselme ve inme;
[keman için kullanılan gıy-gıy sözüyle
ilişkisi; aga sözüyle ilişkisi]
aigii (solo) ses – 1 ünlem sesi; 2 f. – boşalmak; 3 çığlık atmak; 4 bağırmak; 5
i. – mısır koçanındaki tâneler (lit.&m);
[ayyuk, ayig, ayigi, eygi, ege sözcükleriyle ilişkisi]
aigu-ille, ai-gu-alla, ayay guillo (fran) i. –
1 iğne; 2 sivri uçlu dağ zirvesi; 3 matkap ucu; [*ay girdi*, eygi; igne; aygün; ay ve güneş; gilo dağı; cilo dağı]
aigunua, aygûn, aygün, aycan (solo) i. –
1 hikaye; 2 masal; 3 çocuklara anlatılan büyük bir devin hikayesi (mecz.);
[aga’nın, agasar’ın hikâyesi]
aikare, aykar, aykan (solo) i. – 1 fındık
kırmak için kullanılan ‘taş’ (lit&m); 2
fındık kıran (mecz.); [fındık kıran söz-

ki yazıtlarda arachgau, arahafelt olarak isimlendirilmiştir; *hurra, koşun
bre*; • ahura – ışık [Vedic inancındaki asura ile ilişkili olabilir, ahura-asura ilişkisi]; • hurra – boşalın, salın,
bırakın kendinizi; • hare – sıçrayan,
atlayan, hoplayan (leaper); hür-maz;
yar-a-maz; farı-maz (uzaktaki maz); •
shar-ab, şarab – shar suyu; har suyu;
kar suyu; baş suyu; başı hoş eden su;
• hare – gerekli olduğunda bırakan;
dinlendiren bir şey; [har sözcüğüyle
maz / muz aynı anlama gelen ‘ikilemeli bir deyiş’ olabilir; Arnavutçada
kar sözcüğüyle har sözcüğü arasındaki ilişki; (Türkçedeki ‘kar’ sözcüğünün
anlamıyla dolaylı ilgili)] *suyu başından aşağı şarr/harr diye döktü*; •
har-am – yasak; yasaklanmış; uygun
değil; yasaklanmış olan nesneler; •
mazda, mazd, mezd, mecid – şânı,
şöhreti, ihtişamı, nûru, ışığı, ünü ve
gururu olan yüce; [somut yaratma
nesnelerinden hareket ederek akıl
yürütmek suretiyle daha soyut / metafizik bir alana geçme ve Yüce Yaratıcı kavramına ulaşma; ‘yalancı üretim
nesneleri’ yerine dikkatleri milyonlarca yıllardan beri milyarlarca yağmuru
yağdıran ‘asıl gerçeğe’ yöneltme]
ahvâl, ehvâl (arpç) zrf. – 1 durum ve şartlar; durumlar; haller; hâl; 2 sûfilerin
kalplerinde meyana gelen değişimler;
3 içsel yaşantılar; *her ahvalde bu işi
yapacaksın*
ahvar, ehvar (çoğ.) (arpç) s. – 1 siyah
ve beyaz olan; 2 bataklık gibi bir yer
(tekl. hor, har); 3 tanrıça; • har (snsk)
– bir dizi inci; bir dizi inci gibi davranan (lit&m); 4 alan; 5 yoksun bırakan;
6 duruma göre yakalayan bir kişi veya
bir şey; 7 dibine kadar uzanan; 8 yapan’ı, yaratan’ı belirtir; 9 yenilmek;
10 kayıp; 11 bir kolye; 12 bir çelenk;
13 bir gar-land; 14 toplama yeri; 15
agar’ın arâzisi; 16 yeterince ağlamak;
17 yenilgiyi kabul etmek; [hâre, hâri,
harb, harp, harâp sözleriyle ilişkisi;
can/hayat veren; tanrının (bazılarına
göre tanrıçanın) yaratma eylemine
atıf]; *Boynu bükük bir gül çiçek misali / Dalımdan koparıp almayın beni
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aikare
cüğünün argodaki anlamı; ‘taş’ sözcüğünün mecaz anlamda kullanılması;
taş gibi sert olan]
ailei (palu) i. – bu; [eyle, öyle, üle-yâ sözleriyle ilişkisi]
aim, aym, i-am, am, i-om, (hebr) s. – 1
ikili form; ikili olma; ikiliden; (nesnelerin ikiliden meydana gelmesi); 2 su,
water, deniz; [i veya ay harfi the anlamında ‘article’; tersi > mai, mei, maia
(snsk); maia veya maya > Brahma’nın
annesi; ‘toprak’ anlamına gelen Al’in
veya El’in annesi; al > toprak ve mai/
maya > su; dişilik prensibinin üretken
gücü; mitolojiye göre erkek ondan
doğmuş ve akabinde yaratıcı olmuş;
erkek, dişi bir bâkireden doğan; maya
veya maia eril prensibin döllemesi
olmaksızın doğuran, yaratan; mitolojide eril prensibin dölleme niteliği
güneş veya ateşle temsil edilmiş; güneşi temsil eden yeryüzü tanrıları El,
Brahma, Elu, Helios, Sol ve diğerleri;
El-ha-iom > ‘El’ ve ‘Om’ anlamında;
i-om, yom, ohm, i-oni, y-oni, y-ani,
y-ari, yâr, yûr; yuro, yurop, yu, yuv,
yuğ, yağ, yoog iken > ilksel yaratıcı
olan dişilik prensibi; ilksel deniz; ilksel
okyanus (bk. O. Neufchotz de Jassy)]
aiman, ayman, eymen eymen, aimiin, aymaan (arpç) i. s. – 1 yaman; 2
doğru; 3 hayırlı; 4 bir kişinin veya bir
davranışın ahlâkî olarak doğru veya
haklı görülebilir olması; 5 erdemli; 6
sağ elini kullanan; 7 kutsanmış veya
şanslı; 8 zor; 9 çetin; *sen ne yaman
adammışın*; 10 Peygamberimizin
annesi Âmine’nin ölümünden sonra büyümesine yardım eden kadın
Ümmü Eymen; 11 mutlu; 12 Hazreti
Musa’nın ‘yanan bir çalı’ üzerinde
tecelliyâtı İlâhiyye’ye mazhar olduğu
mahal; *olurdu Vâdi-i Eymen gülistânı Halîlüllah*; 13 ziyâde yemin sâhibi
olan (ziyade tevbeli olan); 14 ziyâde
meymenetli (şanslı) olan; 15 mübarek şey; 16 sağ taraf; 17 sâhibi yemin; 18 Vâdi-i Yemîn; 19 yeminli; 20 •
Eymen bin Harîm – sahâbeden olup
Mekke’nin fethi günü îmâna gelmiştir; 21 emniyette, güvende olan; 22
çok güvenilir olan; 23 mübârek insan

(blessed); 24 soylu biri; 25 yetenekli;
becerikli; 26 (snsk) En büyük anne;
tanrıça; anne; tanrıçaya bağlılık; Şiva’ya bağlı olan; Şiva’ya hitâp; seslenme; zikir; Tanrı’yı hatırlama; Tanrı’ya
bir hitap; bir yakarış; 27 Karnatik klasik müzikte Raga adı verilen müziğin
çalınma türlerinden biri; öğrencilere
öğretilen ilk ragalardan biri; enstrümantel veya sesli olarak söylenen bir
gazel; 28 Aryan dilindeki Om sözcüğü
ile semitik âman / amân / aiman sözcükleri arasında akrabalık bağı olduğu iddiâ edilmiştir; Sanskritçedeki om
sözcüğünün Tanrıyı veya Yüce Rûh’u
selamlama anlamına gelen kutsal bir
hece veya zikir olduğu; 29 eymen,
îman, emîn, aman, emânet ve âmîn
sözcüklerinin anlam akrabalıklarına
sâhip olduğu; • eyüman – ‘o her kim
ise’; ‘ey o adam'; • ayunımâ (asur)
– ‘herhangi biri’; ‘gözüm’, ‘rûhum’;
‘annem’; 30 Amanus şehri, Amanus
dağları; 31 Asurluların ve Akadların
ibâdetlerini ve ilâhîlerini her zaman
amanu veya amen sözüyle bitirmeleri; 32 emzirmek; kollarına almak; beslemek; 33 • aamen, amoun – ‘yerleşik insan’; 34 • amon – örtülü; kapalı;
gizli olan; büyük; çocuğun eğiticisi; 35
• umman – sonsuzluk; meme emen
çocuğu taşıyan baba; görünmeyen
ruh; adâleti gözeten; yoksulları koruyan; rüzgarların ve doğurganlığın
tanrısı; gizli biri; görünmeyen; evrene
hayat veren ruh; Tanrı; 35 • amonra –
‘gizli ışık’; ‘nur’
ain, ayn, cayn (arpç) i. – 1 kuyu; 2 pınar;
3 göz; 4 çeşme
aina, ayno (snsk, kann ve d.) çokl. – 1 iyi
davranma ve üreme; 2 görgü kuralları ve yatak; [Toli’nin yatağı]; 3 titizlik
göstererek bir ziyâfet dâvetini reddederken kendisine getirilen hurda
şeyleri veya kırıntıları hevesle kabul
eden; 3 lucifer, şeytan veya venüs
kadar yüce olan biri; 4 sıcak ayların
tam ortasında, kış mevsiminde ve
yağmurlar yağdığında üstünlük taslayan; kurak mevsimde gövdesine
su depolayan pentaptera tomentosa
ağacı [yaygın ismi asna, Hint defnesi];
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aina
empatik gücün bir parçası veya öneki
(wisdomlib.org); 4 • en-tolu, aino-tolu – umutsuz; çaresiz (desespere); •
5 héru aino-l-danna (igbo) – Tanrınız
RAB; 6 •aino – İncil 20:17’de yer alan
Ainonyanna ar Ainoldanna’ya “Benim Tanrım’a ve sizin Tanrınıza” çıkma veya yükselme” ifâdesi; 7 • aino,
‹aynov, ayno, ayna, ana› – “Yahûdiler İsa’yı sanki bir Aino, (Tanrı) imiş
gibi rol yapıyor olmakla suçlarlar;
aino > kutsal olan biri, mübârek insan; kutsal olarak değerlendirilen bir
tanrının kişileştirilmiş bir formu [avatar]; (Beregond, Anders, Arda Philology 2: Proceedings of the Second International Conference) 8 •aino (fin
mito) – Finlilerin ulusal destanı Kalevala’da geçen güzel bir kız; 9 • âyîne-i
derûn – Abdüllâtif Hâfız Enderunı ̂’nin
bir kitabı; [derin ayno]; 10 • âyine;
ışığı yansıtan; varlıkların görüntüsünü veren; cilalı ve sırlı bir cam; mirat/
ayna; gözgü; mecazi olarak > bir olayı; bir durumu; bir hakikati yansıtan;
göz önünde canlandıran olay; durum;
şey (Mehmet Fırıncı (Mehmet Nuri
Güleç), Kenan Demirtaş, İkram Arslan, Risale-i Nur’un Tariflerine Göre
Istılahlar ve Anahtar Kelimeler); [Aino-Toli > Toli’nin Aynası, Toli’nin yansısı, Toli’yi yansıtan, Toli’yi ifâde eden;
Toli gibi olan; Toli değil ama görüntüsel olarak Toli; Toli’nin aynası; Toli’nin
rûhu; Toli’ye inanan insanların yaşadıkları yer; 11 • aino, ayine – yapılan
bir iş; *ayinesi iştir kişinin*, *semâ
âyini*; dönme, kıvrılma; burma; burkulma eylemi veya dansı; (temsili olarak) yaratma fiiline izâfet, atıf, nisbet;
aino-toli > Tanrı’nın anıldığı topraklar;
Tanrı’nın isim ve sıfatlarının yansıdığı
topraklar; ana-toli, aynai-toli > Allah’ın aynası; âlemi gösteren ayna;
âlem > Tanrı’nın aynası; *Ayîne-i Hak
âdemdir, gören-görünen bu demdir*;
12 • aino – Tek; yalnız O; 13 • aeneas – Virgil’in MÖ 20’li yıllarda yazdığı
büyük Roma destanının kahramanı;
14 • aeneas – Priam’ın yeğeniydi ve
Truva Savaşı’nda şehir yağmalanana
ve Truvalılar kaçmak zorunda kalana
kadar savaştı; 15 • aeneas – avatar

veya Tanrı’nın enkarnasyonu; eneh
(koptik) veya anihas, annus (sanskrit)
dilinde ‘zaman’, ‘yıl’, ‘besleyen’ anlamında (Henry Welsford, On the origin and ramifications of the English
language); 16 • annus, anno (latn)
– besleyen; besleyici; yediren; bakan;
büyüten; sağlıklı ve iyi bir durum için
gerekli gıda veya diğer maddeleri
sağlayan [Bârekallah > ‘bereketlendiren Allah’, deyimi ile benzerliği;
ana-toli > Bârekallah; Sanskritçe
ad-ana, adana > yediren, besleyen >
‘adana kebabı’, yediren, besleyen bir
kebap; adana > yeme eylemi, yemek
yemek; ‘oku çekip çıkarmak’; dalma; kendini vermek; bir şeyin başka
bir şey tarafından emildiği veya gömüldüğü süreç veya eylem]; anna
(ad+na) (sansk) > besleyen, yiyecek
sunan; gıda ve besin veren; süt anne
gibi olan; [Tanrı’nın âyinesi, aynası;
Tanrı’nın yaptığı işi yapan; Tanrı gibi
veren; Tanrı’nın iânesi; Tanrı’nın bahşı olan topraklar]; anna Perenna > yıl
boyunca, insanlık kurulalı beri sürekli
olarak hiç durmadan insanlığı besleyen; bütün zamanlarda besleyen;
‘besleyen Tanrı’; [‘Bârikallah’] (Rendich Franco, Comparative etymological
Dictionary of classical Indo-European
languages); [Aina veya ayno kökleri
çok derinlere inen bir sözcük, neredeyse dünyanın bütün dillerine geçmiş. Benzeri veya ilişkili çok sayıda
sözcük arasından hangisinin orijinal
olduğu bilinmiyor. Ve hangi kültürün
kimlerden etkilendiği de. Benzer yazıma, benzer sese sâhip çok sayıda sözcük bir sepette toplanıp genel olarak
değerlendirilebilir. Literâl anlamları
farklı olsa bile kök hücrelerinin aynı
olduğu anlaşılıyor. Arapçadaki ‘inne’
sözü bu cümleden. ‘Muhakkak’ anlamındaki inne, ‘ayno’ ile ilişkili gibi. İnne-Allâh’e > ‘O Allah ki’ şeklinde çevrilebilir. *İnne-allahe afüvvün kerîm*.
‘Hîn-i hâcet’ ifâdesindeki hîn ‘ayno’
ile ilişkili. Hîn > zaman, vakit demek.
‘Hîn oğlu’ > O vaktin oğlu… Hîn, in,
iğne, iğ, mağara, ayna, eyne türevleri
‘bir kök mânâdan’ hareket edilerek
üretilmiş olan sözcükler. Âyine, ayan,
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aiņa
ayna, aynıyla beyan, uyan, aya, ayak,
uyak; ıyal, ayol, Tanrı’nın zuhurâtına
veya âyetlerine / görünümlerine dâir
sözcükler. ‘Tanrı’ değil ama, insanoğlu onlarda Tanrı‘yı görüyor, Tanrı’yı
hatırlıyor veya onların Tanrı’nın yansıması olduğunu düşünüyor. Tanrı’nın
kendisi değil ama ‘işâreten Tanrı’…
Tanrı’nın yansıması, tezahürü, hatırlatıcısı, Tanrı’nın bolluk ve bereketi,
azâbı, sıkıntısı, gazabı; verdiği dert;
Tanrı’nın mahrûmiyeti, Tanrı’nın yok
sun bırakması… Kısaca akla gelebilecek her şey Ayno… Ayno ‘O’ anlamında veya ‘Bir olan’, demek. Tek… Her
şey o ‘Tek olanın yansıması’… Zihin,
somut nesnelerle soyut Yüce Varlık düşüncesi arasında gidip gelerek
karmaşık gerçekliği anlamaya çalışıyor. Kâh Tanrı’yı bedenleştiriyor veya
kişileştiriyor, kâh kişilerden veya bedenlerden hareket ederek fizik ötesi
Yüce Gerçekliğe ulaşmaya çalışıyor.
Ayno, Tanrı’nın dünyadaki tüm görünümleri; her şey Ayno… Sûfilerin
‘kesrette vahdet vardır’ dedikleri şey.
Çok gibi görünen aslında Tek’in yansıması. Tek olan O‘nun, Ayno’nun…
İngilizcedeki One sözü bir Ayno…
One God deyişi ile İnne-Allahe sözü
aynı anlamda. Ayno-Toli, ‘İnne-Allâhe’ anlamına geliyor. Allah’ın aynası/
tezâhürleri demek veya ‘o Kâim, Tek
olan Allah’… Anadolu sözü; Kâim, Tek
olan, Bir olan Allah anlamında. Anadolu > Kâim olan Allah’ın toprakları.
Zaman’ın yaratılmasından itibaren
sürekli Kâim olan O… Tüm zamanlarda, asırlar boyunca, her zaman “Bir
ve Kâim olan”… Ayno veya One takısı
‘Tanrı’ sözcüğünün başına veya sonuna eklemlenebiliyor. Kültürler, kabîleler kendilerine uygun gelen yaklaşımı
seçmişler. Araplar İnnallâhe demişler.
Hintliler Ayno sözcüğünü müstakil
kullanmayı önemsemişler. İtalyanlar
Tali-ayno diyerek sözcüğün sonuna eklemeyi tercih etmişler. Grekler
de öyle, Lazi-ano, Laz-ayno böyle
bir sözcük… “Bir olan Tali”, “Bir olan
Tolu”, “Bir olan Tulu”; “Bir olan Lâz”,
“Bir olan Lâd”… Ketenpereye gelmiş
Tanrı sözcüklerinin sonundaki âno’yu

‘ana’ gibi anlamışız. Çok yanılmış sayılmayız ama “âno” zamanın başlangıcından itibaren “Kâim olan Yaratıcı
Bir” demek veya “Elif”. Allah’ın yaratma eylemi Rahman ve Rahîm (ruh ve
rahîm) özellikli olduğundan ve “ayno”
sözü Toli’nin yansıması, Toli’nin yüzüne baktığı yer/yeryüzü olarak değerlendirildiğinden “ana” tabirini uygun
görmüşüz. Ana ‘dişil’ ama aslında
Tanrı’nın yansımasından başka bir şey
değil. Gerçekte “ana” ve “ata” tümleşik olan “Tek”. “Anadolu, Ana-Tôli >
Rahman ve Rahim olan Allah” anlamında. İnnellâhe, Barekallâhe, Bârik,
Lazône, İtalyâno, Anâdolu, Adana,
Adige, Adice, Ayîno, Nayîno, Ayna-Mâ-Ayna, Âyine-i Sînem, Sînema,
Cenân, Kenân, Cânân, Arzı-n-Cân,
Arz-ı-Rûm, Arz-ı Râm, Arzu’ya Râm
olunan yer, Sîn-i Cân, Sîn-i Câr, Sincar, Sincan, Sencan, Şencan, Can’ın
şenlendiği yer ve onu şenlendiren;
Ana-Takia, Bir olan o Tâk; Ana-Talia,
“Bir olan o Talia”, “Bir olan Tolu”,
Kayseri, Bir olan Sar’ı, Şar’ı veya Ser’i
temsil eden yer; Adriano, Edirne > Bir
ve tek olan Dağ, Dağ biçimli yağmur
bulutları, bir olan Su Dağı; Adrîano >
Kurban olduğum Allah, Kirk-Klisa > Bir
olan Las Dağı, Las Vazosu; Ain-Kara,
Ankara > Bir olan yapıcı, oluşturucu,
inşaacı, bir olan filin hortumu; yağmurları yağdırıyor olan Bir; Çankırı >
Can dağı olan Bir; Kastamonu > insanlığı yaratan Bir; gizli olan Bir; Ammon
> gizli olan, saklı olan Bir
aiņa, eņa, aynâ (sansk) i. litr. – 1 erkil
siyah antiloptan üretilen ve ona ait
olan şey; 2 güzel gözlü kadın; [ana-toli sözüyle ilişisi] ;
ainasi, âyinesi (solo) f. – tohum ekmek,
tohum saçmak; *âyinesi iştir kişinin
lafa bakılmaz > onun kaç çocuk yaptığına bak*; [ayina-toli > Toli’nin tohum ektiği yerler; Toli’nin ihsan ettiği
topraklar]
aino ayno, aynâ, aynamâ (finc) i. – erillik
ve dişilik metamorforu; Fin destânı
Kalevala’da merkezî role sâhip dişi figürlerden biri; [(farklı söyleyiş ve okunuş biçimleri) > ‘aila’ / ‘ayla’; Bulgaris24

akan
[akaylar sözüyle ilişkisi]

tan’daki Türklerin eskiden annelerine
‘ayna-mâ-ayna’ diye hitap etmeleri]
ainos, aineo, aenus, enez, enigma (eg
rkç) f. – 1 Tanrı’ya şükretmek; hamd
etmek; şükran sunumu veya hamd
etme; praise/laud; övgü şiiri; 2 Trakya’daki eski Grek şehri; 3 masal veya
hikâye; ahlâkî nitelikte olan hikâye;
fabl; 4 bir sorunu, anlaşmazlık olan
veya tartışmalı olan bir konuyu çözmek veya çözüm bulmak; 5 konuşan
resim; 6 ders verme amacı güden
manzum öykü, şiir veya şarkının fonksiyonu olarak; 7 acıklı hikaye; 8 tanrıçaya ve/veya tanrıya yönelik övgüler,
yapılan güzellemeler; • aino – one
and only; biricik olan; Bir olan

akabe, caqabe (arpç) i. – 1 sarp/dik dağ
yolu; geçilmesi zor yol; normal yola
oranla geçilmesi için daha çok çaba
gerektiren; 2 yokuş yukarı çıkılan geçit yeri; 3 tehlikeli geçit yeri; derbend,
derbent; 4 topuk; tendon siniri; 5 dip;
5 İslâm dinine uygun yaşayan ve köleleri âzad edip fakir halktan kimselere
yardım eden kişi; (çoğulu akabât);
*dolu dizgin gidilir mi akabâtı ecele*;
6 • akabet-ü evvel – Medine’den ileri
gelen bir topluluğun Peygamberimize sâdık kalacaklarına söz verip bîat
ettikleri Mekke’nin iki-üç kilometre
dışındaki bir dağ yolu geçidi; o bölgeye verilen ad; akabet-ü sâni – nübüvvetin on üçüncü yılında Evs ve Hazreç
kabîlelerinden 75 kişilik bir topluluğun Mekke’ye gelerek akabe meviinde görüşmeleri ve onu korumaya söz
vermeleri
akai, akay (tibt) i. – 1 teyze; annenin ablası; 2 akraba olmayan fakat konuşan
kişiden daha yaşlı olan evli kadın
akâkir, çoğ. caqaqîr (arpç) cukkâr tekl.
i. – 1 ilaç yerine veya ilaç yapımında
kullanılan nebâtî (bitkisel) kökler; 2
faydalı bitki kökleri; 3 kuzeybatı Suriye’de bir köy adı; [aktar kelimesiyle
ilişkisi]
akalliyet, ekalliyet eqalliyet (arpç, osmn)
i. – azınlık; yabancı din ve milliyete
mensup kişiler; çoğunluğu oluşturmayan halk
akan (tibt) i. – pişirme ocağının veya şöminenin üzerindeki ağaç raf; etlerin
kuruması için bırakıldığı, kap-kacağın
konulduğu yer

âişe, a-işâ, ayşe (arpç) i. – ‘yaşaması gereken kimse’; ‘yaşatılan’; [İslâm öncesinde Araplar kız çocuklarını yaşatmayıp kuma gömüyorlardı]
aja (snsk) i. – Brahman'ın adı; [aga, aca,
ece sözcükleriyle ilişkisi]
ajaddh, aced, acet (penc) s. (Hintçedeki
ujad’dan) – 1 çok aptal; 2 aptal adam
ajr, ecr, ecir ecir (arpç) i. – 1 cennet; 2
mutluluk; 3 ödül; 4 mükâfât
aka-, aga- (andm) önek – baba; babası;
[aka- öneki bir ismin başına geldiğinde ‘babası’ anlamını verir]; • agabey
– bey'in babası
aka-, aga- i. (sansk) takı, önek – bir abla
veya yaşlı bir kadın için zorunlu saygı ifâdesi *akâb âîbahtlı > ak-abla*;
*aga-bey > sayın-bey*
aka, eke (kzkç) i. – baba
akaayaa, akaya (snks), (Jain dînînde)
i. – beden dışı; somutlaştırılmamış;
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akar

akar (penc) s. f. – 1 eğrilik, çarpıklık, 2
yapmacık tavır; gösteriş; 3 çalım atmak; kurumla yürümek; gururlu; gösrişli; havalı; 4 numaracı kişi
akara, akar (penc) s. – sert; katı
akase, ākāśe, akashe, aksha (sansk) i.
f. zrf. – 1 gökyüzü; 2 hava; havada; 3
açık alan; 4 uzay; evren; 5 gökyüzüne
uzanan zirve; [akasya ağacı ile ilişkisi];
6 astral vücut; 7 • akase – görüş alanı
dışındaki bir kişi tarafından söylenen
ve bir şeyi imâ eden, bir şeyi anlatan
bir sahne; [aksâ sözüyle ilişkisi]; •
Mescid-i Aksa – uzaydaki, semâdaki
mescid veya akase’nin namaz kıldığı
mescit; [akase’nin mescidi]; 5 fiziksel
bedenin sadık bir kopyası olan Astral
vücut; [vekil vücut, aslını taklit eden
vücut, lâtîf vücut, subtle vücut, sepet
vücut]; insan ruhunun ‘maddi vücut’
görünümüyle dış âleme yükselmesi,
evrende veya uzayda seyahât etmesi;
[ne tam fizikî, ne de tam rûhî nitelikte olan bir vücut ile]; 6 eski Mısır’da
rûh’un [bâ’nın] vekil vücuda veya astral vücut olan kâ’ya dönüşerek ölünün üzerinde uçmaya, onunla birlikte
yaşamaya devam etmesi; [örnekleri
Hint düşüncesinde milâttan önce
dördüncü yüzyıla kadar uzanan astral
beden seyâhatinin gerçek olabileceğine dâir bilimsel bir kanıt yoktur; bireylerin yaşadıklarını söyledikleri dış
evren seyâhati psikolojik iç deneyimler veya rüyâ düzeyinde kalmıştır]; 7
bir duyu organı; göz; 8 • akase, akh,
ah, hû – rûh; görmek; seyretmek
akasha, akasa, akaşa, okşan (snsk) i. – 1
ev veya âile kurulurken ibâdet edilecek bir Tanrı; 2 maddî dünyadaki her

şeyin temeli ve özü; 3 astral / semâvî
dünyadan yaratılan ilk maddi element; [sırasıyla Akasha (Eter / Ruh),
Toprak, Su, Ateş, Hava]; 4 ışıma, nur;
parlaklık; ışınım; yıldırım; gökten gelen elektrik; 5 Brahman ve Maya;
Brahman ve iyi anne; Brahman ve
aşığı; Brahman ve sihirli güç; Brahman ve eşi; 6 rûhânî vahiyler; 7 maddî dünyadaki her şeyin temeli ve özü;
8 uzay, semâ; semânın enerjisi, gücü;
eser; 9 birincil madde; 10 rûhun kristalleşme sürecinde çok erken aşama
akasya (trkç) s. – 1 sert; dayanıklı; sağlam
bir ağaç; 2 baharda beyaz çiçekler
açan ve dalları çok yükseklere kadar
uzanabilen dikenli bir ağaç; 3 katır tırnağı; • akasya balı – arıların akasya
ağaçlarının çiçeklerinden toplayarak
yaptıkları
akau (solo) f. – göğe yükselmek; çıkmak
[aka-ba ile ilişkisi]
akbâ (çoğ.), kub (arpç, snsk) (tekl.) i. – 1
kublar; 2 başı örten elbise parçaları;
3 yüce, ulvî; [kebe, kubbe kelimeleriyle ilişkisi]; 3 • gâbi – tanrının hanımı;
tanrının kahramanı; çocuklara bakan
ev hanımı; güzel bir kaş; ‘benim gücüm tanrıdır’ anlamında; Tanrı insanı;
Tanrı’nın gücü; gece; karanlık; gece
âyini; [kabı; kabuk; kabak, kavak; kavuk; küp sözleriyle ilişkisi]
akdam, ekdam, kudum (arpç) zrf. – 1 öncekiler; 2 bizden önce gelenler
akf, cakf (arpç) f. – 1 bükmek, katlamak;
2 kuaför; 3 kıvırcık; 4 lüle-lüle olan; 5
bukleli
akh, ah (mısr) i. – 1 ışık; 2 ateş; 3 güneşin
dökülen veya saçılan ışıkları; *ah minel aşk ve halâtihi > ah, ışık’tan gelir,
ah’ın yaşattığı rûhanî haller *
akh, ah, a’ah, a’oh, ahu, hû (emsr, arpç)
i. – 1 ölünün rûhu; 2 dünyada iken iyi
ve kötü bir insan olmasına göre iyi
ruh veya kötü ruh olabilen; 3 hayattaki kişinin eylemlerini yansıtacak şekilde dönüştürülmüş ölen kişinin ruhu;
4 varlığın öldükten sonra rûha dönüşmüş hâli; 5 ‘makdis’ veya ‘mübârek’
anlamında Tanrı adlarının önüne gelen bir takı; 6 ay; moon; MÖ 3000’den
26

aks
âkil, âkıl, câḳıl (arpç) s. – 1 akıllı; 2 akıl
sahibi; 3 aklı yerinde; *tıfıl aklı işte >
çocuk aklı işte*
âkil, akil (osmn, arpç) s. – yiyici; yiyen
âḳilâne (arpç) zrf. – akıllıca
âḳile, câḳile (trkç, osmn) i. – akıllı kadın
akîr, hakîr (arpç) s. – basit; basitlik; *onu
hakîr görme*
akit, caḳid (arpç) i. – sözleşme; anlaşma;
mukavele; f. sözleşme yapmak; • âkid
– sözleşme yapan; *akîd-i kerîm > cömert*
akkar, cakkâr (sury, urdu) (çoğl. akâkir)
i. – 1 çiftçi; 2 kara renkli toprak; kara
toprak; humuslu toprak; 3 öldüren;
öldürücü; 4 kale; 5 aromatik kök bitkileri
akkâr, cakkâr, cakkare, ikkaru, enkar
(arpç) i. – 1 evler; 2 bir kişinin sahip
olduğu belli bir arazi parçası; 3 bazı
evler topluluğu içinde ayrı bir konut
olarak gözüken bir oda veya bir dizi
oda; 4 arâzî ve evlerden oluşan gayrimenkul
akkaya (ethi) i. – büyük anne
akl, caql (arpç) i. – akıl
aks, aksi, caksî (arpç, osmn) i. zrf. – 1
yansıma; 2 s. inatçı; geçimsiz; huysuz;
uğursuz; ters; tersi; zıt
aks, akş, okş, aksa (snsk) f. – 1 ulaşmak;
2 erişmek; 3 yaymak; 4 biriktirmek; 5
s. çoğalan; çoğaltan 6 i. bir eksen; 7 s.
bozulmaz, çürümez; 8 çok yıllık; ebedî; sonsuz bir süre için var olan; [aksa,
ukaz, ukkaşe, okşan, ökkeş, yokuş;
aks-ırma, aksi, ksi, kişi kelimeleriyle
ilişkisi; Tanrı ve yarattıklarına atıf]; 9
gölge; yansıyan görüntü; yansıma;
aks etme; aks ettirme; aks ettiren;
aksıran; 10 fotoğraf çekmek; kesin bir
görüntüyü yeniden oluşturmak; 11 •
oks, oksan, okşan, ukkaşe, ökkeş –
onu aksettiren veya ‘akseden o’, onu
yansıtan veya ‘yansıyan o’; onu temsil eden veya ‘temsîli olarak o’; ona
erişen veya ‘erişen o’; onunla birlikte olan veya ‘birliğini gösteren o’; 12
aşıp geçen; nüfûz eden; eren; sokan
(penetrate); 13 ermiş; mânevî yolculuk yapan; akışkanlık içinde olan; mâ-

önce eski Mısır’ın ay tanrısı; popüler
tanrı Thoth / Zath / Zeus ile ilgili olan;
7 Tanrı (agha, aga); 8 • ah, akh (asur)
s. en yüksek, yüce; 9 • awe – haşmet,
huşu; saygıyla karışık bir korku

akha, agha (turki) i. – baba; âilenin reisi
akhar, akar (arpç) s. (ahir’den bozulma) –
1 son; 2 zamanın sonu; 3 âhir zaman
akhay, akay, akshay, aksay (penc) s. –
ebedî; sonsuz; ölümsüz; kalıcı olan
akhund, akun, akın (hind) i. – eğitici; öğretmen
akıtma (trkç-ağız) i. – Sütün içine yumurta, tuz, un, karbonat ve yağ konulur.
Sonra iyice çırpılır. Cıvık bir hamur
haline getirilir, kızgın tavaya incecik
dökülür. Tavanın her tarafına yaydırılır. İki tarafı da pişince kenara alınır.
Reçelle; balla veya peynirle yenir.
akîde, cakîdeͻ (arpç) i. – 1 doğma; inanç;
îmân; îtikâd; bir şeye inanarak bağlanmak; Allah ve din inancı; kalpteki
inanma hâssası; itikâd olunan kaziye;
2 bir nevi şeker; sert cam şekeri, kırılması zor olan şeker; tatlı ve sert; ağda
şekeri; renkli şeker; ağızda emilen
şeker
âkif, câkif, (arpç, osmn) s. – 1 çalışkan;
gayretli; 2 ibâdet eden; ibâdetle uğraşan; câminin müdâvimi olan; aşk
ve şevkle ibâdetlerine devam eden;
3 odaklanmış; bağlı; niyetli; adanmış;
4 vizyonuna, inancına konsantre olan
ve onu sürekli geliştiren kişi
akîk, caqîq (arpç) i. – turuncu [portakal
rengi] veya turuncu-kırmızı karışımı
kalsedon çeşidi yarı değerli bir taş;
*yemen akîki*
27

aksa
nevî olarak sürekli akan; 14 yaratan
tanrıça; [oks, öküz kelimeleriyle veya
öküzün boynuzları ile ilişkisi; ‘yücelik’
atfı ve ‘yüceliğin’ muhatabı, temsili veya görselleştirilmesi; aks geçişli
anlatıma sahip (nesnesi olan, nesne
alabilen fiiller geçişlidir)]; • exist,
existing, aks-it – her zaman var olan;
• aks – araba miline ‘aks’ adının verilmesi; • ukşanna; ukşa-anna – öküz
gibi aç veya hızlı bir şekilde yemek yemek veya avlanmak; • öküzân – öküz
gibi olan; saldıran; avlanan; yiyip bitiren (mecz.); [beşeri özelliklerden yola
çıkıp Tanrısal özelliklere yapılan atıf] ;
• ukşam – tırmanmak; tırmanan; yukarı çıkan; yükselen; uçan; sarılarak
tırmanan; parlayan
aksa (snks), (Jain dînînde) i. – ruh; eksen
aksâ, caqṣâ (arpç) s. – 1 uzak; uzaktaki;
2 üzeri örtülü olan yer; 3 benlik; öz;
eksen; kişinin iç gözlem yaparak kendisini aştığı yer; iç gözlemle lâhûti
âleme çıktığı yer; 4 göz ve diğer duyu
organları ile algılamak, hissetmek; 5
yaşam enerjisi; ruh; 6 çekim gücü; 7
betimlemek; çizerek açıklamak; tasvir
etmek; 8 nüfuz etmek; kucaklamak; 9
kendini bilmek; yüksek; ruhsal farkındalık vahasına çıkmak
aksamak, aasamak, âsamak, ağsamak,
aksar, agsar (trkç-ağız) f. – 1 aksilik
olmak; aksi gitmek; 2 iğ sarmak; 3 işlerin bir nedenle kesintiye uğraması;
*git, işimi agsatma*
aksara (snks), (Jain dînînde) i. – ebedî;
sonsuz; ebedî olan; [aksaray sözüyle
ilişkisi]
aksetmek, aks ettirmek (arpç) f. – 1 yansıtmak; 2 dile getirmek; 3 söylemek
akshar, akhisar, agasar, ağasar (snsk) s.
– 1 ebedî veya kalıcı olan, 2 tanrıların
Tanrı’sı; 3 usta inşaacı
akshara, agsar, agasar, akhisar (snsk)
i. – sonsuza kadar kalıcı olan; bâki;
hüvel bâki; Tanrı; yüksek Tanrı; her
yerde hâzır ve nâzır olan; Brahman;
Paramatman; Yüce Ruh; her bir ‘harf’
üzerinde hiç bir değişiklik yapılamaz
anlamında akshara olarak isimlendirilir; her akshara’nın erkek ve dişi

yönü vardır ve ikisinin birleşmesiyle
hılkat veya yaratıklar ortaya çıkar; en
yüksek varlık; üstün erkek; süprem
erkek; yüce erkek; Prusha-para; süprem Parama
akshaya (snks), (Jain dînînde) i. – bozulmayan; yok edilemeyen; [aksay kelimesiyle ilişkisi]
aksher, aksheri, ekseri (penc, arpç,
osmn) s. – çoğunlukla; ekseriya; genellikle; sık; sık sık
akshî, akşî (sansk) i. – 1 güneş ve ay; 2 •
akh, ah, hû (arpç) – ışık; nur; güneşin etrafındaki ışık hâlesi; ışık orbu;
güneşin akşamlayın [akşam vakti] batarken etrafında oluşan kızıllık; [hay
aksi, ifâdesi]; • hay – tanrı; • akşi –
ışık; [yakşi sözüyle ilişkisi > Işıklı; nurlu; aydınlık yüzlü; yakışıklı]
aksi, akşi, okşi, okşan (sanskrit) i. – 1
göz; görme organı göz; 2 ay ve güneş
[yıldız]; *gözümü okşuyor > ikilemeli
sözük*
aksülâmel, aqs el-amel, caḳs-el-camel
(osmn) i. – tepki verme; reaksiyon
gösterme; duyarlı olma; [metaforik
olarak > aks’in istediği gibi yaşayan;
aks’in taleplerine cevap veren]
akşamlayın, akşamleyin (trkç-ağız) zrf. –
akşam vakti; güneşin batımına yakın
aktır benizi götürür denizi (trkç) deyiş –
maacır [muhacir] deyişi; tas içindeki
ayran azaldıkça üstüne su ilâve edip
yemek bitinceye kadar dayanmasını
sağlamak
akut, acute, ‹ekiyût› (grek, ingl) i. – 1
bulunduğu harfi vurgulu veya yüksek
perdeden okutan simge; harflerin
üzerine konan tik imi; [á; é; í örneklerinde olduğu gibi]; 2 keskin; 3 üzerine
yerleştirildiği harfin daha keskin, sert
seslendirilmesi
al (bosn) s. – 1 pembe; gül kurusu; kırmızı; 2 beyaz; *o turp değil ala-baş*
âl (hind) i. – morinda citrifolia bitkisi;
köklerinden kırmızı boya yapılan
al (snsk) f. – 1 süslemek; 2 yapabilmek; 3
önden gitmek; yol göstermek
al (snsk) i – 1 bir tahlilci; 2 bir madenci; bir mineralog (lit.&m); 3 aynı aile
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âlâ
ala (çinc, latn) i. – kanat; kanadı; kanat
parçası; kanatsı parça; kanada benzeyen bir parça; • ala nasi – burnun kanadı (mecz.); [burun ve kanat ilişkisi];
[Ala-pullu yerleşim yeri adıyla ilişkisi]
ala (grek) i. – büyük göğüslü yeryüzü; büyük tepeleri bulunan bir yer
âla (grek) i. – orta çağda ella ile temsil
edilen sözün bir varyantı; uçan ya
ratığın bir kanadı; Bulgaristan ve
Sırbistan mitolojisinde ‘rüzgar cini’;
[uçmak mecaz anlamda olabilir]; •
kanat – yarı kadın, yarı canavar kuş
olan harpi'lerin kanadı; bir geminin
yelkenleriyle temsil edilen
ala (igbo) i. – 1 yer, arâzi; ‘…arâzisi’ anlamında; tarım yapılan toprak; alan;
bölge; ülke; • ala-pulli, alpullu – tarım arâzisi; sürelebilen arâzi; • ala –
bir kabîle; aşîret; şehir; kasaba; köy
veya benzeri bir yerleşim yeri; İgbolar
buraları aynı zamanda umünna (annemiz) olarak adlandırırlar; 2 yeryüzünün rûhu; yeryüzü tanrıçası; yeryüzünün tanrıçası; süprem Tanrı; Yüce
Tanrı; kutsal yer; mümin insanların
yaşadığı yer; Tanrı’ya bağlılık sözü ile
ibâdet eden insanların yaşadığı yer;
kutsal topraklar; merkezinde Ala adına yapılmış bir mâbet [câmi] bulunan
(terra sanctum); [özünde iki anlam da
birbiriyle ilişkili]
ala (ispa) i. – 1 uzuv; 2 yanlar; 3 kanatlar;
4 başın üzerine giyilen bone; 5 baca
üzerindeki kukuleta; 6 kaput; 7 kep; 8
şapka; 9 (denizcilikte) daha fazla rüzgar yakalamak için direğe bağlanan
yelkenler; canvas; 10 çenenin altından bağlanmış yüzü çerçeveleyen bir
kadın veya çocuk şapkası; 11 baş örtüsü; 12 başı örten siyah çarşaf [gerçek anlamdan üretilmiş efem.’ler]
âlâ (penc) i. – gaz lambasını koymak için
duvara yapılmış bir girinti; niş veya
oyuk (lit&m); *oh ne âlâ, ne âlâ* [âlâ
dişil bir sözcük; ala-pullu > iki yanında
tepelerin bulunduğu, ortasından derenin geçtiği büyük arâzi parçası]
ala (samo) i. – 1 patika; geçiş yeri; yol;
pasaj; 2 f. yamultmak; eğmek; sarmak; bükülmesine neden olmak;

adından veya ortak bir atadan gelen
bir akraba; [al-pullu > pullu’nun soyundan gelenler]
al (snsk) i. – kırmızı boya yapılan bir bitkinin kökü
al, -al, -el, -sel, -sal (trkç) takı, sonek –
mensûbiyet bildiren iyelik eki ve ‘s’
kaynaştırma harfi; *Tanrı’sal > İlâhî*;
*âilesel > âilevî*
âl, âlam, âlem ağacı (snsk) i. – Hindular
için kutsal banyan [incir] ağacı; devasa büyüklükte incir ağacı; [Figen ağacı; âlemi yaratan, temsil eden ağaç;
bünye ağacı; insanlık ağacı, bamya
ağacı; barga ağacı; ala ağacı; bar ağacı]
al, alh, aloh, elôhâ, allo (ibr, grek, muht)
i. – Tanrı
âl, âli, ali, âlî (arpç) i. – âile; âilesinden;
âilesinden gelen; ‘..e mensup olan’;
‘..kabîlesinden’ ; *âli-rasul, ali-resul >
rasûl âilesinden gelen*
al, el (fenk) i. – Fenike / Kenân tanrısı;
refîkası Asherah; her şeyin yaratıcısı
olduğu varsayılan ikili; Al veya El’in
meskûn olduğu yerler; yüksek dağlar;
dağ zirveleri; Al veya El aynı zamanda
‘nehirlerin kaynağı’ olarak görülüyor;
okyanusların ortasında fokurdayan
kaynak (mecz.)
al, el (sumr) s. – yükseklik; zirve; en yüksek nokta; • elû (akat) – en üstün;
most suprem;• âli (arpç) – yüce; azîm
al-, el-, ele, āl- (arpç) önek, prç. – batı
dillerindeki The, Di, De, Los yerine
geçen belirlilik takısı; literâl olarak
belirgin bir anlamı olmamasına karşın
örtük planda Tanrı anlamında; takip
eden sesli harfe göre an-; ar-; as-;
eş- şeklinde de görülebilir; Türkçede
bu anlamda belirlilik öneki (article)
bulunmamakta
ala (bosn) s. – alaca; çok renkli; benekli
ala (bosn) s. – ejderha; yılan; hiddetli
kimse; sinirinden kuduran kimse; su
ve göklerle ilişkili olan bereketli biri;
bereket sembolü veya simgesi; doymayan; aç gözlü; doyumsuz; tamahkâr; aşırı derecede istek duyan biri;
koca
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ala
[poole ala, ala poole > sargıda olup
olmadığı]; 3 i. kumaş, dokuma; 4 f.
havlamak; ulumak; kullanmaya başlamak; uyanmak; [ala-puli > puli’yi kullanmaya başlamak]; 5 aç gibi yemek;
hapur-hupur yemek (mecaz); 6 köyün
bir bölümü; 7 yan yol; yeni bir yol; 8
'güle güle sanaaa'; 9 'bir neden veya
bir sebeple'
ala (snsk) i. – 1 bir bhajan veya kirtan; 2
eski kökenli bir Hindu dînî aşk şarkısı; [Bhajanların ‘Bhakti’ (Hak aşkı) ile
söylenmesine, yani sevgi dolu adanmışlığa büyük önem atfedilir]
alâ (snsk, pali) i. – 1 akrebin iğnesi
(lit&m); 2 pençe; 3 tırtıl türünden
küçük yaratık (lit&m); 4 köklerinden
kırmızı renk çıkarılan bir ağaç (morinda citrifolia); 5 deri boyama; ipek boyama; 6 bir erkeğin şekli veya gölgesi
(lit&m); 7 özlem veya özlem sonrası;
8 önemli bir yalvarma; 9 bir bağlama
şekli veya kravat; • âlac – tüm aşağılık
veya barbarca eylemleri yerine getirmeye uygun olan; • candala – dokunulmazlar sınıfından; [phuli > pupil]
alá (trkç) i. – eskiden köylülerin başlarını
ve omuzlarını örtecek şekilde kullandıkları bir metre kareden biraz daha
büyük geniş bir atkı; kefiye veya kefiyeye benzeyen bir örtü; [ala-pullu,
alpullu > ‘kırmızı gelinlik elbisesi’,
günümüzde nişan törenlerinde geli
nin başına geçirilen kırmızı tülden
yapılmış ‘yüz örtüsü’; simgesel olarak
pullu’yu alan, ‘pullu’ya (kocaya) sâhip
olan kişi’ anlamında; ‘pullu-ala’ ilişkisi topoğrafyada, arâzî yüzeyinin tabii
veya sûnî ayrıntılarının meydana getirdiği şekil gözlenerek de kullanılmış;
yerleşim yerlerine bu adın verilmesi
topografya nedenli olmalı; ala-pulli
metafizik düzlemde ‘Tanrı’nın bereket ihsan ettiği topraklar’ anlamında;
‘pulli’ simgesel olarak > ‘Tanrı’nın ihsânı, Tanrı’nın dökmesi veya vermesi’
demek; ‘ala’ sözü toprağın münbit
olması, tahıllar, pancarlar, sebzeler,
meyveler, inekler, koyunlar ve kuzularla Tanrı’dan gelen ihsâna karşılık
verilmesi; ala-pullu > (1) Tanrı’nın
ballı-şekerli toprakları; (2) ‘bindallı’

veya kırmızı gelinlik giymiş bir kız;
(3) iki tarafı tepelik, ortasından dere
akan bir yer]
ala (trkç) s. – açık kestane rengi
ala (trkç) s. – 1 olgunlaşmamış ham karpuz, kavun veya meyve; 2 henüz cücük halinde
ala bhola, ala-bola, ala-pula (penc) s. – 1
basit, 2 sanatsız; 3 kurnazlık ve hilekarlıktan uzak; 4 açık; 5 saygılı; 6 aptal
ala de texâdo (ispa) i. – evin saçağı
ala gala, a la gala, ala gele, ala cele, ala
celle (ispn) zrf. – 1 bir nidâ; hitâp;
haykırış; seslenme; yakarış; bir başvuru; 2 alkışlayarak onay vermek
veya övgü duygularını göstermek;
[cenâze törenlerinde bazı kişilerin
yaptığı türden]; 3 özellikle savaşta
cesur davranış içine girme [gallantry
/ celle-antry / celleâtlık / celle’ye girmek veya celle’nin girmesi]; 4 muhteşem ve görkemli görünüme sâhip;
ihtişâm sâhibi; muhteşem; 5 en iyi
ebiselerini giymiş ve tüm süslerini,
zînetlerini takınmış olan; [finery > fener alayı ifâdesiyle ilişkisi]
âlâ gapı; ala kapı (osmn) i. – porta; evin
sokak kapısı; avlu kapısı; dış kapı;
bahçe kapısı; tâk; ala’nın kapısı; avlu’nun kapısı; beyaz kapı; Tanrı kapısı;
[ala-avlu sözleri arasındaki ilişki]
ala he (ispa) i. – 1 O Allah; 2 idem/aynı; 3
Ala o; 4 onun ala’sı, O’nun avlusu; 5 •
Allah-hü – O ki, Allah; ‘Allah veya O’
âlâ, a’alâ, ācålâ (arpç, osmn) s. – iyi; çok
iyi; mükemmel; güzel; yüce; yüksek;
hârika; *pekâlâ > pekiyi*; *pekâlâ yapabiliyor*; *cennet-i a’alâ*
ala, āla (osmn) zrf. – bazı terimlerin başında bulunur ve ‘tarzında’, ‘..usulünce’, ‘..vârî’ anlamını verir; *ala-Turka
> Türk tarzında*; *ala-Franga > Frenk
tarzında*, *ala-pulli > pulli/phul biçimli, pulli veya phul şeklinde*
ala, âlâ, al, ahal, ali, ael, aıl (snsk) s. –
nemli; rutubetli; sulak; suya doymuş;
bol yağmur alan; [farklı kültürlerde,
yörelerde farklı şekillerde telâffuz
edilen veya yazılan]
ala, alamo, ‹âlamôv› (ingl) (jeol) i. – ya30

alabeado
allı sözüyle ilişkisi; [örtük planda >
bindallı > Tanrı’ya şükür elbisesi; iç
cidar elbisesi]

nardağ patlamalarıyla oluşan, suyun
içindeki sert kaya (lit&m) [ala-pullu]
âlâ, âlî (arpç) s. – yüksek; yüce; erkil; • ala
(snsk) – 'para yutmak için eğitilmiş bir
maymun (mec.)'; banyan; kökünden
kırmızı renk elde edilen bir ağaç (lit.&m)
ala, alo (ethi) f. – 1 var; 2 mevcut olan;
3 bulunmak; 4 bulunan; 5 sâhip olan
âlâ, alô, aloo (penc) f. – 1 birisine seslenmek; 2 sesini duyurmak; 3 bağırmak
alâ, calâ (arpç) zrf. – ‘üzerine’; ‘üzerinde’
anlamında bir harfi cer; • aleyhi –
onun üzerine; [harfi cer > tek başına
bir anlam ifâde etmeyen, isimler ve
fiillerle birlikte kullanıldığında onlara ek anlam katan bir parçacık]; *alâ
vechi-t-tefsîl > müfassal olmak üzere,
uzun uzadıya, tafsîlâtlı olarak, ayrıntılı bir şekilde*; *alelâde > sıradan*;•
ale’l-ıṭlâḳ – ayrım yapmadan; rastgele; ayrım gözetmeksizin
âlâ, câlâ (ibra) f. – çıkmak; yukarı çıkmak;
yükselmek; teklif edilen; Tanrı’ya sunulan; Tanrı’ya kurban edilen; altar’a
yerleştirilecek ve Tanrı’ya sunulacak
olan şey; • colâ, ulâ – Tanrı katına çıkan; yükselen; Tanrı’ya ulaşan; Akad
çadaki qarâbu [kurban / ona yakın
olan] ile aynı anlamda; [kurban kesmek suretiyle Tanrı’ya yakınlaşmak,
feyiz ve sevap kazanmak; kurban,
karîbân, gariban, kezban > Tanrı’ya
yakın olan insan; aziz insan; dâvûdî;
sâci; mâcî; derviş; miskin]
ala’aiu, âlâyu, âlâhiye, ulûhî, ilâhî, ilâhiyât (akad, asur, trkç, muht) s. – 1
tanrısal karakterli; ulûhil; derviş; 2
semâvî niteliklere sâhip olan; 3 Tanrı
yolunda olan
alabadôr (ispa) i. – Allah’a, [genel çerçevede Tanrı’ya / tanrıçaya] hamd eden
kişi; Tanrı’ya / tanrıçaya ibâdet eden
kişi
alabami’ento (ispa) i. – Tanrı’ya ibâdet
eden kişi
alaban’za (ispa) i. – Tanrı’ya şükretme;
hamd etme; ibâdet etme; Tanrı’yı
tesbih etme; övme; Allah’a bağlı olan
kişi; • alabanda – antik kenti (Aydın,
Çine, Araphisar); [anagramı olan bind

alabanda (gemc) i. – gemi ve diğer deniz
araçlarının su batma sınırının yukarısında bulunan bölümün ‘iç kısımlar’ı,
‘iç cidar’; kulik’in iç duvarları; (lit&m);
[banda > sürü halinde hareket eden,
akın eden; akın halinde çıkış yapan;
yün tozu; ‘bando’ sözüyle ilişkisi]; •
bandit – haydutlar; eşkiyalar (lit&m)
alabâr, ilbar (ispa) i. – Allah’a şükretmek;
hamd etmek; hamd eden kişi; şükr
eden kişi; ibâdet eden kişi

alabar; ilbar (ispa) i. s. – 1 övgü; 2 bir
kişi veya şey hakkında olumlu şeyler
söyleyen ve onun niteliklerini veya
değerini vurgulayan; 3 yüksek sesle
dua eden; [çok iyi bir bar, anlamında]
alabeado, ala bear, ala beo (ispa) zrf. –
sarınmış; sarılmış [ala-pullu sözüyle
ilişkisi; bindallı sözüyle ilişisi; bindallı
> ‘birleşik kalmak’ veya ‘karşılıklı olarak sadık kalmak’; ‘birleşik kalmayı
sağlayan kırmızı’ (lit&m)]
alabu (snsk), alu-puhul, phula (sinh)
i. – su kabağı; süs kabağı; aş kabağı;
yemek kabağı; asma kabağı; kelle-baş
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alabu
kabağı; [ala-pullu ile ilişkisi]
alaca (trkç) s. – kırmızı üzüm salkımının
bütün tanelerinin kızarmaması; bazı
tanelerin yeşil, bazılarının kırmızı olması; bir kısmı olgunlaşmış, bir kısmı
ise ‘çoruk’ olan üzüm salkımı
alaca aş (trkç) i. – aşûre
alad, alada (sümr, akad, asur) i. – koruyucu melek; koruyucu ruh; koruyucu
rehber; kişiyi gözetip koruyan ruh
(lit&m); [lad sözüyle ilişkisi; alad-dîn
sözüyle ilişkisi; *aladlama… ne üle
aladlayıp duruyon*]

alado (ispa) s. – 1 kanat; kanatlı; 2 genellikle ön veya arkası olmayan bir yapı
veya nesnenin dik veya eğimli olan
yüzeyi (lit&m); 3 side / kanat [Side
şehir adıyla ilişkisi]; 4 yanıbaşında; 5
kenarında; 6 yolun kenarında; 7 kişi
görüşünün, özellikle çevresel görüşün sınırlı veya engellendiği tarafta;
8 gemi bordasında; 9 kişinin dikkatini
yönlendirdiği tarafta; 10 yan tarafta;
[alatlama sözüyle ilişkisi?]
aladrâda (ispa) i. – sürülmüş tarladaki
pulluk izi
alâdro, alâ-dro (ispa) i. – pulluk; f. yarmak; geçmek
âlâf, alaf (arpç, muht) i. f. – 1 sığır sürüsü; 2 beslemek; 3 yem; hayvan yemi;
saman
âlaf, alaf, alef (arpç, hind) i. – yığın; hayvanları beslemek için biriktirilen ot
veya saman yığını; loda; ot; saman;
hayvan yemi
alâfe (ispa) s. – inançlı; Hâk yolunda
olan; gerçeğin peşinde olan; [elif sözüyle ilişkisi]

alafia, alafiya, alapiye; alpullu (ispa)
deyiş – 1 Allah afetsin; 2 afedersiniz;
3 Allah âfiyet versin sana bir zarar
verdim gâliba; 4 Allah sana verdiğim
zararı gidersin; 5 Allah seni iyi etsin;
[literâl ve mecâz anlamların ikisi de
geçerli; alapiya, alpullu ile ilişkisi]
alafille (fran) i. – 1 kız, 2 kızı; 3 prenses;
[alapiye, ala-pullu, alpullu sözleriyle
ilişkisi]
alafilli, afilli, afili (trkç) s. – fiyakalı; havalı, gösterişli; alımlı; [kızlar için söylenen bir söz]
alaga, alaca (ispa, latn) i. – börülce veya
bakla; [-ga, -ge, -ca, -ce Sanskritçede
kelime parçacığı; bir erkeğe işâret
eden vokatif parçacık; düz; doğrudan; utanmaz, ahlaksız; Şiva; Vişnu;
ayrılmak; kopmak; ileri gitmek; uzaklaşmak; yola çıkmak; yola koyulmak;
geçmek; geçirmek; birlikte yaşamak;
dua etmek; ilâhi söylemek; ala’cı;
ala’n, alaca’cı sözleri; adi-ge>adi'nin]
alagarera (ispa) i. – çenesi düşük; geveze
kadın; [algar sözüyle ilişkisi]
alaha (aram, arpç) i. (LH veya LAH kökünden) – Tanrı, Allah; • ilâh – kutsallık;
tapınma; tapınılan; mâbut; kendisine
ibâdet edilen; [eş anlamlıları > Deus,
Di-os, Di-o, A-Di, A-Da, E-Da; İ-Da,
Adda, O-Da, Dag, Adonâî, Adana,
Dânâ; Çince Âlâ, Ânlâ; Grekçe Allach
veya Theos-Dios-Tos; Japonca Arrâ,
Arâ, Arrâfu; Malta dilinde Alla; Sırpça Alah; Tai dilinde Anlâw; Bulgarca
Allakh]
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ala-pailou
veya kaynağı olan; 6 sınırsız güce sâhip olan; 7 evrenin yaratıcısı [iştikâk
yaklaşımıyla; yâni akrabalık bağlarına
sâhip kelimeleri uyduğu kadar teke
ircâ etme zorlamasıyla]; • alam – 1
âlem; evren; kâinat; 2 topraklar; bölge; dünya; • bâlâ – 1 yukarısı; yukarıda olan; 2 cennet; • bel – 1 omurga;
2 ruh; 3 güç; 4 kudret; 5 cennet gibi
olan yer; 6 ulvi; âlâ; yüce; 7 yukarıdaki âlem; 8 öbür dünya; 9 cennet
alammuş (akkd) i. – bir tanrı adı

âlâi (trkç, trkm, arpç) s. – 1 mağara ile
ilgili olan; 2 hâz alan; 3 saran; 4 i.
Orta Asya’da bir dağ silsilesi; 5 zrf.
üzerinde olan; 6 yüksek olan; 7 hırslı
olan; 8 serbest düşünen; 9 arzulama
duyguları yüzünden kalbi hızla artan
[âlâiye; alanya şehir adlarıyla ilişkisi];
10 yüce; • âlâi (fran) s. – korkma; endişelenme; sinirlilik ve öfke gibi güçlü
duyguları göstermeyen; doğru, dürüst olan adam
alâî, alâîye (osmn) s. – yüksek; i. yüksek
bir yer; erâkil
alak, lakia, laqia f. – lâk atma; cilâlama
alak; alık i. – sülük; s. başkasının sırtından geçinen
alakard, alakart, âlagarda, a’la carte i.
– 1 bir aş evinde yemek listesinden
isteğe göre ısmarlanan ve parası ayrı
ayrı hesaplanan yemek; 2 kobra yılanının bir türü (lit.&m)
alala (akkd) i. – doğurganlık tanrısı; [tanrıça sözüyle ilgili]
alâlem, elâlem (trkç-ağız) edat – günümüzde ‘başkaları’ anlamında; kök
anlamı ‘Tanrı’; • ala-alem – evrenin
Alla’sı; *Allâ’nı seversen*
alam, âlem (sumr) i. – figurin; put; heykel; heykelcik, statue; boyalı bir maskara; *ne âlem adamsın be*
alamba (pali) s. – 1 besleyen; 2 destekleyen; 3 düşmüyor; 4 gevşek değil; 5 bir
kadının göğsü
alambala, âlem-i bâlâ, alabala, alapullu,
alpullu (muht) çklu. – 1 güçlü; kuvvetli, 2 tanrı Şiva’nın sıfatı veya adı; 3
insan eti yiyen bir dev; 4 güçlü ve yeterli güce sâhip olan; 5 âlemin direği

alamu, allem (samo) ünl. – 1 ‘direkt git’;
‘dus-duuru git!’; ‘dos-doğru git’; 2
‘galiba’ anlamında; *allêm, yine yolunu şaşırdı > Allah bilir, yine yolunu
şaşırdı, gâliba yine yolunu şaşırdı*
alan (trkçe) i. – açık bir düzlük; alan düzü;
düzlük yer (lit.&m); [alan düzü > mecaz anlamda bir söz; maç yapılan ve
kaleye gol atılan bir saha]
alân mı (trkç-ağız) ifad. – ‘alıyor musun’
anlamında
alangirli işler (trkç-ağız) ifâde – karmaşık
ve şüpheli işler; [parasal ve cinsel konuları da içeren]
ala-nine (çinc) i. – amino asit
alan-taran etti, alan-talan etti (trkç-ağız)
deyiş – karmakarışık etti; târumar
etti; [bozdu; bir boğanın etrafı darma
dağın etmesi, (lit&m)]
alapae, alapiye, alâpiye, alpiye (samo)
s. – 1 taşlarla döşenmiş olan bir yol; 2
bir köye ulaşan şose yolu (lit&m)
ala-pailou, (alpullu) (çinc, trkç) s. – 1
süslü, dekoratif bir taç kapı; 2 şehir
girişlerine yapılan süslü giriş kapıları; 3 bayramlarda tören geçişlerinde
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alapu
oblige, onurlu ve cömert bir şekilde;
[doğal olarak asâletli olma mecburiyetinden dolayı]

kullanılan süslü tâklar; ornamental
gateway; [süslü giriş kapılarının veya
takların sembolik anlamı ‘gurur duyma’, ‘sevinme’, ‘mutlu olma’, ‘tatmin olma’, ‘Tanrı’nın lütfuna mazhar
olma’, ‘Tanrı’nın ilâhi sünnetini yerine
getirme’; ‘üretkenlik’, ‘başarı’, ’zafer’,
‘kazanma’, ‘bağlanma veya birlikte
yaşama’, ‘bütünleşme-kaynaşma’]

alapu, alabu, alabbu (pali) i. – 1 kabak;
2 uzun beyaz kabak; yemek kabağı; 3
su kabağı; 4 susak; susak ağızlı (mec.)
alas de pez, ala tepes, (alatepe) (ispa) i.
– kanatlı bir balık; balıkların tanrısal
bir ihsân olan yüzgeçleri (lit.&m)
alas, a-las, al-as (snsk) s. – 1 üzgünüm
parlamıyor; 2 üzgünüm tembel; 3
üzgünüm halsiz; 4 gevşemiş; [Arapçadaki halas > hadi git, bırak, yeter,
durdur şunu artık sözüyle ilişkisi]; 5
üzüyorsun; 6 acıma ve endişe duygusu; 7 kötü talih; 8 esef ediyorum;
9 maalesef (unfortunately); 10 (ispn)
‘kanat’ veya ‘kanatlar’; 11 bırakılmış,
unutulmuş, terk edilmiş, bu yüzden
‘acı çeken’; 12 ‘üzgünüm’; 13 yanmış
et, fırınlanmış et; kavrulmuş et; 14
tamamen çıplak, tüysüz; 15 takımyıldızından mahrum olan dokuzuncu
küre/gezegen (sphere) gibi; 16 sayılar
ve olası manipülasyonlar açısından
kolay erişilebilir olan; 17 daha idâreli
olan ve gerçekten isteksizce rezervuar olarak kullanılan; 18 güçlü ve karşı
konulmaz bir şekilde ilgi ve dikkat çeken veya hayranlık uyandıran; 19 bir
etkiyi eşit derecede zorlayıcı bir şeyle
karşılayarak dengeleyen; 20 grace,
bir hareketin gerekleşmesini nezâket
ve zarâfete zorlayan veya noblesse

alas, a-las, alesa, alis (samo) s. – 1 şiddetle arzulayan veya arzulanan; 2
sevgi gösterme nesnesi; 3 ala su; [a
laz, aliş, aliç, haliç sözleriyle ilişkisi]
a-lasa (snsk) s. – sevimli değil; enerjisi bitmiş; tembel; üşengeç; yorgun;
tükenmiş (lit.&m); • alasa (rmny) –
serbest bırakmak; bir şeyi ya da sıkı
tutulan bir şeyi bırakmak

alasa, alasha (pali, sansk) s. – aylak;
tembel; gevşek; uyuşuk; aktif değil;
bir tomurcuğun yarı açık, yarı kapalı
olma hâli; she who is fatigued; yorgun; isteksiz; • alez i. – yatak’ın kendisini koruma altına alması için kullanılan yatak pedi
âlat (penc) i. – 1 araç-gereç; aletler; kap;
malzeme; 2 penis
alat, ala, âlet, alet (trkç) i. – araç-gereç;
*kem âlet ile kemâlât olmaz* (lit&m)
alatlamak (trkç-ağız) f. – 1 acele etmek
(lit.&m); 2 sabırsız olmak; 3 dayanmamak *ne alatlıyon*; *alatlayıp
durma*; *alatlama*
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âlâyi-vâlâ
alâye, alâiye, ālâyeͻ (arpç) zrf. – bâlâ,
bülend; bir makâmı alâiye; yüksek
bir makâm; yüksek bir merebeye çıkmak; Tanrı’sal yer; Tanrı’nın kutsandığı, zikredildiği yer; mükerrem ve muazzez yer; îtibârı yüksek olan; îtibârı
ve kadri (hürmeti) yüksek olan; nefs;
enfes; • âlâdan âlâ – iyinin de iyisi;
*gelirse ne âlâ, gelmezse ne yapacağımı biliyorum*

alaulau, ala-ulau (hawa) i. – ‘elbiseler’
için genel bir terim
alauna (muht) i. – Kelt tanrısı ve tanrıçası
alawi, allâwî, calevî, alevi, alevî (arapç,
muht) i. s. – 1 alevî inancına sâhip
olan kişi; 2 yüksek fikir ve düşüncelere sâhip olan; ulûvvîyet; ulvî; yüceliğe inanan kişi; rûhun yüceliğiyle ilgili
olan; semâvî; ilâhiyatla ilgili olan; 3
halîfe Hz. Ali’nin soyundan geldiklerini düşünen; Hz. Ali’ye bağlılık gösteren; Hz. Ali’yi önceleyen, öne çıkaran
inanç topluluğu (sect); Şii kültüründeki on ikinci imam Hasan el-Askarî’nin soyundan geldiklerini düşünenler; 4 Suriye’nin özellikle Lâzkiye
şehrinde yaşayan Şii nüfus [Sûriye
nüfusunun yüzde on beşini oluşturan
inanç topluluğu]; 5 • alabî, ‹alawî›,
arabî – Arap; Arap köylüsü; Arap fellâhı; [Türkiye, Suriye ve Lübnan’daki toplam nüfuslarının dört milyon
olduğu düşünülen kült veya sect]; 6
bazılarının Hz. Ali’ye Tanrı’nın enkarnasyonu olarak baktıkları; [Alevîler,
türdeş veya mütecanis bir grup olmayıp değişik görüş ve düşüncelere
sâhip olan küçük küçük toplulukların
tümüne verilen genel bir ad; inanç
yapılarına İslâmiyet hâricinde başka
dinlerden de ögeler alan]; 7 Suriye’de
1970 yılında iktidarı ele geçiren Hafız
Esat âilesi; 8 bazıları tarafından ‘Şii’
olarak adlandırılmalarına karşın Sünnîlerin ve Şiilerin onları heretic (ana
yolun dışına çıkmış kişiler) olarak değerlendirmeleri ve Nusayrî demeleri;
[dokuzuncu yüzyıl Şii propagandisti
Muhammed ibn Nusayr’in (ö. 883)
adından mülhem olarak]; 9 camiilere
devâm edip namaz kılmama, Ramazan ayında oruç tutmama ve Hacca
gitmeme davranışlarıyla kendilerini
diğer Müslüman gruplardan farklılaştıran
alay etmek (trkç) f. – gülünç duruma düşürmek
alâye (osmn) s. – 1 yüksek yer, yükseklik; belirli bir yere göre daha yukarıda
bulunan; 2 hayat veren yükseklerdeki
Yaratıcı

âlâyi-vâlâ (trkç, osmn) zrf. – 1 gösterişli
ve tantanalı bir şekilde; 2 yüksek tanrıça atfı; • vala (snsk) – 1 bir mağra
içindeki cin; mağra içindeki semâvî
bir varlık; mağra içindeki bir put; 2
bir dağdaki oyuk; 3 Nors mitolojisinde ‘yüksek rahibe’; 4 ...den gelen;
oradan gelen; yükseklerden gelen; 5
seçilmiş biri; yükseklerin seçtiği kişi;
6 insanları duygusal olarak harekete
geçiren şey; 7 eskiden çimenle kaplı
olan bazı kayaları çıplak bırakma eylemi; 8 (ibrn) rezâlet; iğrenme; yutulan;
yuttuğunda; kapattığında; [ke-vala,
he-valla sözleriyle ilişkisi]; 9 • vala
– bilezik veya halhal, hal-ka; bangle
(bangel) bungalo; 10 peştamal; 11
Indra’ya Valabhid unvanını sağlayan
kişileştirilmiş bir kale veya delik; 12
mutasavver veya hayâlde canlandırılan ‘ilâhî anne’; 13 Soma-Mandala’nın otuz iki kadın tanrıçasından
biri; [bâlâ, bolu, ala-bolu, ala-phullu
sözleriyle ilişkisi; kelimelerin dönüşerek farklı anlamlar kazanması]; •
alaz (trkç) i. – kor; fırın tavı; yalım;
ateş dilimleri; yanan; ateşler içinde
kıvranan; arzulayan; [araz, erez kelimeleriyle ilişkisi; L ve R harflerinin
dönüşümü]
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alb
alb, alba (latn, itly, muht) i. – râhiplerin
giydikleri ketenden yapılmış uzun
beyaz elbise; beyaz cüppe; [alba’dan
urba dönüşümü, urba elbisesi];
(snsk) beyaz hardal bitkisi; [kuskus
ile ilişkisi]; • alb – b’yi bölen ‘a’ (elif)
anlamına gelir; Tanrı en büyük ortak
bir bölendir (a|b); • alb – 1 beyaz; 2
râhibin vaftiz yapması; 3 günâhlardan
kurtulma ve yeni bir hayata başlama;
• lb, lab, labv, labb (ibrn, ugrt, arpç)
i. – dişi arslan; the-ophorous, bir tanrı
adıyla ilgili veya tanrı adından üretilmiş; Tanrı’ya işaret eden; Akad tanrısı
Lab(b)a sözüyle ilgili olabilir; • alb,
albo, kalb, kalbo – (mânevî anlamda)
kalp, duyguların yeri; düşünce, arzular; Tanrı düşüncesi; zihin; idrâk; akıl;
• lab, lib, lap – güçlü, cesur, kuvvetli;
• albati – Hristiyan ermişler [beyaz elbise giyiyor olmaları nedeniyle böyle
adlandırılmışlar]; • alb (tibt) – çocuk;
genç adam; oğul; genç hayvan; • terra alba – beyaz toprak; ovaryumdaki
hılkat hamuru; kaolin; balçık; alak; •
alp-arslan – aslan yavrusu veya yavri’nin arslanı; Yâ-Veren’in Arslanı,
Tanrı’nın/tanrıçanın arslanı; [yavri
veya yavru mecaz anlamda > Yavri >
Ya-Veren > Yerevan > Ermenistan’ın
başşehri; Kıbrıs adası, erken Asur
yazıtlarında Yavran’ın (lá Foves’in /
Iavones’in / Yovan’ın / Puberity’nin)
ülkesi olarak anılır]

albela, albet, elbet, elbette, albeit, ‹ôlbîet› (frsç, ingl) zrf. – 1 kesinlikle, zorunlu olarak; mutlaka, 2 gerçi; karşın;
her ne kadar; ise de; *elbet bir gün
gelir sap döner, keser döner*
albiyo, alba (muht) i. – 1 öteki dünya;

yüksek dünya; öteki dünyaya âit; 2
beyaz; beyaz renkli olan bir şey

alborz, albruz, albaruz, alpbruz, harburz
(frs) alper (trk) alber; albert (ing)
alba, albu, hira (arpç) i. – 1 beyaz
dağ; 2 nur dağı; 3 hira dağı; 4 peak of
hara; hara dağının zirvesi; 5 himalâyalar; 6 dünyanın direği veya dünyanın oluşumunda ortaya çıkan ilk yükselti (lit.&m); 7 hem fizikî anlamda bir
dağ, hem de metafiziksel bir yükselti
olarak değerlendirilen; 8 ‘Tanrı dağı’
anlamında; 9 Tanrı’nın yüceliğine atıf;
10 Tanrı’nın yaratma eylemine veya
‘fâil olma’ eylemine atıf; 11 ışık veren
(lit.&m); 12 ışık saçan dağ; ışık verme;
ışık saçma olgusu (lit.&m); [yaratma
ve/veya doğurma eylemiyle ilgili];
[bk. her, hir, hara, hari]; • hari (snsk)
– kötülüğü alıp götüren tanrı Vişnu,
kötülükleri yok eden; • hira (jpnc) –
süslü bir parçanın yüzeyi ile aynı hizada olan bir kakma; • alaburus traş
– başın tepe kısmında bir miktar saç
bırakılarak diğer her tarafın üç numara ile traş edilmesi, alburz dağına
benzetilmesi, üst tarafı karlı, diğer
tarafları çıplak; • hara (snsk) – kolye;
‘boyun süsü’; ‘boynun süsü’; (lit.&m);
tâk; giriş veya açılış kapısı; simgesel
olarak dünyaya geliş kapısı ve öte tarafı; semâvî âleme açılan felsefik bir
boyut veya kapı; hara’dan kar-a’ya;
kar-a’dan semâvi / bilinmeyen âleme
doğru; [albruz ‘kara’ ve ‘hara’ tümleşikliğini içeren felsefik bir dağ şeklinde düşünülebilir]
albûla (grek) i. – 1 İtalya’daki Tiber Nehri’nin eski adı; 2 adam-nehir (Man-River); [Al-Pullu sözü ile ilişkisi]; 3 •
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aleph
-bula, -pail – ikililer; çiftler; eşler;
erkek ve kadın; karı ve koca; • bula
matari – kayaları kıran o; • bula – evli
kadın; • bula – Bosna-Hersek’te ‘kadın hoca efendi’ veya ‘kadın molla’;
erkek hocanın karısı; • bula – Rumeli’de ‘yaşmak’; ‘baş örtüsü’; ‘bir
erkeğe ait olmanın simgesi’; [al-bula > kırmızı tülbent]; bula veya pulli
görselliğiyle ‘evli’ veya ‘bir erkeğe âit
olunduğunun’ yansıtılması; • pulli,
boli, bolu – erkeğin himayesinde olan
kadın; [bolu beyi > ‘boli’nin sahibi
var’ anlamında, kapının mandalı gibi
bir terim]; *Allah’ından bulasın emi*;
*bula bula buni mi buldun*

nık; garmeç suyu; karamaç suyu; kara
turp suyu (lit.&m)
ale, olu, ele, heli, elios, houl (muht) i.
– 1 güneş; 2 güneşin ışığı; 3 güneşin
sıcaklığı; *ele gün’e rezil olmayalım*;
• ale (sansk) – 1 evin bekçisi; 2 evin
hanımı; 3 ev
alel ıtlak (arpç) zrf. – herhangi bir ayrım
yapmadan rastgele işleme koymak
âlem (osmn) i. – 1 dünya; 2 evren; 3 varlığına inanılan semâvî veya mânevî tabakalar; semâvî düzlemler; 4 insanlık;
5 adam; kişi
alem (osmn) i. – bayrak
âlem (osmn) i. – sûfî kozmolojisinin mânevî tabakalarından oluşan bilinmeyen 'ötesel evren'
âlem (trkç-ağız) deyiş – 1 hâl; durum; 2
hâlet-i rûhiye; *ne âlemdesin, naa-pıyon*
âlem, âlemle (osmn) zrf. – 1 beraber gelen; 2 diğerlerinin hepsi
âlem, olam, alma, ılm, alam, ilm (muht)
i. – 1 dünya; 2 evren; 3 mahlûkât; yaratıklar; yaratılmış olan her şey
alemanni, alaman, alemania, ‹alimanya› (ingl, latn) i. – 1 eski bir Alman kabîlesi, 2 • ala-moni, âli-moni – yüce
sâci; yüce derviş; Tanrı veya tanrıçanın bağlısı yüce insan; 3 16’ıncı yüzyılda yapılan dînî bir dans

albula (ingl) i. – bir alabalık türü; kılıç
balığı; akıllı balık; sâdık balık (lit.&m);
boyları on metreyi bulan ringa balığı
albus, alpus, alphos (grek) s. – beyaz;
açık renkli olan bir şey (metaforik anlatım)
aldaşmak (trkç-ağız) f. – birbirini aldatmak
aldırış etmemek (trkç-ağız) f. – kulak kabartmamak; ‘alatlamamak’; acele etmemek; umursamamak

alenî, aleni (trkç) zrf. – herkese açık; kamuya açık; herkesin gözü önünde
aleph (ibrn) i. – 1 elif; elif harfi; 2 penil
organa işâret ettiği iddiası; *aleph,
lâm, mim ahad nûri > Alif, Lâm, Mim
Bir’in ışığı; Vahdet’in nûru (şarkı sözünden)*; 3 mutlak tek Tanrı inancıy-

ale, ala (ingl) i. – arpa suyu; bira; bula37

aleyn
la ilgili; beşeri olandan beşeri olmayana doğru rûhî dönüşüm; 4 ‘aleph’
insanı temsil eder, bir elini semaya,
diğerini yere doğru uzatmıştır; aynı
zaman diliminde makrokozmos ve
mikrokozmosu bütünleyen kişi; 5
aleph ‘madde’ ve ‘ruh’tur; Mısır ve
Uzak Doğu tanrılarının eski sembolü
aleyn, aleyna, aleion, alon (fenk) i. – Fenikelilerin taptıkları Baal adlı tanrının
çocuğunun ismi veya kendisinin bir
başka adı

alf, elf, elfi (arpç) i. – bin (1000); *elfi senetin > bin sene*
alfen, elif (grek) i. – nymph; peri güzeli;
rûhiye; genç kız; nilüfer; ayfer, nif, nef

algan, ulgan, ülgen (trkç, frsç, muht) i. –
1 ayak; 2 güç ve kuvvet; 3 başkalarına
yardım eden bir adam; 4 İran’da bir
köy adı; 5 dünya ile gökyüzü arasındaki kozmik eksen; 6 Moğol-Türk tapınağında Tengri’den sonra gelen en
yüksek ilâh veya tarısal elçi; ulaçan
algar (ispa) i. – 1 çıkarmak; 2 ayak kısmını
örtmek; 3 hesaplamak; 4 ödemek
alık, alakan; ahlakan (trkç, penc) s. –
tembel, lazy, uyuşuk, üşengeç; aktiviteden veya efordan kaçınan

alık, aluku (trkç, sansk, tlug) çklu – 1
aptal; salak; 2 zayıf; çelimsiz; 3 canı
sıkkın; 4 kızgın; terör estiren; *ne
alık adamsın sen*; 5 evin döşemesini
yumuşatılmış sığır pisliğiyle sıvamak;
[eskiden Hindular tarafından evi temizlemek ve saflaştırmak için yapılırdı]; 6 meyve bahçesinin etrafındaki
duvarlar
âlî (arpç) s. – yüksek; yüce
âli (osmn, arpç) i. – âilesi; *âli-resul;
ali-resul > resulün ailesinden olan*;
[Türkçede a harfi genellikle uzatma
yapılmadan okunuyor ve söyleniyor]
ali (samo) i. – 1 küçük; 2 transparent bir
balığın adı

ali, alin-, ala- (snsk) i. – 1 bir sokmaya
sâhip; 2 siyah büyük bir arı; 3 akrep;
4 karga; 5 damıtılarak yapılmış likör
(mecaz); 6 bir içki; 7 sulak arazi, sulanabilir arazi; ‘kohlī ’ veya ‘–kula’ da
denir [bar-kula sözüyle ilişkisi > bar’ın
sulak arazisi]; 8 a dike; yığma set toprak; 9 belirli türde bir balık; 10 tahıl
ve meyveyi istila eden bir kurtçuk; 11
yapraklar üzerinde bulunan küçük bir
tırtıl veya benzeri yaratık (lit.&m); 12
• ala – yalvarmak; yakarmak; 13 • ala
– bayan arkadaş veya refakatçi; sırdaş; 14 • ala – özlemler ve önemli bir
dilencilik (mecaz-allegori); 15 • ala –
bir satır, uzun bir aralık, süreklilik gösteren bir hat; 16 • ala – bir köprü; 17
• ala – tutunmak veya bağlı kalmak;
• ala-pullu, ali-pullu – pulluya tutunmak; pullu’ya bağlı kalmak, bağlı
olmak; 18 • ala – üzerine oturmak;
19 • ala – bozmak; tahrip etmek; 20
• ala – bir ölçüm kabına yapışan sıvı
miktarı (özellikle yağ) (lit.&m)
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allamo
âli‘ao, aliyo, aliya (samo) i. – 1 kabuklu
bir balığın adı

ça; olmazsa
allaba, allapa (pali) f. – korumak için kutuya koymak (lit&m); [Alpullu ile ilişkisi]
alladhi, el-laz-hi, ellezi (arpç) zrf. – 1 öyle
ki o; 2 hangi şey ki o; 3 o şey ki; 4 o
lâz ki
Allah’a emanet, oman, omana (osmn,
trkç-ağız) deyiş – 1 Allah korusun; 2
Allah iyilik ve ihsânını sana yöneltsin
Allah-Allah (trkç) deyiş – 1 ‘hayret’ anlamında bir söz; tuhâfına gitmek; 2
savaşta ‘aşırı hızlı olmak’ veya ‘acele
etmek’ anlamında gayrete getirici bir
söz
allâme (osmn) i. – 1 bilgin; 2 öğretmen;
3 çok bilgili
allam-gallam, allem-kallem, allem-kullem (penc, osmn) zrf. – 1 çok laf dökmek; 2 boşuna konuşmak; 3 küçük
oynamak; 4 boş bahaneler bulmaya
çalışmak; 5 saçma-sapan şeyler; 6 aptalca konuşmalar yapmak

âlia (samo) i. – 1 su yolu; 2 bir nehrin kurumuş olan derin su yatağı
alimallah (trkç-ağız) deyiş – 1 sakınmak;
2 Allah korusun; *seni elime geçirirsem; alimallah fena yaparım*
alipur (hind) i. – alibey
alis (penc, muht) i. – 1 bir ağacın adı (cassia fistula); 2 kedilere verilen ad
alivre satış (trkç) i. – ürün tarlada henüz
olgunlaşma sürecinde iken yetiştiğinde alıcıya teslim edilmek üzere ‘güvence parası’ (kaparo) alınarak yapılan satış
alkasan, alkasia, keşan (penc) (Hindu alkasi kelimesinden) s. – uyuşuk; tembel; üşengeç; aylak
alla (akkd) i. – ilksel tanrılardan olan Ansar veya Anşar’ın lakabı

allamo, alamo (ispa) i. – 1 cotton wood;
pamuk ağacı; 2 kavak ağacı; 3 pupucuk ağacı; white poplar; • alameda
– kavak ağaçlarının yetiştiği yer; 4 iki
tarafı ağaçlıklı olan yol; [âlem ağacı;
âlî ağaç; [Alamo adı verilen kavak
ağacı her zaman sırlarla yüklü gizemli
bir bitki olmuştur. Manevî dünya ile
maddî dünya arasında iletişim kurmak için muazzam güçlere sâhip, sayısız efsâneleri bulunan mitolojik bir
unsurdur. Yunan mitolojisinde Tanrı
Hades’in Leuca’ya (Laz’a) aşık olduğu, onu çok sevdiği için ölülerin yattığı Elysian çayırlarında beyaz kavağı
(mecaz) yarattığı söylenir. Bu yüzden
mezarlıklara uzun kavak ağaçları

alla (muht) s. – zayıf; hasta
alla (muht) zrf. – 'belki' anlamında; [valla]
allâ (penc) s. – 1 olgunlaşmamış (meyve); ham; 2 yarı kavrulmuş (buğday);
3 tam iyileşmemiş olan (yara)
alla, ella, ela (grek) zrf. – değil; olmadık39

allâne
(servi) dikme geleneği gelişmiştir]; •
hades, ades, âd, âde, âdi (snsk) i. –
ilk; ilksel olan; • ades (aram) i. – bir,
• adad – tek bir; tek o olan; • adad
(asur) – baba; • akad – yaratıcı baba;
(ashepamicuba.com)
allâne (latn) s. – 1 yalnız; 2 yalnız o; 3 O;
4 alone; 5 Tanrı
allasen (trkç-ağız) deyiş – Allah’ını seversen; *bırak allasen…!* [alla-zenne
sözünden geliyor olabilir.] • Allazen
– ‘evi terk et, derviş veya dervişe ol,
Allah yoluna gir’, anlamında; • Alla
alyek – (may it, not befall you) senin
başına gelmesin; Allah sana vermesin
allawiyyah (sury, arpç, asur) i. – ‘en yüksek olan’
alle (snsk) i. – bakliyat ve tahıldan yapılan, önce tereyağı ve zerdeçal ile kızartılan, ardından tuz ve şekerle kaynatılan bir yemek, bir çeşit çorba

farklı; farklı kabîleden; 2 izomerik;
[formülleri aynı, fakat atom düzenlemesi bakımından farklı olan organik
bileşikler]
allomorf (ingl) i. – morfem’in çeşitleri
veya türevleri; ‘diğer türleri’ anlamın
da; bir morpheme’in alternatif formları; [örneğin çoğul ler, lar ekleri gibi;
'altı-üstü bir' anlamında; tek-morf]
allon (penc) s. – vücudun bir bölgesindeki rahatsızlık hissi; tedirginlik

allure eloo (ingl) f. – çekmek; câzibe;
baştan çıkarmak; büyülemek; cazip
şey; aklını çelmek; ayartmak; gözünü
almak

alle, ala, alaca (muht) s. – 1 bulanık renkli;
2 açık kahve renkli; 3 çok renkli; 4 renk
karışımı içinde olan; 5 (almn. ve terim
olarak kullanıldığında) 'hepsi bitti ; tükendi; sona gelindi' anlamında
allegory (ingl) s. – 1 karanlık konuşma; 2
literâl anlamdan farklı; 3 başka mânâların kast edilmesi; 4 mecaz; alegorik
allem (osmn) deyiş – ‘Allâhü âlem’ sözünden bozulma; ‘Allah bilir’ anlamında;
*allem, yine kabaat işledin*
allem-kullem (trkç-ağız) deyiş – her
türlü kurnazlığa başvurmak; *allem
etti, kullem etti amacına ulaştı*; *allem-kullem malı götürdü*
allium, alli’ceus (latn) i. – sarımsak
allo-, all-, allos (grek) edat – 1 diğer;

ally, allı, ala (ingl) i. – arkadaş; f. birleşmek; evenmek; [allıpullu > pullu’nun
arkadaşı; pullu’nun dostu; gelin ve
damat; allı > gelin; pullu > damat
(veya tam tersi, kelimeler farklı kültürlerde farklı roller üstleniyor)]; [eski
Fransızca alier ve Lâtince alligare (birbirine bağlanan) kelimesinden; on ü
çüncü yüzyılda yaygın kullanılan bu
sözcük evlilikle birleşmek anlamında]
alm, alma (ingl) i. – bahşiş; bahşiş vermek veya bahşiş almak
almah, alma, elma (ibrn) i. – 1 bâkire;
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aloalo
5 palamut balığı yakalamaya çıkmak
alo (samo) f. – 1 körüklemek, 2 yayılmak;
3 esmek; 4 gücünü arttırarak üflemek; 5 hava vermek; 6 tahrik etmek;
7 alevlendirmek; 8 kabak çiçeği gibi
açılmak; • âloâlo – eğlenmeye devam etmek
alo (samo) f. – hâmile kalmak (reisin hanımı olarak)

evlenilebilir genç kadın; 2 evlenmiş
genç kadın; [Balkanlarda ‘elma’ adlı
kadın isimleri; meyve adı ile özdeşleştiriliyor ama asıl anlamı farklı]
alme, almes, altiur (ingl) i. – 1 kaynak
suyu; nemli; yaş; sulak bir alan; 2 insanları profesyonel olarak eğlendiren
veya duruma göre ‘yas tutan’ Mısırlı
bir dansöz kız veya şarkıcı
almighty, ‹ôlmaytî›, al-Mecîd, el-Mecîd
(ingl, arpça) s. – Allah’ü Azîmüşşân;
şânı en yüksek olan; en yüksek şân
sâhibi; [mâcit, mâce, mâcî, maça,
maçin, majör, müjgân, majeste, mazı
sözcükleriyle ilişkisi]

alo (samo) s. – 1 alt taraf (bir bezde olduğu gibi; 2 balığın karnı; 3 başın, reisin
veya şefin göbeği (lit.&m); 4 başın
sızlaması; 5 reisin çocuğu; 6 nâzik bir
sevgi veya hoşlanma hissiyle oturulan yer; 7 ‘müsait ol’ anlamında [aloo
deyişi]
aloa (samo) zrf. – saygıyla muamele edilmelidir

almonia (almn) s. – 1 nezâket; 2 Makedonya’da eski bir şehirdir. Bu şehirde tanrıça Kibele’nin rahipleri Cissus
Dağı yakınında akan nehirde Yunanistan’larını korurlardı; 3 Almopia veya
Almonia, Makedonya sınırında bulunan Minyalıların eski bir yerleşim
yeri; 4 Minyas’ın adını taşıyan eski
Almonia veya Minya; 5 Yukarı Mısır
bölgesinde bir şehir veya hükümdarlık; [al-menia, al-monia, mina, mine,
manyas kelimeleriyle ilişkisi]
almus, almosen (ingl, almn) s. – 1 besleyip büyüten; 2 canlandıran; 3 cömert;
4 nâzik; 5 merhâmetli; 6 uğurlu; hayırlı; bağışlayıcı; 7 Tokat şehrinin bir
kasabası
almus, âl-o, elmas, alma (grek) s. – besleyen; besleyip büyüten; gelişmesini
sağlayan; [kadınlara isim olarak verilmesi nedeniyle dişil prensip]
alo (samo) f. – 1 kano’da kürek çekmek; 2
kıça şaplak atmak; 3 çıplak ayakla sığ
suda yürümek; 4 badi badi yürümek;

aloâ, olaa (samo) zrf. – neşeli bir sürpriz
aloalo (samo) i. – 1 bir şurubun (lit.&m)
adı; 2 bir bitkinin adı (premna taitensis)
aloalo (samo) i. – 1 mercan kayalığı
(lit.&m) ile sâhil arasında kalan küçük
bir göl (lagun) (mecaz); 2 geceleyin
balık tutma yöntemi; [lolo veya lüle
sözüyle ilişkisi]; • lule bargule – kürek
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aloe, agave
çeken bargule; 3 f. kürek çekmek; •
alal – sığ suda çıplak ayakla yürümek
aloe, agave (grek) i. – bir bitki çeşidi;
[alla verdi sözünden bozulma oluğu
iddiası]
alofia, alopiya, alapiye, âlâpiye (samo)
pasf. – 1 f. sürülmek; karılmak; ekilmek; oyalanılmak; 2 i. sürülen yer;
ekilen yer; güzel tarım yapılan yer;
yerleşilen yer; [Aala-piye / Alpullu ile
ilişkisi]
aloft (ingl) s. – yüksekte; yüksekte olan;
[alp kelimesiyle ilişkisi; ulufe kelimesiyle ilişkisi]; • ulufe – yükseklerdeki
Yüce’yi memnun etmek

alogia ‹elôciya› (ingl) i. s. – 1 konuşamama; konuşmama; 2 konuşma rahatsızlığı; 3 çoğunlukla suskun kalma; düz ve akıcı konuşamama; [alopia’dan türetilme ihtimâli; ‘teze gelin’
örneği; bilerek sessiz kalmayı tercih
etme; alapiye > ‘suskun gelin’ mi]
aloipopo (samo) i. – hindistan cevizini
sarmalayan kabuğun iç tarafı
aloivae (samo) i. – bir şeyin iç tarafı
aloo, eloo (trkçe-ağız) ses – birisine ‘hey,
baksana’ anlamında seslenme
alop (penc) s. – (sanskritçe lûp kelimesinden bozulmuş) – 1 görülemez; 2 görünmeyen; saklı; 3 bir şeyin kademeli
olarak sona erdiği, sona erdirildiği
veya durdurulduğu bir zaman veya
zeminin uzunluğu; 4 sönmüş; sönümlenmiş
alp (aram) i. – 1 elif; elif harfi; 2 öküz başı
simgesi; 3 Tanrı’ya, Tanrı’sallığa atıf;
[aleph > ‘alp’ şeklinde telâffuz ediliyor]

alp (ibrn) i. – 1 öküz; boğa; 2 dağ; 3 mürit;
bir mürşide mürit olmak; 4 f. yönetmek; yönlendirmek; rehberlik etmek;
öğretmek; 5 f. isyânı terk ederek Hak
k’a rücû etmek; 6 s. inâbe; nâbî; Tanrı
yoluna giren; anggur; engür; ankâr;
7 • Rabb alp, Šar elep – askerî unvan; önemli bir askerî figür; Dâvud
peygamberin Yahûdilerin Kralı Saul
tarafından Şar Alep (Şar Alp > Tanrı’nın komutanı) rütbesi veya unvanıyla göreve atanması; • rabb – büyümek; gelişmek; boy atmak; boyut
olarak büyük olmak; • rabba – efendi
olmak; • rb(b) – (birinin vücudunun
bir kısmı) boncuklu veya parlak bir
sıvı ile ıslatmak; serpiştiren yağmur;
• rb(b)t – çok sayıda; sonsuz sayıda;
on binlerce; 8 • alp – doğa üstü varlık; gezgin ruh; 9 • alp – küçük, cılız
bir yaramaz; şeytan (mecaz olabilir);
• alp – 1000, bin (işâreten verilmiş
olma ihtimâli); • Rab ‘alp – İbrânîce
Şar Alef’e ait yüksek askerî bir rütbe;
[Rab alp, İbrânîce Şar Alep’in karşılığı]; 10 • alp – kendisini Tanrı’nın huzurunda hisseden; Tanrı'ya merbût
alp (irla) i. – 1 bir çıkıntı; 2 büyük bir
yumru; 3 yüksek bir dağ
alp (kelt) i. – 1 yüksek zirve; 2 zirve [al-pech kelimesinin kısaltılmş biçimi]; 3
dağların üzerindeki yeşil ovalar
alp (penc) s. – küçük; ufak; ufaklık; değersiz; önemsiz; kısa; hafif; çelimsiz;
çok az gücü olan; zayıf; • alp-bal, saktî – güçsüz; hint fakiri; aklı kıt; câhil;
aptal; çok az yiyen
alp (trkç) s. – 1 güçlü; 2 … yansıtıyor olacak; yansıtmak; 3 kahraman; 4 cesur;
yiğit; şamanik becerilere sâhip olan;
5 dünyalar veya âlemlar arasında se
yâhat eden, edebilen kişi
alpa (snsk) i. – ahun alpa; [Hintlilerin Yali
mitolojisine göre, çok uzun zaman
önce yer ile gökyüzü bitişikti. Yeryüzünün Angguruk bölgesinde ilk insanlar ortaya çıktı. İlk erkeğin adı ahun
alpa idi ve ilk kadının adı Ohve Unuk
Megen (sarsılan kadın)… Bir deprem
oldu. Bu kadın ve erkek gökyüzüyle
yeryüzünü birbirinden ayırdılar]
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alum
alpa (snsk) s. – küçük; küçük bir şey
alpa (snsk) s. – küçük; az; azaltılmış; küçük miktarda; zayıf; önemsiz; genç;
nâdir olan; 'aşağıya doğru' (adhas); •
alpatarani – 1 zayıf, 2 çelimsiz kadın;
3 kısa boylu kadın; • alpanga – küçük
vücutlu; küçük bedenli olan
alpha (grek) i. – 1 Grek alfabesinin ilk
harfi ‘a’; pahla (pala) harfi; 2 elif; 3 •
pahla, phala, pala, pullu – 1 ilk şey
veya kişi; 2 aynı türden diğerlerinin
hepsinden önce olan veya gelen şey;
3 primeval ‹praymîvıl›, ilksel; hâ-ülâi;
hiçbir şey yok iken var olan; [Tanrı’ya
veya tanrıçaya atıf; ala-pala, alapullu
ilişkisi]
alphaeus, alpus (grek) i. – Mora yarımadasının nehir tanrısı; [Arethusa/Artiz
adlı bir periye âşık olan tanrı]
alpu (baby, emısr) i. – 1 boynuzlu sığır
veya boğa; 2 hadım edilmiş öküz; 3
Marduk’un lâkâbı
alpu (hitt) s. – 1 düz; 2 yuvarlak; 3 alçak
bir tepe; 4 sivriliği olmayan yer
alpus (hitt) s. – 1 yumuşak; 2 zayıf
alt gıyı, alt kıyısında (trkç-ağız) zrf. deyiş
– 1 ocağın kapıdan yana olan tarafı; 2
protokolde son taraf; 3 en uç
altan (trkç, mong) i. – 1 bakır; 2 altın kaplama; 3 altın; altûn
altar (ingl ve d.) i. 1 – Tanrı’ya veya tanrıçaya getirilen değişik hediyelerin yer
leştirildiği, konulduğu masa, sehpa;
2 hediyegâh; bağış toplama masası
veya sehpası; 3 vaaz kürsüsü; dînî
âyinleri yönetme kürsüsü; dînî konuşma yapma kürsüsü; 4 kurban kesim
yeri; kurban kesim taşı; kurbangâh;
kurbanın Tanrı’ya hediye edildiğini
göstermek üzere kanının temsîlen
sürüldüğü masa biçimli ve boynuzlu
taş/ağaç sehpa; [al-tar’a (baş’a) ‘al senin için getirdim’ denilen yer]; [altâr
> yüksek bir masa, kürsü veya sehpa
ama simgesel olarak Tanrı’ya atıf içeriyor; her al-tar, her dikit, her yükseklik, her uzantı Tanrı’nın hatırlatıcısı;
râbıta simgesi; bağlanma simgesi;
tefekkür edilerek tarâ bağlanılan yer]
altar cloth, altar bezi (ingl) i. – altarın

üzerinden aşağıya doğru sarkıtılan
bez; [simgesel olarak anlamı olan]
alto (itly, port) s. – 1 yüksek; 2 yüce; 3
Tanrı; 3 yüce Tanrı; [altuğ adı; al-tuğ
veya tuğ sembolü; yükselme; şehit
olma; tug, tag, dağ ilişkisi]
altus (lati) s. – yüksek ve/veya derin
alu (ethi) i. – hâmile kadın
âlu (muht, tamil) i. – 1 su kabı (lit&m);
f. almak; sâhip olmak; *bana alu-ver;
alıver*; 2 • olu, alu (slav) – bira; sert
içimli bira; 3 • fe alu alu mai (samo)
– ileri geri gitmek; [fe öneki karşılıklı
güç kullanmaya işâret ediyor]; 4 • alu
(almn) – sihirli ilhâm içeceği (mecaz);
tanrısal sıvı gücü; 5 • yaf’alu (arpç)
– ‘o eylem noktasındaydı’; 6 • alu –
süt; 7 • alu – yükselmek; yükseltmek;
kalkmak; kabarmak; yukarı kalkmak;
havalanmak; 8 • alu – şefin mülkünün saklandığı güvenli bir yer (lit&m);
9 • alu – kutsal; ilâhî ilhâm ve büyülü
güç; 10 • alu – vahşi doğaya gitmek;
11 • alusi – el değmemiş doğadaki
ruhlar; 12 • sa’alu – majestelerine
saygılarını sunmak; 13 • alu – buğday
dövme dibeği veya bando major’ü;
[mace, maçın, sert karakterli]; 14 • ki
ho’alu – anahtarı gevşetmek; akordu
değiştirmenin bir yolu olarak telleri
gevşetmek; 15 • ba’alu – yalvarmak;
yakarmak; Tanrı’dan istekte bulunmak; [bâli kelimesiyle ilişkisi, bâli-kesir?]; 16 • alu (akkd) – Tanrı; insan
başlı ve boğa gövdeli koruyucu Tanrı;
mitolojik boğa; insan biçimli taş heykel; 17 • alucin – kurbanlarına cinsel
rüyalar şeklinde görünebilen bir ruh
âlû (penc) i. – patates; yenebilir kök bitkisi; • alu (tibt) i. – patates; kalın ve
şişkin bir bitki
âlu kadın (trkç, osmn) i. – yüce kadın;
kendisini Tanrı'ya adamış kadın
alukotar (tibt) i. – helikopter; [ali’kopter]
aluku (hind) f. – evin döşemesini yumuşatılmış sığır pisliğiyle sıvamak; [Hindular tarafından evi temizlemek ve
saflaştırmak için yapılırdı]
alum, alu’m, al’um (ingl) i. – 1 bir mineral tuzu (mecaz); 2 kısa hızlı bir şekil43

alusi
de hava tahliyesi; 3 kötü bir adam; 4
geçen; 5 • phitkari, piskâri – kari’ye
geçen; kari zehiri; [phit > zehir, birden, âniden]; • alumineous – alum’la
ilgili; alum renginde olan; alüminyum; • alumish, alumiş – alum tabiatında olan
alusi (igbo) i. – tanrıça; [alize, yeliz; alaz;
elez, erez ve diğer türevleri]
alvan, aelvan, elvan (grek, muht) i. – 1
çeşitli renklerde olan; 2 kahverengi;
3 kaş
alveo (itly) i. – 1 bir kanal; 2 bir nehrin
yatağı; [albeo, albu, alpu]
alveoli, alveolus (ingl) i. – diş; [alpuli ilişkisi]
alvine (wlch) i. – 1 karın bölgesi; 2 karın
bölgesiyle ilgili; 3 rahim; 4 rahimle ilgili
alvino (itly) zrf. – 1 belden; 2 göbekten
alyanak (trkç) s. – 1 elma yarı kırmızısı; 2
yarısı beyaz, yarısı kırmızı olan elma;
[al'ın müttefiki > kırmızı veya beyazın]
alyssa, lasine, alyesa, alaysia, alisa (arpç)
i. – ay tanrıçası; [eliz, yeliz kelimeleriyle ilişkisi]
am (almn) edat – 1 üzerinde; 2 üstünde;
3 üzerine; 4 üzerinden
am (muht) i. – 1 anne; [literâl veya figüratif / mecâz olarak]; 2 pistil organ
âm (penc) i. – 1 genel; 2 halk tabakasından; 3 s. bayağı; 4 plep; reâya; 5 toprakla uğraşan kişiler
am (snsk) f. – 1 güçlü olmak; s. 2 kuvvetle; 3 aşırı; 4 çok fazla
am velid, cam velid, ‘üm velid (shav) i.
– 1 kadın esir; 2 sahibi için çocuk doğuran kişi
âmâ (trkç, osmn) i. – kör; gözü görmeyen
âma, amâ (snsk) s. – 1 olgunlaşmamış
meyve; 2 güneşin ışığı; 3 amāvāsyā
sözünün kısaltılmış biçimi; 4 köle kadın; 5 olgunlaşmamış; 6 kız; bâkire; 7
pişmemiş; 8 güneşin ve ayın birleşmesi; 9 (şiirde ve hasta bakıcılığında)
kadın göğsü; 10 giyinmemiş; 11 pişmemiş
ama, âmade, ma, amtu, maid, amet,

amed (muht) i. – 1 hizmetçi; 2 bâkire
kız; 3 evin halayığı; • giri – 1 hizmet
için hazır bekleyen kız veya kadın; 2
gündelikçi kadın; 3 temizlikçi; 4 ev işlerine bakan ve ücretle çalışan kadın;
5 hademe
amad, emed (arpç) i. – 1 çok övülen veya
sürekli Tanrı’ya şükreden biri; 2 anne;
3 (ibrn) f. yerleştirmek; 4 ayarlamak;
5 sağlam durmasını sağlamak; 6 ayağa kaldırmak; 7 diktirmek; 8 dikmek;
9 birini kralın huzuruna sunmak veya
tâyin etmek; • am – 'ebedîdir'
âmâde olmak (trkç-ağız) f. – verilecek
emirlere hazır olmak
amade, âmâde olmak (osmn) f. – hizmet
sunmaya veya tedârik etmeye hazır
olmak; *emrinize âmâdeyim*
amak (tibt) i. – maymun; [aamak sözüyle ilişisi; maymuncuk; et (@) işareti;
belli bir yuvası olmayan kuş; mum'un
suyunu aptalca boca eden; cuckoo]
âmâl (arpç, osmn) i. – 1 ameller; işlemler; 2 dînî faaliyetler veya ibâdetler
aman (trkç, arpç, osmn) zrf. – 1 sakın ha;
2 yukarı; 3 yukarı doğru; *aman yapma*
amanda (latn) s. – 1 sevilen; sevgili, can;
canım; 2 kız ismi; *amanda kimler
gelmiş*
amanın da (trkç-ağız) ifad. – 1 heyecan
ifâdesi; [‘kayıp’ anlamındaki amandau sözünden geliyor olabilir]; *amanın da kimler gelmiş*
amanin, amanın (trkç-ağız) ifad. – 1 irkilme; 2 afallama veya telaş bildiren bir
sözcük
amar (akkd) i. – 1 dâire; 2 çember; 3 çerçeve; 4 avlu
amara (snsk) zrf. – 1 ölümsüzlük; ebedîlik; 2 i. Tanrı; 3 Mârut; [Kuran’da ismi
geçen melek]; 4 bir dağın adı
amaroli (snsk) i. – 1 tanrının nektarı; 2
ölümsüzlük; 3 hayat suyu
amaunet (emsr) i. – 1 eski Mısır tanrıçası;
2 ‘gizli biri’ anlamında; 3 Karnak tapınağının tanrıçası ve Amun’un refîkası
amavasya (hind) i. – 1 güneşle ayın buluşması, birleşmesi; 2 Hindu inanışına
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amicus
[bush – baş ilişkisi]; • buş – dönme
hareketini engellemek için araçlar
amd, camd, camed (arpç) zrf. – kasıtlı; teammüden; bilerek yapılan

göre, amavasya güç elde etme zamanıdır; insanlara bu günlerde Güneş ve
Ay tanrısına oruç tutmaları teklif edilir; 3 ataları hatırlamak için mükemmel bir zaman olarak kabul edilir; 4
ayın görünmez olduğu 'aysız bir gün'
amb (grek) zrf. – 1 etrafında; 2 etrafında
gitmek; 3 yuvarlağın etrafında
amber, ambar, anbar (ingl, osm) i. – 1
balığın dışkısı (lit&m); 2 bir tür parfüm; 3 bir balığın adı
ambli (penc) i. – demirhindi ağacı; Hint
hurması ağacı; demirhindi meyvesi
ambo, ‹embaw›, ambos, amboz, ambâz, min-bâr (ingl, arpç) i. – 1 dikdörtgen minber (oblong pulpit); 2
Erken dönem Bazilikalarında ve Kiliselerde görülür; İncil’in veya St. Paul’ün mektuplarının okunduğu yükseltilmiş stand; minber veya kürsü;
orta dönem Grekçesinde pulpit veya
volos; 3 yuvarlak kutu; yuvarlak olan
[abovv ilişkisi]; 4 bazılarına göre etimolojik olarak her iki taraftan gelen
anlamında; [eski kilise minberlerine
merdivenle iki taraftan çıkılıyor olması; ambo, ambule, ampula ilişkileri]
ambu, ambhas, ambus, ambuş (snsk,
muht i. – 1 su; 2 embriyonun döllenmesi ve gelişmesi sürecinde rol alan
sıvı maddeler; [erkeklerde seminal
sıvı olabilir; kadınlarda başlangıçtaki
tüm lokal vajinal akıntılar]; 3 • Shivambu – 1 faydalı su; 2 kutsal su; 3
anne; mother; 4 yüceltilmiş anne;
tanrıça; tanrıça anne; 5 kadın; 6 (ingl)
yaşlı kadın
ambûle, ‹embiyô› ampule, ampul (ingl)
f. – bir yerden bir yere kaldırmak;
[gah bule-bule; bili-bili sözleriyle tavukları yemlerini yemeye çağırmak]
ambush, ‹ambuş› (ingl) f. – ani bir şekilde saldırmak için pusuya yatmak
ambush, ambaş, ambas (ingl) f. – saklanılan bir yerden düşmana âniden
saldırmak
ambush, ambuş (ingl) i. – 1 gizli bir pozisyonda pusuda bekleyen insanlar tarafından sürpriz bir saldırı; 2 f. saldırıda
bulunmak; 3 i. yatarak bekleme yeri;

amdo (tibt) i. – Doğu Tibet’te târihi bir bölgenin adı; [Amed – Diyarbakır ilişkisi]
amel (osmn) i. – iş; hareket; faaliyet
amel olmak f. – ishâl olmak; *cırr gidiyor
amel olmuşum*
amele (osmn) i. – fabrika veya ziraat işçisi; [Alpullu’da *amele borusu çaldı*
diye bir tâbir vardı bir zamanlar]
ameller (osmn) i. – 1 yapılan veya gerçekleştirilen faaliyetler; 2 yaşam biçimi; 3 davranışlar; *amellerin sevâbını
göreceksin*

ameraga (solo) s. – 1 bulanık; kapalı; sisli;
2 tehditkâr; 3 endişe verici; 4 kötü niyetli (lit&m); [emerce sözüyle ilişkisi]
amerce, ‹e’meeh› emerce, emirce (ingl)
i. – 1 emîre cezâ olarak ödenen belli
bir miktar para; eman parası veya haraç; 2 merhâmet edilme veya şükür
parası; 3 affedilme parası; [umursama sözüyle ilişkisi]
amicus, ‹amigo› (grek) s. – 1 seven; 2 f.
sevmek; 3 i. seven biri; 4 sevilen biri;
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amigo
5 s. nâzik; 6 arkadaşça; 7 dostça
amigo (ispa, trkç) i. – arkadaş
amik (dani) s. – 1 derin; 2 i. göğüs; 3 sandık; 3 yatay veya çapraz yerleştirilmiş
şeyler; *amik ovası*
âmiller (osmn) i. – 1 sebepler; 2 faktörler; 3 etkenler
âmîn, âmen (ibra, isla, muht) deyiş – 1
lütfen olsun; 2 müsaade et olsun; 3
niyâzımızı lütfen yerine getir; 4 isteklerimizin ve dileklerimizin gerçekleşmesini sağla; 5 en kısa sürede gerçekleşmesini sağla; 6 hemen ver; 7 let it
be; 7 sana olan sadâkat ve bağlılığımı
itirâf ediyorum; [Emine adı ilişkisi]

amin, ami, emin, amen, amenna (hind,
arpç ve d.) i. – 1 baba; 2 güvenilir; 3
sâdık; 4 Tanrı’nın sözünü tasdik ediyoruz; onaylıyoruz ve kabul ediyoruz
âmîn, amin (trkç) deyiş – 1 gerçekleşsin
inşallah; 2 doğrudur; 3 Tanrı’nın dediği gibidir; 4 ben de katılıyorum; ben
de onaylıyorum; 5 olacağına güveniyorum; 6 iç huzuruyla tasdik ediyorum
amîn, emîn (bngl) i. – 1 hükümet tarafından istihdam edilen nezâretçi; 2 yönetici; 3 gözetmen memur
amir, âmir (trkç, osmn) i. – tâlimat veren
âmm (arpç) i. – 1 halk; 2 millet; 3 genel;
umûmî
amm camm (sabe, arpç) i. – 1 Yemen’de
bir krallık; 2 eski Kataban’da ibâdet
edilen 'ay tanrısı'
âmm, câm (arpç) i. – 1 kamuoyu; genel
halk; 2 genel olarak halkın görüşü
[tersi haas; havas]; • havsa – 1 soylular; 2 seçilmişler

amma (telg) i. – 1 anne; 2 kutsal anne; 3
tanrıça; 4 anelerin annesi
amma (trkç-ağız) prç. – ‘çok’ anlamında
amma, amman (hind) i. – 1 anne; 2 yeryüzünün en büyük tanrıçası; 3 nene;
4 büyükanne
amma, emma (osmn) zrf. – 1 çok; 2
‘abartı’ anlamında; *amma yaptın
haa*
amma, emmâ (trkç, osmn) zrf. – ama; fakat; ancak; lâkin
ammâ, emmâ, emmê, ama, āmmâ
(arpç, frsç, osmn) edt. – 1 …rağmen;
2 bununla beraber; 3 maa-mâfih; 4 …
dığı halde; 5 ...mesine rağmen; 6 fakat; 7 ancak; 8 yalnız
ammen (snsk) i. – kendisine insanların
kurban edildiği Siva’nın karısının adı
ammi (arpç, trkç) i. – 1 amca; amıca;
amuca; amıcam; amıcacığım; emmi;
2 (trkç) diş otu; 3 (ingl) anne; 4
(osmn) kaba; hoyrat; âmiyâne; (ibrn)
‘halkım’; Yehova tarafından İsrâil halkına verilen bir isim
amna (arpç) s. – 1 güvenli; özenli ve dürüst; [Aminah, Emine sözüyle ilişkisi];
2 (snsk) geleneksel olarak gelen; 3
kutsal metinlerde; 4 aklında tutmak;
5 kutlamak
amo, a’miable (latn) f. – 1 (birine) derin
bir sevgi duymak; 2 aşk; sevda; yâr;
amor; [imrenmek, imer sözleriyle ilişkisi]
amo, ame, ami, (emısr, maor, copt, mu
ht) f. – 1 taşımak; yükün taşıyıcısı;
bir direğin sonunda taşımak; 2 (çinc)
ana; anne; • amo pile – dayanak
noktası; ankor; 3 (latn) severim; seviyorum; 4 • amovi – sevdim; I have
loved; sevmiştim; 5 fırlatma çubuğunun sahipleri (lit.&m)
amoo-daria (trkç, trki) i. – 1 Amu Derya
nehri; amu gölü’ne akan nehir veya
amu gölünden çıkan nehir; [Kırgızistan’da ‘Kızıl-Suu’ olarak bilinmesi;
Vahşi Nehir; Rüyâ veya Kuş Nehri;
Surh Suyu; Kırmızı Su; surh, kırmızı
veya altın renginde; üzerinde siyah
nokta bulunan küçük bir tohum;
İranlılar onu ‘horozun gözü’ olarak
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âmût
uçan;• pile, file, pilu, pulu – açılarak
genişleyen; büyen
ampulla (ingl) i. – Antik Roma’da genellikle camdan yapılmış ve kutsal amaçlar için kullanılan iki kulplu simgesel
küçük yuvarlak bir kap; toprak matara
ampül (trkç-ağız) i. – ampul
amra (snsk) i. – bir çiçek
amrit, amrita (snsk) i. – 1 suyun içine biraz şeker atıp karışıtırılarak gerçekleştirilen mâyi; 2 şekerli su; kant; [meret
sözüyle ilişkisi]
amrita (snks), (Jain dînînde) i. – cennet
nektarı; cennet içeceği; [Tomris adıyla ilişkisi]; • t – bir işâret veya belirteç
olarak feminin sözcüklere gelen bir
takı; [yumur-ta sözüyle ilişkisi]
amrîte, emrîte (hind, bngl) i. – 1 ölümsüzlük suyu (lit.&m); 2 Hint tanrılarının ölümsüzlük yemeği (ambrosia)
(lit.&m)

isimlendirmişler; kırmızı gül; kırmızı
çiçekler]; • syrderya – sır gölüne akan
nehir; sarı-nehir

amor (latn) f. – (pasif) sevilirim; seviliyorum
ampersand ‹empesend› (ingl) i. – çift
gözlü 8 rakamına benzeyen ‘ve’ bağlacının simgesi; [per seand (ve... ısrar
etmek) kelimesinin bozulmasından
türetilmiş]

amphalos, ampala, omphalos, ampile,
amfile (ingl, grek) i. – 1 dünyanın jeopolitik güç merkezi; 2 dünyanın ekseni; 3 eski Greklerde dînî amaçla dikilen taş dikit; betül; betil; 4 göbek; bel;
omurga; dünyanın merkezi; 5 Âdem
ve Havva’nın her ikisinin de göbeği
vardı ve bunun anlamı her ikisinin de
bir anneye sâhip oldukları fakat gerçekte her ikisinin de yetişkin olarak
yaratılmış oldukları; ‘göbek’ onları var
eden ‘Yaratıcıya’ simgesel bir atıf; 6 •
nave, navel – kiliselerde ve câmilerde
ana toplanma yeri; sahn; sahan; merkezî toplanma yeri; 7 ihtişâm taşı; 8
mezar; mezar yeri
ampilâte (latn) f. – büyütmek; daha büyük yapmak; • plase etmek – elindeki
parayı büyütmek; • pilot – yükselerek

amroha (snsk) i. – Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde bir şehir; [emralı,
emirali köy adıyla ilgisi; Tanrı’ya atıf
içeren sözcükler]
amud (ibrn) i. – 1 sütun; 2 ayakta; 3 ayakta yapılan; 4 sinagoglarda dua yapılan
sütun veya masa görünümlü kürsü;
duâ kürsüsü; 5 destek, 6 güvenilir haberci; 7 zâim, 8 kabîle şefi; reis; baş;
şeyh; lider; [pîr-i amûd ile ilişkisi]
amûdî (osmn) s. – dikey konumlu olan
amun (emsr) i. – eski Mısır tanrısı; Mısır
puthânesinin süprem tanrısı; [aman
sözüyle ilişkisi]
amurru (akkd) i. – Akad tanrılarından biri
âmût (trkç-ağız) i. – armut; *aamut va mı
amût…*
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an
an (arpç) i. – 1 şu an; şimdi; 2 zaman; 3
saat; *an itibariyle seni yok sayıyorum*
an (snsk) edat – 1 ‘değil’ anlamında; 2
olumsuz; olumsuzlama; 3 Arapçada
na veya nen takısı
an (snsk) f. – 1 oturmak; 2 • annus – yüzük; yaşlı bir kadın; 3 belirteç terimi,
‘o bir’ anlamında; 4 ‘bir operasyon
için reçete edildiğinde’; 5 ‘bir şey tarafından üretilen’ veya ‘üreten şey’;
‘ona âit olan’; 6 yukarıda; üzerinde
(oban); her şeyin üzerinde; (âlâ anlamına işâret); 7 nefes nefese kalmak,
susuzluktan solumak (mecz.); 8 ruh;
9 tapınmak, tapınak; 10 sesli harften
önce geldiği zaman olumsuzlama; 11
üfleme (rüzgar olarak); 12 hayat veren; 13 olmak; gelmek veya çok yakın
gitmek; 14 isimsiz Tanrı; 15 erkek;
insan; vücut; 16 konuşan veya yazan
o; [ana-toli > Toli’ye âit olan; Toli’nin
toprakları; Tala’ya veya Teâla’ya âit
olan topraklar; Toli’nin rûhu; Toli tapınaklarının bulunduğu topraklar; Toli /
Doli ve İtali sözcükleri arasındaki akrabalık ilişkileri]
an, aion (frsç ve d.) i. – 1 rûh; 2 güneş;
3 demiurg; [maddî âlemin yaratıcısı;
Tanrı'sal güç]; 4 zaman; saat; 5 • intelligible gods – ilâhî düşüncenin hem
öznesi, hem de nesnesi olan; ano, ane
ân, ân, annus, ‹enıs› (arpç, ingl) i. – 1 bir
saat; bir gün; bir yıl; 2 yüzük; 3 anüs
an, an-o (grek) i. – anus
an, en (sonek) zrf. – geçişli fiilleri isme veya
zarfa dönüştüren sonek; *hatâen; ka
zâen; şifâen; irticâlen; iktisâben*
a-n-‘gora’, angora (snsk) i. – beyaz tenli
insanların yaşadığı yer (Hint kıtasında); [ ‘n’ > gırtlak ve dudak ünsüzlerinin müdahalesiyle aynı kelimede
meydana gelen ses; ünsüzden sonra
gelen bir kelimenin başında sesli harfe ek olarak eklenir; ‘a’ > iyelik öneki;
ism-i mensup; Arapçada ve Türkçede
Mısrî sözünde olduğu gibi iyelik eki
sonda gelirken burada kelimenin başında]; • gara – göl; toprağın içindeki
bir çukurluk; mücevher; mücevher
gibi olan; erimiş metaller için kulla-

nılan bir pota; kara toprak; göllerden
elde edien toprak (lit.&m); hamur;
öz; çekirdek; ilik; kırıntılar (lit.&m);
bir atın boğazındaki veya göğsündeki
kaşıntı; ayrıca insanda başın veya derinin kaşınması; çekilmiş buğday unu;
bir çakmak taşı; dolu tanesi; • gara
basanem – sakince oturmak (çılgınca
veya yanlış bir iş yaptıktan sonra olduğu gibi); [karabasan sözü]; • gara
honem – sakinleşmek; tatmin olmak;
[Ankara kedisinin, Ankara tavşanının
ve Ankara keçisinin beyaz renkli olması]; • angkara – benlik; nefis; öz;
ruh; • angara (snsk) – kömür; • angkara (endn) – aç gözlü; • anukara
(javanese) s. – medenî; madhani; şehirli; • angkor – (literâl olarak) şehir;
krallık; Tanrı’nın şehri; [ancyra, angora, engareh, engüriyya adlarının Hacı
Bayram Camii’nin yanındaki Augustus tapınağı nedeniyle verilmiş olabileceği şüpheli; orada eskiden pagan
dönemlerden kalma başka bir tapınağın, dikitin, tanrı-tanrıça putunun,
kabartma figürünün veya stelinin bulunma ihtimâli var; gora ve gara sözcüklerinde anlam farklılaşması ortaya
çıkıyor; Grekçe ancyra kelimesinin
hangisine dayandığı belli değil; örtük
planda gora ve gara kelimelerinin
her ikisi de ‘yaratma’ eylemiyle ilgili
gözüküyor; beyaz renk ‘yaratmanın’
simgesi]
ana (arpç) zmr. – ben; [birinci tekil şahıs]
ana (budd) s. – 1 değil; 2 hiçbir şey; 3 hiçbir şey yok
ana (hind) i. – ‘yukarı doğru’ anlamında;
ascend; dhvani; yüksek rûhâni haller
ana (hitt, sümr) i. – 1 bir; 2 yer; 3 arâzi,
topraklar
ana (ingl) i. – belirli materyal ve kalemlerin koleksiyonu ki bu koleksiyon bir
kişi veya yerin karakterini belirler
ana (ingl, grek, latn) zrf. – oranında;
her ikisi de aynı miktarda (ilaç muhteviyâtını târif ederken kullanılır);
[ana-tolle sözüyle ilikisi]
ana (kelt) i. – Keltlerin yeryüzü tanrıçası
ana (pali) f. – 1 nefes alıp verme; soluk48

anaanna, annahü (arpç) – çok inleyen;
kesinlikle; • enne – fiil gibi değerlendirilen harfler cümlesinden; • anna-tûli – tûli gibi, tûli’ye çok benziyor;
uzunumsu; tûli gibi uzun topraklar;
tûl’yi gerçekleştiren; yapan; ziyâde
eden; çoğaltan; • anna – o zamandan
beri; • anna-tôli – tal veya toli zamanından beri; • anna – onun için; • anna-tôli – toli gibi uzun bir görünüme
sâhip olduğu için; • ana – vazo; ben;
gerçekten; hakîkaten; • anna-tôli –
uzun bir vazo; gerçekten uzun; biz
gerçekten tôli’ye bağlıyız veya ona âit
kişileriz; ben uzunum; • ana (igbo) –
yeryüzü, ahlak, doğurganlık ve yaratıcılık tanrıçası; [ani, ale, ali, ala olarak
da telâffuz edilir]; • ana-tûlî – tanrıça
ve tanrı; [kocasının adı amadioha]; •
anu (sümr) – tek olan Gerçek Tanrı;
[El, İlu, Ell ve diğer türevleri]; cinsiyeti belli değil fakat genellikle bir erkek
olarak tasvir edilir
ana-, (ingl, grek) önek – 1 yukarı doğru; 2
yukarı; 3 anabolizma; 4 geriye doğru;
5 tekrar; yeni bir; • ano (snsk) zrf. –
(bir şekilde) uydurma; istasyonu ince
ayar yaparak ayarlama; yukarı doğru
yönlendirilmiş; yukarı kaldırılmış bir
parmak gibi; • toli (snsk) i. – bir delik veya oyuk; boşluk; [ana-tolu sözüyle ilişkisi; ana-toli > ‘yukarı doğru
yükselen bir oyuk’]; • anu – 1 kılçıklı
tahıl, tâne; 2 atom (gerçek olmayan
bir ölçü birimi); 3 bireysel ruh; zincirlenmiş ruhlar; 4 (hepiniz) o tanrıçaya
tapın; 5 sürekli doğuran bir anne gibi;
6 güzel ve temiz yüzlü biri; bir kadın
gibi; 7 ‘onu benimle birlikte zincire
vurulmuş ruhların (anu) ortasına indirdim’; 8 ‘ey sonsuz olan’; 9 ‘dünyaları lütfetmek, vermek için yaratıldı’;
10 ‘küçük boyutlu’; 11 geçici nitelikte
olan ‘algılanabilir atomlar’; 12 çok
küçük bir parçacık; bir atom; dakîka;
hemen göze çarpmayan; atomik; 13
onun için üzülür, onu korumaya çalışırız; (wisdomlib.org) 14 önden dibe
veya geriye doğru bir hareket; 15 son
derece küçük bir miktar veya küçük
bir şey; 16 güneşten gelen bir ışığın
içindeki zerre; 17 köstebek yuvası gibi

lanma; 2 olumsuzlama öneki; 3 emir;
4 yetki

ana (sans) f. – nama’nın; yaratıcı gücün
önünde boyun eğmek
ana talaya, ana tûlî, ana doli, anadolu
(fenk, semt, haus, ) i. – 1 Fenikelilerde
yıldırımlar, şimşekler ve yağmurların
tanrısı/tanrıçası; tam adı talaya bat
rab; 2 toprağı yeşerten tanrı / tanrıça; 3 Semitik tanrı Baal’in kızı; 4 dew,
damlacık, tazelik, gençlik; 5 okyanusların tanrısı; 6 yüce; yüksek; bereketli; verimli; [Anatalya, Anatûli, Anadolu sözcükleriyle ilişkisi; tal, talay, talai,
talâ, talliya, taliye, tly, tuli, tûli, doli,
italia, teluia, dalliya, dalyan gibi değişik şekillerde yazılmış]; • talaya – çıkmak, yaklaşmak, sokulmak, tutulmak,
yükselmek, çıkmak, kalkmak, artmak,
doğmak, doğurmak, ayağa kalkmak,
yukarı kalkmak, terfi etmek, havalanmak, yükselmek; [Tanrı’yı temsil
eden ‘kule’ sözcüğünden ödünç alınmış olabileceği düşünülüyor]; • tal-,
dal- – doğurmak; genç hayvan; damla; düşme; düşürme; serpiştirmek; çiseleyen yağmur; büyük beyaz bulut;
dökmek; boşalmak; akıtmak; akmak;
yağmak; yığılmak; sabit bir akışta ve
çok sayıda gel-git; • talay – delikanlı;
zampara; azgın erkek; teke; • tly –
genç adam; • oba-tala (yoruba dili)
– yüce kral; göklere çıkarılarak övülmüş olan; (oba > baba; tala > yüce);
• tâlu (snsk) – bir şeye sahip olmak;
direnmeden veya sabırla katlanmak;
müsâmaha göstermek; mâkul bir sü
re boyunca devam etmek veya kul
lanılabilir durumda kalmak; [ana
sözcüğünün kaynakları da değişik]; •
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ana, anabir tümsek yapmak için; 18 zamanın
atomu; 19 Şiva’nın adı; 20 yanında;
içinde; uzunlamasına; 21 ‘kendisinin
de payı olduğunu iddia eden’; 22 bir
adam; 23 kum tozları; 24 birkaç defa,
her biri, her biri tarafından; [anu-toli
> ‘ayna’da yansıyan ruhlar’ veya ‘ruhların aynası’; ‘ruhların âyinesi’; ‘ruhların folluğu’; ‘ruhların kuluçkaya yattığı yer’; ‘ruhumun aynası’; ‘Şiva’nın
aynası’, ‘Tanrı’nın aynası’; ‘aynanın
içinde’; ‘uzunlamasına bir ayna’];
*anuu! veya anaaa! ünlemi*; [anu ile
ala ilişkisi; anu > rahm ve toli > rahîm;
rahm ve rahîm olan]; • toli (mogl) i.
– ayna; • tuli, tulai, turi, tülaka, tuliga, tuliha (snsk) – 1 bir ışık şaftı; 2
bir ışık mili; 3 bir ışık hortumu; 4 boyacının fırçası; 5 dokumacının mekiği;
6 eril / penil organ; erkil; herkül 7 ışık
kaynağı; 8 ipek veya pamuk ağacı; 9
ezmek veya yaralamak için ayaklarla
bastırmak veya dövmek; yürümek;
çiğnemek; [anu-tuli > Şiva’nın ışığı,
Tanrı’nın ışığı; Tanrı’nın rûhu; Tanrı’nın hayat verdiği topraklar; ‘toli’
kavramsallaştırmasında ‘tanrı ve tanrıça’ ikilisi, ‘tuli’ kavramsallaştırmasında ‘Tanrı’ öğesi ön plana çıkıyor;
Tanrı’nın toprakları veya ‘Tanrı ve
tanrıçanın toprakları’]
ana, ana-, -ana (grek, ingl ve d.) s., zrf.,
takı, önek, sonek – 1 belirli bir konu,
kişi, yer veya şey hakkında çeşitli bilgiler topluluğu; 2 bir kişinin unutulmaz sözlerinin bir koleksiyonu; 3 bir
şeyi tekrar etme, onu tekrar yapma
veya diriltme eylemi; 4 diriltme gücü;
5 Tanrı’nın hediyesi, lütfu; …cennetten; • ishana ma – cennetten gelen
ana; 6 • ma-ana – cennet; 7 • anu,
danu (irla) – tanrıça; yeryüzü annesi;
dişilik prensibi; 8 • ana (snsk) – içine
çekmek (inhale); nefes almak; titremek; diriltmek; neşelendirmek; bir
şeye canlılık veya güç veren etki; 9
• eve, hava, ana (akad) – anne; 10 •
avvai, abbe (dravidian-tamil) – ana,
anne; yaşlı kadın; zâhit-münzevî kadın; 11 ana- (önek olarak kullanıldığında) – (a) ‘değil’ anlamında; (b)
‘yukarı’, (c) ‘karşı’, (d) ‘geri’; (e) bü-

yük; 12 • -ana (sonek olarak kullanıldığında) – ev eşyaları; sanat; kitaplar
veya haritalar gibi öğelerin bir araya
getirilmesini veya bu tür öğelerin bir
bibliyografya olarak tanımını belirten
ve tümü yer, kişi veya dönemi temsil
eden veya bunlarla ilişkili olan toplu
isimleri oluşturan bir sonek; *Victoriana, Viktoriyen*
âna, anam (kelt) f. s. – 1 nefes almak; nefes alan; 2 yaşamak; 3 hayat; 4 hayat
veren; 5 gezinme; dolaşma; 6 var olmak; • anima, animus, animal, inanis, anus (latn) – hava; nefes; ruh; •
anail – nefes alıp vermek; • en (welsch) – ruh; • envil – bir varlık; • an
(frsç) – zekâ; • aunnus – yumuşak;
nâzik; • ano ano (hawa) – meyvelerin tohumu; semen; sperma; nesilleri
olan kişi; çocuklar; • onohi (hawa) – 1
göz; 2 göz bebeği; 3 bir şeylerin merkezi
ana-bolic steroid (ingl) i. – sentetik bir hormon; testosterone; kasın ‘büyüklüğünü’ ve ‘gücünü’ arttırmak için kullanılır;
[testosteron erkeklerde ana cinsiyet
hormonudur]; [ana-tolle sözüyle ilişkisi]; • tole – yuvarlak uzun metal levha
anabolizma, anabolism (hind) i. – ‘yukarı
doğru işlem’ anlamına gelir; • ana –
‘yukarı doğru’ anlamında; • ballein
– ‘fırlatmak’; ikisi bir araya geldiğinde dikey-yanal süreç etkileşimi olur;
ana ve ballain birbirlerine zıt olarak
işlev görürler; anabolizma tepkimelerinin görevi ‘yapım’ reaksiyonlarıdır;
süreçte küçük ve basit olan moleküller büyüyerek daha karmaşık yaşayan dokular haline gelmeye başlar;
[ana-tolle sözüyle ilişkisi]
anacıım, anacığım, anacıklarıım (trkç-ağız) deyiş – 1 şaşkınlık ifâdesi; 2 ölen
anneyi özleme; *anacıım sen neler
yaptın büüle*; [küçük çocukların yaramazlıkları için söylenir]
anad (snsk) i. – behîcanların Bhakti (Tanrı
aşkı) ile söylenmesi; aşk ve sevgi dolu
adanmışlık; • toli (snsk) i. – 1 küçük
bir parça; bir vücuttan ayrılmış olan;
yâni bir ülkenin küçük bir bölümü,
birliği, bölüğü veya bir parçası; 2 bir
kumpanya; bir müzik grubu; birlikte
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anapolla
anagara (snks), (Jain dînînde) i. – evsiz
münzevî; yüce derviş; Tanrı adamı;
kendisini Tanrı’ya vermiş kişi
anagara (snsk) i. – 1 kömür; 2 leke; 3 maden kömürü; 4 kömür yığını
anagara dharma (snks), (Jain dînînde)
i. – keşişler (monk'lar), miskinler için
öngörülen temel yaşam kuralı 'dilenci
disiplinine sahip olmak'
anagarika (sinh) i. – 1 evsiz-barksız; 2
ormanda geceleyen evsiz-barksız Budist dervişi; *engerek yılanıdır o*
anahit, anahita, anahid (ingl) i. – 1 İran
ve Ermeni mitolojisinde bereket, şifa,
bilgelik ve su tanrıçası; 2 ay tanrıçası;
[Anadolu adıyla ilişkisi]; 3 'suların sahibi'; 'güçlü ve tertemiz olan'
anahita (muht) i. – Îran tanrıçası
anak, enik (filp, osmn, ibrn) i. – 1 çocuk,
kız veya erkek çocuğu; 2 kedi ve köpek yavrusu; 3 (ibrn) bir yaka; süs; 4
uzun boyunlu; 5 dev; 6 kolye; *Üsküp, Kurşumli Han’ın Enikli Kapısı*
anakara (snks), (Jain dînînde) zrf. – belirsiz; biçimsiz; belli bir formu veya şekli
şemâili olmayan; [Tanrı]
anala (snsk) i. – Agni’nin adı
ana-lysis (latn) f. – 1 bağlı olan, sabitlenmiş veya yerine oturmuş bir şeyi
daha az kapalı veya daha az sıkı hâle
getirmek; 2 gevşek yapmak; sert ve
sıkı olmaktan kurtarmak; çözmek;
3 açığa çıkarmak; 4 bir açıklığın, bir
kanalın veya konumun bir tarafından
diğer tarafına doğru hareket etmek; 5
bir şeyi orijinal ögelerini açığa çıkaracak şekilde ayrıştırmak
ananda (snsk) i. – Hinduizm, Budizm ve
Jainizm’de varoluşun en yüksek hallerinden biri olan aşırı mutluluk; Tanrı
aşkı
ananeden (trkç-ağız) zrf. – gelenekten;
görenekten
anangapiya (sinh) i. – asoka ağacı
anangil, annengil (trkç-ağız) – annenlerin tarafı; âilenin anne tarafındaki
akrabaları
anapolla, anapolu (sinh) i. – değnek;
baston; mace
anas, enes (urdu, hind, arpç) i. – 1 sevgi;

çalışan bir grup şarkıcı, dansçı, aktör
veya diğer sanatçılar; [dali, dale sözüyle ilişkisi]; 3 içi boş olan; 4 • toli
(şamn) i. – Moğolistan’ın bazı bölgelerinde ve Buryatia Cumhuriyeti’nde
Şamanizm’de kullanılan yuvarlak,
ritüel bir aynadır; bir tarafı süslü, diğer tarafı cilalı olan bu ayna bronz,
pirinç veya bakırdan yapılmış olabilir;
•anad-toli – toli’ye [tanrıya/tanrıçaya] söylenen adanmışlık şarkısı [?];
kumpanyada yer alan şarkıcıların söylediği sonadlar; [düğüncüler anlamı]
anada (snsk) i. – 1 tanrıça Annapurna’nın
kısaltılmış ismi; 2 Nepal’in kuzeyindeki Gandaki Eyaletinin Annapurna
sıradağlarında yer alan bir dağ; deniz
seviyesinden 8091 metre yükseklikte
dünyanın en yüksek onuncu dağı; 3
Hindu yiyecek ve beslenme tanrıçası Annapurna’nın bu dağda ikâmet
ettiğine inanılır; 4 Pervati’nin bir formu; • anna – ana; besleyen; • purna
– dolu; dolduran; [burun; anaburn,
anaburnu; anamur]
an-adana (sinh) s. – not taking; almıyor;
• an – 'not' anlamında olumsuzlama
edatı; • adana – almak
anade (ispn) i. – ördek
anadi, anad (sinh) i. – 1 başlangıcı ve
sonu olmayan; 2 ezelî ve ebedî; 3
yaratılmamış ve doğmamış; 4 zamana bağlı olmaksızın; timeless; aşk,
yalnızlık, neşe ve doğa gibi temalar
belirli bir zamanla veya târihle sınırlı
değil; aklına geldiği gibi veya aklına
geliği zaman; 5 o şey zamandan etkilenmez; yaşlanmaz; 6 çok erken; zamansız; •anadiye – sonsuzluk; [inat
sözüyle ilişkisi]; [Anad-Toli, Anadolu
sözüyle ilişkisi]; •anadimat – başlangıcı olmayan; • an – son; sonu; adi
– başlangıç; başlangıcı; • tolu – cesaret etmek; cüret etmek; [anad-tolu >
zamansız cüret eden; aptal; axonim
veya dış adlandırma ihtimâli (?)]
ana-dolu (trkç) i. – irfan denizi; • ana –
ârif olan kişi; irfân – Tanrı bilgisinin
yaygın olduğu yer; • dala, dolu – 1
okyanus; 2 büyük; 3 dolu olan
anadu (asur) i. – tanrıça
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anas, enes
aşk; arkadaş; dost; 2 (snsk) ağır yük
arabası; 3 (snsk) rüzgar; [an nefes al
ma kelimesinden]; 4 (snsk) kenardaki
insanlar; büyük bir kabîlenin periferisinde kalan bir oba
anasının eyvanı (trkç-ağız) ifâde – bir tür
küfür
anasırı erbea (osmn) i. – varlıkların dört
temel ögesi olan ateş, rüzgar, toprak,
su; [literal ve mecâz anlamların birlikte kast edildiği terimler; ateş > Tanrısal
irâde; rüzgar > ruh; toprak > rahim; su
> berilsu veya cân]
anassını sattığımın dünyası (trkç-ağız),
deyiş – esef etme veya üzülme ifâdesi
anat, anath (ugrt) i. – 1 tanrıların anası;
2 tanrıların süt annesi; 3 bâkire Anat;
4 batulat; bethulah; doğurganlık tanrıçası; 5 Baal’in refîkası
anat, anath (ugrt) i. – 1 Ugarit tanrıçası;
2 savaşçı; 3 anne; 4 bâkire, 5 ahlaksız kadın; [son kategoride ‘üretkenlik
tanrıçası’ olarak değerlendirilmemiş];
6 yüksek tanrı El ve Asherah’ın kızı; 7
fırtına tanrısı Baal’in refîkası; [‘bâkire
anne’ olarak tanınıyor]
anataya (sinh) i. – 1 yoksul adam; 2 yardıma muhtaç kişi
anati (snsk) f. – 1 ibâdet etmek; 2 başını öne doğru eğmek; 3 selâmlamak;
4 saygı duruşunda bulunmak; 5 çok
değil, önemli değil; 6 çiğnenemez,
dokunulmaz; 7 belini bükmek, rükûya
gitmek (stooping); 8 zevk; memnuniyet; hoşlanma
an-atmaya (sinh) s. – bedensiz; ruhsuz
anatole (grek) i. – Greklerin 'zaman tanrıçası' veya 'zaman tanrısı'
anatoli (grek) i. – 1 doğu; 2 güneşin doğduğu yön (lit.&m); 3 güneşin doğduğu yer (lit.&m)
an-a-toli, anatuli (ingl) s. – 1 karşılaştırılamayan / anlaşılamayan bir şey; [İki
kez tekrarlanan çift negatifin kullanımı ilginçtir. Eskiler vurgulamak ve
ince bir anlam vermek için negatif
öneki iki kez tekrarlamışlar]; 2 Hattia,
Hititler; Hititlerin bölgesi
anat-toli (tamil, muht) i. – 1 antik tan-

rıça; 2 ilk zamanların tanrıçası veya
tanrı-tanrıça ikilisi; • toli, tollai – 1
eski; antik; 2 başlangıç; ilk; 3 eski zamanlardaki; 4 ilk tanrıça; 5 eş; 6 arkadaş; 7 refîka; 8 tanrı ve tanrıça; 9 hero
ve heroine arasındaki aşk ilişkileri; 10
bir Ferhat ve Şirin hikâyesi
anatu (mezo) i. – yeryüzü ve gökyüzü
tanrıçası
anatûli (arpç) f. – bir kadına özlem duymak
anazo, hanazo, anzo (afri, igbo, muht) i.
– 1 Etiyopya’da bir nehir; 2 Etiyopya'lı
kişi; 3 kaba tavırları olan kişiler için
geliştirilmiş bir söz; 3 • anzo (japn)
‘gizli anlam’; 4 • anazao (grek) – tekrar hayata gelmek; 5 • anazopereo –
ateş olarak karıştırmak veya tutuşturmak; [zıpır kelimesiyle ilişkisi]; 6 Şanlıurfa’da bugünkü Büyükoba köyünün
eski adı; [Büyükoba > Büyük Baba]
anbar, ambar (trkç) i. – 1 depo; ardiye;
stoklama yeri; 2 Tataristan’da surlarla
çevrili bir şehir
anca (ital) i. – 1 kucak; 2 kalça; 3 aşk; 4
aşk yapmak
anca gidersin, anca, ancak (trkç-ağız)
deyiş – ‘ne denilirse denilsin’ dinlenilmeyeceğini belirten bir söz; [HintTürk coğrafyasındaki ‘anga’ sözünden
geliyor olabilir; örtük planda küfür
îmâsı var]; *anca gidersin*; *anca bu
kadar yapabildim*
ancar, anchorite, ancharia (etrü, itly) i. –
1 keşiş; 2 Tanrı; 3 Tanrı’ya işâret eden
dikitler; [mîlâttan önce 700’lü yıllar];
[ancara sözü Mevlâna’nın ‘ney’in kamışlıktan koparılıp gelmesi’ sözünü
hatırlatıyor]
ance (trkç-ağız) edt. – ‘ancak’ sözünün
küçültmesi; [Lâtince'den gelen bir sonek olabilir; Lâtince'deki sonek Türk
çede edat konumunda; *anca gidersin*;
ance (latn) sonek – bir şeyi yapma eylemi; yapıyor olmak; yapma vasfı veya
niteliği; *anca gidersin > gidiyor olursun*; *acceptanca; assistance*
and (snsk) f. – bir şeyi sıkıca sarmalamak
anda (snks), (Jain dînînde) i. – 1 yumurta;
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andolana
2 ilksel yumurta; [ana-dolu kelimesi
yle ilişkisi; anda ve toli ikilisi]
anda (snsk) i. – başlangıçtaki yoğun evrensel karanlıkta ortaya çıkan yaşamın ilk tohumu; • anda; and – 1 Tanrı
ve tanrıça ikilisi; 2 evreni şekillendiren yumurta; 3 testisler; 4 su çantası; 5 misk torbası; scrotum; 6 Brahman’ın ilksel yumurtası; 7 Şiva’nın
adı; 8 Brahma’nın sıfatı; 9 çok sayıda
yumurta; 10 stupa’nın bir bölümü;
[mahabharata; âdi parva; chapter 1;
verse 28]
anda, indi, anda-luse, anda-lû (snsk, ti
bt) i. – 1 kozmik yumurta; amalaka;
2 evreni yaratan dişil yumurta; 3
tüm tezâhürlerin ilksel yumurtadan
doğduğuna işâret eden simge; 4 stupa adı verilen Budist tapınaklarında
kubbe; en büyük ana’yı veya tanrıçayı temsil eden kubbe; 5 tümülüs; •
anda’lu – ‘lu’ soneki görünmez mânevî varlıklara atıfta bulunan bir sonek; *görünmez en büyük dişi ana*;
*evreni yaratan tanrıça*; 6 scrotum
/ testisler; 7 eril yumurta ile dişil yumurtanın birleşerek zygote’u veya
anda’yı oluşturması; 8 altın yumurta;
9 Brahma; 10 hiçbir şey yok iken var
olan Tanrı; 11 altın fetüs; altın embriyo; evreni yaratan fetüs; 12 güneş; 13
bütün yaratıkların rûhu veya atman’ı;
14 hayatın kaynağı; 15 sperm kesesi;
üreme organı; ruh’un erkeğin kesesinde ikâmet etmesi; [Hint mitolojisine göre ‘hiçbir şey yokken kozmik
ilksel yumurta (anda) ortaya çıktı’.
Bu yumurta, sonra çatladı, böylece
yeryüzü ve semalar oluştu. Yumurta
sembolik olarak evrenin rahmi]; 16
Brahmanda; [yaratıcı Tanrı ve yumurta]; 17 altın fetüs; 18 altın rahim
andaja, andaya (snks), (Jain dînînde) s.
– kuluçkaya yatan; yumurtlayan; yumurta yapan; [dişil özellik; toli > eril
özellik]; t – bir işâret veya belirteç
olarak feminin sözcüklere gelen bir
önek
andakaraya (sinh) s. – karanlık
anda-lia, antalya, anda-li (snsk) i. – 1
Tanrı ve tanrıça ikilisi; 2 ilksel tohum;
herşeyin kendisinden olduğu ilksel yu

murta; evreni şekillendiren yumurta;
İşvara’nın tohumundan çıkıp Yoni’ye
ulaşan; 3 testiller; (scrotum); 4 su kesesi; 5 geyiğin testis torbası olarak kabul edilen misk kesesi; 6 erkek spermi; 7 Şiva’nın adı; andam; 7 bağlama,
bağlayan; 8 yavru; 8 • amda – askerlik yapan bir adam; bir asker; okçu;
ok atan kişi; ok ve yay kullanan kişi;
9 • lia – dudak; sudra veya sutra; •
sudra – evreni oluşturan beş ögeden
(eter, toprak, ateş, hava, su) birincisi
ve en önemlisi; • eter/eser – semâvi
varlıkların özü veya cevheri, akasha
veya semâvî akış; semâdan gelen ruh
veya can; yaratılan ilk element; • sutra – 1 cennet süslerinden biri; altın
bir iplikle süslenmiş gibi parlayan; 2
Şiva’nın boynu; 3 Şivanın boynundaki
yılan; [sonsuz doğum ve yenilenme
döngüsü]
andalip, andalib (trkç) i. – bülbül kuşu
anda-lucia, endülüs (hind, snsk) i. – 1
anda lâz; 2 yaşamın ilk tohumu lâz
(Tanrı); 3 lingam ülkesi; 3 Tanrı-tanrıçanın bahşettiği ülke; 4 • anda – testisler [literâl anlamda]
andama, andam (sinh) zrf. – şekil; biçim;
form; durum; şart; [endam sözüyle
ilişkisi]
andan sonra (trkç-ağız) zrf. – ondan sonra; andan dolayı; ondan dolayı [mecâzî anlamda ana’dan dolayı]
andan sonracıma (trkç-ağız) zrf. – ondan
sonra
andara (sinh) i. – 1 bir çeşit ağaç; 2 bir tür
akasya ağacı; 3 Seylan’da yedi veya
sekiz türü bulunan akasya ağacı
andhaka (sinh) i. – bir bölgenin adı;
muhtemelen Behar; bir kralın adı; bir
muni; bir Asur; bir kör; bir gizli olan;
bir düşüncesiz
andhakara (sinh) i. – karanlık yapan, olan
andık (trkç-ağız) f. – hatırladık; *tam seni
andık*
anditu (sinh) i. – pagan; heaten; [diğer
dinlerden; tanrıça dinlerinden]
andolana, andolaya (snsk) f. zrf. – 1 sallanan; 2 hareketli; 3 ritmik; 4 askıdayken veya bir eksen üzerinde ileri geri
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androgynous
veya bir yandan diğer yana hareket
etme eylemi
androgynous (ingl) s. – 1 androjen; erselik; erdişik; endor; ender; 2 görünüşte kısmen erkek, kısmen dişi olan; 3
cinsiyet tanımsız, cinsiyet tanımlamasından bağımsız veya uzak
andulli (akad) s. – 1 korunmuş; korunan;
koruması altında olan; … tarafından
korunan; 2 gelin; 3 gelin alayı; [Tanrı’nın, kralın, kocanın, bir hükümdarlığın veya bir büyük devletin koruması
altında olan]; [Ana-dolu sözüyle ilişkisi]; *ili-andulli > Tanrının koruması
altında olan topraklar* • andouille (almn) i. – sucuk; sosis; korunmuş
et; salamura edilmiş et; [‘koruma’
olgusundan mülhem sucuğa verilmiş
bir ad; dulli veya toli’nin tahtırevan
gibi ‘uzun’ bir şeye işâret etmesi]; •
andouille (frns) i. – 1 Latince fiil inducere’den, “içeri girmek” anlamında;
[kümese, kafese, eve, evliliğe veya
bir mâbede]; 2 Fransa’da domuz eti
kullanılarak yapılan tütsülenmiş sosislere verilen ad; 3 • Aziz Andouille
– Tanrı insanı Andoille; mübârek insan; fazîletli kişi; öldükten sonra cennete gireceği düşünülen; cennetlik; •
andulli, sululi – ‘koruma’ anlamında;
Babil şehrinin koruması altında olan;
Babil’de adı belli olmayan bir hükümdarın koruması altında olan; normal
olarak tanrılar ve krallar için kullanılır; geniş anlamdaki kullanımı ‘korunmuş olan’; • doli, toli – palanquin;
tahtırevalli; bir emre, talebe veya kânuna uyan veya başka birinin makâmına teslim olan kişiler, kardeşler;
[tahtı revalli > kardeşlerin birbirine
bağlılığını ve onları dünyaya getiren
büyüğü temsil ediyor]; • anga-tula
(snsk) – kadının düşeceğinden korkarak çocuğunu koluna alması veya
onu kucağında taşıması; • angatula
(mang’anja-bantu) – iki eliyle tuttuğu bir şeyi yere koymak ve bastırmak
veya iki eliyle birlikte kolayca yukarı
kaldırmak [yangatula > diğerinin üstünden elleri kapalı bir şeyi almak;
çok sayıda el ile bir taşı kaldırmak;
bir şeyi diğerinin üzerine yapıştırmak

(lit.&m); • angata (mang’anja-bantu)
– kucağında taşımak; veya yangata >
kollarında sıkıca tutmak; bir ‘çocuğu’
kollarında taşımak; bir çömlek olarak,
bir taş olarak veya birçoğunu hep
birlikte iki eliyle taşımak; (David Clement Scott, A Cyclopaedic Dictionary
of the Mang’anja Language)
ane (afri) i. – Afrikalıların ana tanrıçası
aynı zamanda Ala olarak bilinir
âne (latn) f. – 1 kabul etmek; agree; 2 bir
birliğe girmek; 3 bir olmak; birleşmek
âne, an, ains, ain, ayn, ean, ana (latn)
s. – 1 bir, one, 2 aynı, • elan, el-an –
Tanrı birdir; 2 sesli harflerin başında
kullanılan belirlilik takısı; 3 ana
anf, enf, ānf (arpç) i. – burun
ang (ingl) s. – 1 açık; 2 büyük; 3 geniş; 4
kapasiteli
ang (snsk) i. – 1 vücut; 2 adam; 3 Tanrı
ang, ong (snsk) i. – Hindularda kutsal sayılan bir hece
ang’ana (mang’anja-bantu) f. – bir şeye
bakmak; seyretmek; görmek veya
gözlemlemek; [bir şeyi veya kişiyi, ö
zellikle dikkate değer, etkileyici olan
bir şeyi; ingen veya yengen sözüyle
ilişkisi]
ang’anira, -itsa, idwa, -ana, -ika, anganiza (mang’anja-bantu) f. – göstermek;
bakmasına izin vermek; içini görmesine müsaade etmek
anga (mang’anja-bantu) f. – dişini törpülemek; keskinleştirmek; dişin pürüzlerini gidermek; birisinin arkasında
yürümek; dişini önündeki çentiklere
takmak (lit.&m); sarmaş dolaş olmak;
intertwine olmak; [aşna-fişne olmak
> ‘gizli dost’ sözüyle ilişkisi; angırdamak; ‘paçanga böreği’]
anga (mang’anja-bantu) zmr. – ‘benim’;
anlamında • ra (snsk) – ateş; sıcak
basması; hız; gidiyorum; [“gidiyorum
uzun ince bir yolda / iki (üç) kapılı bir
handa / gidiyorum gündüz gece”; angara > evlilik yolculuğum; angara >
hayat yolculuğum; angara > kapandığım üç kapılı bir han, birinci kapı doğum, ikinci kapı evlilik, üçüncü kapı
ölüm; angara > tapınak, mâbet veya
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de açmak; beyaz karıncalar gibi; bir
kumaşı yaymak; ayakları açık olarak
ayakta durmak; [angola-ankara sözleri arasındaki ilişki; tanrıça atfı olabilir]; *ne angıldayıp duruyosuz orda*
angal-iza, -ira, -itsa (mang’anja-bantu)
f. – ‘bir silah aldılar ve onunla dans
ettiler (ellerinde); silahlarıyla birlikte dans ederken şef di’nin yanında
ayaklarıyla tepinirler (lit.&m); [ingiliz
sözüyle ilişkisi]
angan (snsk) i. – bir evin etrafını çeviren
avlu
anganâ (snsk) i. – 1 güzel bir kadın; 2 genel olarak kadın; 3 herhangi bir hayvanın dişisi; • kula-angana – iffetli
kadın; ‘chaste woman’; ‘kasta-moni’;
[Yenge veya İnge sözüyle ilişkisi]; •
vara-angana – sevimli kadın
angana (snsk) i. – avlu; bahçe
angana (snsk) i. – kadın; dişi (hayvan)
angar (ingl) i. – ateş kabı; cehennem;
(mecaz anlam)
angara (hind) i. – köz; alevli; yanan bir
şey (lit&m)
angara (mara) i. – hayvanların dışarı çıkmasını önlemek için çakılı kazıklardan
yapılan bir çit; ‘çakılı kazık’ sözünün
aynı zamanda Tanrı’nın tapınağı anlamına gelmesi
angarya (osmn ve d. muht) i. – bir kimseye ya da topluluğa bir şey ödemeksizin yaptırılan, yapılan iş (lit.&m); •
angariya – ateş; ateşin başında oturmak (lit.&m)
angarya (osmn) i. – ücret ödemeksizin
zorla ve baskı ile yaptırılan bir iş
angata (afri, snsk) i. – 1 kollarıyla birlikte vücut; 2 bir şeyi almak; 3 sırt üstü
yatmak; sırtüstü; 4 başkalarının iyiliği için gerçek endişe; 5 şefkât; 6 tâbi
olma; bağımlılık durumu
angata, anggata, angut anggal, angkal,
amgata (snsk) i. zrf. – 1 kollarıyla taşıyan; 2 ikincil öneme sahip bir tâbî
olma veya bağımlılık durumu; 3 sırt
üstü yatmak; sırtüstü
angatula (snsk) f. – 1 iki eliyle birlikte sakin bir şekilde yere koymak; 3 içinde

‘hayatın bizzat kendisi’; angara > Tevhid’den geldik, tevhid olduk, Tevhid’e
kavuştuk felsefesi; angara > hayata
‘hamdım, piştim, yandım’ gözüyle
bakan abdalların yaşadığı yer; angara
> hayat veren kaynak suyu veya ruh]
anga (snsk) i. – 1 bir uzuv; 2 yetişkin erkek; 3 penil organ; 4 bir parça; 5 tamamlayıcı parça
anga (snsk) i. – 1 insan vücudunun uzuvları; baş, eller, göğüs, bel, bacaklar
vb. gibi; 2 yoga uzuvları; 3 kadının
cinsel organları; 4 ana uzuv; • heena
– ‘düşük’, ‘düşük kalite’ veya bir fahişeyi belirtmek için kullanılır
anga, anjira, (incir) (mang’anja-bantu)
f. – tuzağına, ağına, avucuna düşürmek; eline geçirmek; dalların birbirine içine geçerek karmaşık bir bütün
oluşturması; • ra (snsk) – ağaçların
sütlü suyu veya özsuyu; reçine; (bir
erkeğe) ah! yine mi sen, şeklinde seslenmek; [anga-ra sözüyle ilişkisi]
angahâra (snsk) i. – 1 vücut ve çelenk; 2
beden ve çelenk; 3 beden ve kolye;
4 boyna veya başa, göğüse takılan
gül veya çiçek çelenkleri; 5 yaratılış
olgusunu simgeleyen çelenkler veya
kolyeler; • angara – ezeldeki asıl sâhibinden mîras alınmış dekortif dans
örnekleri olan vücut hareketlerine
işâret eder; el ve ayak kombinasyonu ile gerçekleştirilen karana dansı
‘angara’ anlamında; • angara – lord
Şiva’nın dansıdır (rajendran; 2002);
[ankara şehir adıyla ilişkisi]
angala (mang’anja-bantu) f. – yapmak;
yürütmek veya yürürlüğe koymak
(bir planı, bir emri veya eylemi); savaş dansı yapmak; öfkeyle dans etmek; başka bir nedenle dans etmek
(antu; a-angalira n konda); [anga-ra
sözüyle ilişkisi]
angala, anggala (snsk) i. – 1 savaş dansı
yapmak; 2 vücudun bir o, bir bu tarafa doğru sallanması; 3 çevrilmiş bir
yer; 4 ince olarak yayılmış (bir sini,
tepsi); 5 geniş açık alan; 6 avlu
angalala (mang’anja-bantu) i. – yaymak;
açmak; uzatmak; yaralı bir kuş gibi
kanatlarını açmak; geniş bir şekil55
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tuttuğunu yere bırakmak
angel, engyl, engil, ‹encıl› (ingl) i. – 1 özgürlük prensibi; 2 tam bir özgürlüğe
sâhip olan; 3 bir melek
angga (snsk) i. – 1 beden; 2 vücut ve
uzuvlar; 3 dışarıya çıkma; 4 dallanma;
5 Brahma’nın bedenleşmesi, şekillenmesi; 6 Şiva’nın fallik sembolü; 7
sanggah; senge; sengi; senk; taş dikit;
sence; sencan; sence’ya bağlı olan
anggor (maly) i. – 1 üzüm; 2 şarap; 3 •
anggor merah – kırımızı şarap
anggut (maly) f. – 1 zayıf; 2 kararsız; 3
tereddütlü; 4 yalpalayan; 5 sallanan;
6 sendeleyen; • anguta – bir uzuv;
vücûdun bir üyesi
angıldamak, angırdamak (trkç-ağız) f.
zrf. – 1 hayvanların yerde toprakta
yatıp yuvarlanmaları; 2 aylak duran
insanlar için söylenir; *orada öyle angıldayıp durma*
angısı, kangısı (trkç-ağız) – hangisi; *angısı yapmış onu*
angir (latn) f. – 1 üzülmek; 2 yas tutmak;
3 • angırdamak (trkç-ağız) (çocuk
için) – ağlamak, sızlanmak; *orda öy
le angırdayıp durma*
angira (mang’anja-bantu) i. – tırmanan
bitki; sarmaşık; (nkundi gibi) [Angora
adıyla ilişkisi]
angira (snsk) i. – tanrılar ve insanlar arasındaki haberci; [ancir, incil veya incir
sözleriyle ilişkisi]
angira, ‘angira-angira’, angula (mang’anja-bantu) f. – gevşemek; açmak; çözmek; çözülmek; dolanmış bir şeyi
açmak; halletmek; açılmak; [angara-üngere (hangara-hüngere) sözüyle
ilişkisi]; [Ankara adıyla ilişkisi]
angka (snsk, maly) f. – 1 gözleme; 2 düşünme; 3 zihinsel olarak ulaşma; 4
Hindistan’ın Kuzey Assam bölgesinde
bir halk; 5 adam; erkek
angkar (maly) s. – 1 mukaddes; kutsal; 2
profan olanının dokunması veya ellemesi yasak olan
angkara (hind) s. – 1 şeytanlık; 2 fesatlık;
3 zarar; 4 yaramazlık; 5 kötü işler; 6
zorbalık; 7 ırza tecâvüz

angkâra (maly) s. – 1 şaşırıcı, hayret verici; 2 harikulâde; şahâne; hârika; 3
doğa üstü; 4 mûcizevî
anglasa idim (trkç-ağız) deyiş – anlasaydım
angora (trkç) i. – Ankara’nın eski adı
angora bk. > anka
angora, engareh (grek, ingl, ve d.) i. –
“Sangarius’a (Sakarya’ya) dökülen küçük bir nehrin yakınındaki Galata kasabası. Ancyra başlangıçta Firigya’ya
aitti. Mitolojik kurucusu Gordius’un
oğlu Midas’tır. Midas şehrin kurulduğu bu yerde bir anchor buldu ve ona
atfen kasabaya bu adı verdi”. [Denizcilikte kullanılan ve ‘çıpa’ anlamına
gelen anchor kelimesinin Sanskritçede çok sayıda sözcükle ilişkili olduğu
görülüyor. Angkor, chur, chor, ahamkara bunlardan bazıları. ‘Denizci çıpası’ ile ‘Ankara’ sözü arasında ilişki kurmak anlamlı gözükmüyor. Nemrut
Dağı’nda görülen tanrı başları ve heykelleri (MÖ 50’li yıllar) ‘ankor örnekleri’ olarak değerlendirilebilir. Anchor/ankor anlamının ne olduğu veya
neye benzediğine ilişkin bir kanıt yok.
İnternet’teki Angkor Wat heykelleri
ve büst’leriyle Nemrut Dağı heykelleri arasındaki benzerlik zayıf da olsa
bir ilişki kurulmasına neden oluyor.
Ankor, Unkor, Hunkor; İnkor; İnkar
‘tanrı heykelciği’ veya ‘putu’ anlamında olabilir. Sivri dağ yapılarıyla erkil
türü düzenlemeler, steller, heykel ve
heykelcikler arasında ilişki olduğu düşünülüyor. Ankorlar zaman içinde
yüksek kuleli tapınaklara dönüştürülmüş. MÖ birinci yüzyıla ait olan Augustus Tapınağı tanrı heykellerinin
bulunduğu bir salon yıkılarak onun
yerine yapılmış olabilir. Ancak bu konuda somut bir bilgi yok. Buraları karanlıkta kalmış olan noktalar.] “Anchor adı Frigya ve Greklerde aynı anlama gelir. Pausanya’lılar hikâyeyi teyit ederek şunu söylüyorlar: ‘Ankor
onun zamanına kadar Zeus Tapınağı’nda kaldı’. Stephanus kelime hakkında başka bir hikâye anlatır ki kronolojk olarak yanlıştır. Ona göre şehir
Büyük İskender zamanında dahi An56
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gora olarak anılmıştır. Kasaba Toulouse bölgesinde yaşayan bir kabîle olan
TectoSages [Tecto Dervişleri] zamanında (MÖ 277) ana yerleşim yeri olmuştur. Galata’lılar MÖ 189’da Romalılara tâbi oldular. Galata MÖ 25’te
bütünüyle bir Roma eyaleti hâline
geldi. Ancyra bu dönemde Sebaste
adıyla onurlandırıldı. Şehirde basılan
paraların çoğunun üzerinde çıpa resmi vardır”(William Smith, A Dictionary of Greek and Roman Geography,
1. cilt). [Çıpa resimli paraları İnternet’te incelemek mümkün. Bunun
yanında ay-yıldızlı olanları da var (ay
dişilliğin, yıldız erilliğin simgesi). Çıpa
resminin görünür anlamı dışında me
câz olarak başka anlamları da olabilir.
Çıpa’nın ‘Mısır zaferiyle’ ilgili olması
zayıf bir ihtimâl. Kralların Tanrı’sal bir
figür veya Tanrı’nın koruması altında
olan bir ‘Yüce’ olarak değerlendirilmesi ‘çıpa’ simgesiyle temsil edilmiş
olmalı. Chur veya chura sözünün Tibetçede ‘suda boğulmak’, ‘su kuşu’,
‘zeytin renkli tatlı su balığı’ anlamına
gelmesi… Sanskritçede örtmek, lekelemek, yerleştirmek, maliyet, zarf,
üzerine serpmek, üzerine geçirmek,
kaplamak, çalmak, yanmak, dumanı
tütmek anlamlarında kullanılması…
Chur’un veya kur’un, kor’un Slavlarda
‘hâne halkının Tanrısı’, ‘ilksel ata’, ‘ilksel veren’ anlamına gelmesi… Rusçada ‘kurit’ sözünün dumanı tütmek
anlamına gelmesi… Praschur (praskur) sözünün ‘ata’ olarak değerlendirilmesi ve ona fallik olarak bakılması;
Sırbistan’daki Prasovo/Preşovo kasabası ve ‘pırasa’ sözcüğüyle olan ilişkisi; palas-pandıras sözü… Chur’un
Grekçede Tanrı, sir (seer, saygın kişi),
‘Tanrı korusun’ anlamında olması…
Değişik dillerde ‘çalınan bir nesne’
mânâsı… Chur’un fur anlamına gelmesi… Fur veya Vur’un ‘düzleştirmek
veya derinliklerini artırmak için zemin
kirişlerini veya duvar dikmelerini, vb.
sabitleyin’, anlamı… ‘İkimiz besleyelim’ mânâsı… Chur, chura, chuda,
[huda] > evlilik töreninde gelinin koluna takılan bilezikler ve gelinin bileğinden aşağıya doğru sarkan sembo-

lik üçlü topuz olması… (Üç kollu çıpa
simgesini hatırlamamız gerekiyor)…
Eskiden yemek pişirilen toprak ocaklara veya kuzinelere chula, kula, kura,
kara denmesi… Kara > ‘neden olan’,
‘müsebbibi’ anlamında… Sankar, sankara, samkara > bereket, zenginlik
ihsân eden, Şiva’nın bir adı… Sankar’ın Tanrı için genel bir isim olarak
kullanılması… *Bir Gujarati atasözü >
Sankar’ın veya Tanrı’nın formları Hin
distan’daki (Kankar’daki) çakıl taşları
kadar çoktur*… S-ankar > S > ohm’un
tersine eşit değerde bir iletkenlik birimi; bol miktarda tatsız kokusuz çok
değerlikli metalik olmayan bir element… En iyi bilinen sarı kristaller…
Birçok sülfür ve sülfat mineralinde ve
hatta doğal halde (özellikle volkanik
bölgelerde oluşur)… Sarı renkli sülfür… Sankara > ankar ve sülfür bileşimi… ‘Çıpa ve sülfür’… ‘Kesen bir çapa
ve sülfür çıkarılması’… Simgesel S
harfiyle çıpa/çapa arasında ilişki kurulması… Unuk, anak sözünün ‘yılanın boynu’ anlamına gelmesi ve
Lâtinceye cor-serapis şeklinde çevrilmesi… “Ankar Dağları civarında 2150
metre
yüksekliğindeki
Nemrut
Dağı”… Ankar ve Nemrut dağı ilişkisi… Ayın-Kara’nın yerden fokur fokur
yukarı doğru çıkan ‘kaynak suyu’ anlamına gelmesi… Veya ‘kaynak gözü’…
‘Erkil’ olgusuna atıf yapan Hereklia
adlı kasabalar… Çorlu kasabası, Karakarlı/Karakallı köy adı… Karlovo, Karcalı, Karacal, Craiova kasaba isimleri…
Karaman, Karamanlı adlarının ‘bir
renkle’ ilgili olmaktan çok Tanrı’ya atıf
içeren deyişler olması… Hint felsefesindeki ahamkara sözüyle de ilişki kurulabilir. Ahamkara > ‘prakriti’ demektir yani, ‘hareket eden temel
madde’… Ahamkara veya Prakriti ruh
göçerimi yoluyla zaman içinde başka
başka aşamalara geçer… Değişik kültürlerde ve farklı zamanlarda farklı
anlamlar yüklenmiş olsa da arka
planda ‘güç ve kudrete’, ‘erkil organa’,
‘evliliğe’, ‘ilksel atalara’; ‘rûha’; ‘Tanrıya’, ‘Tanrı ve tanrıça’ birlikteliğine atıf
var. Ankara sözünü ‘Kara’nın / Tanrı’nın yüceltildiği topraklar’ olarak an57
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lamak tarihsel bağlama daha uygun
düşüyor. Toplum bu tür sözcükleri üç
düzeyde değerlendirir: Topografya
düzleminde, sosyal düzlemde ve felsefî düzlemde. Topografya düzleminde ‘yüksek bir tepenin’ üzerine kurulmuş olan Kale’nin bizzat kendisi Anakara’dır. Sosyal düzlemde gelin almağa giderken kullanılan tahtırevanlar
ve evlilik törenlerinin her biri Anakara’dır. Bunun yanında devleti yöneten
krallar, yine Ankara’dır. Felsefî düzeyde neslin sürdürülmesine imkân sağlayan, kendi rûhundan üfleyen, rahmet ve bereket veren Tanrı’nın bizzat
kendisi Ankara’dır veya Ankara Tanrı’ya inanan insanların yaşadığı topraklardır. Tanrıya veya Rûh’a işâret
eden simgesel rengin târih boyunca
‘beyaz’ olarak değerlendirilmesi nedeniyle Ankara beyaz tavşan’dır. Beyaz keçi, beyaz kedi veya beyaz attır.
Kırat erkilliğin veya Tanrısallığın simgesidir. Beyaz olması nedeniyle sönmüş kireç veya kireç ocakları Ankara’dır. Dünyanın öbür ucundaki beyaz
lâmalar Ankara’dır. Selçuklunun Osmanlı beyliğine gönderdiği ilk hilat ve
bayrak beyazdır. Aslına bakılırsa beyaz sancak Osmanlı’nın asıl bayrağıdır. Hz. Peygamberimizin bayrağıdır
ve adı Ankara’dır. Beyaz bayrak lekesizliği temsil eder ve Tanrı’sal vasıflarla ilgilidir. Hangi nedenle bilmiyoruz
‘beyaz bayrak’ al/kırmızı bayrağa dönüşmüştür. Aslında ‘al’ kırmızı da değil beyazdır ama kırmızı anlamı yaygınlaşmış, anlamsal vurgu beyaz
ruh’tan kırmızı can’a veya kan’a dönüşmüştür. Dede Korkut’un ak otağ,
ak çadır konusunda ‘ala sayvanı göklere aşanmış otağını’ sözlerini hatırlayalım… Kadîm tarihimizde al beyazdır.
Al sözü tam da kırmızı değil, ‘kırmızı-beyaz’ olmuştur. Atalarımız Tanrı’sal ihsânı, Tanrısal berk’i, Tanrısal
zenginliği ‘kırmızı-beyaz’ renkle açıklamayı daha anlamlı bulmuş olmalılar
ki günümüzde kullandığımız bayrak
rengi ortaya çıkmıştır. Türk bayrağının
rengi ve anlamı Ankara’dır. Mîlâttan
sonra 161-180’de Roma İmparatoru
Marcus Aurelius zamanında Anka-

ra’da basılan paranın ‘yazı’ yüzünde
ay-yıldız resmi vardır ve bütünüyle
Tanrı’ya veya ‘yaratılış’ olgusuna işâret eder. Ay-yıldız veya Çıpa-Çıra Sümerler zamanından beri bayrağımız...
Aslında tüm insanlığın bayrağı ama
biz sâhip çıkmışız… Roma paralarının
üzerindeki çıpa figürleri ‘erkil’ simgesidir. ‘Rûhun’ üflenmesi anlamına gelir ve onu üfleyen ‘Tanrı’sal güçle ilgilidir. Kralların kendilerini Ankara, Unkar, Hünkar veya İnkar (Arapçayla ilgili değil) olarak adlandırmaları dünyada en yüksek güç ve iktidarın kendilerinde olduğunu belirtmek içindir. Ve
bu Ankara gücü, Tanrı’nın Ankara gücüne teşbih edilir, benzetilir. Tanrı değil ama ‘O’nun gölgesi’ tanımlaması
Tanrı’nın kendisini koruduğu, kolladığı, kendisine ayrıcalık ihsân ederek
insanların başına lider yaptığı varsayımına dayanır. Bu anlayış, ‘krallar mutlaka Tanrı tarafından bir şekilde seçilmiş kişiler olmalı’ koşullandrmasının
sonucudur. Azizler, evliyâlar, dervişler, seer’ler de Ankara’dır. Çünkü sıradan özelliğe sâhip binlerce insan arasından sıyrılarak seçilmiş, sivrilmiş,
öne çıkmış, temâyüz etmiş, ‘yükselmiş’ kişilerdir. Yükseltiler, yüksek kişiler, meşhur sanatçılar, müzisyenler,
ressamlar, dünya çapında ün yapmış
profösörlerin hepsi Ankara’dır. Galata
Kulesi Ankara’dır, câmi minâreleri, kiliselerin çan kuleleri, obeliskler; Dokuzhöyük köyündeki tümülüs tepeleri Ankara’dır. Geniş bir genelleme
olacak ama Yücelik içeren ve Tanrı’yı
hatırlatan tüm kişiler, topografya şekilleri, sosyal etkinlikler, felsefî düşünceler ve kurban kesme gibi eylemlerin tamamını Ankara olarak değerlendirmek mümkün. Kurban ‘bâ’yı
veya ‘nefsi’ kırmak suretiyle Tanrı’ya
yaklaşmak’ anlamında. Tanrı’nın yaratma lütfuna karşı bir şükran arzı.
Şunu da söylemeliyiz ki Ankara sözüyle İstanbul’un anlamları aynıdır.
Her ikisi de soyut düzlemde Yücelik,
somut âlemde Yüce Dikit anlamına
gelir. Sıradan insanların gözünde Ankara erkil veya herkül biçimli Atakule’dir ama, nötron ve proton parça58

anja
> Toli’nin toprakları; Tanrı’nın tanrıçası olarak değerlendirilen topraklar;
ana-ani ilişkisi]
ani, ala, ana (afri, igbo, nigr ve d.) i. – 1
yeryüzü tanrıçası veya tanrısı; 2 arch
divinity, kemer tanrısallığı olarak kendisine tapınılan; • kemer tanrısallığı – kemer formlarıyla temsil edilen
veya görselleştirilen tanrısallık; ulûhiyetin, yüceliğin dik kemerli yapılarla
görselleştirilmesi; bir diğer adlandırması Obatala (Obatalá, Oxalá / Ohala, Orixalá / Orihala, Orisha, Orisainlá); *ohala orada*; insanlığın babası;
kutsal ışık; kutsal nur; saf ruh; ahlâki
doğruluk; dürüstlük; gökyüzü Tanrı’sı;
insan vücutlarını yaratan Tanrı; Olodumare’nin / Oorun’un pürüzsüz ne
fesiyle hayata geçirilen; • oba – kral;
• obatala – özel ihtiyaçları olan kişilerin tanrısı; • baran-tola – veren tola;
• baran – yağmur yağdıran (lit.&m);
ilâhi hediye olarak yağmur; vücut;
kişi; adam; • tola – idol; büst; tapınak;
oba – ikisi; her ikisi; en büyükanne; ilk
olan; [obaa be sözü; hoppa sözü]
anika, angin, anjin (snsk) f. – 1 kurutmak
için yayılmak; 2 havalandırmak; 3 i.
hava; 4 i. nefes borusu
anikudu (sinh) zrf. – diğeri; diğer biri;
[enikonu sözüyle ilişkisi]; *enikonu
oturmuşlar bizi çekiştiriyorlar*
anishta, anista, anişta (snsk) s. – 1 hoş
olmayan; 2 kabul görmemiş; 3 meşru değil; 4 istenmeyen bir sonuç; 5
olumsuz zihin; 6 istenmeyen zevk
nesneleri; 7 düşmanca; 8 olumsuz; 9
uygunsuz; 10 kötü; 11 yasak; 12 yasadışı; 13 yanlış
anit (emsr) i. – hakkında bilgi bulunmayan eski bir Mısır tanrıçası
anja (slav) i. – zarâfet; [‘anna’ ve ‘hanna’nın İskandinav dillerinde ve Slavca
söyleniş biçimi]
anja, anca (mang’anja-bantu) f. – sevmek ve itaat etmek; arkadaş olmak;
birbiriyle barış içinde olmak; [anca gidersin sözü, (başka anlama gelmekle
birlikte…)]
anju, (tanju) (snks), (Jain dînînde) s. – 1

cıklarının füzyonuyla sürekli genişleyen evrenin devinimi sonucu sonsuz
sayıda rûhun veya İrâde görünümlerinin ortaya çıkmasını ancak soyut düşünce melekeleri gelişmiş olan kişiler
Ankara olarak okuyabilir.]
angori, angor (ingl) f. – 1 etrafında dolaşmak; 2 demir atmak; 3 sağlama bağlamak; 4 yuvarlak kalmak
angot, angut (trkç) s. – zorba; zorlayan;
ahmak; aptal; bön; kaba; budala; hödük; kibirli; kendisini beğenmiş
angu (ingl) f. – ihtivâ etmek; kapsamak;
içermek; tutmak; [angut ile ilişkisi]
angu (snsk) i. – vücut; beden
angulus (latn) i. – 1 açısal; açı yaparak;
2 açılar çizerek ilerleyen; 3 yılan gibi
kıvrılarak; 4 köşe; köşesel; 5 üçgen
veya biçimsiz şekilli olan; 6 yılan gibi
kıvrılarak hareket etmek; 7 sinsi hareket etmek; (grek) agkâi; [akay kelimesiyle ilişkisi]; [angeles, angilikan,
anglish kelimeleriyle ilişkisi; İngilizlerin kıvrak bir siyaset geleneğine sâhip
olmaları]
angvara (snsk) i. – bir köyün bir bölümüne sâhip olan kişi
angylaiz (ingl) i. – melek gibi; melekî; [İngiliz kelimesiyle ilişkisi; ang ve laz]
angyles (ingl) i. – dişi melek; tanrıça
anırma, anırtma (trkç) f. – (küçük çocuklar için söylenen) bağırma; bağırtma;
ağlama; ağlatma; *bırak şunu anırtma*; *ne anırıp duruyon*
anırtmak (trkç-ağız) f. – bağırtmak; ağlatmak; sesli olarak bağırıp çağırmak
anız (trkç) i. – 1 biçilmiş tarla; 2 tarlayı bir
sene dinlenmeye bırakma
ani (solo) zrf. – şey; bir kişi; herhangi biri
ani (trkç-ağız) deyiş – hani; nerede o
ani taa, hani dâ (solo, tkrç) zrf. – hangisi;
nerede o
ani, ala (igbo) i. – 1 yeryüzünün ve doğal şeylerin tanrıçası; 2 bütün şeyleri
yaratanın kızkardeşi; 3 arâzi; toprak;
yeryüzü; 4 panteistik tezâhürlerinde
insanları, hayvanları, ruhları ve elementleri yarattığı ve yerleştirdiği yer;
5 dişi alusi; a-Laz (tanrıça); [Ana-toli
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anju
dürüst ve açık; 2 karmaşık olmayan;
3 yapması ve anlaşılması kolay; • t –
bir işâret veya belirteç olarak feminin
sözcüklere gelen bir önek; [Türkiye’de
erkek ismi olarak kullanılıyor]
anka (pali) i. zrf. – 1 kucak; 2 kasıkların
üzerinde oturma pozisyonu; • ra –
ateş; ateşlenme; ısı; aşk; hız; [ankara
sözüyle ilişkisi]; [anka kuşu ifâdesiyle
ilişkisi (lit.&m); bilinen kuşlardan başka olan]
anka (snsk), anku, anhu, ankhu, ong
(arpç, mısr, muht) s. – kıvrık; eğik;
burgu; spiral; döndürme; birbirine
kenetlenmiş ve yuvarlak hâle gelmiş;
f. sıkıca yakalamak; sıkıca kavramak;
parçaları bir araya getirip birbirine
sarılmalarını temin etmek; kenetlenmek; • ankh, crux ansata – hayat
veren şey; • anka kuşu – kenetlenen
kuş; sarılan kuş; • ra, râ (snsk) – sevinmek; memnun olmak; zevkten dört
köşe olmak; • ra – telâffuza eklenen
bir ses; ateş, güç, tanrı İndra, sürtünme ve iğneleme; ‘oh sen’ anlamında;
ateş; aşk; arzu; • -ra (soneki) – veren;
• ra oynaşmak; kalınan, duraklanılan
yer; dinlenilen, sükûnet içinde olunan yer; • ankara, angora – mutluluk
içinde yaşanılan (yer); Tanrı İndra ile
hemhâl olma; İndra’ya bağlı olan insanların yaşadığı yer; *anku minel aşk
> ah minel aşk*; *ankara > Tanrı’sal
aşkın şehri*; [Ankara aynı zamanda
Sanskritçedeki ahamkâra / ahankâra
/ onkar sözleriyle de ilişkili; ahan-kara
sözünde ahan, 'ben' demek ve kara karan, koran, kuran, koyan veya yapmak
anlamında; ahamkara, ankara, onkar
anlamdaş sözcükler]; • ankara – ‘kendini bilmek’ demek ve kendini bilmek
Tanrı’yı tanımak olduğundan, kendini
ve Tanrı’yı bilenlerin şehri; • onkar
– Tanrı; • ek-onkar – bir olan Tanrı,
Allah; • onkar – ilk oluşumun formu,
mutlak öz; • onkor (fran) ‘tekrar’; ‘bir
daha’ anlamında; • unkar (hünkar)
– nâbit olan; büyüyen; neşvü-nemâ
olan; istediğini elde eden; iş bitiren;
• unguru, ankara – Türkiye’nin baş
şehri; [telâffuz biçimi 1930’lu yıllarda değişmiş; mîlâttan önce üçüncü

yüzyılda, Galatya’nın veya Kelt krallığının başkenti; Ankara tepesi, Ankara
kalesi veya kulesi; Tanrı’yı hatırlatan
yükselti; Tanrı ile dünyanın veya insanlığın bağlantı kurduğu yüksek yer,
iletişim içinde olduğu yer]; • üngür,
üngürü – mağara; Budistlerin ibâdet
için inzivâya çekildikleri yer kakkhara; [üngür üngür ağlama ifâdesiyle
ilişkisi]; • ankh – 1 eski Mısırlıların
‘halkalı haçı’; 2 Tanrı’nın anahtarı; 3
sonsuzluk enerjisi; 4 ilâh tarafından
üflenen rûhun tezâhürüne âit bir
simge; bir timsal, bir örnekleştirme;
[ankh’taki halka güneş, kollar ufuk
çizgisi ve dikey çizgi dünya; rûhun Güneşten veya Tanrı’dan dünyaya inişi];
• ankara – behîmi arzulardan hareket
ederek onun çok ötesine uzanan ve
Vedalar ile Buda öğretisi çerçevesinde şekillenen bir yaratılış ve yaşam
felsefesi; • angora – üzüntü; keder;
ızdırap; • angor – beş tepesi veya
yükseltisi (lit.&m) bulunan bir yer;
• ongar, angra, angar – yüksek ova;
plato; yüksek düzlük yer; (high pastureland); otlak arâzisi; yükseliş sonrasında düzlük bir noktaya gelmek;
İngiltere’de bir yerleşim yerinin adı;
• chipping ongar – kısa vuruşlu şut
veya pas üretmek için tekme atmak
veya vuruş; • darg angar – Moğolistan’da bir yer adı; Sibirya’da bir nehir
adı; • onkar – ilâhi ses; Tanrı'nın sözü;
logos; Zen düşüncesinde ‘bir elin alkışlaması’; dağlar; yeryüzü; cennet;
cehennem bunların hepsi; küçük
bir tohumda saklı olan dev bir ağaç;
bütün yaratıkların onkar’dan olması;
• ongur, hongur, ungar, ongurlar –
Cengiz Han’ın ordusunda bulunan bir
kabîle adı; Macar; Macaristân; köz;
ateş gibi bir delikanlı; buğday renkli;
kırmızımtırak; yanan bir odun ateşi; •
angkor vat – Kamboçya’da Tanrı tapınağı; Tanrı dikiti; dağ biçimli kuleleri
olan dikit; [hangar sözcüğünün angar
veya angara ile ilişkis]; • hangar –
uzun; çok büyük olan; [üngür-üngür
ağladı deyişi; ongurdamak, hongurdamak, angırdamak deyişleri]; *ne
ongurduyosuz orda üüle*; *angar
yarası – hançer yarası); • anchor,
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ano, ani, alo
ankor; ankora; ançor – çıpa; çıpa
görünümlü olan bir şey; • urha, ura,
onkar – ‘Tanrı’ anlamına gelen veya
ona işaret eden Pencap harfi ‘u’; •
Oankaar – Tanrı’nın çeşitli şekillerde
durmaksızın sürekli olarak tezahür etmesi; [Pencap kültüründe]
ânkâr (muht) i. – diş; tusk; çıkıntı
ankara bk. > anka
ankara gazozu (trkç) i. – 1960 - 1970
yılları arasında üzerinde mavi renkli
yazısı olan ‘sâde gazozu’; [o yıllarda
yaşayan çocukların mutluluk kaynağı;
'beyaz gazoz'; 'saydam gazoz']
ankâre (muht) s. – 1 küfür; 2 ahlâksızlık
ankebut, cankebût (arpç) i. – örümcek;
*perde-i ankebut > örümcek ağı*;
*ey padişahım!, perdedâr olsun kapında ankebût*
ankuru (akkd) i. – 1 Akad’ların koruyucu
tanrısı; 2 yıldızların tasvîri
anlattırıverdi (trkç-ağız) f. – anlatmasını
sağladı; • anlatıveedi – anlattı
anme, anma, anime, ayme, aynema –
(ingl, itly, toch ve d.) – 1 öz; 2 iç varlık; 3 ruh; [ayne-ma-ayne veya anne
sözüyle ilişkisi; ruhum; ‘beni doğuran
ruh’]
anna (ingl) s. – 1 anne; 2 iyilik; 3 lütûf
anna (sinh) i. – kaynamış pirinç; pilav; yiyecek; gıda; besin
anna (sinh) ünli. – bir şaşkınlık haykırışı;
‘şuraya bak!’; ‘orada dur’
anna perenna (romn) i. – 1 sonsuz anne;
2 ezelî ve ebedî olan anna; 3 bâkî
kalacak olan anne; 4 aeons anne; 5
enos, enez anne; 6 belirsiz bir zamana kadar veya çok uzun süre kalıcılığı
devam edecek olan anne
anna purna, anapurna (hind) i. – 1 günlük ekmeği temsil eden Hint tanrıçası;
2 literal anlamı ‘besin dolu’; 3 tanrıçanın yaşadığı yer veya ikametgâhı;
[Annapurna, Dağın Tepesi adlı bir
figürde ‘oturmuş çocuğunu emziren
bir kadın’ resmedilmiş; Romalılar
onu Anna Perenna şeklinde telâffuz
etmişler; bolluğu, bereketi ve kaynak
suyunu kişiselleştiren, bedenleştiren

veya cismânîleştiren tanrıça; tanrıça
Devi ile eşitlenmiş; yüzyıllar, belki bin
yıllar içinde sözcük dönmüş, dolaşmış
yeni formlara dönüşmüş; Kocaeli,
Uzuntarla’daki Avlu-Burnu köyünün
adı muhtemelen buradan geliyor;
‘Uzun-Tarla’ ile ‘Avlu-Burnu’ sözcükleri ‘örtük planda’ benzer anlamlı
olabilir]
anna, avva (grek) i. – 1 kadın peygamber,
prophetess; 2 başrahib(e); 3 öncü
annapurna (hind) i. – Nepal’de sivri bir
dağın adı; [Avluburnu adıyla ilişkisi]
annaşmak, anaşmak (trkç-ağız) f. – anlaşmak; *annaştınız mı?*
anne (trkç) i. – 1 (eski) babaanne; 2 (güncel) anne
anne, hannah (ingl) i. – 1 anne, 2 İbrânîce Hannah adının İngilizce telâffuz
biçimi; 3 Tanrı’nın lütfuna mazhar
olmuş kişi; [ya-Hannan, yâ-Mennân >
ey merhâmeti ve ihsânı bol olan Allah; menne (snsk) > bir sığır tarafından çekilen pullukla tarlayı sürmek;
draught cattle (eril) > süren; belleyen
bir saban veya pulluk; hen, henne (dişil) > piliç, tavuk; manisa > sürülebilen topraklar; Mennân’ın toprakları]
annia, anna, ana (akad, fenk) i. – 1 tanrıça; 2 gökyüzünün, denizlerin, ışığın,
ateşin en büyük annesi
annular, annulus (grek) i. – 1 yüzük; yüzük biçimli; 3 güneşin yüzük biçimli
olması
ano thein, ‹anu sayn› (grek) zrf. – 1 ‘yukarı doğru’, 2 'hızlı büyüme ile’; 3
uzatmak; 4 esnetmek; 5 uzamak; 6
germek; gerilmek; 7 yumuşak veya
elastik bir şeyin yırtılmadan veya kırılmadan daha uzun veya daha geniş
yapılabilir olması; [ano-toli > tanrı ve
tanrıça ikilisi mi]
ano, ani, alo (grek) önek – 1 ‘bir yerdeki
veya bir nesnedeki hareket’ anlamında (başındaki veya sonundaki ünsüz
harfi düşmüş olabilir); 2 bir nesnenin hareketli olması’; [İngilizcedeki
by veya be aslında big anlamındadır; BiTola – Büyük Tola; Büyük Dikit;
Anatola; ‘hareket eden Tola’; ‘büyük
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ano, ona
Tola’]
ano, ona, una, ala, ula (trkç, grek) ünl.
s. – 1 ‘işte’ anlamında; 2 ‘şuna bak’;
3 ‘vaay’; [günümüz Türkçesinde anaa
(!) veya aneey şeklinde geçer; hayret,
şaşırma veya takdir ifâdesi; ano-toli
sözü ‘aman yâ Rabbim’ anlamında;
Tanrı’yı temsil etmek üzere dikilmiş
olan stupalar; Tanrı’yı temsil eden
mâbetler, dikitler, figürler veya heykeller; zaman içinde anoo sözü kimi
insanların dilinde ulaa’ya dönüşmüş
olabilir; Toli’ye karşı hayranlık duygusu; ano-toli ile bi-toli aynı anlamda olabilir; Büyük Toli, Tanrı-Teâlâ;
(örtük planda, Tanrı-Tanrı gibi ikilemeli biz sözcük imajı veriyor); ano
sözünün Arapça ana (ben) sözünden
dönüşme ihtimalinin araştırılması…];
2 • ano (grek) – yukarı; yüksek; [ano
mahalle > yukarı mahalle; kato mahalle > aşağı mahalle]; • una – küçük
nehir; küçük su; kaynak; orijin; 3 •
ona – (gaga) onun; 4 • ano (grek) –
ilerleyen; …e doğru hareket ederek; 5
• ano (almn) ab, (hlnd) af
anod, anot (elkt) i. – oksidasyonun ve
ya ‘elektron kaybının’ gerçekleştiği
elektrot; hücre tipine bağlı olarak
pozitif veya negatif polariteye sahip
olabilir; yükseltgenmenin gerçekleştiği çubuk
anoo (mezo) i. – Tanrı; [Anoo, An, Ana,
İl ve Ra değişik dönemlere ve değişik
kabîlelerin söyleyiş biçimlerine göre
aynı Tanrı; Anoo veya Ana muhtemelen Oanes veya Anedotus’tan geliyor]
(bk. James George Roche Forlong).
anothen (grek) zrf. – ‘tekrar’; ‘yukarıdan’
anlamında; doğmak; yeniden doğmak
ansar (akkd) i. – 1 ilksel Tanrı; 2 semâ
Tanrı’sı Anu’nun babası; [geç dönem
Asur metinlerinde Assur ile eşitlenmiş]
anshar, anşar (sümr) i. – bütün gökyüzü
ansırmak, aasırmak (trkç-ağız) f. – aksırmak; hapşırmak
ant-, anti- (latn) önek – 1 tersi; 2 olmayan; 3 zıt; 4 tam karşıtı

antah (sinh) zrf. – iç; içte olan; • antora
i. – iç kasaba; • antah puraya i. – iç
bölüm; kraliçenin daireleri; iç avlu;
citadel / iç kale
antar (snsk) i. – 1 içe doğru; 2 içte; 3
arasında; 4 ortada; ortasında [entâri
kelimesiyle ilişkisi]; 5 aklında; 6 kalbinde; 7 kapatma veya ele geçirme
yoluyla; 8 ortasından vurduktan; 9
gizlemek; görünmez kılmak; 10 antar
> 'iç sessizlik' sözüyle radikal > 'sallanan mutlu' arasındaki yakın ilişki; 11
İçsel, dış dünyaya ait olmayan bir şey;
[ansar > 'iç kapısını açan' kelimesiyle
ilişkisi]; 12 kartlarını açmak; 13 sırlarını ifşa etmek; 14 birinin iç duygularını
havalandırmak; 15 bir şarkının her
hangi bir ayeti, cümlesi veya satırı; 16
• amtara (alternatif olarak) – yağmur
yağmak; yağmur yağmasına neden olmak; bir şeyi dökmesine neden olan;
17 • matar – yağmur; yağmur veren;
[matara sözüyle ilişkisi, su matarası]
antara (snks), (Jain dînînde) zrf. – aralık;
mesafe; • antar atman – iç ruh
antari, antariye, entari (osmn, trkç) i. –
1 omuzlardan ayak bileklerine kadar
uzanan yekvücut kadın elbisesi; 2 alt
picaması; 3 pijama veya iç don; 4 antar'ı örten
ante (latn) zrf. – ‘önce’ anlamında; [târihlerin yanında ‘a.’ kısaltmasıyla gösterilir] *a.1924’ten bir alıntı > 1923
yılından daha geç olmayan bir alıntı*
ante-quem (latn) i. – 1 antika; 2 arkeolojik bir buluntunun belli bir târihten
sonra olamayacağını, ancak öncesine
ait olabileceğini ifâde eder; *ante-quem 1920 > 1920 öncesine âit*
anthropomorphism (ingl) s. – 1 kişileştirme; 2 insanbiçimcilik; 3 bir şeyi insana veya insanın özelliklerine benzeterek anlatma; 4 insan özelliklerinin,
davranışlarının bir Tanrı’ya, hayvana
veya nesneye atfedilmesi; [Hint tanrılarının lingam veya fallik simgesiyle
temsil edilmesi; yıldırımın, güneşin,
ayın, ağaçların, semâların veya gökyüzünün kişileştirilmesi; nesnelerin
‘varlık’ hâline getirilmesi; nesnelerin
tanrılaştırılması; • theriomorphism
– hayvanlara âit özeliklerin insanlara
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apaasara
anu-ava-car, anu-ava (hind) f. – 1 kurnazca yaklaşmak; 2 gizlice girmek; 3
kendini içine sokmak; 4 görülmemesi
ve duyulmaması için ihtiyatlı ve gizli
bir şekilde
anu-ava-pa (hind) f. – diğerlerinden sonra içmek
anu-ava-sarga (hind) s. – 1 indirmek; 2
düşürmek; 3 hayal kırıklığına uğratmak; 4 gevşek hâle gelmek; 5 dostça
dâvet etmek; 6 istediği gibi yapmasına izin vermek
anunitum (akkd) i. – 1 İştar; 2 tanrıça
anuradhapura (snsk) i. – antik Sri-Lanka
uygarlığının iyi korunmuş kalıntıları
ile ünlü bir şehri; [Onur adıyla ilişkisi]
anus, -anus, anu (hind) zrf. – …e ait olan;
belirli bir coğrafyaya veya bölgeye âit
olan; [ana-toli sözüyle ilişkisi; Toli’nin
bölgesi]; *Tibetanus > Tibetli, Tibet
bölgesinden*
anüs, enes, enis, enes, e-nîs (frsç) i. – 1
makat; 2 kadın; 3 dişi; 4 yaşlı kadın
anya (sinh ) zrf. – diğer; bu değil; farklı;
yabancı; başka
anya-gati (sinh) s. – başka tabiatlı; tuhaf
tabiatlı
anzuka (mang’anja-bantu) f. – 1 ayakları
hafif olmak; 2 hızlı yürümek
aôlia, aôlis, îdis (grek) i. – Anadolu’da
Marmara Denizi’nin güneyinde Aolian’lıların yaşadığı bölge; [eskiden
Mysia (Misia) şeklinde anılıyordu;
rüzgarların estiği bölge; aolia’nın âliye sözüyle olan ilişkisi]
ap (snsk) i. – su; • ab (arpç) i. – su; • ap
(frsç) i. – 1 nehir; 2 akıntı; 3 su yolu;
[apa türetimi, apa > ‘suyun sâhibi’]
ap, pa, apa i. – su; [babaya veya dedeye
‘apa’ denmesi]
apa (mang’anja-bantu) zrf. – burada; •
apo – orada; • taima apa – ‘burada
dur’
apaasara (snks), (Jain dînînde) i. – idolsüz tapınak; Jain inancı için bir ibâdet
yeri
apara, aparmak (snsk) zrf. – 1 daha aşa
ğı; 2 aşağı; 3 sınırsız; 4 ötesinde veya
sonrasında hiçbir şeye sahip olmayan;
5 önde olan birini izlemek; 6 onu taklit

atf edilmesi; yakıştırılması]; [kişileştirme olgusu ya anthropomorphism
veya theriomorphism şeklinde gerçekleştirilir]
antum, anat (akkd) i. – batı Semitik savaş
tanrıçası; Anu adlı tanrının eşi
anu (akkd) i. – 1 semâ tanrısı, 2 Antu’nun
eşi; 3 en büyük Tanrı; 4 Âdad, Enlil ve
İştar’ın babası
anu (budd) s. vurgulu önek (emphatic
particle) – 1 ‘güçlü bir şekilde’; 2 ‘ısrarlı bir şekilde’; 3 ‘iyice; tam olarak;
başından alarak; bir kez daha; yeniden’; [negatif önek ana- ile karıştırılmamalıdır]
anu, an, annum (baby) i. – gökyüzü; se
mâ; Dingir, Tengri; [Anu-Toli sözüyle
ilişkisi]
anu, anoo, ana (sümr) i. – semâvî olan
anu, anzanu, ana anu (mang’anja-bantu) zmr. ve d. – senin; genel olarak
herhangi birine ait veya onunla ilişkili olan; onun; • dooly – ‘erkeklerin
omuzlarında taşınan bir çöp’ (lit.&m);
[palanquin > taht-ı revân (sallanan
taht), palanjin, panalgine > ‘ateş düşüren ilaç’; ana-dolu sözüyle ilişkisi;
anadolu > sev-da; sevgi dağı; Tanrı
Dağı; Sevda Dağı’nın toprakları; Tanrı
Dağı’nın toprakları; • dolu, tolu, tavil
– ‘dağ’, ‘yükselti’, ‘dikit’ anlamında,
• anu, ano – O’nun veya Tanrı’nın; •
anadolu – O’nun dağı; O’nun Yüceliği,
O’nun yükseltisi (ççka); O’na âit yükseltilerin, zigguratların, stupa’ların,
çita’ların, chaitya’ların, bagoda’ların,
angkora’ların, obelisklerin, kulelerin,
sütunların, minârelerin çokça bulunduğu ve onun Yüceliği’nin kabul edildiği topraklar; • anzanu, anzo, hanzo
– dev gibi çok kocaman olan, kaba, iri,
muhteşem büyüklükte olan; Konya,
Mevlâna Müzesi’nin üzerindeki yeşil
kümbet gibi olan; onun işâret ettiği
anlamda bir ‘büyüklük’, aslında çok
daha büyük olan; Sevda toprakları;
Aşk’ın toprakları; Tanrı’nın Toprakları;
Anadolu sözü > Ön Asya’ya değil tüm
dünyaya yapılan bir atıf; esas olarak
‘toprakla’ değil, ‘yaratma’ eylemiyle
ilgili; Anadolu > ‘yerlerin ve göklerin
nûru, rûhu, yaratıcısı olan O Dağ’]
63

apara, aparmak
etmek
apar-topar (trkç-ağız) zrf. – 1 alel acele;
2 çok çabuk
aphallia, afalliya (ingl) s. – fallusun, penis
veya klitorisin oluşmadığı doğuştan
gelen sıradışı bir durum; [afallamak
ile ilişkisi]
apiro (mang’anja-bantu) s. – deli; delilik;
*apur-upur yiyorsun > deli gibi yiyorsun*

apis (emsr) i. – 1 eski Mısırlıların öküz
veya boğa tanrısı; 2 yüksek; yükseltilmiş; güçlü; [Tanrı’ya âit ruhun boğada
tecessüm ettiğine veya hayat bulduğuna inanma]
apollo (grek, mito) i. – 1 güneş; 2 kehânet; 3 müzik; 4 ilaç ve şiir tanrısı;
[Hint inançlarından devşirilerek Grek
toplumu için uyarlanmış olan bir ilâh;
'yüce baba']
apollo krishna (grek) i. – Krişna; Yunanlıların Krishna adlı tanrıyı kendi terminolojileri çerçevesinde yeniden
üretmeleri
appa, appey (grek, muht); (Arapça Ab’
dan) i. – 1 baba; 2 büyük baba; babanın babası; [bappa; babu; büyük
baba; normal olarak baba’ya hitâp
şekli > buba; babanın kardeşi > bâbâ
veya bamoğlu; appa sözü değişik kültürlerde baba veya büyük baba anlamında kullanılmış]
appellations, ‹ebılışîn› (ingl) i. – 1 unvanlar; 2 lâkaplar; 3 sıfatlar
ap-pello, pûli, pulsum, pellere (grek)
edat – …e; …e doğru; • ala pûli –
ala’ya doğru; • pello, pullu – dürtü;
güdü; sürmek; çekilmek; • ala pullu –

ala’ya doğru çekilmek; ala’yı sürmek
apple (ingl) i. – 1 elma; 2 arzûlamanın
simgesi; 3 bir şeye sahip olmayı istemek veya bir şeyin olmasını dilemek gibi güçlü bir his; 4 Romalıların
aşk tanrıçası Venüs ile ilişkilendirdiği meyve; 5 elmanın tam ortasında
pentagram şeklinde dizilmiş olan beş
çekirdeğin bulunması; 6 beş parmak,
beş duyu organı; 7 beş uzantı organıyla (kollar, bacaklar ve baş) insanı
temsil eder; 8 beş açıklık
apu (solo) zrf. – 1 yasak; tabu, 2 konuşulamaz; 3 yasaklanmış olan şey; [apış,
apışmak sözüyle ilişkisi]
apulia (grek) i. – İtalya’da bir bölge
aqara, akra (ethi) i. – 1 toplamak; 2 suyu
alıkoymak; 3 korumaya devam etmek
aqlîf (beng) s. – sünnet olmamış kişi; [şâhitliği kabul edilmeyen]
ar (ingl) i. – 1 yüzey; 2 tarım; 3 toprağı
sürme; 4 sürülmüş arâzi; 5 ‘arable
arâzisi’ (arable land); [al ve alpullu
sözüyle ilişkisi]
ar- (ingl) önek – 1 yüzey; 2 üzerinde; 3
üstünde; 4 baştan-başa, 5 her tarafı;
[kendisinden sonra gelen ismin anlamını genişleten bir önek; al ve alpullu
sözüyle ilişkisi]
ar (ingl) s. – 1 konuşma melekesi; 2 konuşma; [alapa ile ilişkisi]
ar (trkç) s. zrf. – utanma; *sende ar kalmamış*
ar (snsk) s. – sokmak; almak; tedârik etmek; (suç hissiyle) ıstırap; sıkıntı; Tanrı'yı sesli olarak ululamak; övme aryaları, ilâhileri; sesli olarak dile getirilen
tekbirler, tehliller veya salavâtlar
ara, ala (mapol) f. – 1 yükselmek; 2 yukarı
kalkmak; 3 uyanmak; 4 i. yol; patika;
geniş bir patika; 5 geçiş yeri; 6 alan;
bölge; 7 f. götürmek; 8 sürdürmek; •
whaka-ara – uyanmak; yükselmek,
yukarı doğru dikilmek; [vakar sözüyle
ilişkisi]
araara, alala, ararat (mapo) i. – 1 balık;
2 cavalli balığı; 3 kaval balığı; 4 bazı
Maori-Polynesian kabîleleri tarafından kutsal sayılan balık; [Ararat Dağı
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arbelit
aranyaka – 1 münzevî yaşam imkânı
sunan yerler; 2 inzivâya çekilerek orada ‘hulûsi kalp’ ile yaşanan yerler
ararat dağı bk. > araara
aras, carâṣ (arpç) i. – avlu; arsa; bahçe;
açık alan; yer
araxes, aras (grek, muht) i. – 1 Ergene
nehri; 2 şiddetli bir akış içinde olan
araza çıkarmak, maraza çıkarmak (trkç-ağız) f. – 1 karşı çıkmak; 2 muhâlefet oluşturmak
araza, ârıza (trkç, osmn) s. – bozulma;
bozuk
arazalı, ârızalı, haraza (arpç; trkç) i. s. – 1
delik; 2 delikli; 3 kafasında çatlak var;
4 sorunlu; problemli
arazöz (trkç) i. – yolları toz kalkmaması
için sulamak amacıyla kullanılan araç
arbai, arbeion (ingl) i. – ileriye dönük bir
umut; ileriye dönük bir görüş; [al-bâi
sözüyle ilişkisi]
arbail, arba’a-ila, arbil, erbil, erbea (a
sur) i. – dört tanrı [Anu, İştar, Şamas,
Sin (?)]; [Araştırmacılara göre aslında bölgede dört tanrıya tapınıldığına
ilişkin bir kanıt yok. Araba-il’in muhtemelen ambush, shrine, tapınak anlamında olduğu bildiriliyor. Arba-il’in
yatmak ve beklemek anlamında bir
kelime kökünden gelmiş olabileceği...
Arba-Alpa ilişkisi, 'İlâ-alpa' veya 'ila-alpu'... Şüpheli bir diğer nokta tanrıça
İştar ve Asur tanrıçası Venüs’ün Woman of Arbella sözü ile tanımlanması.
Arbella’nın kadını (bk., H. Rawlinson)];
[arba > ar-baba, Tanrı veya 'ar-bhuli']
arbais, arbeisiau (ingl) i. – 1 palto; 2 üst
kat; 3 üst elbisesi; 4 bir kadının koruyucusu
arbel (ingl) s. – 1 convex; dışbükey; 2 dışarıya doğru üst tarafı yuvarlak; [al ve
alpullu sözüyle ilişkisi]
arbela (akkd) i. – 1 Erbil; 2 Irbil; 3 İştar
inancının merkezi Asur şehri; [Tanrı]
arbelit (ingl) s. – 1 pelit; 2 yuvarlatılmış;
[ar+bhula > ar'ın balı; ar'ın labirenti]
arbellus (ingl) i. s. – 1 anlaşma; 2 yuvarlak; 3 yakın; 4 kısa mesafede olan
arben (ingl) s. – 1 yüce; 2 egemen; 3 bir

> Ağrı Dağı > Allah-Allah Dağı; tekil
ve sivri olan tüm dağların Tanrı’nın
azametine işâret etmesinden dolayı Alah-Alah şeklinde adlandırılmış
olabileceği; ağrı sözünün ogur, ugur
veya agar sözüyle ilişkisi; agar > beyaz
dağ; tepesi karlı dağ; müsilajlı dağ;
jöleli dağ; çadır görünümlü dağ]
arab (ingl) s. – neşeli; hoş; şakacı; alaycı
arab, arap (muht) i. – 1 Yahûdilere göre
Tanrı’nın günâhkar insanları; 2 karışık
kişiler; 3 çevrelerindeki putperest insanlarla evlenerek onlara karışan; 4
karışık toplum; 5 melez toplum
arabawl, ‹orabavl› (ingl) s. – 1 zevk veren; 2 memnun eden; [alpullu sözüyle ilişkisi; ara > ala; bawl > bullu; bulluyu memnun eden ala; damat-gelin
ilişkisi]
arak (trkç) i. – 1 içki; 2 alkol; 3 alkollü içki;
4 ispirto; 5 rakı; 6 votka
araklama, araklamak (trkç-ağız) f. – 1
bazı küçük şeyleri görmeden alma; 2
çalma; 3 aşırmak
arala-gürele, harala-gürele (trkç-ağız)
zrf. – 1 gürültü patırtı içinde; 2 tantana ile; 3 büyük bir telâşe ile
aram, aramaic, aramî (sümr) s. – ‘o ki, en
yüksek olan’
aran (ingl) s. – 1 yüksek bir yer; 2 alp; 3
İngiltere’de birkaç dağın adı
aran-gel, archangel (ingl) i. – baş melek
aranıyon (trkç-ağız) deyiş – 1 ‘aranıyorsun’ veya ‘ne arıyorsun’ anlamında; 2
gezinerek bir şey aramak; *ne aranıyon orrlarda*
aranyaka (snsk) i. – 1 özellikle erkekler
için içsel arınmaya, düşünmeye ve
tefekkür etmeye uygun insanlardan
uzak bölgelerde konumlanan arınma
yerleri; 2 kadınların giremediği yerler;
3 el değmemiş ‘vahşi doğa’ (wilderness); duruma göre ormanlık bir yer
veya bir dağın erişilmesi uzak yükseklikleri; [Bu yerlerde bulunan manastırlar; burada yaşayan râhipler ‘arınyaklar’; ‘muhlisler’; ‘münzevîler’ olarak
nitelendirilebilir. Kendilerini dünyasal
heves ve isteklerden uzaklaştırıp tefekkürle arınmaya çalışan kişiler; •
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arbellus
kalem; 4 ribhu, yaratılan ilk ikiden
biri; 6 Tanrı; 7 tanrıların annesi
arbha (snsk) s. – küçük; [arpa sözü ile
ilişkisi]
arbylu (ingl) s. – çok künt yapmak; çok
künt olan; [alpulu – höyük tepe ilişkisi]
archana (snks), (Jain dînînde) f. s. – ibâdet etmek; ibâdet eden
arctic (latn) zrf. – kemer biçimli; • ant-arctic – kemer biçimli olmayan; • antartika kıtası – güney yarımkürede yer
alan ve ‘kemer biçimli olmayan’ kıta
ardha (snsk) s. – 1 yarı; yarısı; 2 yerleşilmemiş bir yer (lit.&m); 3 açık alan;
[arzu veya arzu etmek sözüyle ilişkisi]
ardra (snsk) s. – 1 yeşil; 2 nemli; 3 nemli
biri; 4 bir gözyaşı damlası olarak tasvir edilmiştir; 5 yeşil-mavi; 6 tâze; 7
yumuşak; 8 ıslak ve bir mücevher
gibi parlıyor; [arda, arda nehri kelimesiyle ilişkisi]; [Ardra ile ilişkilendirilen
Hinduizm efsanesi Târakâ’dır. Târakâ,
Brahma tarafından dokunulmazlık
bahşedilen bir asuradır. Asura > iyi
veya kötü özeliklere sâhip olabilen rû
hânî varlıklar; asura > ‘ruhsal su’ veya
‘ruh içeren su’]; 9 • ardra – kuru toprağa yağmur yağdığında temâyüz eden
yeşillik; 10 • ardra – ‘yeşil ve nemli’
anlamında; yüksek hırslara tâlip olan
Râhu (ruh) tarafından yönetilir
arduvaz (trkç) i. – 1 kayağan taşı; 2 yassı
taş; 3 eskiden çatıda kiremit yerine
geçmek üzere kullanılan taş
are, ale (mapol) i. – 1 boş arâzi; 2 boş
alan
arf, arafât (osmn, arpç) i. – 1 yüksek yer;
2 yükseklikler
arhan, erhan, arhat, erhat (snks), (Jain
dînînde) i. – aydınlanmış biri; saygıdeğer
arhana (snsk) zrf. – 1 saygı göstergesi; 2
f. ibâdet etmek; 3 tapınmak; 4 i. hayranlık; 5 aşk; [Erhan sözü ile ilişkisi]
arhat (hind) i. – cin [erhat, ferhat ile ilişkisi]

rık (trkç-ağız) s. – zayıf; çelimsiz; *arığın
teki*
arınma (trkç) f. – 1 tefekküre dalarak
dünyasal olarak her türlü kaygı, dert
ve sıkıntıdan uzaklaşma; 2 îtikâfa çekilme
arıq böke (trkç) i. – Cengiz Han’ın torunu
(1219–1266); Tolui’nin yedinci ve en
genç oğlu
arış (frsç) i. – 1 bilek; 2 el ve kolu birleştiren yer; 3 eriştiren yer; 4 eriştiren
alet veya araç; • arış (arpç) f. – birleştirmek; bağlamak
arış (trkç) i. – öküz arabasında arabayı
öküzlere bağlayan ‘ok ağaç’
arış; arık (trkç) s. – 1 arkada kalan; 2 tarlayı sürmekte geç kalan çiftçi; 3 her
zaman geç kalan
arış; eriş (trkç) i. – kulaç
ârî (arpç) s. – 1 çıplak; 2 uzak
ârif, arif (trkç) s. – 1 dindar; 2 bilen; 3 aklı
çalışan; 4 mânevî yönden yüce hâllere sâhip olan; 5 ar'a bağlı olan
arîk (hind) s. – soylu
âriyet (osmn) zrf. – bir taşınır malın kullanım hakkının tekrar geri alınmak koşuluyla bedelsiz olarak bir başkasına
bırakılması; emânet verilmesi
ârizî; arizi (osmn) zrf. – 1 geçici; 2 kazâen
arjuna (snsk) f. – 1 kazanmak; 2 elde etmek; 3 bir beceri, alışkanlık veya niteliğin öğrenilmesi veya geliştirilmesi;
[Ercan sözü ile ilişkisi]
arjuna (snsk) i. – 1 ışık; 2 beyaz
arjuna (snsk) i. – Mahabharata Savaşı’nda Pandava tarafında yer alan kilit bir
savaşçı; Karna dahil birçok savaşçıyı
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arur uksa(m)
arrasa, ras, raz, garusa (arpç ve d.) – 1
evlenmek; 2 düğün; 3 gelin; 4 ‘gecenin ikinci yarısında dinlenmek’
arru, rut (mısr) i. – 1 dağ; 2 taş basamaklar; 3 yükselme [Nem-rut Dağı > Nem
Dağı; Tanrı Dağı; Yatak Dağı; Uyuma
Dağı]
arsenik, ersan, ersin (trkç) s. – 1 sarı; 2
renkli boya çıkarılan bir mineral; 3
erkeklere ad olarak verilmesi; [‘sarı
renkli boya’ ile ‘eril su’ arasında ilişki
kurulması nedeniyle olabilir]
arsız (trkç) s. – 1 utanmaz; 2 sürekli isteyen; 3 yüzü kızarmayan kişi
arş (trkç, osmn) i. – 1 İslâmiyet’te göklerin en yükseği; 2 dokuzuncu kattaki
gök veya semâ; 3 Tanrı katı
artaban (frsç) i. – 1 İranlı bir mâcî veya
derviş; 2 ârif insan; 3 bilge kişi; *dördüncü ârif kişi*
artar, ardra (snsk) i. – dünya çevresindeki yörüngesinde ay’ın dördüncü veya
altıncı konağı
artavan (frsç) s. – 1 gerçeğe sahip olmak;
2 büyük; 3 güçlü; 4 korkunç; 5 müthiş; 6 gerçek; 7 âdil; 8 haklı; 9 doğru;
dürüst; 10 hak tanır; doğrucu; 11 sıddîk; 12 mübârek; kutsal; 13 kral; 14
soylu bir rütbe; 15 savaşçı; 16 general; 18 at binicisi; 19 muzaffer; [Ardavan veya Erdoğan adı ile ilişkisi]
artâyii (trkç-ağız) deyiş – artıyor
artezyen (trkç) i. – 1 sondaj yapılarak
yer altı suyunun yer yüzüne çıkarılmış olan hâli; 2 suyun pompa kullanılmaksızın kendiliğinden yeryüzüne
çıkması; 3 kaynak suyu
artezyen tası (trkç) i. – artezyenden su
içmek için orada zincirle duvara bağlı
olan kuluplu, küçük kalaylı bir bakır
tas
artha (snsk) i. – 1 arzu; istek; 2 şehvet; 3
isteme; istekli 4 i. amacını gerçekleştiren kişi; 5 i. servet; 6 refah; [artan
sözüyle ilişkisi]
artiz (trkç-ağız) i. – artist
aruna (snsk) i. – güneşi taşıyan bir araba
arur uksa(m) (snsk) s. – ‘yükselme arzusu’; [mânevî dereceler elde etme is-

katleden; savaş başlamadan önce
akıl hocası olan tanrı Krishna ahlâki
sorunlarının üstesinden gelmesi için
ona Bhagavad Gita’nın üstün bilgilerini vermiş (wikipedia.org)

ark, ark of the covenant (ingl) i. – 1 sandık; 2 Ahit Sandığı; içinde Musa peygambere gelen 10 emrin yazılı olduğu
taş tabletlerin ve Harun’un âsâsının
korunduğu sandık
arka (snsk) i. – 1 savaş; 2 Hint ibâdetlerinde çeşitli çiçeklerin kullanılmasının
sağladığı sonuçlar; 3 Lord Sun’ın kişiyi
kutsamasına yol açması; 4 hayat veren güç; 5 Şiva ibâdetlerinde kullanılan bir bitkinin adı; 6 ‘güneş’ anlamında; 7 ‘Ruh veya öz; 8 bir şeyin özü; 9
uçucu yağ; 10 alkollü içki (arak)
arka (snsk) i. – güneş için bir isim
arka (trkç-ağız) deyiş – 1 politikada hâmî;
2 koruyucu; *arkası var mı?*
arka, arkan, erkan (arpç, osmn) i. – 1 rükünler; 2 sütun; 3 direkler; 4 direkli
veya sütunlu
armutluk (trkç) i. – Alpullu’da eskiden
armut ağaçlarının yoğun bulunduğu
bölge; sanayi çarşısının bulunduğu
yer veya arâzi
arnava (snsk) i. – 1 okyanus; 2 tuzlu su
denizi
aroa, aloa, alâ (mapo) i. f. – 1 aşk; 2 aşk
yapmak; 3 sevgili; 4 sevgi; 5 şefkat; 6
acı çekmek; 7 katlanmak; 8 selâmlamak; 9 selam vermek *aloa, aloha >
sana selam olsun*
arôm, aram, haram (ibrn) s. – 1 çıplaklık;
2 bedenin çıplak olması; 3 baba ve
oğul; 4 dünyaya çıplak gelen
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arus, ruz, raz
teği; aksa, oksa, okşan kelimeleriyle
ilişkisi] • arur – erir; erişir • uksâ – 1
uyandırmak; 2 heyecanlandırmak; 3
teşvik etmek
arus, ruz, raz (arpç) i. – gelin
arûsî (arpç) i. – düğün; düğüncü
aruzz, aruz, ruzz, oruza, aruçi (arpç, ispn
ve d.) i. – 1 pirinç; 2 pirinççi; • arroz-con-leche – sütlaç; [Lâtince cum
cum]
aryaman (snsk) i. – bir tanrının adı; [Eryaman semt adıyla ilişkisi]
arz, erez, arza, araz (ibrn) i. – sedir ağacı
arz; erz (arpç) i. – yerküre; dünya
arzuhâl, arzuhâl vermek (osm) i. f. – 1
dilekçe; 2 durumuyla ilgili olarak bir
kamu kurumundan istekte bulunmak
as (snsk) f. – 1 varlığını sürdürmek; 2
ulaşmak; 3 elde etmek; 4 kaldırmak;
5 yerden kaldırmak; 6 ayağını yerden
kesmek
as (snsk) f. – erişmek; ulaşmak
as (trkç) i. – 1 omurga ve leğen kemiğini birleştiren eklemleri etkileyen iltihaplı romatizmal bir hastalık (lit.&m);
2 iskambilde ‘a’ kartı’nın (elif kartının) oyundaki adı; 3 (sonek olarak
kullanıldığında) -as; -az; -ous; -gaz;
-gesi; -köz; -göz; -gez sıfat veya isim
oluşturmak için kullanılır ve isimlere li ekini kazandırır; 4 ‘ondan biraz
daha az olan’; 5 ‘…ondan çok var’; 6
‘…onunla dolu olan’; 7 kışlak; yaylak;
8 gezilecek yer; 9 küçük olan; 10 göz;
11 kız; 12 nişan alma yeri
asâ (arpç) i. – 1 uzun değnek; 2 uzun
sopa; [derviş ve velîlerin Mûsâ peygamberin sünneti olarak her zaman
yanlarında taşıdıkları, yanlarında bulundurdukları; ese, ose, köse sözleriyle ilişkisi]
asa (hind) i. – 1 değnek; 2 maça; 3 mâce;
4 taşıyıcı; 5 bardâr
asâ (snsk) zrf. – 1 ulaşan; 2 elde eden; 3
erişen; eren; • asaka (latvian) – kılçık
(lit.&m); bileyici; (snsk) sevmek veya
hoşlanmak (bir kişiyi veya bir şeyi);
bir arayış; (frsç) âşık
asâ (trkç) i. – baston; *Asâi Mûsa > Mu-

sa’nın asâsı*
asa, âsâ, âsân olma (trkç, osmn) f. – 1 iyileşme; 2 hastalıktan kurtulma; *Allah
âsân ede inşallah*
asabî (trkç) s. – sinirli
asad, esad, esat (arpç) i. – aslan
âsaf (trkç, osmn) s. – 1 üzüntülü; 2 kederli; 3 vicdan azâbı çeken
asâkif, üsküf, üsküp (arpç, osmn, muht)
i. – 1 papazlar; papaz; 2 bir papazın
yönettiği köy veya kasaba
asal sayılar (trkç) i. – sadece kendisine ve
1’e kalansız bölünebilen 1’den büyük
doğal sayılar; [örneğin, ilk on asal sayı
şunlardır > 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19;
23; 29 biçiminde sıralanır]
asal, asel (arpç) i. – bal
âsân olmak, asan olmak – (osmn) f. – 1
kolay olmak; 2 yükselmek; 3 yumuşaklık; 4 incelik; 5 rahatlamak; rahatlatmak; *beni âsân et > beni rahatlat*

âsân, asan (trkç, osmn) s. – kolay; basit;
*Allah asân ide*
asanu (mang’anja-bantu) i. – beş
asar (emısr, snsk) i. f. – 1 işâret; alâmet;
iz; iz bırakmak; etki; etkisi; 2 (snsk)
kan; yaratmak; çiftleşmek; 3 buraya
ateş et; içeri veya dışarı dök; itiraf et;
4 Mars gezegeni; bir tür dînî soyutlama; • ar (snsk) – içine koymak; sokmak; almak; tedarik etmek; ulaşmak;
içine düşmek; *geçici dünya için kalıcı
bir eser bırakma*
asar, esera, esra, ezara, ezri (ibrn, muht)
f. – 1 yardım etmek; 2 ilişki kurmak; 3
bir araya getirmek; 4 bağlamak
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asher, aşir
asce, aske, aski (grek, ingl) i. – 1 baş; 2
kafatası; 3 yükselme; 4 yükselme hareketi; 5 îtibârın yükselmesi; 6 yukarı
doğru kalkmak; 7 bir şeyin üzerine
tırmanmak; 8 hermit; ermiş; monk;
[baba+aski sözüyle ilişkisi]; *baba
aski > ermiş baba*
ascend ‹a’seend› (ingl) f. – 1 yükselmek;
2 yukarı çıkmak; 3 merdivenden yukarı çıkmak; [ascend, scando, skedo
sözcükleri arasındaki akrabalık bağları]

Hara olarak adlandırılması, çünkü
o günâhları tahrip eden bir tanrıdır;
7 kara veya kara kalpli olan; 8 kupka
yapılar; [küçük bir dağ gibi heybetli,
büyük kütleli yapılar]; 9 Hara no mushi > (a) mide solucanları anlamında;
(b) altıncı duyu; (c) iç hassas duygular; 10 orta’nın öneminin anlaşılması;
11 vücudun içindeki kara delik; 12
geçici su kaynaklarına sahip düz otlaklar; 13 şeytan dil; 14 ‘uygulayıcının
bedeni toprağa bağlıdır, topraklanmış
bir benlik duygusuyla çalışır’; 15 görmek veya gözlemlemek [bir şeyi veya
kişiyi, özellikle dikkate değer veya
etkileyici olan bir şeyi]; 16 erkekteki orijinal yaşam merkezinin fiziksel
yeri; 17 göbek veya göbeğin biraz altında yer alan birincil merkez; 18 hayatî merkez; • har – 1 yüksek biri; 2
cücelerden biri; 3 horus; kartal veya
horoz başlı tanrı; [eser, esir sözleriyle
ilişkisi]
asher (mito) i. – 1 büyük Tanrı; 2 bütün
küçük tanrıların üzerinde olan Süprem Tanrı; [mîlâttan önce 1200’lü
yıllar]
asher, asshur (ibrn) s. – 1 mutlu biri; 2
kutsanmış; 3 düz olmak; düz; 4 doğru; 5 ileri gitmek; 6 (fenk) i. penil
organ; 7 Fenikelilerin tanrısı; 8 Yakub’un sekizinci çocuğunun adı ve
kabîlesi; 9 Asurluların tanrısı Asshur;
• aşır (trkç) – at ve öküz arabalarının
oku; • arış – kolun dirsekle bilek arasındaki bölümü; • aşır (arpç) – 1 on
rakamı; 2 Kuran’da on ayetten oluşan
bir bölüm; [aşırmak; aşırtmak; haşırt
sözcükleriyle ilişkisi]

ascender, ‹esendı› (ingl) i. – 1 aşmış; 2
ermiş; 3 yükselmiş; 4 yüksek zât; 5
sivrilmiş; 6 âli zât; 7 Tanrı katına yükselmiş kişi; [iskender veya Alexandar
adıyla ilişkisi]; 8 (tipografide) bazı
harflerde ana bölümlerin üzerine
uzanan parça; [b ve h’nin üst uzantılarında olduğu gibi]; [esandal, esendir, esin sözleriyle akrabalığı]
ascription, ‹eskripşın› (ingl) f. – 1 atf
etme; 2 yakıştırma
asfendyâr, isfendiyâr (arpç) i. – 1 Şehnâme’de adı geçen bir kahraman; 2 cüretkâr; 3 pervasız kişi
ashâr, eshâr sehr, sıhr, seher (arpç) zrf.
– 1 yakınlık; 2 evlilik sonucu ortaya
çıkan akabalık ilişkileri
ashara, as-hara (arpça) f. s. – 1 giyinmek (mec.); 2 ateşli sıcaklık; [as’ın
sıcaklığı]; 3 uyanık kalmaya neden
olmak; • mushir – (a) uyanık; (b)
tetikte; (c) uykusuz; [sa-hara, seher
ilişkisi]; • hara – 1 karın; göbek veya
mide; insanın merkezi; hem fiziksel
hem de geometrik anlamda; 2 yeşil;
3 vücûdun enerji alanı; 4 yeşil olan
bir şey; 5 tahrip eden biri; 6 Şiva’nın

asher, aşir (aram, ibrn) s. – mutluluk;
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asherah, aşera
mutluluğa erişme
asherah, aşera, aşûra, aşûre (fenk) i. – 1
direk, 2 dikit; 3 dişil ve eril üreme organı simgesi
asherah, aşûre (emsr) i. 1 Suriye ve Kenan topraklarının tanrıçası; 2 ilâhların anası; 3 El’in refîkası; 4 dünyanın
nizâmını düzenleyen tanrıça
asherim (ibrn) i. – 1 kutsal dikit; 2 kutsal
direk; 3 kutsal eksen; 4 geçmişteki karanlık bir yer; 5 yaranın ve yatmanın
gerçekleştiği; • aşerme – herhangi
bir şeyi yeme arzusu; 5 ağaç, kadın ve
doğurganlığının simgesel kompleksi;
6 hayat ağacı (mecaz); *asherimlerini
ateşle yakmak*
ashirah, aşiret (arapç) i. – 1 kabîle; 2
klan; 3 tribe; 4 geniş âile topluluğu
ashraf, eşrâf (arpç) i. s. – 1 şerefliler; 2
ünlüler; 3 soylular; 4 üst düzeyde
zevât; 5 zenginler; 6 kodamanlar; 7
varlıklı ve asil âilelerden gelen kişiler
ashrah, aşera, aşırı, aşure, sehr, sıhır,
sehl (trkç, arpç, fenk) zrf. – 1 ilerisi;
ötesi; üzeri; üzerinde; üstünde; ucunda; [deniz aşırı > denizin biraz ötesinde; denizin üstünde]; • uzreh, üzere
– üstünde; aşır’ın ucunda olan; • intizârım aşrah – beklentimin ötesinde;
2 • asherah – (a) süprem tanrının eşi
Semitik tanrıça; (b) ‘denizin üzerinde
yürüyen tanrıça’ anlamında veya ‘denizin ucundaki tanrıça’, (c) ‘denizin
kıyısındaki tanrıça’; • sâhilde olan
– (a) toprağı yumuşak ve yürümesi
kolay olan yer; (b) düz ve mülâyim;
(c) kör nur; [sehli memnu-us-sâde >
yasak aşk; kolay ve sâde göründüğü
halde bulunup söylenmesi ve taklîdi
zor olan söz veya söz söyleme sanatı];
3 • sehl – (a) küçük bir yumuşaklık;
(b) boşalan; (c) salınan; [Türkçeye
‘sel’ şeklinde geçmiş; Baransel > Baran-Sehl > işleri kolaylaştıran Allah]; 4
• aşr ve aşure – Tanrı ve tanrıça ; 5 •
asher, aşr – çok güçlü kişi; 6 • asher
– Tanrı'nın mutluluğu; 7 • as – (a) ‘o
da onun kadar kaba’ (lit.&m); (b) kadın ve erkeği birleştiren aşr veya ok;
8 • hera – bir casus; izci; kâşif; ışık;
önemsiz; küçük; zerdeçal; bir tür taç

veya tiara; bir haberci veya hizmetçi; 9 • ashrah – ashr’ın muhâtabı;
eshr’ın yöneldiği deniz; aşûra kâsesi;
aşûre tatlısı (lit.&m)

ashtoreth, aştores, oştur, astır, astarte, esther, ishtar, cybele (fenk) i. – 1
Fenikelilerin tapındıkları tanrıça; 2
İncil’de adı geçen önde gelen tanrıçalardan biri; 3 Frigyalıların evrensel
annesi; [adına dikitler, sütunlar dikilen tanrıça; üremenin dişil yönü; setre, sütre sözcükleriyle ilişkisi]
âsi (trkç) i. s. – 1 haydut; 2 isyankâr; 3
ayaklanan
âsi (trkç, osmn) i. s. – 1 kadın; 2 isyankâr;
*amma âsi kadın be*
asia (sury, arpç, asur) i. – 1 yardım; 2 destek; 3 pillar; 4 sütun; 5 Tanrı
asik, aşık (trkç, osmn) i. s. – 1 derviş; 2
şeyh; 3 aziz; 4 azîze; 5 dert babası
derman ağası; 6 kendisini Tanrı’ya
adamış kişi
asil (osmn, trkç, arpç) s. i. – 1 doğuştan
soylu olan; soylu bir âileden gelen; 2
kral veya hükümdar âilesinden gelen;
3 kadın köle
âsir, esir (bng) i. – 1 Tanrı’nın ihsânı; nîmeti; bereketi; bahşı; 2 Tanrı’nın ihsân ettiği bilezik; alan; bölge; topraklar; [Balıkesir adıyla ilişkisi]
askance (ingl) zrf. – 1 göz ucuyla bakmak;
2 nazar değdirmek; [askıntı olmak;
sıkıntı yaratmak; rahatsız etmek; eskence; işkence]
askar, asker (arpç, osmn, snsk) i. – 1 (kimilerine göre Arapça aksâr kelimesinden bozulmuş olarak) çok; fazla;
pek çok kişiden biri; • asi – 1 Şiva’nın
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asman
kılıcı; 2 • asi – yılan; yılanın dişi; hayvanları öldürmek için kullanılan bir
tür bıçak; [as ve asılı olan sözünden
mülhem olarak]; 3 ağızdan çıkan buhar veya nefes (lit.&m); 4 (geceleyin)
uykuda geçirmek (lit.&m); 5 dökmek
(lit.&m); 6 bir tür zehir; yılan zehiri
(lit.&m); 7 kökenli; 8 güneş (yıldız) ve
ay birlikteliği (lit.&m); 9 görme organı
göz; etimolojik olarak ‘gözlerin veya
başka bir duyu organının önünde
veya önünde mevcut olan’ anlamına
gelir (lit.&m)

insanı ol’ demek; [kendini bütünüyle
(münhasıran - exclusively) ona ada,
tam olarak ve sadece onun yoluna gir,
anlamında. İslâm öncesi Araplar Allah’ın yanında ‘ilâh’ anlamında başka
putlara da tapıyor olduklarından Peygaberimiz ‘selâmı yaygınlaştırmayı’
önermiş. Putlara bağlanmayı bırak,
kendini bütünüyle ve sadece Allah’a
ver, mânâsında. Selâm; sosyal, kültürel, inançsal açıdan tümüyle yeni bir
topluluk oluşturma şifresi. • Selâmün
aleyküm – ‘ben münhasıran Allah’ı
kutsayan insanlar topluluğundanım’
anlamında]

askeo, asceo (grek ve d.) (Arapça sâcî’den) i. – 1 esketik; 2 zâhit; 3 mânevî bir ideale veya hedefe ulaşmak
için fiziksel veya psikolojik nitelikteki
arzuların inkâr edilmesi veya uygulanmaması; 4 dünyadan elini eteğini
çekme; 5 başka âleme âit bir kişi olarak yaşama; 6 apasl (aptal); 7 akıllıca
konuşmamak; 8 kurtulmuş; bağımsız
hâle gelmiş; [üşütük ve eski sözcükleriyle olan ilişkisi; baba-eski > baba-aske > zahit-baba; abdal-baba]
asker gazozu (trkç) i. deyiş – ilk zamanların sâde gazozu; [‘aşk gazozu’, askar
sözüyle ilişkisi; beyaz-saydam gazoz]
asker, ışker, enser, igser, agasar (muht)
i. – 1 aşk sahibi kişi; 2 ışık saçan erkek; 3 çivi; 4 canlı ve diri olan; 5 çivi
gibi olan
aslama, eslem, esselâm, selim, selime, sellem, sâlim, islâm, selâmün
aleyküm (arpç) i. s. deyiş – 1 kendini
bütünüyle Tanrı’ya adamak; 2 Allah
insanı olmak; • selâmün aleyküm –
‘münhasıran Allah insanı ol’ anlamında ve mukâbilinde ‘ve aleykümüsselâm’ > ‘sen de münhasıran Allah

asman (snsk), aşman (zend), âsmân
(frsç), âsuman, osman, saman,
sama, semâ (muht) i. – 1 cennet; 2
cennetle ilgili; 3 cenetten veya semâdan gelen; 4 semâdan düşen taş; 5
yılan veya ejderha yavrusu (lit.&m); 6
taş; (stone) (lit.&m); 7 • saman – içinden su geçen, boş, uzunca ince boru;
[semen ile ilişkisi]; • asma – kesildiğinde su damlatan; [‘asma çubuğu’
ile ilişkisi; asma soyadı]; • asu-man
– 1 semâdan insana gelen; 2 insanda
asılı olan; 3 insanın aslı olan; • asu ve
ose – 1 Tanrı-insan bağlantısı; 2 üflenen insan; 3 Tanrı’nın ruhunu temsil
eden; 4 • şa-man, sa-man – Tanrı-insan ilişkisi veya bağlantısı üzerinde
odaklanan; • semâ – asuman’ın demunitive (küçültülmüş / kısaltılmış)
biçimi; [dönerek gerçekleştirilen
semâ dansının ‘yaratılış’ veya ‘türeyiş olgusunu’ temsil etmesi; Tanrı’yla
bağlantı kurma; Tanrı’dan gelindiğinin îtirafı ve Tanrı’ya şükran ifâdesi
olarak değerlendirilmesi; Tanrı’ya
şükran sunumu; köklerini Hint inanç71

asman, asuman, osman
larında bulan bir ibâdet şekli]; • asu,
âsu, âsude, as, has, avs, evs, havsa,
havza – 1 Tanrı’dan gelen has su; 2 ilk
olan; 3 ilk olandan gelen su; 4 beril
su; 5 suyu veren o ilk; 6 ilk olan ve
‘has su’; ‘havsa’
asman, asuman, osman (arpç, osmn ve
d.) i. – 1 taş; 2 cennet; 3 gökkubbe;
[ataman sözüyle ilişkisi]

asoka (snsk) i. – kutsal bir çalı (sacred shrub); [aşoka, aşka sözüyle ilişkisi]
asoka pillar, asoka sütunu; aşk sütunu;
aşk dikiti; (snsk) i. – Mayadevi Tapınağı’nın hemen önünde Budist târihinin eşsiz bir parçası olan ve adına
Asoka Sütunu denen dikit; İmparator
Asoka tarafından MÖ 249’da Lumbini’ye yaptığı ziyâretin anısına dikilmiş; sütunun üzerine Brahmi yazısıyla
kazınmış olan yazıta ‘Buda’nın doğum
yeri’ olduğu yazılmış
asoka, aşoka, aşka (snsk) s. – 1 gamsız; 2
kedersiz; 3 üzüntü ve acıları geride bırakmış olan; 4 Hindistan alt kıtasının
çoğunu tek bir yönetim altında birleştiren ve MÖ 273-232 yılları arasında
Budizm’i devlet dîni haline getiren
Magadha Kralı
asoka, sita asoka (snsk) i. – aşk ağacı; aşk
bitkisi; aşk çiçeği; Nepal, Hindistan ve
Srilanka’da kutsal olduğu düşünülülen ağaç ve çiçekleri; Hint mitolojisinde, sanatında, heykelciliğinde ve bunun yanında Ramayana’da yer almış;
Buddha’nın Aşoka/Aşk ağacının altında doğduğuna inanılıyormuş; diğer
adlandırmaları > sita asoka, aşoka,
aşka, aşk
aspa, haspa (trkç-ağız) s. – kız ya da ka-

dınlara şaka veya alay yollu söylenen
sözcük; [• apsara (hint) – 'semâvi'
veya 'ilâhî dansçı', sözcüğünden geliyor olabilir; tanrısal dansçı; Hint tanrılarını memnun etmek için belden
yukarısı çıplak dans eden kız veya
kadın]
asratu, asra, esra (akkd) i. – 1 doğurganlık tanrıçası; 2 Amurru’nun eşi
asret kalmak (trkç-ağız) f. – 1 hasret kalmak; 2 özlemek; *asret kaldık beyâ
nerelerdeydin*
asrî, asri (trkç, osmn) s. – çağdaş, modern; • ri (snsk) – hareket eden; heycanlanan; yükselen; [hareketli, dinamik, güncel olan as]
assami, essami, esâmi, āsamî (arpç)
çklu. – 1 tanımı; 2 kişi veya kişiler;
3 târihi; 4 diğer özellikleri; *esamisi
okunmuyor > kendisinden hiç bir haber yok; hiç bir etkisi yok*

assir (ibrn) f. – ‘o birleştirir’ anlamında
maskülin bir simge; [Fenike tanrıları
Asher ve Osiris’in adından esinlenerek üretilmiş olabileceği düşünülüyor; balık-assir adıyla ilişkisi > ‘balık
birleştirir’]
assur, ashur (asur) i. – Marduk’un yerine
geçen Asurluların savaş ve doğurganlık tanrısı; [Babillilerin tanrısı Anshar
ile eşitlenmiş. Başlangıçta şehrin savaş ve ay tanrısı. Aynı zamanda İshtar’ın kocası olarak tanımlanmış. Bazen, bir boğaya binen insan şeklinde
tasvir edilmiş. ‘Elinde bir yay ve ok,
başına ise boynuzlu bir şapka giymiş
olan; Grek tanrılarını etkileyen figür]
asta (snsk) i. – 1 ölüm; 2 son; 3 güneşin
batışı [hasta ile ilişkisi]
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âsu, asu, as
astan, istan, stan (snsk) i. – 1 bir âbide;
2 dikit; 3 sütun; 4 taş; 5 ikâmet edilen, oturulan, yaşanılan yer; [İstanbul
adıyla ilişkisi > sütunları bol olan şehir; Tanrı ve tanrıçaların şehri]
astana (snsk) i. – 1 bazı yüce şahsiyetlerin meskenleri veya tapınakları; 2
heykelleri; putları veya bu putların
bulunduğu yer; 3 şehir; bölge veya
ülke; 4 mezarlık; gömü yeri; [üstün
sözüyle ilişkisi]
astâne, astane (trkç-ağız) i. – hastane,
hastahâne; sağlık kuruluşu; [asta
veya astana sözüyle ilişkisi; ‘güneşin
batışının seyredildiği yer’]
astar (hind, pali) i. – 1 ok; 2 Buddha’nın
silahı; [birinci ok acı ve ikinci ok ızdırap çekme]; 3 yıldız, 4 sıcaklık; 5 uzay;
*yüz (kumaşı) verdik; astar istiyor*;
[astar > sıcak tutan yüz; ısıtan; stân;
istan bir kumaş; yıldızdan gelen sıcaklık]; [Budist düşüncede astar > şafak
vakti bir yıldız, akıntıda bir balon; yaz
bulutunda bir şimşek çakması; bir
yankı; bir gökkuşağı; bir hayalet ve
bir rüyâ]
asthi (snsk) i. – 1 kemik; 2 meyvenin çekirdeği; 3 bir şeyin özü veya cevheri;
4 sert taş; [as kökünden geliyor olabilir]; [stha-, ista-, asta- ile ilişkisi,
(İstan-bol; İstan-bhula > sarhoş edici
maddeler nedeniyle sersemleme;
şaşalama; bhula, pula veya bolu >
‘aklım başımdan gitti’ anlamında;
‘sanki sarhoş gibi oldum’; ‘kendime
gelemedim’; *İstanbul > esti nesîmi
nevbahar; açıldı güller subhu-dem;
sözlerinin anlattığı*]

‘astral vücut’ adı verilen arınmış rûhun bir hayâlet gibi süzülerek bedeninin dışına çıkmak suretiyle dünyada,
uzayda veya evrende geziye çıkması,
yolculuk yapması (astral body); 2 sûfilerin ‘zamanlar arasında’ yolculuk
yapmaları; [astral seyâhatin rüyalar
ve meditasyon uygulamalarıyla bağlantılı olduğu rapor edilmiştir]
âsu, asu, as, es, ese, ose, asa, asâ, k-ose, kose, köse, kesir, k-sa, kısa, kıssa, kese (snsk ve d. muht) s. (as kökünden) – 1 hızlı; çok çabuk; birden;
âniden; yıldırım gibi; 2 asu – nefes;
hayat; ruh; beril su; *Ol dedi bir kerre var oldu cihân, Olma derse mahv
olur, ol dem hemân*; [eski zaman
sûfîlerinin her zaman ellerinde uzun
bir asa / âsu taşımaları; yaratılışın
veya rûh’un simgesi; Tanrı’ya merbut
olmanın alâmeti, ‘ben kendimi Tanrı’ya verdim’ (sopadan bu durumu
anlayabilirsiniz); dilenci]; • esti nesim-i nev-bahar, açıldı güller subhu
dem – bir ilkbahar günü ‘âsû rüzgârı
esti’ ve sabâhın o fecr vakti ‘güller’
açıldı; • ash, aş, eşe (arpç) i. – 1 hayat ağacı; 2 hayat veren ağaç; 3 yayılma; 4 dağılma; [Adana bölgesinde
‘Eşe’ adlı kadın isimleri; Neşe ismi
türetimi; ‘hayat ağacının eşi’, ‘hayat
ağacının refîkası veya arkadaşı’; • aş
ermek – asu’nun veya aş’ın ete kemiğe bürünmeye başlaması; • isha,
işa, işâ, îşâ, isa – 1 Tanrı’dan gelen
bir hediye; 2 kadının yatağı; 3 kadınla
birlikte yatmak; 4 Tanrı; Hüdâ; belli
bir şekli-şemâili olmayan Tanrı; 5 vücut, zihin ve ruh kavramları üzerinde
tefekkür etmek suretiyle Tanrı’yla bir
olmak; Tanrı’yla hem hâl olmak; 6
kurtuluşun Tanrı’ya bağlı olduğu düşüncesi; ‘kurtuluş’un ‘ölüm’ olduğu
düşüncesi; 7 behîmî, şehevî özlem
ve arzûların Tanrı düşüncesiyle baskı
altına alınması; • işâ namazı – yatsı
namazı; yatmadan önce kılınan namaz; kışkırtıcı behîmi arzuların baskılanması için Tanrı’ya yönelme; • isha
(ibra) i. 1 kadın; 2 yaratılışın kaynağı;
3 bütün duyuların sâhibi olan; 4 kendinden çok daha büyük olan İlâh; 5

astral vücut, astral seyâhat, ‹ast’rıl›
(ingl) deyim – 1 mistik yaşam tarzında
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âsûde
evrenin hâkimi ve yaratıcısı olan
âsûde (osmn, trkç) s. – 1 üzüntü ve sıkıntılardan uzak; 2 sessiz; 3 dingin
asura, ahura (snsk, frsç) i. – 1 ilâh, 2 yüce
ruh; 3 Tanrı; 4 Varuna ve İndra; 5 gizli; 6 görünmez olan Tanrı; 7 Hüdâ; 8
Lord; [asr, asar sözüyle ilişkisi]

asure, asura (muht) i. – 1 şeytan; 2 cin;
3 semâvî varlıklar; 4 kötü ruh; 5 bir
hayâlet; 6 karanlık ruh; [zaman içinde
‘iyi ve olumlu’ özelliklerden aksonim
nedeniyle olumsuz özelliklere doğru
bir dönüşüm veya geçme olmuş]
asurya (muht) i. – Tanrı benzeri
aşaalanma (trkç-ağız) deyiş – 1 aşağılanma; 2 küçük görülme

aşgi, asgi (akkd) i. – Sümer tanrısı; [asoka, aşka sözüyle ilişkisi; usagım, uşağım sözüyle ilişkisi]
aşı toprağı (trkç-ağız) i. – 1 renkli badana
topağı; 2 kırmızı veya beyaz toprak;
[evimizin üst tarafındaki tepeden insanlar ‘kırmızı renkli aşı toprağı’ almaya gelirlerdi; kerpiç evlerin yerle
bitişen bölümünden başlayarak bir
metre yüksekliğe kadar kırmızı veya
beyaz renkli çamur kulanılarak sıvayla

bir kuşak yapılırdı]
âşikar (osmn ve d.) s. – 1 açık; 2 açık
renkli; 3 sarışın (lit.&m)
aşir, athir, atira, esira, esr, ayser, esra
(muht) s. – zengin; varlıklı; [aşir efendi, adlandırması]
âşiyan (trkç) i. – 1 ev; 2 kuş yuvası; *gitmiş gülü; sadece gülistânı kalmış /
bülbül uçmuş; âşiyanı kalmış – Nâbî*
(lit.&m); [(1) bülbül ölmüş veya uçmuş ve bu nedenle mâlesef yuvası
boş kalmış; (2) kendisi muhtac-ı himmet bir dede, yok ki kime ne himmet
ede; (3) hacı dede isyanlarda, âşiyanda dertli dertli saz çalıyor]
aşk olsun (trkç) ünl. deyş – 1 daha çok ‘kırılma’ anlamında sitem sözü; 2 daha
az kullanılan biçimiyle ‘bravo’, ‘helal
olsun sana’ anlamında takdir ifâdesi
aşru, ashru, asru, ars, esir (snsk) i. – 1
gözyaşı; gözyaşı sıvıları; 2 (bir şeyi)
kuvvetle çekip koparmak veya parçalara ayırmak; [mecaz bir anlama
işaret olabilir]; [balık-esir > balığın esir
aldığı / balık’ın içine girip meskun olduğu; sakinleştiği yer]; *zihnim çaresiz
irâdeden yoksun kalmıştı, esrik aşktan
tüylerim diken dikendi ve gözyaşlarım
görüşümü engellediği için kontrolü kay
bettim* (wisdomlib com)]
aşura, aşûre, aşure (trkç, osmn) i. – 1
Hicrî aylardan ilki olan muharrem’in
10’uncu günü; 2 bu günde yapılan ve
komşulara dağıtılan aşûre tatlısı
at kestanesi (trkç) i. – Alpullu yerleşiminde beldeye kimlik kazandıran ağaçlardan biri; [bu kestaneyi ‘atlar’ mı yiyormuş; ne tür ‘atlar’? (lit.&m); mecaz
bir betimleme; ‘yenmeyecek kestane’,
‘yenmeyen kestane’; ‘her kuşun olduğu gibi, her kestane de yenmez’]
ata, i’ta, ita, ı’tâ (arapç, sansk, muht) f.
i. – 1 gelmek; 2 ulaşmak; 3 buyurmak;
4 görünmek; 5 ileri gelmek; 6 orgazm
olmak; 7 tatmin olmak; 8 tavır takınmak; 9 meni; sperm; 10 bel; döl; 11
belirli bir zamana ulaşıldığında veya
olay gerçekleştiğinde gelen; 12 ondan gelen
atatu (mang’anja-bantu) i. – üç; *ata ata
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atith, atîk
sı; sur’un üflenmesi, sırruhû, gizem,
aşur, asur, asâr, aşure; pinpon topu
gibi küçük yuvarlaklar şeklinde olan
lokma tatlısı; yağda pişirilen açılmış
lokma veya kulaç, kolaç, Tanrı nimeti, lokma ekmeği, lokma veya lokmanın bereketi, sur hâli, sekr hâli, seker
veya şeker; lok-ma, lokum, lak, lake,
leke, raatlık lokumu, rahatlık lokumu,
luke, leukos (beyaz bir şey), lüks, lux
(beyaz ışık); lucus (kutsal odun), las,
laz, luz, lez, lezgi]
athman, avvul, asuman (ingl, almn) s. –
1 gab veya gub’un hediyesi; 2 diğerlerini çaba harcamadan iknâ etmek;
• gub – 1 durmak; 2 dikmek; 3 tanrıların hizmetinde olmak; 4 semâvî; 5
havâî; 6 havadan veya göklerden gelen [osman kelimesiyle ilişkisi]
âtıl (osmn) zrf. – aylak; boş; *tahta fıçılar
orda âtıl durumda duruyor*; [at ve as
ilişkisi ]
atıyo-atıyo, atıyor (trkç-ağız) f. – yalan
söylüyor; *atıyoo atıyoo, inanma*
atıyrın (trkç-ağız) f. – 1 atıyorum; 2 bir
kenara koyuyorum
âtî, catî, ati, âtik (pali, arpç, aram, osmn
ve d.) s. – 1 utuvve sâhibi; 2 serkeş; 3
mütekebbir; 4 sert; 5 berbat; 6 müthiş; • ati, ata – (a) verici; (b) veren;
(c) hediye eden; (d) lütuf eden; (e)
ihsân eden; [bâbâ-i atîk > verici baba;
veren baba; tezveren baba; Allah’a
işaret eden bir söz; ‘baba’ Tanrı anlamında; Abd-el-Âtî > Veren’in kulu]
atik, atîk, catîq (arpç) s. – 1 eski; antika;
2 gelecek olan; 3 gelen; 4 bir sonraki; 5 sonra vâkî olacak olan; 6 sonraki; *âti-iz-zikr > aşağıda zikredilecek
olan*
atiq, catîq, catîq, atik (bngl, trkç ve d.) s.
– 1 özgür; 2 serbest; 3 âzat edilmiş;
4 serbest bırakılmış (manumitted);
5 çevik; 6 hızlı; (Baba-i atik veya Baba-Eski kelimesiyle ilişkisi; Veren
Baba, Tezveren Baba)
atith, atîk (penc) s. – 1 gezen Hint fakiri;
2 zâhit; 3 derviş; 4 dilenci; 5 misâfir; 6 yabancı; [Babâ-i Atik sözünün
atîth’den gelme ihtimâli; Derviş Baba]

bitiremedin*
atau (endn, maly) edt. – ‘veya’ anlamında; (bağlaç) ‘olup olmadığını’; • ata
(snsk) i. – 1 bir tür kuş; 2 bir engel;
3 bar; 4 bir taş, kaymasını önlemek
için onu bir tekerleğin altına koy; 5
inatçılık; 6 muzip; alay eden; 7 pirinç
tanelerinin kaynatılıp unla karıştırılması; 8 bir ağın dokunmuş kısmını
evde bastırma aleti; 9 herhangi bir
dâire veya dâiresel ciltleme; 10 ip
atlama; 11 gece gezgini; 12 gezinme
alışkanlığı (dînî bir dilenci olarak); 13
etrafa yaymak; 14 gökyüzünün dörtte biri; 15 bir çatı katı; 16 vermek,
ihsân etmek; 17 zaten etkilenmişken
başka bir komplikasyona dalmak; 18
herhangi bir oyun şekli veya oynama
şekli; bir eğlence; 19 kapasite; kâbiliyet (wisdomlib.org)

atbar, atabar, itibar (penc) (Arapça îtibâr
kelimesinden) i. s. – 1 inanç; 2 kendine güven; özgüven; 3 itibâr; 4 güvenme; 5 otorite; 6 saygınlık; 7 krediye
sâhip olmak; 8 övünme; [atabarı sözcüğüyle ilişkisi; bar’la övünme; bar’ın
itasıyla övünme]
athar baba (frsç, muht) i. – 1 eski baba; 2
sallayan; atan; 3 Lokman’ın rûhu olan
baba; [Eser Baba, Asar Baba unvanı]
athena, allath (grek) i. – Semitik toplumların tanrıçası olan Allath’ın Grekçedeki karşılığı; [Asena, Esen, İsen sözleriyle ilişkisi]
athir, esîr (arpç) i. – Lokman’ın ruhu; [evrenin temeli olan beş öge vardır: (1)
yeryüzü; (2) su; (3) gökyüzü; (4) ateş
ve (5) Lokma’nın rûhu; Lokma’nın
rûhu > ether, eser, can, esir, esin, ser,
sır, sur; sür, suriye, sevr, sevr mağara75

atma, atman
atma, atman (hind) i. – 1 yüce ruh; 2 üflenen ruh; 3 hayatın prensibi; 4 can;
5 atılan şey; 6 yılan gibi olan; [osman
sözüyle ilişkisi]
atma, atmu (snsk, mısr) i. – 1 yaratıcı
ruh; 2 yedinci katta mukîm, ikâmet
eden ‘varoluşun yaratıcı rûhu’

atmabhû (hind) i. – 1 kendinden var
olan; 2 Brahma, Vişnu ve Mâheş’in
diğer adı; 3 Tanrı
atmaja, atmaca (hind) i. – 1 rûhun kızı
(lit.&m); 2 parvati’nin diğer adı; •
pha, fa – 1 tıslayan; 2 ağzı açık esneme; 3 verimlilik; 4 bereketli olma;
[pha-atmaca, fatmaca > tıslayanın
ruhu; yılanın rûhu; bereketli ruh]
atmajyoti (hind) i. s. – rûhun ışığı, nuru
atman (hind) i. – 1 kendînî tanıma bilgisi;
[‘ben nereden geliyorum’, ‘dünyaya
nasıl atıldım’ bilgisi]; 2 rûh; 3 dünyaya
atılan insan veya dünyaya atılan ruh
atman (snsk) i. – 1 nefes; 2 ruh; 3 nefs;
4 benlik; 5 mahlûkâtın içindeki Brahman; 6 gizil ruh; gizli ruh; ötelerden
gelen ruh
atnu, aten (snsk, mısr) i. – 1 güneş; 2 güneş kursu; 3 güneş diski; 4 güneş yuvarlağı; 5 çember; 6 güneşin yuvarlak
hâlesi; 7 güneşi temsil eden yuvarlak
bir dâire veya çember; *değnekle
çember çevirmek*; *hoola hoop, hulohoop dansı*; *atem, tutem men
seni / şekere gatem men seni / akşam
baben gelende oy / önüne atem men
seni* (lit.&m)
atta (drav-tamil) i. – 1 anne; 2 abla
attâ (sansk) i. – 1 baba; 2 beyaz un; 3 uzağa gezmeye götürmek veya gitmek;

*atta’ya götürmek > babaya götürmek*; *tuz ve su kullanarak atta hamuru yapmak*
atta, atai (snsk, mısr) s. – 1 yüce; 2 yüksek; 3 ulvî; 4 azametli; 5 muhteşem; 6
şâhane; 7 soylu; 6 baş; 7 âlâ; [atay ad
ve soyadları]
attar (osmn) i. – 1 parfümeri; 2 güzel kokulu mâyîler; 3 güzel koku satan kişi
attaya götürmek (trkç-ağız) f. – 1 gezmeye götürmek; *Necla… Uyu yavrucağızım, sabah oluyor bak... Seni attaya
götüreceğiz, emi benim şeker kızım*;
2 babaya götürmek

attis, atys (grek) i. – Frigyalıların tanrısı; [adis-a-baba sözüyle ilişkisi; adis,
adice > Âdem’in oğlu; bir nehir adı;
adige > hızlı bir şekilde uçan; hızlı
bir şekilde akan; attis > atış yapan;
addisababa > atış yapan baba; veren
baba; Tanrı; addise, addiset, hadise >
bir şeyin büyük bir olay olması, büyük
bir gürültü çıkarması; insanların dikkatini çekmesi]
atu (mang’anja-bantu) zmr. – bizim; •
atate atu – bizim atalarımız
au, auv, avv, avret, avrah, aura, aula,
avlu, havlı (muht) i. – 1 genital organlar; 2 suyla ilgili
au, av, aw (celt) i. – 1 akıntı; 2 su akıntısı;
3 kaynak suyu
auala, ala, avlu (samo) i. – 1 yol kenarı; 2
su kenarı; 3 sulu bir bölge; [avlu-burnu > yolun dibinde]
august (grek) zrf. s. – ilâhî; Tanrı’sal
aura, avrah, auv, awv, avret, avlu, aulu,
ağıl (ingl, arpç, trkç) i. – belirli bir kaynağı çevreleyen ayırt edici atmosfer;
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avâdis, havâdis
alan]; 3 açıklık veya düzgün olan bir
yer; bir süre üzerinde oturulan yer; 4
ışıklı, parlak bir yer; 5 açık; net, ayrıca
bir izaha gerek bulunmayan; *Auzah’ı
korumak için Tanrı’ya kaçan*; [auzah-gazza ilişkisi]
auzu billâhi mine’ş şeytâni’r racîm (arpç)
deyiş – Besmele öncesi söylenen Allah’a sığınma ifâdesi; *taşlanarak
lânetlenmiş olan şeytandan Allah’a
sığınırım*

[avluburnu > zirvelik bir yerdeki kaynak suyu ve çevresindeki ayırt edici
atmosfer]

autar, avtar, avatar, ava’tara (penc) i. – 1
Hindu inancında tanrının enkarnasyonu; 2 tanrının insan suretinde dünyada gözükmesi; 3 tanrının yeryüzünde belli bir misyonu yerine getirmek üzere insan suretinde doğması;
[Arapça abtâr veya ebter kelimesiyle
olan akrabalığı]
autarak, autari, avatârî (penc) s. – 1 çocuksuz; 2 çocuğu olmayan kişi; [Arapça ebter ve Türkler için kullanılan
etrâk kelimesiyle olan ilişkisi?; etrak,
traklar, turanlar > ‘Tanrı’nın enkarnasyonuna inanan kişiler’; ‘Tanrı’ya
inanan kişiler’]
auva, avva, (muht) i. – 1 keçi; koyun veya
kuzu; 2 za, dha > pizza; muhteşem;
parlayan; ışıldayan; çok güzel biri; sobhana 3 (kann) anne; 4 (ibrn) baba;
5 (ingl) sudan doğan kuş; 6 kadın;
kadına âit olan; 7 umma bitkisi veya
kral çiçeği; kralın çiçeği; yıldız çiçeği
(lit.&m)
auza (sury, arpç) s. – 1 azim olan; 2 çok
büyük olan; 3 ateş yağdırabilen;
[Azer-baycan ile ilişkisi; can veren
büyük biri; auza (büyük) - azer (ateş)
ilişkisi; uzza > büyük biri (lât, menat,
uzza); uzan; azan, ezan, azîm, azîmet]
auzah, evzah, evdah, vüzuh (arpç) i. – 1
havza; 2 büyük bir yer veya alan; 3 bir
nehrin su topladığı coğrafi alan; [Meriç Nehri su havzası; Farsçası otak;
Türkçesi otağ; Edirne’nin ilçesi Havsa
kasaba adının auzah’dan gelme ihtimali; Osmanlı ordularının sefere çıktıklarında otağ kurdukları yer; çayırlık

av (sansk) f. – 1 korumak; sakınmak;
2 memnun etmek; tatmin etmek;
zevk vermek; iyi yapmak; 3 sevmek;
arzulamak; istemek; 4 teşvik etmek;
canlandırmak; 5 birisine değer ver
mek; dostça davranmak; 6 memnun
etmek; hoşnut etmek; 7 sürmek, harekete geçirmek, canlandırmak (bir
arabayı veya atı); 8 sunmak (tanrılara
ilâhî olarak); 9 öncülük etmek veya
getirmek; 10 av’a çıkmak; *ava çıkan
avlanır*
av, ava, avuka (ibrn) i. – 1 baba; 2 hayat;
3 sevimli; 4 • avis – 1 kuş; 2 kuş gibi
olan

avâdis, havâdis (trkç-ağız) i. – ‘haberler’
anlamında; *avadisler nasıl*
77

avahana

avahana (snsk) f. – yardım için bir şeyi
veya birini çağırma eylemi; [hafif
kıvrılmış avuç içleri birine iyice yapıştırılarak baş parmaklar içeri doğru
kıvrılır, ‘âmin’ pozisyonuna getirilir;
avuçların bu şekilde yapıştırılması
çağırma veya isteme eylemi olarak
değerlendirilir; değişik formları olan
bir işâret; ‘râbia’ görselliği bir diğer
formu; bu uygulamada eller birbirine
yapıştırılmaz, baş parmaklar içeri kıvrılmış olarak havaya kaldırılır; yardımlaşma, destek ve dayanışma işâreti;
gizli anlamlar içeren bir işâret; havan
kelimesiyle ilgisi; pirinçten yapılmış
derin bir kapta tokmakla bir şeyleri
dövmek]; • avanak (trkç) s. – ‘salak’
anlamında; birisi için ‘avanak’ sözü
ifâde edilirken bir el baş hizasına yükseltilir ve parmaklar bir ampül sıkılıyormuş gibi sallanır; [havana sözüyle
ilişkisi; hava-ana; göksel anadan gelen]

aval (taml) zmr. – 1 onun (dişi); 2 yaşamın tatlı ve en yumuşak parçası; 3
kadın; 4 fedakârlık ve güç; 5 yuvarlak
olan; 6 büyükanne ve büyükbaba; 7
ırmağın aşağı doğru aktığı; 8 destek;
9 garanti; 10 meyve bahçesi, orchard;

11 üçüncü bir kişi tarafından bir poliçe veya senedin koşulsuz ödenme
garantisi; 12 elma; 13 ikili yürüme ya
da biz ikiyiz; 14 vâdiye doğru; • avlu –
1 bahçe; 2 harem; 3 kadının mahrem
yaşam alanı; *ne o, aval aval bakıyosun*; • avalanche – 1 bir yudum; 2
yutulan bir şey; [eğlence kelimesiyle
ilişkisi]
aval, oolu, avoolu, avlu, âulu, âğulu
(hind, muht) i. – 1 avrat; karı; 2 baygın; 3 yorgun; 4 düşük seviyeli kadın;
5 boş gözlerle ilgisiz bakma; *ne üüle,
aval aval bakıyon*; *aval aval bakma
bana*
avam, avâm (osm) s. – 1 saf; 2 bön; 3
toy; • naive – bir kişinin deneyim;
bilgelik veya yargı eksikliği göstermesi; *avâmdan insanlarla konuşma*;
[tersi > havâs]
avan proje (trkç) i. – 1 ön hazırlık projesi;
2 demo projesi; 3 pilot uygulama projesi; 4 kısa bir süre içinde yapılması istenen proje
avanak (muht, trkç) i. – 1 bal; 2 aptal; 3
sersem; 4 akılsızca hareket eden
avanishvar, avanish (hind) i. – 1 Tanrı; 2
yeryüzünün koruyucusu; 3 Tanrı'ya yakaran; 4 Tanrı'ya güzellemeler yapan;
['ölümsüz ruh' anlamındaki anuşirvan
sözüyle olan ilişkisi; Akatça semâ veya
gökyüzü anlamına gelen Anu (Sümercede An, Semitik dillerde İlu, Al, El)
kelimesiyle olan ilişkisi; Mezopotamya’daki bütün tanrıların atası;Anu’nun
eşi Antu, Anat, Ki; • Anu – 'aşkın boyutta olan' veya 'yüce bir anlaşılmazlık’; ‘transendatal gizlilik’; ‘bilinmezlik’;
shvar, svara > seslenme; niyâz etme;
aşkını dile getirme ilâhîleri veya 'kur';
'kur yapma']; *Svara çığıran şarkıcı
tanrıça Devi'ye hayat veriyor*
avanti, avantika (hind) i. – 1 Ujjayini veya
Yüccâin (büyüleyici Yüce); 2 yedi kutsal şehirden biri (?); 3 erken dönem
Budizm ve Jainizmin merkezi; [avantadan sözü ile ilişkisi; Tanrı’dan, bedâvadan gelen (?)]
avantür, adventure, ‹edvençı› (trkç-ağız,
ingl) i. – 1 mâcerâ; 2 olağandışı ve heyecân verici; 3 tipik olarak tehlikeli bir
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avikshin, aveşin
ne*; • avâre – 1 mecnûn; 2 kafası bir
takım düşüncelerle dolu olan
avesta (zend) i. – Mecûsîlerin altıncı yüzyılın başlarında sözlü gelenekten derlenerek toplanmış olan 21 bölümden
oluşan kutsal kitabı
aveş (hind) i. – 1 giriş; 2 sahiplenmek; 3
sâhip olmak; 4 tanrının tam olgunlaşmamış enkarnasyonu (özellikle
Vişnu’nun); 4 Vişnu’nun Buda olarak
enkarnasyonu; [Abeş veya Habeş sözüyle ilişkisi]
avınmak (trkç-ağız) f. – döllenmek
avışmak (trkç-ağız) f. – seks yapmak
avız (trkç) i. – yavrulayan hayvanın ilk
sütü; inek doğurduğunda sağılan ilk
süt
avicimat (snsk) i. – cehennem; [Hint
inancında öldükten sonra girilecek,
atılacak veya düşülecek olan ateş
çukuru; insanların üzerinden atıla
cağı yüksek sert kayaların yüzeyi
'su yüzeyi imiş' gibi gözüken bir yer
(lit.&m); 'sert bir yüzey' fakat küçük
su dalgaları varmış gibi görünen; bu
yüzden avici-mat denmiş; evcime sözüyle ilişkisi; caha-nem > chennem >
(1) caha > sevme, aşk, özlem, arzu,
niyet, bir kuyu; (2) nem > sigara böreği; yumuşatmak; sakinleştirmek;
sesini kısmak; dumanı tüten bir baca;
bir tedirginlik; caha'nın gücüne sahip
olan; oynayan; bir kıssa; gizlice girmek; gizlice yapmak; nâmı yürüyen;
solucan; solucanları dökmek; pulu;
dayanılan bir şey; zayıflamak; bükülmek; eğilmek; saygıyla ibâdet eder
gibi eğilmek; kaldırmak; yükseltmek;
düz veya dik yapmak; birinin payına
düşmek; birisine bir şeyi hediye vermek; birisine teslim olmak; nemli;
rutûbetli; gözlerin yaşlarla dolması;
avcimat > acıvat > hacıvat dönüşümü; araya 'hacı' sözünün sokulması;
acıvat > aktif hale getirmek; aktif olmak; et-salak; kazanova, casonova >
kadınları baştan çıkaran; birçok sevgilisi olmasıyla tanınan bir adam]
avikshin, aveşin (hind) i. s. – erdemli niteliklere sâhip babasını temsil eden
gerçek çocuk; [avaşin ile ilişkisi]

deneyim veya etkinlik; *hep avantür
filimleri geliyordu*
avapaka (hind) i. – altın bilezik
avar, evire (kart, muht) s. – 1 bir gözü
kör; 2 bir gözünü kör etmek; 2 mânevî
anlamda körlük; *adamı evire çevire
dövdüler*
avara kasnak (trkç) deyiş – boşa dönen
kasnak; [sonuç almaya yönelik olmayan işler için söylenen söz]
avara, avare (hind) s. – 1 düşük değerlikli
değil; 2 mükemmel; 3 hârika; 4 • aura
(grek) i. – tatlı esintilerin tanrıçası

avâre (trkç ve d.) s. – 1 deli; 2 kendînî
Tanrı’ya adamış; 3 âşık; 4 avar’a tutulmuş, avar hastalığına yakalanmış;
*sen avâre olmuşsun*; *ana beni
aversene* • avar – istemek; arzu etmek; gözü kalmak; idrar; su; güvey
avaş, avash (hind) i. – 1 bağımsız; 2 serbest
avatar (hind) i. – 1 Tanrı’nın içine hülûl
ettiği kişi; 2 Tanrı’nın insan sûretinde
tecessüm etmiş hâli; [Hristiyanların
Hz. İsa için düşündükleri]
avatar (hind) i. – 1 yeryüzünde görünür
bir forma bürünmek suretiyle Gök
Tanrı’nın yer yüzüne inişi; 2 Hint düşüncesinde Tanrı’nın Vişnu adıyla in
san suretinde görünmesi veya Vişnu’
nun onu temsil etmesi
âvaz (osmn) i. – 1 yüksek ses; 2 f. yüksek
sesle bağırmak; *âvazı çıktığı kadar
bağırdı*[vâk-vâk; vâx; fôx]
avera, avare, avâre, aver (penc, trkç,
osmn) s. – 1 gecikme; 2 geç kalma;
[eversene kelimesiyle ilişkisi; *ana
beni eversene > anne beni evlendirse79

avira, alavera
avira, alavera, alapula (muht) i. – 1 genital organlar; 2 kutlu veya mübârek bir
su; hayırlı su veya sular
avish (hind) i. – 1 nektar; 2 hayat veren; 3
gökyüzü; 4 okyanus; 5 kral; 6 cennet;
7 yeryüzü
avla, avalu, avlu (hind, badagaon) s. –
1 üstünde, 2 yukarıda; 3 yukarıdaki;
4 yukarıdaki sözü geçen; 5 üstün; 6
semâdaki

avlak (trkç-ağız) i. – ıssız yer
avlu (kann) zmr. i. – 1 o kadın (she); 2 dişi
avlu (trkç-ağız) i. – bahçenin çalıdan yapılmış bir çitle, yığma taşlarla, kerpiçle, briketle veya tahta korkuluklarla
çevrilmesi
avlu burnu (trkçe) i. – Kocaeli’nin bir mahallesi veya köyü; ayrıca bk. > anna
purna; [burnu kelimesinin purana
(çok eski olan - büyük ana / baba)
sözünden gelme ihtimali; avlu-burnu > hüdâyi nâbit > kimsenin yed-i
temellüküne geçmemiş olan topraklar]; • avlu, aulu, aula, atula – 1 gece
öksürüğü; 2 susam tohumu ve bitkisi;
3 bir tür parfüm; 4 naga kralının adı;
5 Sakyamûni’inin önceki enkarnasyonu; • ataullah – 1 yağlı tohumlara
sahip bir bitki (lit.&m); 2 benzersiz bir
şey; 3 hiç veya çok az kilolu olan; 4
aromalı yağ almak; 5 veren ula; 6 bir
öksürme hareketi; 7 ‘baran’ın oğlu’; 8
Tanrı’nın oğlu (mecaz); 9 Tanrı’ya ait
olan topraklar; 10 yükseklikler > ‘tanrı’ veya ‘baran’; akan sular ve nehirler
ise aulu veya ula; 11 sulak ve yüksek
bir arazi; *baran-sel*, *baran-su*;
*sulu-bar*, *sulu-burun*; [arum cam
panulatum bitkisi]

avokat, abokat, abukat (muht) i. – avukat
avrat (trkç-ağız) i. – eş; karı; hanım; kadın
avrat, avrad, avar (trkç) i. – 1 karı (kaba
ifâde); 2 • avar – altıncı yüzyıldan îtibâren güneydoğu Avrupa’da büyük
bir krallık kuran orta Asya’dan gelmiş
göçebe ve iyi binici olan bir halkın
üyesi
avu, avvu, au, avv (hind, badagaon) zrf.
– yukarıdaki
avuka, avuka, avukat (muht) i. – baba
avundurmak (trkç-ağız) f. – alıştırmak;
*kendini bahçe işlerine verdi, böyle
avunduruyo kendini*
avv; auvv (trkç-ağız) zrf. – 1 ayıplama; 2
ayıp bir şey söylemek; 3 ayıp bir şey
görme sonucu ilgili kişiye hitaben
söylenen söz
avva (muht) i. – anne
avval, evvel, abbal (arpç, muht) s. – 1
ilk; 2 en önde gelen; 3 baş; 4 lider; 5
Tanrı; 6 en büyük olan; 7 en yüksek
olan; 8 ilk yaratan; 9 ilk su; 10 ilk deniz; 11 başlangıç; [avva kelimesiyle
ile ilişkisi; Türkçeye Havva, Hava şeklinde geçmiş; gökyüzü ile ilişilendiriliyor ama aslı ilk olan, ilk su anlamında
olabilir]
avvanda (hind, badagaon) zmr. – 1 onun
tarafından (dişi); 2 bunun için (kadın)
avvappa (hind, badagaon) i. – ana ve
baba; ebeveyn; [avve > anne; appa >
baba]
avvapparu (hind, badagaon) i. – 1 analar
ve babalar; 2 önceki analar ve babalar; 3 atalar; 4 cedler
avve, auve, ava, hava (hind, badagaon)
i. – 1 anne; 2 kocanın karısı; 3 hala;
[babanın kızkardeşi]
aw, ava (muht) i. – anne
awal, aval (arpç, trkç) i. – bir Arap putunun adı; *öyle aval aval ne bakıp
duruyon*
awanya (mang’anja-bantu) f. – soymak;
bir araya toplanmak ve kapıp kaçmak; [avanta sözüyle ilişkisi]; • avanta – hiç emek ya da karşılık vermeksizin elde edilen
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ayol
2 su havuzu
aybeden kazanmış (trkç-ağız) deyiş – hak
etmeden kazanmış; • aybeci, haybeci
– bedavayı araştıran kişi
aydamak (trkç-ağız) f. – araba, bisiklet,
motor vb. araçları sürmek, kullanmak
(lit.&m)
aydos (kazk) i. – 1 ay’ın dostu; ay’ın arkadaşı; 2 sevgili
ayet; ittu; atha; aya (arpç, muht) i. – 1
Kuran’da anlatım duraklaması; 2
cümle; 3 jeton
aygır (trkç-ağız) i. – vahşi at veya eşek
ayise, ayîsa (beng) s. – 1 umudunu kesmiş; 2 âdetten kesilmiş; 3 çocuk doğurma özelliği kalmamış
aykan (trkç) s. – 1 sağlıklı; 2 iyi
aykırı (trkç-ağız) deyiş – alışılmış tarza
uygun olmayan; *epten aykırı gidiysın ba > ‘çok aykırı gidiyorsun’*
aykırlamak (trkç-ağız) f. – 1 yönelmek;
2 gitmek *ne yana aykırlıysın öyle*;
[ne yana gideceğini bilemeyen koşu
hayvanları veya aptal insanlar için
söylenir]
ayla (bngl) f. – 1 ahdetetmek; 2 yemin
etmek; 3 and içmek; 4 kendi kendine
söz vermek; 5 adak adamak; 6 bir kocanın karısıyla dört aydan daha fazla
bir süre ilişkiye gireyeceğine dair söz
vermesi; • ayla i. – 1 adak; 2 yemin;
3 ant; 4 söz
aylak durmak yok (trkç-ağız) deyiş – boş
durmak yok
ayn, ayın, cayn (arpç) i. – 1 göz; 2 Lâtincede <‘> tik işareti veya üst simge şeklinde yazılan küçük c harfiyle (kof simgesi ile) gösterilen arapçadaki ayın
harfi; [Fenike dilinde <o> simgesiyle
gösterilen; Lâtincede ‘o’ aksan-harfine dönüşmüş]
ayn, cayn, ain, an (arpç) i. – 1 göz; 2 kaynak suyu; 3 kendiliğinden yerden çıkan su; • nûr-il ayn – gözümün nuru;
• kurret-ül ayn – gözümü aydınlatan
sen (sevgili için kullanılan); (mecaz)
ayol (trkç-ağız) i. – 1 kadın; 2 zevce veya
eş; [Arapçadaki ıyal kelimesiyle ilintili olabilir. Eskiden kocalar karılarına

awili (mang’anja-bantu) s. – iki; [afili sözüyle ilişkisi]; • afili – işkilli; iki ruh
hâli içinde yaşayan kişi; *çok afili biri,
her şeyden işkilleniyor*
awlad, evlad (arpç) i. – 1 çocuklar; 2 torunlar; 3 sülâle
awrat, cawretͻ (arpç), aurat (urdu), avret
(trkç) – 1 cinsel organ; 2 kusurlu; 3
tam olmayan; 4 blemish (bir şeyin görünümü bozulmuş; küçük bir kusur);
5 zayıflık; 6 çıplaklık; 7 çiçek; çiçeksi;
8 erikimsi; 9 kadın; eş; karısı; [ayrıca
bk. bare, ibare, ambar, anbar, amber]
ay le gün tatlısı, aylegün tatlısı (trkç-ağız) deyiş i. – Makedonya’da Türklerin
yaptıkları bir tatlı çeşidi; undan yapılan şerbetli kurabiye; ay ve güneş
tatlısı; [ay dişil; güneş eril prensibin
kişileştirilmesi; ay ve güneş aynı kurabiye üzerinde; gökyüzündeki yıldızların erillik ve dişiliği kültürlere göre
değişkenlik gösteriyor]
ay, ayy (trkç-ağız) prç. zrf. – 1 pardon anlamında bir ses; 2 ‘hata yaptım’ anlamında
aya, aia, ayya (akkd) i. – 1 Tanrıça; 2 Şamas’ın eşi
ayak – (osmn) i. – 1 sütun; 2 direk; 3
Budizmde türbelerin etrafına dikilen
beş veya altı adet sütun; [Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bir Osmanlı
komutanı olan Yahşi’ye ait Altı Ayak
Türbesi]
ayakçı, ortacı (trkç-ağız) deyiş – 1 getir-götür işlerinde kullanılan kimse,
2 belli bir işi yapmak üzere tutulan
hizmetçi; 3 otobüs terminallerinde
gelen yolcuları kendi firmalarıyla yolculuk yapmalari için ikna etmeye çalışan ve bu amaçla çığırtkanlık yapan
kişi; 4 insanları ayakta çaktırmadan
soyan kişi, hırsız
ayartmak (trkç-ağız) f. – 1 doğru yoldan
çıkarmak; 2 zihnine girmek; 3 şaşırtmak; 4 kandırmak; 5 aldatmak
ayas, ayaş (sansk) i. – demir
ayazma (osmn-ağız) i. – 1 tepelerde,
yarlarda kendiliğinden çıkan kaynak
suyu veya oralardan süzülerek gelen
ve bir haznede toplanan su birikintisi;
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ayol
sıklıkla ayol diye hitâp ederdi; ayol,
‘iki gözüm’ mânâsında; Özbeklerde
ayol’un ‘kadın’ anlamında kullanılması]
ayol (trkç-ağız) zrf. – 1 saygı ifâdesi; 2
tanrıçam veya Tanrım; 3 ‘sevgili kocacığım’ veya ‘sevgili karıcığım’ anlamında
ayriyeten, ayrıyetten (trkç-ağız) zrf. – ayrıca
ayta, hayta, haydut (trkç-ağız) s. – 1
kötü; 2 doğru dürüst bir işi olmayan
kişi; 3 başkasının emeğine el atan; 4
soyguncu
ayten, aydana, aydan, aydın (trkç, muh)
i. – ay’ın yarattığı dehâ; cevher;
[dana, ten > ruh; dâhi; mûcize; tâne;
dâne; ay’ın tân'esi; ayın ışığı]
ayus, ayas (hind) i. – Pururavas ve Urvaşi’nin ilk çocukları; [ayaz soyadı ile
ilişkisi]
ayuverda (snsk) i. – 1 tıp; 2 şifalı bitkiler;
taksoloji, anatomi, cerrahî, simya ve
benzeri konularla ilgilenen Hint biliminin bir dalı
ayvan saray, ayvân-e kesrâ (trkç, frsç) i.
– 1 büyük eyvanları olan saray; 2 İstanbul’daki Tekfur sarayı; [Ayvan veya
eyvan sözcüğü Pers; Hint; Orta Asya
kültürlerinin mirâsı gibi gözükmesine
karşın kökleri Mezopotamya’ya kadar
uzanıyor. Eyvan adı verilen mîmârî
yapı ve bununla ilgili tasarımlar Sümerler ve Budizmin etkisiyle yatay
ve dikey düzlemde stupa simgelerini
kullanarak Tanrı’yı yüceltme anlamına geliyor. Edirnekapı Surları’ndaki
eyvanların her biri aynı zamanda bir
stupa; lingam veya çitak. Krallar kendilerini Tanrı’nın temsilcileri olarak
görünce saraylarını stupa tasarımıyla
yaptırmışlar. Bunun güzel örneklerinden biri, yıkılmış olan edirne’deki
Eski Saray. İstanbul; Beyazıt’ta bulunan Fatih Sultan Mehmet’in yaptırmış olduğu yanan Eski Saray da aynı
mîmârîye sâhipti. Bu gelenek zaman
içinde kayboldu. İnsanlar; akılları
başlarına gelince ve Allah kavramını daha iyi algılayıp değerlendirince
stupa stilli saray yaptırmanın anlam-

sız olduğunu öğrendiler. Gelenekler
benliğimiz ve kimliğimiz... Hayata tutunduğumuz dayanak noktaları. Bir
geleneğin eskiyip ortadan kalkması;
nereden baksak on beş, yirmi neslin
geçmesini gerektiriyor. Balkan topaklarında görülen ve daha sonra Abdülhamit’in anadolu’da yaptırdığı saat /
gözetleme kulelerinin tümü Tanrısal
ulûhîyet hatırlatıcıları. Aynen minare
olgusunda olduğu gibi. Eyvan tasarımının minareye, saat-gözetleme kulesine, büyük binaların taç kapısına,
türbeye, kümbete veya yüksek bir
höyük’e dönüşmesine; hatta ve hatta,
sıradan küçük bir mezar tümseği şeklinde karşımıza çıkmasına şaşmamak
gerekiyor.]
aywah (arpç) deyiş – 1 evet; 2 gerçekten
öyle; 3 tamam; • eyvah (trkç) ünl. –
'endişe' ünlemi
aywallah, eyvallah (arpç) deyiş – ‘evet’
anlamında; [evet Allah dilerse inşallah iyidir]
ayy (trkç) ses – 1 şaşırma sesi; 2 hayret
edâsı; *ayy ben ne yaptım*
ayyâm-ı nifâs, eyyâm-ı nifâs (arpç) deyiş
– 1 nifâs günleri; 2 lohûsalık dönemi;
3 çocuk doğduktan sonra erkekle kadının 40 gün yakınlaşmamaları
ayyar, ayyaru, ey-yaru, iy-yar (sury) i. –
Mayıs ayı
ayyaş (trkç) s. – 1 sarhoş; 2 aklı başından
gitmiş; [ıyş; işâ sözleriyle ilişkisi]
Ayyûk, cayyûq, ayyûka çıktı (arpç ve
d., muht) zrf. i. – 1 kapella (capella),
göğün kuzey yarım küresinde görülen kırmızı renkli parlak bir yıldız;
2 göğün en yüksek yeri; 3 • capella
(grek) – şiir/şâir ile göklerin sâhibi
Tanrı-tanrıça arasında gerçekleşen
yazışmalar, iletişim, duygu yüklü mesajlar; *ünü ayyûka çıktı*; *feryâdım
ayyuka çıktı*, *ayık mısın*; *Ahmet
Ayık*, *Aykan*, Aykın*; [ayık mısın
> kafan yerinde mi anlamında; ayuk,
oyuk, ayak, uyak, eygi, eyci, aycı,
ayça, aycın, uyku, yak, capella, kafalı,
sofali, sefâlı sözcükleri arasındaki akrabalık ilişkileri; ayak, ayyak, ‘ay-ak’
sözcükleri bilinen ve sık kullanılan
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azil
az (snsk) i. – bir gök cismi Azimutu’yu
temsil eden ‘dikey düzlem’ ile meridyen düzlemi arasındaki açı; [türetimleri; azze, azamet, azm, âzam, uzma;
uzam]
az buz değil (trkç) deyiş – 1 oldukça
çok; 2 küçümsenmeyecek kadar çok;
*malı götürmüşler az-buz değil*
âzâ, aza (osmn) i. – 1 üye; 2 organ; 3 dernek veya parti üyesi
azab, azap, azaba (osmn) s. – evlenmemiş; *azap askerleri*
âzam (arpç) s. – 1 yüksek; 2 engin; 3 geniş; 4 sonsuz bilgiye sâhip olan; 5 en
büyük; 6 pek ziyâde
azamet (osmn) s. – Tanrı’nın yüceliği
azap, azâb (osmn) f. – 1 kızdırmak; 2 i.
ceza; *günâhkarlar için şiddetli bir
azap vardır* [Tanrı onlara çok kızacaktır]
azar işitmek, azar etmek, azarlamak
(trkç-ağız) f. – 1 yüklenmek; 2 kınanmak; 3 sorgulanmak; 4 eleştirilmek; 5
paylanmak; 6 rencide olmak; 7 eziyet
çekmek; 8 incitmek; incinmek; 9 ezâ
çekmek; *senin yüzünden bir çuval
azar işittim*
azar, azer (frsç) i. – ateş
azat obası (trkç) deyiş – okulların âzat
yâni tatil döneminde açılan bir çeşit
sağlık, spor ve eğlenme kampı
azcık, azıcıık, accık (trkç-ağız) zrf. – ‘çok
az’ anlamında; *accıık dök*
azer, azar, athara, asar (muht) i. – 1
bölge; 2 yer; 3 Tanrı; • Azer-baycan
– Tanrı ve tanrıçaların ülkesi; [asar /
asur sözcüğünün azer’e dönüşme ihtimâli]; • azar – 1 ateş; 2 Tanrı; 3 Tanrı’sal ateş; 4 güneş
azhar, ezhar, zuhurat (arpç, osmn) f. – 1
zuhur etmek; 2 görünmek; 3 görünen; 4 açığa çıkan
azık, azuk (osmn) i. – 1 yiyecek-içecek;
2 gıda; 3 dişe dokunacak yiyecek; 4
boğaz kumanyası; 5 yiyinti; 6 taam; 7
zâhire; 8 rızık; 9 rızk
azil (arpç, osmn) f. – 1 serbest bırakmak;
2 dışarıya boşalmak; 3 azl edilen; 4
yerinden, yurdundan çıkarılmış olan;

ayak değil; saz şairlerinin kullandıkları anlamda ilhâm; Tanrı ve tanrıçanın
şâirin zihnine üflediği fikirler, düşünceler; bazı Hint kabîlelerinde ayak,
erkek Tanrı anlamında; Greklerin onu
keçi sözüyle ilişkilendirmelerini ayrıca
araştırmak gerek. Parlak ayyuk yıldızı
eski insanların bir bölümü tarafından
kafa veya içi kof olarak değerlendirilen bir nesneyle ilişkilendirilmiş olabilir. Kafa/kofa bildiğimiz baş olmaktan
çok parlayan beyaz sini anlamında.
Ayın onbeşi gibi parlayan dolunay.
Ayak, ayyuk, oyyuk veya kof, zihni
açan parlaklık anlamında. Veya göğün tepesindeki tanrıça, göğün kofu,
kofası. Arapların ayyuk, Greklerin capella (kab-ella) ve Babillilerin dilgan/
delican (gönlü çeken gâni, yâne, yâre
veya gönüllerin, canların bir olması)
adını verdikleri yıldız-ilâhe tasavvuru
çok sayıda kelime türetilmesine neden olmuş. Bunlardan bazıları: ayug,
ayig, aigi, aegina, eygi, igi, ege, aigi’sthos, ağustos > aigi’nin mekanı >
dirilik yeri, diriliş yeri, diriliş ayı; tanrının tanrıçayla buluştuğu yer; bir nehir
tanrısının kızı; peri gibi güzel; ay-gız;
aegir > bereket denizinin sâhibi; 4 •
capella, kefal – bir balık türü (eril ve
dişil nesnelere birlikte atıf); 5 • aigi
eygi, aygi – balık; balık görünümlü
olan; 6 • sofali – yüksek sof; yüksek
ışık; yüksek yaratıcı; yüksek güzellik;
sıkmak veya suyunu çıkarmak için
güce veya üstünlüğe sâhip olan; çalkalayan; köpürten; saygıya ve hürmete lâyık olan; • sof, suf – teslimât
yapan; çocuk doğuran; [sûfi sözüyle
ilişkisi]; • capella – kupalla; ella’nın
cape’si; tanrıçanın küpü; ella’nın yayı;
tanrıçanın yayı; tanrıça Kubjika’nın
silâhı; diğerlerini kontrol etme aracı;
tanrıça Kapçıka’nın yayı; • kubjika –
küçük bir kap; küçük bir kâse; • jika,
jig, cik, çık – canlı bir dans, genellikle
üçlü zaman içinde; hoplayıp zıplamak
veya zıplatmak; yakalamak (balık);
• kapçık ağızlı – cinsel konularda
boş konuşan kimseler için kullanılan
hakâretâmiz bir tâbir; salak; aptal;
sersem; ahmak
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azimu
5 bir tarafa çekilen; 6 işten çıkarılan; 7
kovulan; 8 reddedilen; 9 bırakılan
azîm, azimu (mang’anja-bantu) s. – büyük; onurlu; şerefli (mzimu’nun ço
ğulu); *azîm bir kalabalık vardı*
azimut (trkç) i. – 1 güney açısı; 2 açı; 3 istikâmet; 4 yıldızın bulunduğu göksel
meridyenin ufuk düzleminde kestiği
noktanın kuzey kutup noktası ile yaptığı açı
azimuth, ‹azimeş› (ingl), azm, azm etmek
(arpç, osmn) i. – 1 yol; patika; 2 f. bir
yola girmek; 3 bir işe başlamak; *azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz*

azm (arpç, osmn) zrf. – 1 yüksek kararlılık; 2 f. vaz geçmemeye söz vermek; 3
kesin niyet; 4 sebât etmek; 5 azimkâr
olmak; 6 girişim; 7 girişimde bulunmak; 8 tespit ettiği şeyi başaran
azma, azîm (urdu) s. – 1 Allah’a hamd etmek; 2 şükr etmek; 3 blessing to God;
4 onu takdîs etmek; 5 ‘elhamdü lillah’,
‘subhanallah’, ‘Allah’ü ekber’, ‘Allah’a
şükürler olsun’ demek

rültülerle akma; buluşmayı arzulama
azman (urdu) i. – 1 rüya kılıcı; 2 sonsuz;
sonsuzluk; sonsuz olan şey
azor (sury, arpç) s. – yardım eden

azr (snsk) i. – 1 gözyaşı; 2 birine belirli
bir faaliyeti başlatmak; 3 uzanmak; 4
sürmek; 5 iki yana açmak
azrail, azrâil, gabriel (arpç, ibrn) i. – 1
insanların canını almakla görevli melek; 2 f. bütün borçlarını ödeyip hiçbir
borcu kalmamak; 3 Tanrı'nın üstün
kuvveti; 4 Tanrı ile İsrailoğulları arasında iletişimi sağlayan melek
azure, ‹ajyu› (ingl) s. – 1 gökyüzünün
mâvi rengi; 2 mâvilik
azz; azmak, azdın mı (osmn, trkç-ağız) i. –
ateş; f. ateşlenmek; ateşi yükselmek;
cinsel yönden iştihası kabarmak; galeyâna gelmek; taşmak; doğru yoldan
sapmak veya çıkmak; şehvetini zapt
edememek
azza, azze, azîze (apç) i. – 1 genç dişi ceylan, karaca; 3 güçlü; [görmek ve acı
çekmek için bir gözü kapalı diğeri açık]
azze, azze ve cell, azze ve celle (arpç) s.
– 1 güçlü ve kuvvetli olan; 2 Tanrı’nın
sıfatı; 3 azîz olsun; 4 şânı yüce olan

azmah (arpç) i. – 1 kriz; 2 bunalım; 3 kavşak; 4 bağlantı yeri; 5 buluşma noktası; • kanlı azmak – Ergene Nehri;
taşkınlıklar yapan nehir; • kan – gü84

